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INLEIDING.
En 4 September 1639 schreef Vondel, bij de aanbieding
zijner treurspelen Maagden en Elektra, aan Hugo de Groot 1),
dat hij „noch een (treurspel) ongedruckt (had) leggen van
Silius en Messaline, en den ten halven voldaen van Sauls zeven
zonen, die by die van Gabaon opgehangen werden, zynde myns
bedunkens het volmaektste argument van een tragedie, dat men
uit de H. Boecken soude mogen nemen en uitkiezen." Eerstgenoemd treurspel zag nimmer het licht ; het tweede daarentegen,
de Gebroeders, was, blijkens de opdracht, den 29 November reeds
voltooid. Eerst in 164o werd het uitgegeven met een opdracht
aan Geeraard Vossius, den door Vondel zoo hoog geschatten Professor aan de Doorluchtige Schole te Amsterdam.
Bij zijn tijdgenooten schijnt Vondel ook met dit werk veel eer
ingelegd te hebben, daar het herhaaldelijk herdrukt en zelfs in
't Duitsch vertaald werd 2).
Brandt zegt in zijn Leven van Vondel er het volgende over :
„Doch het treurspel van de Gebroeders, Sauls zoonen, dat hy in
den jaare MDCXL uitgaf, trok alle oogen en ooren der kunstverstandigen tot zich ; oordeelende dat het zyn beste treurspeelen
overtrof. De Professor Vossius, aan wien hy 't had opgedraagen,
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1) Zie Vondel III, bl. 245.
2) Tijdens Vondels leven verschenen zeven drukken, waarvan vier in het
jaar 165o.
De vertaling was in i662 bezorgd door Dr. E. Heidenreich en getiteld:
Rache zu Gibeon, oder der sieben Brfider aus dem Hause Sauls.
VONDEL IV.
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zeide na 't lezen, Scribis aeternitali, dat is, Gy schry ft v o or
d' eeuwigheit: als willende zeggen, Gy verdient met uw
schryven een' eeuwigen naam; en speelende op den schilder Zeuxis, die gevraaght, w a a r o m hy zoo 1 a n g over zyn
werk zat, antwoordde, dat hy voor d' eeuwigheit schilder d e. Toen de Heer de Groot dit treurspel had ontfangen,
zondt hy den Dichter den volgenden brief,
Myn Heer.
1k heb met verwonderinge gelezen uwer E. Treurspel van Sauls
kinderen, waar in ik niet wel en kan zeggen wat my meer heeft
behaagt, de Koninklyke invallen en leeringen, of de levendige
uitdrukking van de beweging, of de rechtmaatigheit in yder persoon het zyne te geven, of de Hebreeusche manier tot een stip
nagevolgt, of yder welgeordende vervolg van het werk. My dunkt
ook niet dat het beginsel van dit Treurspel behoeft te wyken aan
een gelyk beginsel van Oedipus den Konink by Sophocles, of
den vloek van Armoni aan die van Dido by Virgilius, van Hypsipyle by Ovidius, of van Oedipus by Papinius. 1k bidde UE.

dikmaal sulke stukken by de handt te nemen, zonder dat groote
stuk van den grooten Konstantyn 1 ) te vergeten. 1k blyve borge
dat het zelve hoog aangenaam zal zyn aan alle die des verstaan:
en bidde UE. de afwezende vrunden te willen gedenken. Tot
Parys den 1 0 November 164o.
UE. gantsch dienstbereide
H.

DE GROOT.

Men vondt nu, zeiden eenigen, in dit uitneemend treurspel de
hartroerende beweeghlykheit van Euripides, en de ryzende hooghdraventheit van Sofokles by een."
Ook de vertooningen van de Gebroeders maakten veel opgang,
want van 1637 tot 1678 werd het stuk 46 malen op het tooneel
gebracht en wel volgens de opgaven van den heer C. N. Wybrands
in de Dietsche Warande X bl. 423 op de volgende dagen:
1641 8, 9, II, 15, 16, 18, 20, 22, 23 April, 15 Juli, 27 September, 13 December.
1642 27 Maart, II, 14 Augustus, 24 September.
1643 5, 9 Maart, 25 Augustus, 3© December.
1644 18 Mei.
1645 16 Februari, 2 October, 2 3 November.
1646 1 9 Maart, 11, 22 October, 28 December.
1)

Een heldendicht, waaraan Vondel sedert vele jaren bezig was.
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1647 16 Mei, 5 Augustus.
1648 14 April, 19 October.
1649 15 November.
165o 20 April.
1651 12 Januari.
1652 4 April, 2 1 October.
1653 3 November.
1654 12 October.
1655 13 Mei.
1656 28 Augustus.
1657 4 April.
1659 I Mei.
1669 28 November, 2 December.
167o 17 Maart.
Uit dit lijstje blijkt dus, dat de Gebroeders van 1641 tot 1659
geregeld op het repertoire gebleven zijn.
den MaEen der vertooningen in 1641 werd bijgewoond .
gistraat van Amsterdam, dien Vondel, naar aanleding daarvan,
het volgende „Dankoffer" toezong:
Regeerders van de goude toomen
Der stad, gebouwd op beide stroomen,
Gescheiden door den Dam en Sluis;
0, glorie van ons oud stadhuis!
Wat voelden hier de treurtooneelen
Al gunst van Goden, onder 't spelen,
Op 't luistren van den magistraat;
Op d' aandacht van dien wijzen raad.
De schouwburg, galmende op zijn vaarzen,
En trotscher tredende in de laarzen,
Heeft nu al 't koninklijk geslacht
Met betren zwier ten val gebracht.
Volhardt gij zoo in kunst te kweeken ,
Zoo hopen wij allengs te steken
Het grijze Athene naar de kroon:
En sneuvlen wij, nog staat het schoon
Te sneuvelen voor uwe voeten,
Waarvoor vier winden knielen moeten.
Over de wijze, waarop in de zeventiende eeuw de tooneeluitvoeringen plaats hadden, verkeert men nog vrij wel in het
onzekere. Ofschoon vooral door den heer C. N. Wybrands in
Het Amsterdamsche tooneel van 1617-1772 veel nieuws is medegedeeld over tooneelschikking en uitvoering, toch blijven er nog
genoeg vragen onbeantwoord over.
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Een exemplaar van de Gebroeders, vroeger in het bezit van
Mr. J. van Lennep en thans bij den heer J. L. Beyers berustende, heeft door de daarin geschreven aanteekeningen het eerst
licht doen opgaan over de wijze van tooneelschikking en de tooneelspelers dier dagen.
Ofschoon ik aan deze aanteekeningen als handschrift niet de
waarde hecht, die Mr. J. van Lennep er aan toekende, — na
nauwkeurige studie en vergelijking kom ik al meer en meer tot
de overtuiging, dat deze aanteekeningen alle door een andere
hand geschreven en dus niet van Vondel afkomstig zijn, —
schijnen zij mij toch belangrijk genoeg om in haar geheel hier
afgedrukt to worden.
In de eerste plaats zijn achter de „Personagien", de namen der
tooneelspelers geplaatst, aldus :
ABJATHAR, Aertspriester
REY VAN PRIESTEREN
DAVID, de Koning .
LEVYTEN . .
GABAONNERS . . . ....
BENAJAS, Overste der hofbenden
RISPE, Sauls en Abners weduwe.
micHoL, de Koningin
DE GEBROEDERS . ..
MEPHIBOSETH, Jonathans Z0011
JOAB ...

Herman van Ilt 1).
Triael 2).
Jan Lemmers 3).
Adam Carels 4).
Thomas de Keijser
Triael 6).

5) .

Isaak Verbiest.
Jakobus de Ville.
Jan Meerhuijsen 7).
Isaac Vos 8).
Jan Babtist.
Zanger s.
Barend van Hoorn.
Jacob Willemsz.
Jan Nooseman.
Jelis Nooseman.

1 Zie over hem Mattheus Gansneb Tengnagel, De Geest van Tengnagel.
Hier stond eerst : „F ran s S c h u ij lin g s". Triael is Triael Parker, aan
wien Dirk Kalbergen zijn tooneelstuk Muliassus de Turck (Amst. 1652)
opdroeg. Zie Oud-Holland, II, bl. 299.
3) Jan Lemmers dichtte ook voor het tooneel en schreef o. a. Scipio en
2Elius, Sejanus en Den blinden Gauw-oogh. Zie Oud-Holland, t. a. p.
4) Over Adam Karels (van Germez) vergelijke men hetgeen J. A. Alberdingk Thijm mededeelde in de N ederlandsche Kunstbode 1874 I bl. 81, en in de
Portretten van 7. van den Vondel, bl. 140. Zie ook H. J. Allard's V ondeliana
in de Studien op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig Gebied,
dl. XXXI.
5) Deze wordt door Tengnagel „'t ciersel onzer treurtooneelen" genoemd.
6) Deze rol was, blijkens het handschrift, eerst bestemd voor Paulus Pierson.
7) Zie over hem Oud-Holland, t. a. p.
8) Tooneeldichter, wien Dr. J. A. Worp in het Tijdschrift voor Ned.
taal- en letterkunde, III, bl. 63, een studie wijdde.
2
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Daarna volgen twee blaadjes met de volgende aanwijzing:
DE ARK
moet als een vierkante kist sijn, lang twee cubiten en een half,
breed ende hoog een cubit en een half (een cubit is vierentwintig duymen oft ses handen breette), over all verguld, en
rondom boven en onder met lijsten : ze moet hebben aen elke
zyde twee vergulde ringen, daer twee vergulde handboomen door
gaen. Boven op het deksel moeten staen twee kinderkens, verguld, een meysken met een knechtken, die in plaetse van armen,
elk twee vleugels hebben, die tegen malkander slaen in gelyknis
van een gestoelte.
DE KANDELAER
moet verguld syn met zeven
i, onder aen de voet als een
mans dike, dan een knoop als een beeker, daer uyt een lely
spruijt, en daer boven een appel, uyt welken de zeven tacken
spruyten, een recht op en d' andere ses, aen elke zyde drie, vry wat
gebogen, die alle zeven drie knoopen als beekers hebben, en boven
een appel met bloemen, daer een lamp op staet in gedaente van
een menschen oog. Zij woeg een centenaer off 125 pond goud.
DE PRIESTERS
moeten alle in witte linne rocken gekleed syn, met een witte tulband op 't hoofd, en een witte gordel om 't lyf.
DE HOOGE PRIESTER
moet een witte onderrock hebben met witte mouwen beyde vol
oogen ; daerboven moet een hemelsblauwe rock syn, daer de schellekens en granaetapplen aen hangen, en boven die moet de lyfrock syn, geborduurd oft gewrocht met goud, hemelsblauw, purper,
scharlaken, en wit deur malkander. De riem moet van de zelve
stoffe syn. De borstlap mede van de zelve stoff moet een span
vierkant syn, daer in vier rygen gesteente, elke ryg van drie ;
d' eerste, een robyn, een topaes groen, een karbonkel ofte chrysolyth, geel als goud. De tweede rijg een smaragd, zaphir ofte
hemelsblaeuw, een diamant. De derde ryg, een hyacinth, een agaet,
een amethist. De vierde ryg had een turkoijs, een sardonix, een
jaspis. Onder de steenen in den borstlap een vierkante christalyne
spiegelken, dat men daer uijt haelen kan.

6
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Op zyn hoofd moet by hebben een witte tulbant, daer voor
aen met een hemelsblauwe snoer achter vast gemaekt moet staen
een vergulde plaet op zyn voorhooft, daer in staen moeten in het
hebreeusch deze letteren: ;iv'? vi5
..i.
Ter zijde staat, ter verduidelykzng:

1 Robijn. Topaes. Karbonkel.
2 Smaragd. Zaphier. Diamant.

3 Hyacinth. Agaet. Amethist.
4 Turkoijs. Sardonix. Jaspis.
Berijll.
rnth' WI)
Op de keerzijde leest men:
DE BORSTLAP
moet aen elke eynd een goude ring hebben; in de twee bovenste
elk een gedrayd goud kettingxken, dat boven op de schouder vast
gemaekt word onder de sardonixsteenen, daer van op elke schouder een is, en door de onderste ringen moet een hemelsblaeuw

snoer gaen, dat ter wederzijden mede aen ringen, die aen den lyfrock effen boven den riem of gordel staen, vast gemaekt word.
DE HOOGE PRIESTER
moet dan hebben tot zyn kleedren volg. Exod. 28.
i. Een fyne linne witte onderrock tot de voeten toe, daer oogjens
in speelen. vs. 39.
2. Een hemels-blauwe rock totte middel toe, daer de vergulde
schellekens en granaetapp'len van hemelsblaeuw, purper en scharlaken onder aen hangen, beurt om beurt. vs. 31, 32, 33 en 34.
3. De lyfrock geborduerd van goud, hemelsblaeuw, purper, scharlaeken en fyn getweinde linnen. vs. 6 en 7.
4. Op elke schouder een Sardonixsteen (Berijl) in goud gevat. vs. 9.

5. Een borstlap van de zelve stoff met twaelf steenen, daer in.
vs. 15 enz.
6. Twee gulde gedrayde kettingxkens, om op de schouder te
hechten. vs. 22.
7. Twee hemelsblauwe snoeren, om den borstlap aen den riem
te hechten. vs. 28.
8. Een riem geborduerd als den borstlap. vs. 8 en 39.
9. Een witte tulband van fyn linnen. vs. 39.
Ia. Een goude plaet met een hemels-blaeuw snoer vast ge-

maekt voor aen den tulbant. vs. 36.
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Op het derde blaadje staat :
Toestel inde Gebroeders.
De hoge priesters kledinge volgens dese bijgaende beschrijvinge.
twe blicke basuijnen.
2 andere basuijnen.
8 witte linnen rocken voor de priesters.
8 witte linnen mutskens. met vrongen.
een open kroon voor david.
een helm.
een ringkraag.
de bondkist met de cherubinen.
de kandelaar.
de nis.
't soldertjen op de troon.
een tapijt daer op.
de rots of berg aen de sijde van 't toneel.
seven staken met seven touwen.
een cleijn spiegeltjen.
een groote ketting met seven leeren.
twe bolpesen.
een krukjen.
wit en swart Boers voor rispe.
een kitte sol.
trompetters.
wierook vat.

Op de keerzijde staal:
De speeluyden speelen [lees : hebben] op haer blaas Intrumenten dit bijgaende musijkstuk gespeelt. Ende vande priesteren op
het toneel gesongen. met 4 partijen.
Behalve deze aanteekeningen zijn in het bovenvermelde exemplaar nog eenige tusschen den tekst opgenomen. Deze zijn aldaar
te vinden.
Het „bijgaende musijkstuk' is, helaas, niet meer aanwezig.
De hier volgende herdruk is bewerkt naar den tekst der eerste
uitgave, in 164o te Amsterdam bij Abraham de Wees verschenen.
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DEN WELWI JZEN EN HOOGGELEERDEN HEERE

GEERAARD VOSSIUS,
PROFESSOR DER HISTORIEN,
IN DE DOORLUCHTIGE SCHOLE DER WIJD VERMAARDE KOOPSTAP

AMSTERDAM.
DOORLUCHTIGE MAN,

It jammerlijke treurspel van Sauls nakomelingen bliksemt en
dondert nog in de oogen en ooren der Grooten, als met
eene gedurige stemme van den verwaten en ter helle gedoemd en Flegias, brandstichter in Apollo's kerk, te Delfis,

D

Discite justitiam moniti, & non temnere Divos.
betrachten,
En geen Godheid te verachten.

Leert rechtvaardigheid

Hoeveel waarheids aan deze Heidensche fabel zij, of niet,
immers in de heilige bladen des profeten Samuels blijkt het
zoo helder, als waar het met zonnestralen beschreven, hoe Koning
Saul en de zijnen, door ongehoorzaamheid, hoogmoed, wrevelmoedigheid, kerkschennis, meineedigheid en wreedheid van de
koninklijke heirbaan der godvruchtigheid en rechtvaardigheid
afdwalende, eeuwig van kroon en schepter beroofd, rampzaliglijk
omgekomen, en van den hemel gestraft zijn, zonder dat bet verloop der jaren de misdaad verschoonde, of uitwischte. Het tegendeel openbaart zich in den godvruchtigen nazaat en dapperen
krijgsheld David, die, gelijk een zon, onder de verlichte koningen,
geblonken heeft, wiens gedachtenis nog heden, over den ganschen aardbodem, ja in den hemel blinkt, en altijd blinken zal,
en wiens zonderlinge deugden en daden niemand zonder den
geest, waarmede zijn hoofd van boven gebalsemd en overgoten
was, niemand zonder zijne goddelijke harp en snaren kan volprijzen. Zeker, al waar ons van dien Held niet meer als deze treurstof overgebleven, men hadde stofs genoeg, om uit dit staal alleen
R. 50. F 1 e gi as: Flegias was een zoon van Mars, en de fabel verhaalt
van hem, dat hij, uit wraak jegens Apollo, die zijn dochter Coronis bezwangerd had, diens tempel te Delfi in brand stak, ten straffe waarvan
hij door dezen God met pijlen gedood werd en in de onderwereld hevige
folteringen lijden moest. — 1 1. Discite enz. : Aen. VI. 62o.
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zijne overige groothartigheid en volmaaktheid te oordeelen :
want wordt d' aartsvader Abraham, om het offeren zijns eenigen
zoons, zoo hoog gezet, wat plaats vaneere verdient hier de Profeet, en koning David? Abrahams strijd viel eerst zonder twijfel
schrikkelijk, overmits de natuurlijke band van vader en zoon,
zooveel sterker bindt, als die van David, en zijn aangehuwde
maagschap : en in dat deel laat het den eersten vrij winnen,
indien men hier alleen op blijftstaroogen: maar let men, hoe
verdacht dit stuk David en zijn kroon kon maken, bij zijne
doodvijanden, en lasteraars; recht of hij zelf in dit werk zocht,
't geen God, bij die gelegenheid van Gabaon, zocht, en ook
beloofd had, namelijk: te verdelgen Sauls geslacht, dat .Davids
rijk kon beroeren, en Juda door Davids stoel te bevestigen, zoo
dunkt mij, dat deze d' andere zwarigheid, in de weegschaal van
een doorzichtig oordeel, ophaalt, of ten minste betaald zet: en
ik word geperst uit te roepen:
Utcunque ferent ea fata minores,
Vincent amor Patrice.
't Zij dat nakomeling dit laken zal of loven,
De liefde tot het y olk en vaderland sta boven.
Hoe kort en beknopt d' onfeilbare pen, in 't beschrijven van
dit treurstuk zij, nog drukt ze klaarlijk genoeg uit, 't geen
Jesses zoon ontschuldigt, te weten: de uiterste nood der driejarige droogte, en duurte, hem persende God raadte vragen:
Gods naakte antwoord zelf, tot last van Saul en zijnen huize:
Sauls meineedigheid, en schijnheiligheid, in 't ombrengen der bondgenooten en vreemdelingen: en de bloeddorstigheid zijner zonen
in dit stuk, of in andere stukken betoond: Davids bekommering
en arbeid, om dit te ontgaan, aangeteekend in twee vragen, orn
de Gabaonners op andere wijze te paaien: het begenadigen van.
Mefiboseth, en zijn zoontje Micha, om Jonathan den eed ongekwetst te houden; en ten leste 's konings goede genegenheid, in

de uitvaart van Saul, en zijn zonen en neven. Behalve dit alles
zeit de moederlijke en ongelooflijke zucht van Rispe, in 't bewaken der dooden, al stilzwijgende, hoedanig eenen storm zij
den Koning geleverd hebbe, om hare lieve vruchten te verbidden:
want men rekent, dat ze van den aanvang der Lente tot Herfstmaand, immers ongetwijfeld eenen langen tijd, dieren en vogels
van de lichamen afkeerde. Overleg met eenen, hoe Michol,
over hare zuster Merobs kinders als moeder staande, zich kwijten
moest: ja overleg liever eens alle omstandigheden teffens: Gods
R. 1. 0or deelen: thans beoordeelen. — 17. U t c u n q u e enz.: Aen. VI. 823.

1c:.
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antwoord; de eisch der Gabaonneren; de duurte, en nood der
gemeente; de maagschap van schoonvader en voorzaats bedgenoote, dochter, kinderen, kindskinderen, en nog een lid verder ;
de verlegenheid der gebroederen, elk. met zichzelven en om
anderen; broeder om broeder ; ooms om neven, en neven om
oomen; vader om kind, het kind om den vader; moeders en
moeien om kinders, en neven, en kinders om moeders en moeien ;
de genoten weldaden, en gezworen eeden; Davids goedaardige
gemalin, de getrouwe Michol; de gedachtenis des allergetrouwsten
Jonathans, en de onnoozelheid van den ongevalligen Mefiboseth, en zijn nog onnoozeler zoontje Micha; de vervloekte wijze
van sterven ; het langwijlig vertrekken der uitvaart; Rispes
ellendig zitten, nacht en dag, bij 't gerecht ; de plaats des gerechts, op den berg langs de heerbaan, op de grens van Benjamin en Efraim, in Sauls vaderland, in 't gezicht van zijn hof
en geboortestad, een priesterlijke en koninklijke stad, in 't aanschijn
der bondkiste, en Cherubijnen;
Sunt lacrymaa rerum, & mentem mortalia tangunt.
Hier beschreit men 's werelds zaken,
Die den mensch aan 't harte raken.
Hier word ik belust, om door Rubens, de glorie der penseelen
onzer eeuwe, een heerlijk en koninklijk tafereel, als een treurtooneel te stoffeeren. Hij valt aan 't teekenen, ordineeren, en
schilderen, noch zijn wakkere geest rust eer het werkstuk voltooid zij. David zit er zwaarmoedig op den hoogen troon. Men
ziet er, door een poort in 't verschiet, de droge dorre en dorstige
landouw kwijnen. Boven in 't gewelf van 't prachtige marmeren
en cederen hof zwieren sommige Engelkens, die, naar de gewone
zinrijkheid des allervernuftigsten schilders, elk om strijd bezig
zijn, om net uit te beelden, 't geen ter zake dient. 't Een
schijnt het vonnis der gebroederen uit een half ingerold blad te
vellen. Een ander geeft met een gesloten waterspuit te kennen, dat
de hemel gesloten zij. Een ander beduidt met een dompige fakkel,
een ander, met eenen waaier in 't aanzicht waaiende, hitte en benauwdheid. Twee andere schijnen twee stammen uit te beelden,
te weten : het een, dat vroolijk van opzicht met kroon en schepter
in top vliegt, Juda; het ander, dat, verbaasd en treurig van
gelaat, en met den hoofde neerwaarts vallende, naar de vallende
R. 1o. 0 ngev a lli g en : on bevalligen, namelijk wegens zijn lichaamsgebrek. — II, 12. De vervloekte wijze van sterven: naar de oudTestamentische leer: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
2 Gal. III. 13. - 12. Vertrekken: uitstellen. — 18. Sunt lacrym ae enz.: Aen. I. 462.
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kroon grijpt, Benjamin. Andere maken een ijzeren keten klaar,
om der misdadigen halzen te sluiten. Een ander drukt met weegschaal en zwaard de rechtvaardigheid der straffe uit. Sauls verwezen nakomelingen staan voor den rechterstoel, en zien zeer deerlijk, overmits Benajas den lammen Mefiboseth en het kleentje
Micha, op het wenken van 's konings oogen, en wijzen des uitgestrekten schepters, uit den hoop trekt; terwijl de Gabaonners met
wraakgierige en gloeiende aangezichten, aan de eene zijde, op hun
recht dringen, en aan de andere zijde hem benauwen het misbaar
en de tranen der allerbedrukste Michol; waarnevens de stokoude weduwe, al bevende met de rechterhand op haar stokje,
en met de slinker- op de rechterschouder van hare kamenier leunende, met een lachend aanschijn meldt, dat ze, van rouwe aan
't mijmeren geslagen, niet weet wat ze zeit.
Sed nullis ille movetur
Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit.
Fata obstant, placidasque viri Deus obstruit aureis.
Ac veluti annosam valido cum robore quercum
Alpini Borem nunc hinc, nunc flatibus illinc
Eruere inter se certant: it stridor, & alte
Consternunt terram concusso stipite frondes.
Ipsa heret scopulis, & quantum vertice ad auras
/Etherias, tantum radice in Tartara tendit.

Haud secus, assiduis hinc atque hinc vocibus, heros
Tunditur, & magno persentit pectore curas.
Mens immota manet: lacrymaa volvuntur inanes.
Maar hij al even stijf weet nu van geen erbarmen,
Noch keert zich 't allerminste aan tranen, noch aan karmen.
't Orakel schiet er voor. God zelf verstopt althans
Het oor des anderszins gezeggelijken mans:
En eveneens gelijk op Liban 't winterweder
Bestormt den dikken stam van een bejaarden ceder
Van overal, zoodat er berg en bosch of kraakt.
En 't gieren van den boom een bed van bladen maakt :
Die al te hecht gegroeid in d' aarde, schiet te wonder
Zijn takken juist zoo hoog als taaie wortels onder ;
Zoo wordt de held al staag door 't roepen hier en daar
Gesold, en hoe behard een fellen strijd gewaar ;
Maar 't opzet even vast niet eens verzet door schreien.
Een zeker Godgeleerde laat zich dunken, dat wij David te
lang doende deizen, en hier meedoogend uitbeeldende, tegen de
R. 9. Hem: den Koning. — 15. Sed nullis enz: Aen. IV. 438. -38. Behard: moedig. — 40. Laat zich dunken: meent, oordeelt.
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voeglijkheid misdoen. David, zeit hij, was al te bereid Gods
bevelen te gehoorzamen, noch maakte zooveel werks van den
verworpen Saul en zijne kinderen niet, om die straf zoo lang te
vertrekken. Maar voor ons spreken verscheiden dichters, die
Abraham, voor het opofferen van Izaak, aldus afmalen. Voor ons
spreken Davids eigen lijkklachten en tranen, over Saul en zijn
zonen; de wraak over hun vervolgers; ook zijn eigen mond:
Is er nog iemand van Sauls huis overgebleven, aan
wien ik barmhartigheid doe om Jonathans wil: voor
ons spreekt het begiftigen en begenadigen van Mefiboseth met
al zijn vaders have, en 't onthaal aan 's konings tafel: ook die klare
woorden: Doch de koning spaarde Mefiboseth &C.
om des eeds w i I: ja dat meer en onwedersprekelijk is, voor
ons spreekt het gebed zelf des allervolmaaksten en gehoorzaamsten Davids, Jezus Christus, op den Olijfberg gestort: Vader,
is het niet mogelijk, dat dees kelk van mij ga, tenzij
ik dien drinke, zoo geschiede uw wil. Het stemt eer
met de voeglijkheid, David met barmhartigheid te bekleeden, als
van alle menschelijke genegenheid te ontblooten; behoudens dat
de gehoorzaamheid, ten leste de overhand behoudende, het orakel
getrouwelijk uitvoere.
Ik moet bij deze gelegenheid terloops aanroeren, dat lieden,
van geen geringe geleerdheid, en wetenschap zich luttel met
poezie bemoeiende, bijwijlen al te nauwe en strenge keurmeesters zijn over deze kunst, en niet wel begrijpen, hoe die te teer
en te edel zij, om zulk een harde proef uit te staan, zonder een
groot deel van hare aardigheid en luister te verliezen. Men moet
haar inwilligen een voeglijk misbruik, of liever een noodige
vrijheid; gelijk die in meer kunsten, zonderling in schilderije en
muzieke, vereischt wordt. De schilder, hoewel hij niet anders
als een nabootser van de natuur zij, versiert nochtans dikwijls
eenige bijvallende schaduw, daar ze natuur weigert, om 't ander
werk beter te doen voorkomen: of maalt naakte en andere theraden, die de historie eenen welstand bijzetten. Zoo leit het penseel ook zijn oordeel te werk in 't leggen en wel schikken der
verven, die zich best onderling verdragen. Muzikanten huwen
heele aan halve tonen, en zoete aan wrange geluiden, om het
gehoor met meer zoetigheids en bevalligheids te kittelen. Het gelijken der dingen tegen malkanderen is van groot vermogen,
en geeft de zaak, die in zichzelve dezelfde blijft, terstond een
ander aanzicht. Evenwel is ons niet onbewust, dat in 't herhalen
en vertoonen van geschiedenissen, beschreven met die zuivere en
R. 6, 7. Zinspeling op Vondels gedicht: „Davids Lijkklacht over Saul
en zijn zonen," dat in de eerste twee uitgaven achter het treurspel voorkomt. — 29. Schilder ij e: schilderkunst.
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sneeuwwitte duiveveder [getrokken als uit den vleugel der hemelsche Duive, die, aan den oever der Jordaan, op dat van heiligheid stralende en gedoopte hoofd des onbesmetten nederdaalde]
een zonderlinge matigheid en saagachtige eerbiedigheid dient
onderhouden ; terwij1 men in wereldlijke historian, nog meer in
heidensche versieringen ruimschoots mag zeilen. Wij achten bier
mede op gelet te hebben : gelijk ons zulks ook eertijds van
eenen grooten Apollo, als van een Delfisch orakel, werd in de
ooren gebeten.
Toen wij, belust op bijbelstof te werken, de gewijde bladen
doorsnuffelden, behaagde ons, boven alle andere, deze historie,
stof leverende (gelijk wij alree ten deele hebben aangeroerd) tot
een allervolmaakste slag van treurspelen, en waarin wij durven
roemen betoond te hebben, hoe het ons niet aan goeden wille,
maar aan macht ontbrak, om alles naar goeden eisch toe te
stellen, en te voltooien. Wij volgden de gouden regels, die de
Heer Professor in onze gedachten drukte, te weten : 't Geen
Gods boek zeit noodzakelijk, 't geen het niet zeit
spaarzaam, 't geen bier tegen strijdt geenszins te
zegge n. Evenwel nadien dolen menschelijk, leeren oneindelijk
zij, verstoutten wij ons dit te onderwerpen, het doorluchtig oordeel desgenen, die, op den top der geleerdheid gesteigerd, van
boven met arends oogen al wat van redelijk brein begrepen kan
worden nauw doorkeken heeft, en wiens herculische en onnavolgelijke arbeid het verlangen aller leergierige geesten pijnigt, en
trekt en tokkelt met de vurige hope naar die diamanten keten
aller historian, wiens begin aan den eersten, en wiens einde aan
onzen tijd vast is, en waaraan elke eeuw een kunstige schakel
verstrekt. Uwe rijke schatkamer van boeken en papieren heeft,
neffens andere gunstige vernuften, dit werk geen voedsel geweigerd, maar heuschelijk bijgezet het eerste gezicht uwer kostelijke aloudheden en bedenkingen op tooneelspelen en andere
poazie ; gelijk wij dan in meer dingen, voorhenen bij ons uitgegeven, het gemoed niet luttel verbonden houden aan uwe beleefde
geleerdheid, en geleerde zonen ; en schatten deze schatrijke en
vermaarde koopstad gelukkig, overmits zij hare doorluchtige
schole op uwe en Baerles wijsheid en geleerdheid als op twee
pilaren stichtende, een gewenscht huwelijk van letter- en koophandel of Pallas en Mercuur maakte, tot eere, nut en vermaak
dezer loffelijke burgerij, en hare jeugd. Maar, Doorluchtige Man,
ik heb, om zelf iets te scheppen en te leeren, water in zee
R. 8. Saagachtige: schroomvallige. — 8. Eenen grooten Apollo:
Hugo de Groot, als uit het woord g r o o ten en uit het opvolgende D e 1f is ch (toespeling op zijn geboorteplaats Delft) blijkt. — 13. S lag:
soort.
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gedragen, en geschenen den Professor te willen leeren. Vergeef
toch deze vermetelheid, en dat uwe opgetogenheid zoolang beneden verlet wordt, van mij, die het zich tot geen geringe eer
rekenen zal, altijd te mogen bereid staan voor
uwen E. alderverplichtsten leerling
en dienaar,
JOOST VAN DEN VONDEL.

te Amsterdam, den 29 van
Slachtmaand, 1639.

INHOUD.
Oning David, na een driejarige duurte, geboren uit gebrek
van regen, God raad vragende, door de aartspriesterlijke geheimenis, Urim en Thumim ; en verstaande, dat de moord
van Saul, en zijne afkomst, eertijds begaan, onder schijn van
ijver en godsdienstigheid, aan de Gabaonners, oorzaak der landplage is ; zoekt hunne nakomelingen (een overschot der Amoreen,
ten tijde van Jozua met eede in beschutting genomen) te verzoenen, opdat het land wederom gezegend werde van hunlieden,
die, om Sauls gedachtenis, tot weerwraak van 't ongelijk, geheel
te verdelgen, noch goud noch zilver, noch iemand anders eischen,
maar zeven mannen van zijnen bloede, om hen voor Gabaa, Sauls
geboortestad, voor de Bondkist, op te hangen. De Koning, Mefiboseth, Jonathans zoon, en Micha, Mefiboseths zoontje, verschoonende, om den eed, Bien hij den vader gezworen had, levert den
Amoreen Armori, en Mefiboseth, bij Rispe, Sauls beddegenoot,
geteeld, ook Michols vijf zonen, of die zij, zoo men gelooft, voor
zonen aannam, en Adriel, Barsillais zoon, bij Merob, hare oudere
zuster, won. De Gabaonners dan hingen deze zeven, of twee en
vijf broeders, op den berg, in 't begin des garstenoogstes. Rispa,
Aja's dochter, spreidde op de steenrots, bij het gerecht, eenen

K.

R. 2. Opgetogenhei d: verhevenheid. — 3. V erle t: opgehouden. —
Inhoud. 5. De Gabaonners — en lager .... Gaba a. Ter voorkoming
van misverstand diene de volgende opheldering. Gabaa, of Gaba, was niet
verre van Jeruzalem gelegen, en de twaalfde stad van het eerste lot des
stams Benjamins. Zie 7ozua XVIII: 24. Zij werd later den Leviten toegestaan. — Gabaon of Gibeon, het woonverblijf der Gabaonners, lag op een
eenigszins meer verwijderden afstand van Jeruzalem, en was de eerste der
veertien steden, die volgens het tweede lot aan den stam van Benjamin toevielen. Zie 7ozua XVIII : 25. Zij werd mede aan de Leviten geschonken
en wordt herhaaldelijk in de H. Schrift genoemd. Gabaa kan alzoo als een
middelpunt tusschen Jeruzalem en Gabaon beschouwd worden, en de plek,
waar de dichter hier David van de eene en de Gabaonners van de andere
zijde komende, elkander laat ontmoeten.
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zak, om, hier zelve 's daags de vogels, 's nachts de dieren van de
doode lichamen te keeren, totdat de regen zoude vallen. De
Koning, dit hoorende, besloot, dat hij, zoodra het, tot een teeken
dat God verzoend was, regende, het gebeente van Saul en zijne
zonen, te Jabes in Gilead rustende, en van Bethsan eertijds ter
sluik daar gebracht, te laten halen, en te gelijk met de lichamen
der gehangenen te Zela, onder Benjamins stamme, in 't graf des
oudgrootvaders Kis, te begraven. Dit is getrokken uit Samuels
tweede, en Josephus zevende boek der Joodsche aloudheden.
Het tooneel is te Gabaa. De rei bestaat uit Priesteren. Het
Treurspel begint even voor en eindigt met den dag.
PERSONAGIEN.
ABJATHAR, Aartspriester.
REI VAN PRIESTEREN.
DAVID, de Koning.
LEVIETEN.
GABAONNERS.
BENAJAS, Overste der hofbenden.
RISPE, Sauls en Abners weduwe.

micHoL, de Koningin.
DE GEBROEDERS.
MEFIBOSETH, Jonathans ZOOM

GEBROEDERS.
HET EERSTE BEDRIJF.
ABJATHAR. REI VAN PRIESTEREN.

Abjathar.
E wakkre haan heeft lang den huisman opgekraaid.
De starren aan de lucht zijn bleek en dun gezaaid,
En voor de morgenstarre en hare komst geweken.
Het licht genaakt allengs, en arbeidt door te breken.
5 Een ongezonde damp benevelt als het plach,
Het Oosten, 't welk ons dreigt met eenen bangen dag.

D

R. so. Gaba a: De historie wordt verhaald II Sam. XXI : 5-54. Daar
wordt Gabaa niet als het tooneel genoemd, noch is de aanwezigheid der
Bondkist aldaar uit het verhaal op te maken. De dichter heeft zijne voortelling van de gebeurtenis gevormd en gegeven.
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Die 't landschap roosten komt met gloeiende gareelen.
Ik heb gerucht gehoord van muilen, en kameelen,
En mannen, onder aan den berg, in 't naaste dal.
1 o Dat's mij een wisse bo, de Koning is er al.
Die gistren schreef, dat hij, voor zon, en haar geboorte,
Hier zelf te Gabaa zou wezen aan de poorte.
't Is tijd en meer dan tijd, dat wij hem tegen gaan,
Om in den dieren tijd iets noodigs voor te slaan.
15 De heerbaan valt te lang. Dit voetpad loopt veel nader.
Rei van Priesteren.
d' Aartspriester stijg' beneen. Wij volgen allegader.
DAVID. LEVIETEN.

20

David.
Daar rijst de zon, gevlakt met bloed in 't aangezicht,
En komt met hatelijk en ongezegend licht
Den jammerlijken staat der omgelegen plekken
En haar gelegenheid al wederom ontdekken.
Wij zullen voort te voet gaan klimmen met de zon.
Levieten, die mij volgt van Sion, Gabaon,
En Nobe, en andre stem ; komt, geeft u aan mijn zijen.

Zoo moet ons deze reis, een godsreis, wel gedijen.
25 Zoo geeft d' Almachtige ons eene uitkomst in den nood.
Zoo opent God alweér zijn vaderlijken schoot,
Gelijk Hij is gewoon, voor zijn verlegen knechten;
Opdat ze hem een kroon van dankbre galmen vlechten.
Mij leit een zwarigheid, mij leit wat op de leen.
3o Mijn hoop ziet licht te moet, maar door een nevel heen.
Hij, die den hemel veegt, en 't onweer doet bedaren,
Wil in mijn mistig brein het weder op doen klaren.
Levieten.
Wie daalt er van den berg, gelijk een nieuwe star,
Die ondergaat? dit schijnt d' Aartspriester Abjathar,
8. Muilen: muildieren. — ii. Voor zon, en haar geboorte: voor
zonsopgang. — 16. d' A artspriester s tijg' beneen: klim af. — 21. Wij
z u lien, enz. Men moet zich hier een tooneelsverandering voorstellen — die
echter bij de opvoering in de dagen van Vondel geen plaats had — of
liever een ontzettend groot tooneel, 't welk een berg voorstelt, op welks top
Gabaa gelegen is. Bij den aanvang van het stuk worden Abjathar en de
priesters verondersteld uit Gabaa te komen en den berg of te dalen, ten
einde den Koning te gemoet te gaan. Nu verschijnen van een geheel anderen kant David en de Levieten uit het dal, en stijgen den berg op, zoodat
zij de priesters halverwegen te gemoet komen. — 24. E en go ds r e is: een
reis, voor den dienst van God ondernomen, een Gode behaaglijke reis. Zie
vs. 45 en volgg.
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35 En Arons dubble rij met witte linnen rokken.
Hij komt, gelijk een God, alleen vooraan getrokken,
Op 't allerstatelijkste, en schittert met 'den gloed
Van borstgesteente en riem en tulband ons to moet.
Mij dunkt, ik hoor airee, terwijl hij aankomt pralen,
4o Den galm van zijn gewaad, gezoomd als met cymbalen,
En zie, hoe 't voorhoofd straalt van schrift, waaruit ik raam
En spel Gods majesteit, en aangebeden naam.
David.
Hij koom' met zegen aan, in dees vervloekte tijden,
En jaag roO wangen aan die Sions heil benijden.
45 Getrouwe God, gij weet, ik kom in dit gewest
Alleen ten dienst uws yolks en om 't gemeene best;
Verleen me, dat dit strekke uw majesteit ter eere,
En ik niet ongetroost van dezen heuvel keere.
De blinden zoeken heul aan ijdle wichlarij,
5o Uit starren, vogelvlucht, of andre razernij
Van spook, of ingewand, en vezelen van dieren,
En al wat ongeloof met logens kan versieren.
Wij zoeken troost aan u, die 't al zijn voedsel geeft,
En op de vleugelen der Cherubinen zweeft ;
55 Dies laat dit opzet u gevallen, en behagen,
En begenadig ons, nu wij u komen vragen
ABJATHAR. REI VAN PRIESTEREN. DAVID.

Abjathar.
De stam van Juda bloeie in David zonder end.

Re i.
De stam van Jesse groeie in David ongeschend.
A bjat har.
Dat hem noch donderslag noch hagelbuie treffe.
R e i.
6o Dat hij zijn kruin en kroon tot aan den hemel heffe.
David.
Gij priesterlijke schaar, die van Gods ijver blaakt,
En hier voor heiligdom, de gouden bondkist, waakt,
40. Ge z o o in d als m e t c y mbal en: het opperkleed van den hoogepriester was, van onderen, met schelletjes behangen, — 44. En jaag r o
wangen aan: en doe hen schaamrood worden. 49. De blinden:
t. w. zij, die g e e s t e lij k blind zijn; alzoo: de ongeloovige heidenen. Zie
vs. 52. — 52. V e r k e e r e n: verzinnen, verdichten.
VONDEL IV.
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De hemel zegene u, voor dezen morgenzegen.
God zegen' dees landouw met eenen verschen regen,
65 En spreie een vruchtbren dauw op dorpen, en op steen.
Hoe komt ge zoo bedrukt gestegen naar beneen?
En waarom biggelen de tranen langs uw wangen?
Wel Arons zonen, hoe? hoe laat ge 't hoofd dus hangen,
Verzwarende den last, dien gij alleen niet draagt ?
7o Of drukt u weer wat nieuws ? laat hooren wat gij klaagt.
Abjathar.
De nood, gezalfde Vorst, beschermer der gemeente,
De duurte, en hongersnood in 't rammelend gebeente
Van 't magere, uitgeteerde en kwijnende Israel,
Een schim, een geest gelijk, en enkel been en vel.
75 Dit jammer heeft geduurd drie jaren na malkandren.
De droogte duurt, de lucht weet nog van geen verandren.
De huisman ploegt vergeefs, al de akkers leggen woest.
De zaaitijd, onbeloond van een ondankbren oegst,
Schreit deerlijk, jaar op jaar, den hemel aan ; dien 't manen
8o Van menschen en van vee, en 't zuchten, en de tranen
Van den gespleten grond, en dorstig loof en gras
Gelekt, niet meer vermurwt, alsof hij koper was.
De rups en sprinkhaan eet het bloeisel met de knoppen,
En plundert al 't gewas. Van d' allersteilste toppen
85 Der bergen, tot het diepst der dellingen, al 't land
Leit van den Zuidenwind of gloende zon verbrand.
De korenmaaiers zien verroesten hunne zeissen.
De burger, als hij komt den landman garven eischen,
Of olie, of olijf, of vijg, of druif, of wijn,
90 Of dadel, of granaat; verneemt in welk een schijn
D' onvruchtbre wijnberg staat : hoe de akker hem bejegent,
En aanziet zoo bedrukt. Dan keert hij ongezegend
Met leege handen thuis, en kropt, verkropt van rouw,
Zijn hartewee, uit zorg voor zijn bekreten vrouw,
95 En arme kinderen; d' een ouder, d'ander jonger,
Hem schreeuwende te moet, geperst van bittren honger,
Als jonge zwaluwen, die schier verstikt, helaas !
Aanhijgen 't moede paar, dat thuis komt zonder aas.
De nood staat op den top en 't uiterste gesteigerd.
1 oo Wij storten te gelijk zoo gij handreiking weigert,
En niet in Kanaan een tweede Jozef strekt.
85. D ellingen: duinvalleien. — 92. Ongezege nd beteekent hier alleen:
„zonder te hebben bekomen wat hij verlangde," dus „zonder zegen op zijn
tocht." — 93. Kropt, verkropt van rouw: de herhaling van kropt is
stout, maar ongemeen krachtig van uitwerking.
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Gij hebt met uwen schild zoo menigmaal bedekt
De vaders, die om troost voor 't heiligdom verschijnen.
Gij hebt het Rijk beschut voor wreede Philistijnen,
1 o5 En Gods geslacht verlost ; 't Welk God hierover roemt,
En David, onder hem, der stammen Heiland noemt :
Maar al uw dapperheid en eere gaat verloren,
't En zij gij 't leven stut met water, en met koren ;
Want 't is vergeefs beschermd zijn yolk, en onderdaan,
i so Indien men hen van dorst en honger laat vergaan,
En ruimt Gods vijanden, rechtvaardig uitgedreiren,
Dees rijken in, die God zijn erven had gegeven.
David.
Aartspriester, ijveraar voor de eer van Abrams God,
Die u verheerlijkt heeft met zoo een heerlijk lot ;
115 Wat klaagt ge mij in 't lang der stammen nood en smarte?
Ik weet dit al te wel. Ik trek dit meest ter harte.
Dees zwarigheid raakt mij en mijnen schepter meest.
'k Heb Moab, Amelek noch Ammons zwaard gevreesd,
Maar wel dit scherpe zwaard des hongers. Wie kan 't vluchten ?
120 Wie God ontvlien ? Ik breng de dagen door met zuchten,
De nachten zonder slaap, nit zorg voor 't algemeen,
En zocht met offerande en vasten en gebeen
En tranen menigmaal het heil der dorre landen :
Maar d' Allerhoogste slaat beloften, offeranden

125 En gaven in den wind. Gij zelfs kunt tuigen, hoe
Ik ijverde voor 't yolk, en wenschte, dat Gods roe
Den herder strafte, in stee van deze onnoozle schapen,
Nu 't anders niet mag zijn, is 't best, dat elk zich wapen
Met nederig geduld, gelijk de aartsvaders deen,
13o Die elk, geperst als wij, met dezen vijand streen.
Ik ben een sterflijk mensch, geen God, die 't gras laat groeien,
En 't aardrijk op zijn tijd met regen kan besproeien.
Die 't stomme vee voerage en raven aas bestelt,
In 't weezenest, heeft weer en wind in zijn geweld.
135 Die Vader mag somwijl zijn kinderen beproeven,
En weigeren een poos, 't geen zij tot nooddruft hoeven,
Hem is 't bewust waarom : doch eer het wordt te spa,
Daalt Hij van boven neer met hemelsche gena,
Opdat die met meer smaaks in 't uiterst werd genoten.
140 Zoo snoeit de hovenier zijn al te dartle loten.
io6. Heiland is hier „helper, heilaanbrenger, beschermer." -- 108. 't L ev e n : versta „van uw yolk," als uit de twee volgende regels blijkt. —
533. Voerage: samengetrokken van „voederage." — 134. I n 't weez enest: in 't nest van j onge raven.
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Opdat de wijngaard zelf met eene milder rank
Hem in de druivensnee voor zijnen arbeid dank.
't Geen nadeel schijnt in 't oog van een beneveld oordeel,
Gedijt tot vruchtbaarheid, en wenschelijker voordeel;
1 45 Dies laat ons, onder 't juk van luttel tegenspoed,
Niet morren, om de hoop op een veel grooter goed.
Abjathar.
D'ervaren arts beklaagt alleen niet 't kranke bedde,
Maar zoekt de bron van 't kwaad, opdat hij 't heele, en redde.
Wat hindert ons, dat wij met God te rade gaan?
David.
15o Dit 's d' oorzaak van mijn komst. Men ving nooit beter aan.
1k volg u, zij aan zij, daar gij mid heen zult leien.
Abjathar.
Gij priesters, volgt ons spoor met stichtelijke reien.
REI VAN PRIESTEREN.

155

16o

Zang.
Toen 't ongehoorzaam zaad van Kis,
Begaan, om d' uitkomst van den slag
Nu voor de hand te weten,
Door droom noch borstgeheimenis
In Gods geheimenissen zag,
Noch licht kreeg bij profeten,
Zocht hij zijn troost aan tooverspel,
En vraagde te Endor aan den geest
Wat hem zijn hoop beroofde.
In 't end verrees er Samuel,

142. Druivesne 6: wijnoogst. — 152. Achter dezen regel staat in het
boven beschreven exemplaar aangeteekend: „ingaende wort de toesang vande
priesteren gesongen en van de speeluijden (sic) gespeelt." En onder aan de
bladzijde: „de vertooning vande bondkist en kandelaer en de toesang word
„aldus van de priesters gesprooken." In het eerste zal waarschijnlijk met
toesang het eerste en tweede gedeelte, de Zang en Tegenzang, van de
Rei zijn bedoeld. Daarop volgde de „vertooning" der bondkist en kandelaar, waarbij de „T o e z an g" gesproken werd. Die „vertooning" echter getuigt ook niet van de juistheid der m i s e en scene, dewijl de vertoonde
voorwerpen steeds in het allerheiligste moesten blijven, buiten 't oog van
't ongewijde publiek, zelfs van de gewone geestelijken, alleen zichtbaar
voor den opperpriester in functie, terwijl ze bij vervoer met kleeden dicht
omhuld werden. — 155. V o or de hand: voorshands, vooraf. — 156. Bors tg e h e i m e n i s: het raadplegen van God door des Hoogepriesters borstlap,
de Urim en Thummim („Lichten" en „volmaaktheden", naar de eigenaardigheid der oude Hebr. taal beteekende: „het volmaakte licht").
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Die hem, nu deizende en bedeesd
Een dageraad beloofde.
't Was Samuel, of 't werd geloofd,
Om 't zijden kleed, en 't grijze hoofd.

Tegenzang.
Wat steurt ge mijn gerusten slaap,
En roept mij uit het nare graf,
0 Vorst ! van God geslagen ?
17o Gij spaarde koe, en ram, en schaap,
En Agags hoofd, gedoemd ter straf,
En zult er straf om dragen.
Ik zie den purpren rok gescheurd,
En David op den troon gesteld.
Gij zelf met uwe zonen
1 75
Geveld, gestroopt, beschimpt, gesleurd,
Daar 't heer bedekt het rookend veld,
Zult morgen bij ons wonen.
Zoo sprak de geest, en nam de wijk.
i8o
De Vorst was 's andren daags een lijk.

185

Toezang.
Doch Jesses uitgelezen spruit,
Begaan om d' uitkomst van zijn lot,
Na drie verlegen jaren,
Ziet naar gespook noch wichlaar uit,
Maar zoekt godvruchtig raad bij God,
Die d' oorzaak kan verklaren,
Waarom dees duurte Jakob praamt,
Wie God betrouwt, zit niet beschaamd.
HET T WEEDE BEDRIJF.
REI VAN PRIESTE1EN. GABAONNERS.

Rei.
r_IJ Gabaonners ! kwaamt nooit zoo van pas als nu,
1 90 \-10p 't koninklijk ontbod. De Koning wacht naar u.
Gabaonners.
Wat antwoord heeft de Vorst op zijn verzoek gekregen ?
Rei.
't Waar kunst dit juist to rain, deze antwoord wordt verzwegen.
163. Deizende, en be,deesd: dit slaatop hem (Saul).— i87.Praamt:
't zelfde als prangt.
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Gabaonners.
Is 't een geheimenis, die niemand rieken mag ?
Rei.
Het zij clan wat het wil, 't is anders als het plag.
Gabaonners.
195 D' omstandigheid heeft dik 't verborgen aangewezen.
Rei.
Der heeren boeken zijn te donker om te lezen.
Gabaonners.
Zoo vragen wij vergeefs naar uitk.omste, en bescheed ?
Rei.
Met recht vergeefs. Waarom ? Gij vraagt meer als men weet.
Gabaonners.
Zoo kan men uit uw mond geen wisse tijding krijgen ?
Rei.
200 Al wat verborgen is, dat moet men wel verzwijgen.
Gabaonners.
Zoo meldt ons nu alleen hetgeen u zij bekend.
Rei.
Zoo 't spreken veilig zij ?
Gabaonners.
Hier is geen mensch omtrent.
Rei.
d'Aartspriester met den Vorst trad met versaagde zinnen,
Daar in 't Levietsch gewelf ons gouden Cherubinnen
205 Met heldre vleugelen de Bondkist met haar schat,
Als steenen tafelen, het manne in 't gulden vat
Aarons mandelstaf en Mozes wetboek dekten,
Of den genadetroon, waarover zij zich strekten.
d'Aartspriester stond en bad. De Koning volgde hem.
2 10 De wedergalm verried des bidders schelle stern:

Onzichtbre zon, die straalt van aller heemlen hemelen
In d' aardsche duisternis, waarin d' aardwormen wemelen,
En kruipen in het stof, waarvan zij zijn gemaakt
Zoo bros, dat alles smelt, wat al te stout genaakt
207. Aar ons mand.elstaf: zie Numeri XVII:8, so.
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215 Uw onbegrijpelijk oneindig eeuwig wezen,
En Godheid, waarvoor zelfs de zeven Englen vreezen,
En sidderen, daar zij, gebogen en bereid,
Gehoorzamen den last der oppermajesteit:
Uw huisvriend Mozes dorst zich nauwelijks vertrouwen
220 Uw Godheid met een blik van achter eens t' aanschouwen ;
En wij vermetelen, zoo menigmaal besmet,
Door 't overtreén van 't perk der donderende wet,
Bestaan uw voetschabel en zetel nog te naderen,
Daar gij u zetten woudt, tot troost en heil der Vaderen,
225 En strekken hun in nood een vaste toeverlaat :
Wij radeloozen gaan, o God, bij u om raad,
En smeeken, nu bijkans uit onzen aam gekreten,
Door 't smarten uwer roede, op Isrels rug gesleten :
Erbarm u over 't yolk. Gedenk aan 't oud verbond,
230 Beeedigd, hoog en dier, met onvervalschten mond,
En lei ons tot die wel, waaruit dees droogten vloeien ;
Opdat men d' aders stoppe, en d' akkers weer aan 't bloeien,
Wij u, al zingende, gaan offren d' eerste vrucht,
En met een dankbren reuk berooken al de lucht.
Gabaonners.
235 Zoo worstelt men met God. Dat bidden doet ons hopen.
De kopren hemel dreunt. Zijn sloten springen open.
R e i.
'k Verzeker 't u. Mij dacht, ik hoorde een groot gedruis,
Gelijk een storremwind, waarvan het gansche huis
En d' aarde en wat er was beweegde, en loeide, en brulde.
24o Na 't onweer daalde een wolk, die al het huiskoor vulde,
En zwanger van een gloed in 't ende aan 't baren kwam.
Dat zette zich, gelijk drie kringen, eëne vlam,
Op bet de vleugelen der Cherubijnen neder,
Die kaatsten vast dien glans en weerglans heen en weder.
245 d'Aartspriester sidderende, ontving in 't aangezicht
En schittrend borstjuweel het weerlicht van Gods licht.
Hij zag er 't schoon gesteente en zijne letters zwellen
Van helderheid, en kon hier uit 't orakel spellen.
Dit's al wat hij ons meldde, in 't uitgaan van het koor,
25o Maar hield Gods raad bij zich. De Koning ging vast voor.
Wij letten op 't gebaar, om iets hier uit te ramen.
Gabaonners.
Hoe droegen zich die beide, als zij te voorschijn kwamen?
228. Door 't smarten uwer r o e d e: door het smartelijk voelen uwer
roede.
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R e i.
De vorst der priestren scheen nu ruim zoo welgemoed,
De Koning heel verbaasd. Het zij dan dat het doet
255 Gods antwoord, of 't ontzag der Godheid, daar verschenen ;
Hoe 't zij of niet, men heeft hem deerlijk hooren steenen.
Zij gingen beide, schuw van ons, aan d' eene zij,
Bewandlen, heen en weer, de lange galerij,
En hielden somtijds stand, in 't midden van hun rede,
26o Een ieder om het drokst. Mij dacht, d' aartspriester dede
Zijn uiterste, om den Vorst t' ontvouwen 's hemels zin,
En stampte 't hem al vast met duim en vingren in.
De Koning schudde 't hoofd, als oneens met malkandren.
Hoe dikwijls wenschte ik wel in marmer te verandren,
265 Of stom, als een pilaar, bij dit gesprek te staan :
Want hoe het zij, daar is wat wichtigs omgegaan.
d'Aartspriester wenkte in 't end. De Koning scheen te schromen.
„Gaat," sprak hij, „ziet eens of ons Gabaonners komen."
Daar is de Koning zelf. Daar komt hij. Ik ga heen.
27o Hij ziet naar u. Ik ga. Nu, spreekt hem zelf alleen.
DAVID. GABAONNERS.

David.
Gods gramschap houdt tot nog den hemel dicht gesloten,
Om Sauls moordgeslacht, en 't bloed van hem vergoten,
Te Gabaon. Zoo luidt 't orakel in Gods spraak.
Dat Lang vergoten bloed klaagt nog, en schreit om wraak.
275 Nu wenschte ik, dat we die, waar 't mogelijk, verzoeten,
En vraag u, wat gij eischt, om 't gruwelstuk te boeten,
't Welk Saul heeft begaan aan 't Gabaonsch geslacht,
Wat eischt ge tot een zoen? Opdat, uw hart verzacht,
Gij 's hemels erfdeel gunt een ongeveinsden zegen,
280 En God al 't land verkwikk' met een gewenschten regen.
Gabaonners.
O rechter van de Goon, die niemands recht verkort,
Maar recht spreekt daar omhoog, als 't hier geweigerd wordt;
Die niet verblind door haat, noch omgekocht door giften,
Als aardsche rechters hier, eenzijdig gaat in 't schiften;
285 Noch, na vier eeuwen tijds, het schenden van den eed
262. Versta: En bekrachtigde zijn woorden met handgebaar. — 263. A l s
on eens met malkandre n: onduidelijk; men versta: als waren zij het
oneens met elkander. — 285. N a vier e e u w en t ij d s: men weet uit de
H. Schrift (7ozua IX), dat Jozua aan de Gabaonners eeuwige bescherming
had toegezegd, welke belofte door Saul te hunnen opzichte geschonden was.
Vergelijk hier den Inhoud en de volgende verzen 292-355.
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En 't schendig ongelijk des vreemdelings vergeet ;
Wij danken u, o God! gij geeft ons stof te zingen,
Dat gij de vierschaar spant, tot troost der vreemdelingen.
David.
Laat hooren wat gij eischt, tot boete van die schuld.
Gabaonners.
290 De Koning hoore ons klacht, en neem zoo lang geduld.
David.
1k zal u, klaagt vrijuit, niet weigeren te hooren.
Gabaonners.
Zoo ras te Gabaon onze oudren kwam ter ooren,
Hoe Jozua Gods heer voerde over ons Jordaan,
Die, als een glazen muur bleef voor de Bondkist staan;
295 Hoe 't fiere Jericho, met zijne onwinbre wallen,
Verschrikt van 't veldgeschrei, zoo plotseling gevallen,
De stad van Ai in d' asch, de Koning met de koord
Geworgd, in 't gloeiend puin der omgeplofte poort
Gestopt lag, en al 't land en d' aangegrensde heeren
30o Zich wapenden om strijd, om dit geweld te keeren;
Toen vonden. in der ij1 onze ouders dezen vond,
Tot noodweer voor den slag, die hun te vreezen stond:
Zij laadden ezelen met halfgescheurde pakken,
Verschimmeld meel, en wijn, in oude leere zakken :
305 De boden achter hen, met teenen door den schoen,
En kleedren dicht gelapt, om argwaan te verhoen,
Ontmoetten zoo Gods held, en zochten hem te zoenen,
Daar hij te Gilgal lag, met al zijn paveljoenen.
„Doorluchtste," spraken zij, „die Mozes ambt bewaart,
310 Wij vallen u te voet, wij kussen 't grimmig zwaard,
Van d' allersterkste hand u in de vuist gegeven,
Tot schrik der koningen, die voor uw aantocht beven.
Wij weten van den Nijl, en van het roode meer,
En Sihon, lang gestort in 't zegenrijk geweer,
315 En komen u van verre ontmoeten, als uw slaven.
Wij bidden u, versma toch niet dees slechte gaven,
Verzuurden drank, en kost, beschimmeld, en gesleurd.
De langheid van de reis heeft zak en pak gescheurd.
Aanvaard ons in 't verbond, en wil ons niet verstooten."
320. Men zwoer hierop. Men nam hen aan voor bondgenooten.
294. Als een glazen m u u r: als een doorschijnende muur. Zie
yozzia III:16. — 307. Zoenen: verzoenen. — 308. Paveljoenen: tenten.
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En of dit stuk terstond wel klaar kwam aan den dag,
Nog dorst Gods held dien eed niet breken, uit ontzag
En vreeze, dat dit leed en ongeval mocht baren;
Maar doemde hen alleen ten dienst van Gods autaren.
325 't Gerucht nog nauwelijks geloopen, en verspreid,
Ons koningsstad, van vijf gekroonden hard beleid,
Zocht hulp bij Jozua, die hun op 't lijf gekomen
Verjoeg, en ving dees vijf, en hing ze aan zooveel boomen,
Na eenen zwaren slag, toen God dien hagel zond,
33o En 't licht van zon en maan een dagreis stille stond.
Zij poogden sedert zich gewilliglijk te kwijten,
Gehoorzaam yolk, en vorst, gedienstig den Levyten,
En droegen water aan, en kloofden offerhout ;
Totdat de schepter werd, ter kwader uur, vertrouwd
335 Den dollen zoon van Kis, die, godloos en verwaten
Hen overgaf ten buit zijn woedende soldaten,
En Doeg, Wiens geweer nog rookte van dien moord
Der priestren en van Nobe, erbarmelijk verstoord,
Alleen om luttel spijze, en 't reuzenzwaard, gegeven
34o Zijn eigen dochters troost, tot redding van zijn leven.
Dit had nog schijn, maar laas ! wat lei men ons te last ?
De Gabaonners zijn aan Levi's kindren vast.
Zoo heer, zoo knecht. Een aard. Alle eenerlei gezellen,
Die 's konings vijand spijze en wapenen bestellen.
345 Wie draagt het overschot der Heidenen ontzag ?
0 dag, dien Gabaon met recht vervloeken mag !
Als 't moordgetij verjaart, zoo menig jaar verstreken,
Dan zoudt ge, o Vorst, ons hart van hartewee zien breken :
Hoe elk zijn kleeders scheurt, en God ter vierschaar daagt,
35o Op der vooroudren graf; zoodat al 't landschap waagt,
En alle vier ons steen, en heuvels, klippen, kuilen
Met naren wedergalm nabauwen op dit huilen,
En kermen, en misbaar, dat ziel en lichaam krenkt.
Geloofd zij 't hemelsch recht, 't Welk 't onrecht dus gedenkt.
355 Och och ! dit hartewee zal 't hart nog overstulpen.
D avid.
Mijn kinders, zijt ge dan met 's lands bederf behulpen,
Dat gij den hemel dus met bittre tranen tergt,
En haalt dit slechte yolk, dat noodig dient gebergd,

Meer plagen op den hals, en spant Gods boog nog stijver.
326. Beleid: belegd, belegerd. — 349. En God ter vierschaar
d a a g t: dit wil niet zeggen, dat God gedaagd (of gedagvaard) wordt om
voor de vierschaar te verschijnen, maar dat Hij aangeroepen wordt om
vierschaar te komen spannen, om recht te spreken. — 356. Behulpen:
beholpen. — 358. S le ch t e: onaanzienlijke.
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Gab aonners.
36o Dat schelmstuk dorst hij nog verbloemen met Gods ijver,
Voor Juda, Israel, en wat men wijders zoekt.
Het waren Amoreen, in Mozes wet vervloekt.
Zij hadden Jozua met schalkheid onderkropen.
Men mocht niet slechts, men moest dien band des eeds
[ontknoopen,
365 Of houwen door en door met Gods gerechte kling.
Het was een zaak, daar Gods en 's vorsten kroon aan hing.
Zoo stortte men ons bloed. Zoo viel men in ons have.
Zoo trappelden ze op 't hart den onderdrukten slave.
Kariathiarim, Kafira, Beeroth,
37o En Gabaon, schept moed, uw moordklacht klimt voor God.
David.
Waardeert het ongelijk, en uw geleden schade,
Doch zulks, dat gij die straf nog mengelt met genade.
Bespreekt u onderling. Gaat ginder aan een zij.
Och Saul, Saul, hoe veel kwaads berokkent gij !
375 Hoe heeft dit bloed zoo lang op uwen kop gedropen !
Al komt de wraak ter sluik en sluipende aangekropen,
Zij komt in 't end gewis, om hoofdsom, en verloop
Al teffens. Wat tiran had ooit aan moordkost koop ?
Hoe wrokt dit op uw graf, na 't rotten van 't gebeente!
380 Al wat de vorst verbeurt, betaalt de goe gemeente.
Gabaonners.
Wij hebben ons beraln.
David.
Wat eischt ge tot een zoen?
Gabaonners.
't En is, o Vorst, om goud noch zilver niet te doen.
Dif s bloed- en halskrakeel. Sta vast, het kost hier koppen.
Dees bloedwel is met goud, noch zilver niet te stoppen.
David.
385 Ik zal van mijnen troon afstijgen tot gebeen,
Voor 't uitgemergeld yolk. Wat heeft dit niet geleen
Drie jaren achtereen ? Wat hebt gij 't niet zien knagen?
Wat onspijs heeft het niet al rauw in 't lijf geslagen?
372. Zulks: zoo, in dier voege. — 377. Verloop: interest, rente. —
37 8. Wat tiran had ooit aan moordkost koop? welke dwingeland
heeft zijn moordlust niet duur betaald ? — 388. Onsp ij s : spijzen, stoffen,
die niet tot menschenvoedsel bestemd zijn.
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De kaken vallen in. 't Geraamte steekt door 't vel.
390 Erbarmt u over 't flauwe en kwijnende Israel,
Noch tapt, ai tapt niet af van hen, die nauwlijks Leven,
Dit luttel bloed, dat nog in d' adren is gebleven.
Gabaonners.
Het yolk beklaag' zich niet, 't was met dien moord verkuist,
En loeg, om ons bederf en schennis, in zijn vuist:
395 Nog willen wij dees straf besnoeien, en besnijden.
Geen mensch in Israel zal om dees bloedschuld lijden,
Maar Sauls godloos huis, en zijn vervloekt geslacht.
David.
Ik hoopte of u zijn val een weinig had verzacht,
Die zulks is, dat ze wel dees straf heid hoort to mindren.
400 Verhaalt ge 's vaders schuld aan kindren en kindskindren?
Gabaonners.
Aan kinderen en kroost, den vader heel gelijk,
Handhavers van dit stuk, aan pesten in uw Rijk.

David.
Hoe wasch ik dan best af dees schandelijke smette?
Gabaonners.
Wij willen 't hoofd, 't welk ons vermorselde, en verplette
405 Al t' onrechtvaardiglijk, zoo kneuzen, dat er niet
Van dezen boom, ja, tak noch wortel overschiet,
En 't rijk van Saul vraag (indien ze nog gelooven,
Dat hij er eertijds was) waar Saul zij gestoven.
Wij willen Sauls asch gaan ziften, 't fijn en 't grof,
4 to En lachen, als de wind nog guichelt met zijn sta.
De Koning levere ons nu daadlijk zeven gasten,
Zijn zonen, dat we hen, geworgd, aan zoo veel basten,
In Sauls vaderland, voor Gabaa, eer 't Licht
Noch daal, voor 't heiligdom, en in Gods aangezicht,
415 De Bondkist, in de lucht, ten toon voor ieder hangen.
Zoo paait men God en ons. Zoo gaat het recht zijn gangen.
David.
Vertrekt een pons, en denkt uw eisch een butte! na,
Terwijl ik mij hierop met Abjathar bera.
393. 't Was met dien moord verkuist: het schepte er genoegen
in. — 399 . Die zulks is: die van zoodanigen aard is. — 405. Nie t:
niets. — 410. Guichelt: speelt, dartelt, zich vermaakt. — 412. B as ten:
stroppen. — 416. Paai t: bevredigt.
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Hij komt van pas. Ziet toe. Weest niet te straf in 't wreken,
420 Noch wet geen mes, waarmee gij namaals wordt doorsteken.
De lust van wraak is kort, al is die, zoo ze zou,
En heete wraak gaat staag verzeld met naberouw.
AB JATHAR, DAVID. BENAJAS.

Abjathar.
Mijn Vorst, hoe luidt de eisch ?
David.
Alleens gelijk gij 't spelde.
A bj a th ar.
Ik wist wel, dat dit bloed hun bij den krop opwelde,
425 En zij een open wonde in hunnen boezem voen.
Gij moet al 't overschot van Sauls huis verdoen.
David.
Die stam is lang verdord, nu kwijnen luttel telgen.
Abjathar.
Die moet ge met den slag voort knotten en verdelgen.
David.
Verdelgen met een slag ? dat vonnis luidt te straf.
43o 0 edel bloed, hoe wasch ik hier mijn handen af?
Abjathar.
d' Uitvoerder van het recht mag 't recht niet wederspreken,
Maar voer het vonnis uit, zoo vlak als 't leit gestreken.
David.
Zoo blindeling, of hij dit vatten kan of niet ?
Abjathar.
Ja blindeling, daar God zelf oordeelt, en gebiedt.
David.
435 God heeft dit niet geboOn, noch zulk een eisch geprezen.
Abjathar.
God zelf heeft u de bron der landplage aangewezen,
Om 't eeuwig klagend bloed te paaien met dit bloed.
Zij eischen redelijk. 't Is Saul die 't ons duet.
421. Al is die, zoo ze zon: versta: al is die, zoo zij moet zij n. —
433. H ij : namel. de uitvoerder van het recht, de koning.

30

GEBROEDERS.

David.
Toen ik eens Saul zelf, mijn vijand, die, in klippen,
44o Woestijne, en wildernis, mij najoeg, bij de slippen
Hadde in een hol gevat, en werd geperst zoo stijf;
Begon mij 't hart van schrik te kloppen in mijn lijf.
Ik deisde een pons, en sprak in 't end, tot 's mans verschooning :
't Zij verre, dat ik mij aan Gods gezalfden Koning
445 Vergrijpe, uit bittre wrake, en zoo mijn handen schenn'.
Ik stiet mijn yolk terug, en bracht hem tot beken.
Ook in den wagenburg, van 's vijands leven zeker,
Verschoonde ik hem, vernoegd met 's Konings spiets, en beker.
'k Beweende zelfs zijn dood, gelijk mijn eigen ziel,
450 Toen hij op Gilboa, op zijn drie zonen, viel.
Ik ijverde van wraak, na Sauls nederlagen,
Versloeg hem, die de hand hadde aan den vorst geslagen,
En strafte twee verraars, tot wraak van Isboseth.
Zoo luttel heeft mijn hand zich door dit bloed besmet.
455 Zal ik nu 't overschot met koelen bloede smoren ?
Benajas.
't Is beter zes of acht dan duizenden verloren.
David.
Rampzalig huis, wat leedt gij niet al ongevals ?
Benajas.
Zie toe, zie toe, eer gij al 't yolk krijgt aan den hals.
David.
Het yolk is niet zoo dom, of 't zal naar rede hooren.
Benajas.
46o Wanneer 't van honger raast ? De buik en heeft geen ooren.
David.
Bit stuk luidt hatelijk, en maakt mijn kroon verdacht.
Benajas.
Om een verworpen huis ?
439. volgg. I Sam. XXIV. — 446. Beken: bekentenis. — 447. volgg.
i Sam. XXVI. — Wage nb u r g : de ouden plachten hunne legerplaats
met de heir- en vrachtwagens te verschansen , vanhier de uitdrukking
wage nb u r g voor „versterkt kamp." — 449. Gelijk mijn e igen ziel:
deze uitdrukking beteekent eenvoudig : „als gold het mijzelven." Zie Davids
lijkklacht over Saul en zijn zonen, hier achter. Verg. 2 Sam. I: 19-27. —
452. Namelijk dengene die voorgaf valschelijk dat gedaan te hebben. 2 Sam.
I : 2-16. -- 453. 2 Sam. IV
V.
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David.
Een koninklijk geslacht.
Abj athar.
Weerspannig tegen God ?
David.
Die macht heeft zelf te straffen.
Abjathar.
God vordert dit van u. God heeft met u te schaffen.
David.
465 Zal ik bestaan een stuk, daar Benjamin om treur' ?
Abjathar.
Heel Israel om juiche, en Juda 't hoofd opbeur'.
David.
0 Benjamin, hoe no6 zou ik uw stam verneeren.
Abjathar.
De staf komt Juda toe, die zal en moet regeeren.
David.
Regeeren op een troon, gesticht op 's anders graf ?
Abjathar.
470 God zet den eenen op, en rukt den andren af.
David.
Die opkomt denk, hoe licht hij met het rad kan dalen.
Abjathar.
Geen tijd kan Juda's rijk en heerschappij bepalen.
David.
Genade en zedigheid bevestigt 't nieuwe rijk.
Benaj as.
Een onderdrukte stam vergeet geen ongelijk.
David.
475 Wie zich vergrijpt, zal dan met recht zijn misdaad boeten.
Benajas.
Dat altijd wrokkend huis zal heimlijk leggen wroeten.
473. Zedigheid: matiging.
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David.
Zoo heimlijk niet, het berst of hier Of ginder nit.
Benajas.
Een ingeborsten zee wordt nimmermeer gestuit.

David.
Men heeft dat bloed gestuit, toen 't machtig aan kwam bruisen.
Abjathar.
48o Na zooveel jaren krijgs, gevoerd met bei dees huizen.
David.
Dat huis leit nu te vlak om weder op te staan.
Zij zien, hoe Absolon het muiten is vergaan,
Met al die van mijn heer ter zijden uit durf spatten.
Benajas.
Noch vreesde Seba niet het oproer te hervatten,
485 Niet steelswijs, noch met list, maar stekende trompet.
Hadt gij op Simi, als 't billijk was, gelet,
't En waar met Seba nooit op oproer uitgekomen.
Die Benjaminner voelde uw slapheid, in 't betoomen
Van wederspannigheid. Hij daalde van dien stam,
490 Waaruit dit koninklijk geslacht zijn oorsprong nam.
Hij zag hoe veel gemoén vast bitterheden broedden,
Om tegen Davids hof en Juda's stam te woeden ;
Wat vonken onder d' asch nog smeulden meer en meer,
Uit zucht, die 't vollek droeg tot zijnen eersten heer.
495 's Mans stoutheid kwam er bij, die zoo met stijve kaken
In doove kolen blies, dat straks, uit alle daken,
De lichte vlamme sloeg van d' eene in d' andre stad ;
Een brand, waaraan uw kroon genoeg te lesschen had.
D avid.
Ik hoorde 't wrevlig hoofd van Abels muren ploffen.
Benajas.
Soo Zoo wacht uw hoofd, en kroon. Gij moogt er niet op sloffen.
De Hemel kaatst u toe ; dies neem dien slag nu waar.
495. Met s t ij v e k a ken: met bone wangen, als van iemand, die uit al
zijn macht vuur aanblaast. — 500. Wacht: zorg voor. — Gij moogt er
Diet op slof fe n: gij moogt er niet op inslapen, gij moogt niets verzuimen. — 501. De Hemel kaatst u toe: de Hemel biedt u een geschikte gelegenheid aan. De uitdrukking heeft dezelfde kracht als het gezegde
in vs. 502.

GEBROEDERS.

33

God geeft gelegenheid, men grijp' haar voort bij 't haar.
God, om een vasten stoel te stichten voor uwe erven,
Zwoer zelf den val van 't hof, hetwelk hen mocht bederven.
505 Hij voert zijn opzet nu door Gabaonners uit,
En wreekt zich door hun wraak : en schut gij Gods besluit ?
God kent den aard des yolks, dees wispelture zielen,
Die, als een eb en vloed, van 't een op 't ander vielen.
God roept: men dreigt u op te komen onverhoeds.
510 Men bluscht een grooten brand met eenen emmer bloeds.
David.
1k trek met wil geen eere uit schoonvaars smaad en schande.
Benajas.
Der goddeloozen straf verstrekt een offerande
Voor God. Of deze u schoon door huwelijk bestaan,
Maak van de nood een deugd. Men ziet geen maagschap aan,
515 Daar 't koninkrijken kost. God zelf heeft u verheven
Tot een verdediger van veler menschen leven.
David.
De band van maagschap breekt met schrikkelijke pijn.
Abjathar.
Zult gij meedoogender dan d' eigen vader zijn,
Die Jonathan, de braafste uit zijnen struik geboren,
52o Om 's vaders zotten eed, lichtvaardiglijk gezworen,
Hem onbewust, en om wat honigs opgeslikt,
Toen hij met schildknaaps hulpe een heer hadde opgeschikt,
En na dien dappren slag, zoo triomfant geslagen,
Veroordeelde ter dood ? Wat recht heeft hij te klagen,
525 Die zelf zijn lieven zoon, dien held, om 't leven bracht,
't En waar hem 't krijgsvolk dien ontweldigde met kracht ?
David.
0 God, 't en werde ons niet tot bloedschuld aangeschreven,
Zoo wij, op uw gebod, hen moesten overgeven.
Ga henen, Benajas, nu langer niet gewacht,
53o Verzeker mij terstond al 't koninklijk geslacht.
504. 't H o f: het hofgezin. — 5o6. S chu t: weert. — 51o. Men bluscht
een grooten brand met eenen emmer bloeds: krachtige en kernachtige regel, juist omdat de naaktheid der uitdrukking de grenzen der platheld nadert. In den mond des Priesters ware zij min voegzaam geweest; doch
in dien des ruwen krijgsmans treft zij door haar juistheid. — 511. Ik trek
met w il geen eer e: ik begeer geen eer te trekken. — 519. Zie het verhaal van 't hier bedoelde I Sam. XIV. — 522. 0 pgeschik t: uit den weg
geruimd, aan kant gesc h i k t. — 53o. V e r z e k e r: neem in verzekerde bewaring.
VONDEL IV.
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REI VAN PRIESTEREN.

Zang.
Jordaan, die door een dubbele ader
Vloeit uit den voet van Liban, vader
Van bronnen, beken, vijvers, zeen,
En stroomen; wat maakt u zoo kleen ?
535 Die d' oevers lieflijk placht te lekken,
Voor Palestijne een graft te strekken,
Te weigeren den overtocht
Gods heer, dat nergens over mocht,
Als door de Bondkist der verkoornen;
540Hoe duikt ge met gekrompen hoornen
In uw verzande en dunne kil?
Hoe vloeit uw vloed zoo traag, en stil?
Hoe hoort gij onmeedoogend 't morren
Van kruid en bloemen, aan 't verdorren,
Op bei de zoomen, eertijds jong
545
En blozende, van uwe tong
En altijd evenversche lippen
Gekust, gekoesterd, om de tippen
Van wortelen, en struik, en steel?
Hoe hijgt ge met een schorre keel?
55o
Hoe is uw koelte, om 't land te plagen,
Tot zulk een brand en koorts geslagen?

555

56o

565

Tegenzang.
Helaas! mijn kristallijnen vat
Telt zelf bij druppelen het nat,
't Welk lui van Liban komt gekropen.
Mien emmer, eerst aan 't overloopen,
Verschonk met blank en bruisend schuim
Het klare water weer zoo ruim,
Als 't van den berg hem werd geschonken,
Ja maakte d' akkerlanden dronken.
En smeek ik Liban met geklag:
Hij antwoordt: „'k geef wat ik vermag."
De Hemel weigert mij zijn zegen,
Drie winters sneeuw, drie zomers regen.
Ik kan mijn burgers nauwlijks voen.
De wildzang, die in 't welig groen
Der rechte en hemelhooge cederen
Kwam kwinkeleeren op zijn vederen,

538. Mocht: kon. — 553. Helaas! mijn kristallijnen vat: hier
wordt de Jordaan voorgesteld, als antwoordende op de vorige strophe.
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57o

Verlaat, als 't wild, het dorre woud.
Het vee zich in geen beemd vertrouwt.
Al vlucht het, bij gebrek van weide
En water. Ik verzucht, en beide,
En zie met smart om regen uit,
En schreeuw, dat God den hemel sluit.
Toezang.

575

58o

585

0 levende oorsprong aller gaven,
Die 't al kunt koesteren en laven,
En in woestijnen droog en naar
Ons nooddruft schafte veertig jaar ;
Hier water uit de hardste steenen;
Daar Manne, om hut en tenten henen,
In 't krieken van den dageraad,
Gespreid, als korianderzaad;
Als dauw, en rijp, verzaamd in kruiken,
Tot troost der hongerige buiken:
0 grondelooze waterwel,
Ontsluit uw wateraders snel.
Verkwik ons met een zee van boven,
Opdat u vee en menschen lover.
HET DERDE BEDRIJF.
RISPE. MICHOL. BENAJAS.

Risp e.

U dochters, komt, leidt Rispe voort.
590

595

boo

K omt, leidt haar buiten deze poort.
Verstrekt een stut voor 't zwakke lijf,
En stuurt dit traag, dit lastig wijf
Weleertijds Sauls bedgenoot,
Nu ieders spot) nog voor haar dood.
Hoe buigt mijn stok ? hoe beeft mijn hand ?
Ik trede, als tot den hals in 't zand.
Hoe lastig valt mij tred voor tred.
Wat droom heeft mij in 't koude bed
Zoo hard, zoo onzacht opgewekt.
0 droom, die mij een voorspook strekt
Van 't leed, dat ik voorhanden zie;
Wie zal ik 't klagen ? ai, zegt, wie?

582. Als korianderzaad: Zie Exod. XVI:3i. Num. XI:7.
595. Mijn stok: mijn oud, vervallen lichaam.
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Een valk vervolgde een doffersvlucht,
Een zevental, dat uit de lucht
Kwam plotsling storten, om, uit nood,
Het lijf te bergen in mijn schoot.
Ik dee mijn best, toen ik 't vernam.
Maar al vergeefs. D'erfvijand kwam
En pikte mij mijn handen door,
En roofde vast, den eenen voor,
Den andren na, met bek en klauw,
Verbeet ze, en zoog hun bloed al lauw.
De veeren vlogen om mijn hoofd.
Daar komt de valk, die ons berooft
Van onze doffers : dat is hij,
Die zoet is op dees lekkernij,
En toeleit op een verschen moord.
Nu Michol, 't past u ; doe het woord,
0 koninklijke vrouw en spruit.
1k zal u volgen. Stap vooruit.

Michol.
De hemel schijnt belust zich tegen ons te kanten.
Och Benajas, gij hoofd van 's konings lijftrawanten,
Wat wankt er wederom ? wie geeft u dit verlof,
Dat gij ons erfpaleis, en vaders oude hof
625 Met wacht bezetten durft, en dus in alle hoeken
De prinsen vangt en spant, en overal loopt zoeken ?
Gij jaagt ons kinders na, zoo bitter, zoo verwoed,
Gelijk de jager 't wild en schuwe harten doet,
Die haag, noch hol, noch struik, noch bosch t'afgrijslijk vinden,
630 Om 't snufflen, en gebit van brak en hazewinden
t' Ontglippen, en 't gevaar des jachtspriets, dik bemorst
Van 't al t' onnoozel bloed der ademlooze borst.
Mag dan een vreedzaam hart, 't welk niemand zoekt te steuren,
Noch kwetsen, nimmermeer een weinig rust gebeuren ?
635 En dompelt men al weer, tot d' ooren toe, in rouw
Mijn vaders grijze weeuw en mij, verschoven vrouw ?
Dat werde God geklaagd. Maar och ! hij heeft geene ooren,
Noch hart tot Michol. Och ! ik ben tot ramp geboren.
6o8. D' e r fv ij and ; de „valk, erfvijand der duiven," overgebracht op
„David" als, volgens Rispe, „erfvijand van Sauls huffs," schoon de vergelijking niet in alien deele doorgaat, daar Saul wel geen d u i fj e was. —
617. Verschen: nieuwen. — 623. Wat wankt er: wanken is eigenlijk „dreigen te vallen," in welken zin ook het frequentativum wankelen
gebezigd wordt. Hiervan wordt het ook voor „dreigen" alleen genomen. -637. Werd e: worde.
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Benajas.
Mevrouwen, gij hebt reen te klagen van verdriet,
640 En ik te volgen 't geen de koning mij gebiedt;
Hoewel dit lastig valt. 'k Had liever 't hoofd te kneuzen
Van Moabs felste leeuw, of 't brein van Memfis reuzen,
Dan uit te voeren jets, 't geen tegen d' eere strijdt
Van wijlen onzen vorst, van wien gij weeskind zijt,
645 En zij verlaten weeuw, en dees gevangens zonen,
En neven : alle waard te dragen koningskronen,
En schepters van een rijk, niet min vermaard als dit ,
Maar God, een eigenaar van 't wereldlijk bezit,
Begeeft de staten slechts te leen, en zet elk palen.
65o De zon weet op haar tijd te rijzen en te dalen,
En komt en gaat bij beurt; zoo doet ook d' aardsche macht,
Die 't altemet eens lust te wisslen van geslacht,
Om reden, voor den mensch en zijn vernuft verholen ;
Dies buigt u onder hem, die 't heerschen is bevolen.
Rispe.
655 Wat 's d' oorzaak, dat men dus ons zonen vangt, en spant?
Is 't oproer ? of verraad? of hebben zij de hand
Geslagen aan den vorst, of iemand van de zijnen,
Of willen slaan ? of is 't om d' akkers, die nu kwijnen
Aan zulk een heete koorts, te koelen met hun bloed ?
66o Dit mompelt men in stad. En zoekt gij zoo den voet
Te zetten op den nek van Sauls overbleven,
Bij dees gelegenheid, om 't stuk een glimp te geven ?
Benajas.
Het nijpen van de smart, het tegenwoordig leed
Veroorzaakt, dat ge mij dus scheldt met onbescheed,
665 Uit moederlijke zucht tot henlien, dien ge baarde;
Maar 'k wenschte, dat gij niet zoo reukeloos bezwaarde
De banden van uw zoons, en hun gevangenis,
Door ongeduld, en 't geen ter zake ondienstig is.
Vertrouwt mijn heer dit stuk. Hij zal met vonnisstrijken
67o Geen schoonvaars weeuw, veel min zijn bed, verongelijken.
Vertrouwt vrij, dat hij 't minst hier in niet handlen dar,
't Enzij met rijpen raad van God, en Abjathar.
Michol.
Ja Abjathar. Helaas! hoe smoor ik mijn gedachten?
Wat goed stond Sauls huis van Abjathar te wachten,
644. Van wijlen onzen vorst: Saul. — 671. Dar: thans: durf.
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675 Van dat Ahimelech, zijn vader, hem den troon
Van Arons priesterdom had ingeruimd ? de zoon
Kreeg toen het zwaard, om zich en zijn geslacht te wreken
Aan Saul, die hen had met Edoms zwaard doorsteken.
Och vader, toen gij u aan priestren had misgaan,
68o Aan dien gewijden rok, kon 't rijk niet langer staan.
Een dolle vaders bui kan, op een sprong, verbeuren,
Hetgeen, daar, jaren lang, zijn kinders omme treuren.
Benajas.
Wie Gods gezalfden raakt, raakt Gods oogappel aan.
Michol.
Zoo Abjathar dit stemt, zoo is 't met ons gedaan.
Risp e.
685 't En past niet iemands wraak in Godes zaak te mengen.
Benajas.
Als David dit gehengt, zal God dit eerst gehengen.
Michol.
Ja, wat gehengt God niet ? wat was hem vader waard,
Nadat hij 't vee voor God, en Agag had gespaard,
Uit mededoogendheid ? kan deugd de kroon berooven ?
Benajas.
690 Een deugd, gehoorzaamheid, gaat offer veer te boven.
't Vernuft burg zijnen hals gewillig voor Gods last.
Rispe.
Zoo hebt ge op Gods bevel dees broeders aangetast ?
Benajas.
Die zijn uit 's Konings last verzekerd.
Michol.
Zeg gevangen.
Benajas.
De Koning heeft dien last van Abjathar ontvangen,
695 En Abjathar van God, of 't goddelijk besluit.
678. E do ms zwaard: 't zwaard van Doeg den Edomiter. I Sam.
XXII : 6-23. — 679, 680. Wederom de toespeling op Oldenbarnevelt. De
priestren zijn hier weder de Contra-Remonstranten. — 69o. Omzetting
van het gezegde : Gehoorzaamheid is meer dan offerande. — 691. 't V e rn u ft 't verstand. — 693. Verzekerd: in verzekerde bewaring genomen.

GEBROEDERS.

39

Michol.
Of 't goddelijk besluit, of zoo 't de gunst beduidt.
B en aj a s.
Dit staat ons bier niet vrij te straffen, of bedillen.
Dit duidt men naar Gods wil.
Risp e.
Zoo 't onze haters willen.
Michol.
En zoo 't de wraakzucht lust.
Benaj as.
Ik bidde u, o Vorstin,
70o Ik bidde u, toom uw moed en gramschap toch wat in.
Men oordeelt allerbest na uitspraak van de zaken.
Die hen verzekerd houdt, vermag hen weer te slaken.
Risp e.
Men vangt geen prinsen om weer los te laten gaan.
Aan 't vangen van dit bloed is ree te veel misdaan.
Benaj as.
705 Indien men reukeloos hen aantast zonder reden.
Michol.
Men kan een kwade zaak met schijn van recht bekleeden.
Benaj as.
Men maakte een kwade zaak met schijn van recht nooit goed.
Risp e.
Dat acht men niet, wanneer 't ons haters voordeel doet.
Benajas.
Rechtvaardigheid trok nooit uit anders schade voordeel.
Michol.
710 Nooit daar rechtvaardigheid ten troon ging, en ten oordeel.
Benaj as.
Zij goat er nu, indien ooit recht op aarde was.
696. Beduidt: wil uitleggen. — 697. Te straffen, of bedillen zou
behooren te zijn te straffen of te bedillen.

40

GEBROEDERS.
Rispe.
Opdat zij ons verdrukk' ?
Benaj as.
Wie maakt het elk te pas ?
Michol.
Die ieder even na, niet krom gaat, noch eenzijdig.
Benajas.
Prinses, ik zei nog straks, gij oordeelt veel te ontijdig.

Rispe.
715 De zon ziet niemand aan : zij schijnt voor iegelijk.
Benajas.
Een zon versmelt het was, verhardt de klei, en 't slijk.
Michol.
Een zon verblijdt elks hart, alle oogen gaan haar tegen.
Benaj as.
Behalve nu ter tijd, nu ieder roept om regen.
Rispe.
Behalve wij alleen. Het regent ons genoeg.
Benaj as.
72o Gij koninginnen schreit, maar zeker wat te vroeg.
Michol.
Gij noemt ons met dien naam. Wij zijn geen koninginnen.
Benajas.
Hoe, zijt ge Sauls, noch ook Davids gemalinnen ?
Rispe.
Geweest, maar nu een weeuw, en een verlaten vrouw.
Benajas.
Zeg niet verlaten, maar verknocht aan Davids trouw.
Michol.
725 0 averechtsche trouw, waar is die trouw gebleven ?
719. Het regent ons gen oeg: wij storten tranen genoeg, als uit den
volgenden regel blijkt.
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Benajas.
De naam van Michol staat in 's Konings hart geschreven.
Michol.
Dat Merob, in haar kroost, een vangenis bereidt ?
Rispe.
Dees Merob, Jesses kroost beloofd, en weér ontzeid ?
Benajas.
Gij werdt hem nooit ontzeid, zult gij 't dan meé betalen ?
Rispe.
73o Zoo gij op Sauls weeuw wilt Sauls schuld verhalen.
Benajas.
Wat Saul heeft misdaan, dat heeft hij zelf geboet.
Michol.
Waaromme schendt gij dan uw handen aan zijn bloed ?
Benajas.
Versteur u niet te vroeg. De zaak leit nog te duister.
Rispe.
Benijdt ge nog mijn zoons den overigen luister ?
Benajas.
735 Die luister doet het niet. Wat kan een ijdle naam?
Michol.
De naam maakt zonder daad den lompste wel bekwaam.
Benaj as.
De heerschappij vereischt geen kinderen, maar mannen.
Rispe.
Zij draagt de wijze, en zotte, en vromen, en tirannen.
Benajas.
Maar d' eerste wel het langst, de leste een korten tijd.
Michol.
740 Zij schold het zaad van Kis met luttel jaren kwijt.
Benajas,
Zoo gaat het, die 't gebod des Oppersten verachten.
728. Zie Sam. XVIII: 17, 19.

42

GEBROEDERS.
Rispe.
Och, kan men 't steenen hart met tranen niet verzachten !
Benaj as.
Daar komt de koning zelf. Treedt toe, en spreekt hem aan.
Michol.
Kom Rispe, ik hoop, hij zal ons klachten niet versmaan.
DAVID. RISPE. MICHOL.

David.
745 Daar komt mijn gemalin, en Rispe, met de tranen
In d' oogen, om mij 't hoofd te breken met vermanen.
Een uitgelaten rouw van moedren houdt geen spoor.
Wat doe ik best ? wat raad ? best geef ik haar gehoor.
Best niet : maar neen, dat zou al te onbarmhartig luien.
75o Best sta ik haar te woorde, en laat deze eerste buien
Des druks wat overgaan, en zet haar dan wat neér.
Het vrouwelijk geslacht is bijster week, en teer,
En d' allerstoutste man moet zwichten, als zij schreien.
't Zal kunst zijn, kan ik haar met goede woorden paaien.
Rispe.
755 Lang leef zijn Majesteit !
Michol.
Lang leef zijn Majesteit !
David.
En die hem 't leven gunt.
Rispe.
Dat in der eeuwigheid
Zijn heerschappije dure, en elk zijn kroon bedanke !
Michol.
Dat in der eeuwigheid zijn zetel zijg, noch wanke,
En niemand onder hem met reden klagen mag.
David.
76o God weet, dat waar mij lief, ja liever 'dan de dag.
753, 754. S c h r e i en, p a a i en: dit schijnt met den eersten opslag niet
te rumen; doch men leze niet pa a i e n, maar payen, en spreke de a y
uit als in 't Fr. payer, wat hetzelfde woord is. — 756. En die hem
't le v en gunt: versta: en dat Rispe en Michol leven, die hem een lang
leven gunnen of wenschen.
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Rispe.
Zou 't ook geoorloofd zijn ons klachten uit te storten ?
David.
Wie meer, als u ? zou 't niet ? Ik zou mijn kroon verkorten,
Indien ik 't u ontzei. Stort vrij uw klachten uit.
Rispe.
Genadigste, men denk, of ons het harte sluit,
765 Om 't vangen van ons bloed, en overbleven zonen,
Altzamen hoog en duur verbonden aan uw kronen,
Op hoop, dat zij voortaan, in onderdanigheid
Volhardende, onder uw voorzichtigste beleid,
Deelachtig mochten zijn aan d' eer, voortaan bevochten
770 Tot Gods en 's konings eere, op zegenrijke tochten,
In aanslag of beleg, en allerlei gevaar.
Maar dat heeft ons gemist. Helaas, wat valt dit zwaar !
Die hoop bezwijkt, nu wij, van 's konings gunst verlaten,
Zien hof en kinderen bezetten met soldaten ;
775 Alsof er oproer school, of iet wat diergelijks,
Gebrouwen tot bederf en ondergang des rijks.
Wij vragen vast vergeefs. Men zeit ons slechts in 't honderd,
Dat Gods Orakel zelf op Sauls afkomst dondert,
En zulk een offer eischt. Wat hier nu schuile, of niet.
780 Dat weet de vorst, en hij, Wien dit ten dienst geschiedt:
Derhalve bidden wij, gebogen voor uw voeten,
Ontdek ons wat er schuile, of wat er sta te boeten.
Verhoor, gelijk ge placht, ons vriendelijke bee.
't Geen Rispe hier verzoekt, verzoekt uw Michol me6.
David.
785 De schennis en 't geweld, begaan in Ammons kamer,
Aan d' allerkuischte ziel, mijn eigen dochter, Thamer,
En Ammons bloedig einde, en dat van Absolon,
Een jongeling, zoo schoon, gelijk de morgenzon,
Bedroefden mij nooit meer, dan dat ik last moet geven
790 Tot het verzekeren van zwageren en neven.
En al wat manlijk zij van 't koninklijk geslacht.
Wij zijn niet reukeloos tot zulk een stuk gebracht.
De hemel wijt de plaag van deze dure tijden,
(Waarbij al 't land en vee en menschen kommer lijden),
795 Het feed, dat Gabaon weleer geleden heeft.
De wraak, die eeuwig klaagt, en nergens omme geeft,
777. I n 't honderd: onbepaald, los-weg. — 792. R e u k el o o s: roekeloos.
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Eischt uit verbittering tot boete 't puik der mannen,
Om Sauls zaad, als kaf, uit Israel te wannen.
'k Heb vast beleefdelijk gearbeid om den zoen;
Boo En zoo het hun om goud of zilver waar te doen,
Ik zou er al mijn schat, ja schier mijn kroon aan hangen,
Veel liever dan mijn staf bezoedelen met vangen
Van schoonvaars overschot, tot onrust van zijn graf:
Dan 't Gabaonsch geslacht, niet zonder reden straf,
805 Om dat meineedig stuk, laat met geen schat zich sussen,
Maar dringt op 's hemels eisch ; en ik sta ondertusschen
Vast tusschen twee, geperst van hunlien, en de zucht,
Die ik uw kindren draag, doch meest voor God beducht.
Weet gij bij God en hen verzoening te verwerven ;
810 Gaat heen. 'k Verzeker u, gij zult mijn gunst niet derven.
Michol.
Mijn uitverkoren heer, ofschoon Bathseba nu
Onze echte plaats verwarmt, en meer vermag bij u
Dan Michol; laat nochtans u niet zoo veer verrukken,
Dat heillooze Amoreen, door uw gezag, verdrukken
815 Dit bloed, waarover ik zelf moei, ja moeder sta,
In zuster Merobs plaats; dit gaat me veel te na.
'k Heb zuster, toen de dood haar bedbegon te dreigen,
Gezworen, deze vijf te koestren, als mijn eigen,
En hou ze ook voor de mijne, indien dit baten kan;
82o En zoo ik moeder ben, wees gij er vader van.
Gedenk wat Michol heeft om uwent wil geleden;
Gedragen vaders toorne: u menigmaal verbeden;
Geborgen in haar schoot, met eigen lijfsgevaar :
Haar lief, in ballingschap gemist, zoo menig jaar,
825 In 't bloeiendst van haar jeugd. Wat smaad moest zij niet dragen,
Zij, die nooit kinders droeg? Geperst werd te behagen
Een andren man, dien zij op uw bevel verstiet,
En smelten zag van rouw, om dat ze hem verliet?
'k Heb vaders val beleefd, en 't sneuvlen van mijn broeders;
83o Ook tusschen man en broers (wie hoorde ooit jets verwoeders ?)
Dien krieglen krijg bezuurd : en had nu al mijn troost
Gesteld in dees vijf zoons, mijn ouder zusters kroost,
Twee broers, en eenen neef; en hier gerust gezeten,
Dacht al 't verleden leed en hartzeer te vergeten;
835 Totdat mijn tijd vol ramp verdwenen, als een rook,
Nog een van al, voor 't lest, mijn duistre oogen look.
799. B el eefdel ij k: met zacht, welwillend, verzoekend woord. — 804. D a n:
maar. — 821 volgg. Zie I Sam. XIX : 1 1 volgg. — 826-828. I Sam.
XXV : 44; 2 Sam. III : 14-16.
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Nu krabt men vinnig dus al d' oude wonden open,
En neemt me al 't overschot van 't geen mij stond te hopen.
Mag David dit van 't hart ? Vergeldt hij zoo mijn trouw?
84o Doch of zijn trek, als blijkt, tot d' eene of d' andre vrouw,
Veel meer bij hem vermocht, dan al het goed, genoten
Door Michols ommegang, en 't hart waar toegesloten
Voor bed- en halsvriendin; nog zou ten minste dan
De liefde van mijn broér, zijn halsvriend, Jonathan,
845 Wiens liefde (mag men zelf zijn eigen woord gelooven)
Alle andre vrouweliefde en vriendschap ging te boven,
Hem roeren, en die eed, en 't heilige verbond,
Tot driemaal toe, zoo dier bezegeld met zijn mond.
Ik rep niet van mij zelve, een ander leit u nader.
85o Heeft Jonathan u niet, veel meer als zijnen vader,
Ja, als zich zelf bemind, en met zijn hart omarmd,
Hoe dikwijls u in nood gewaarschuwd, en bescharmd,
En vaders haat geschut, ook met gevaar van 't leven,
Ontwijkende dien schicht, hem fel naar 't lijf gedreven ?
855 Is zijn gedachtenis met zijn gebeent verrot ?
Zoo klagen wij vergeefs ons lijden u, en God:
En past men op verbond, noch diergezworene eeden ;
Zoo klagen wij met recht, en met die zelve reden
Daar dit gebroed om klaagt; en gij, die slaven paait,
86o Wordt in meineedigheid gewikkeld, en bedraaid ;
fa zult gehouden zijn, tot weerwraak dezer zielen,
't Moorddadig zaad van Cham te trapplen met ons hielen.
Het is geen heelzaam arts, noch die zijn kunst verstaat,
Die eene wonde heelt, en zeven andre slaat.
D avid.
865 Die u dees wonden slaat, moet bloed en wonden stelpen.
Klaagt God, klaagt Gabaon. Men kan u hier niet helpen.
Rispe.
De Gabaonners staan alleen tot uw gebod.
David.
Zij staan wel onder ons, maar wij staan onder God.
845, 846. Zie Sam. I: 26b. — 85o volgg. z Sam. XIX, XX, XXI. —
853. Ge s chut: afgeweerd. — 859. Slav en: Michol noemt de Gabaonners
met dien naam, omdat zij tot slavendiensten veroordeeld waren. Zie vs. 875.—
86o. B edraa id: vastgedraaid, ingewikkeld. — 861-864 vinden verklaring
in de onder Israel bestaande bloedwraak, recht en plicht, en de Mozaische
wetten deswege. Zie vs. 1o6i volgg. — 863. Heelzaam: die macht heeft
om te heelen.
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Michol.
Men stel dit vonnis uit. De tijd zal d' onrust smoren.

David.
87o Terwijle gaat het rijk met mijn gemeent verloren.
Rispe.
Het weer kan lichtelijk verandren, zoo God wil.
David.
God stemt hun toe, en eischt een slot van 't moordgeschil.
Michol.
Verdrukt God Izaks zaad, om schuim van vreemdelingen ?
David.
Die ons voorvaders zelf in hun verbond ontvingen.
Rispe.
87 5 Als slaven, om het juk to dragen bij gebrek.
David.
God wil niet, dat men vreemde een voet zet op den nek.
Michol.
Is Cham dan waardiger als 's hemels bondgenooten ?
David.
Van 't zelve klei gemaakt, van eenen struik gesproten.
Rispe.
Wat voordeel hebben dan de stammen in het recht ?
David.
88o Geen voordeel boven hen. Gods recht kent heer, noch knecht.
Michol.
Spreek zoo, en leer hen zoo de stammen zelfs verbassen.
David.
Zij moeten op hun dienst en Levi's diensten passen.
Rispe.
Wat marren ze dan hier ? men laat hen liever gaan.
David.
Zij staan gereed, zoo ras hun zaak zij afgedaan.
872. Slot: besluit, end. — 881. Verb assen: beschimpen.
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Michol.
885 Het is des konings zaak, hij kan dit voort beschikken.
David.
Hij kan met zijn gebeên onze akkers niet verkwikken.
Rispe.
Zoo wachten d' akkers dan alleen naar hun gebeen ?
David.
Was God en zij gepaaid, de regen viel beneen.
Michol.
Zoo is aan hun gebed al Isrels heil gelegen ?
David.
8go De Hemel wacht alleen op den versteurden zegen.
Risp e.
Zoo hangt 's lands zegen nu aan Sauls vloek en smaad ?
David.
Aan 't stoppen van die bron, en oorsprong van dit kwaad.
Michol.
Heeft dit rampzalig huis niet straf genoeg gedragen ?
David.
Genoeg voor u en mij, die 't liever anders zagen.
Risp e.
895 Die 't liever anders zag, gaat andre wegen in.
David.
Indien hij volgen mag zijn eigen wil, en zin.
Michol.
Die 't wil en wenscht, kan 't werk naar zijnen wil beleien.
David.
Hoe paai ik God ? hoe 't yolk, dat ree begint to schreien ?
Risp e.
Beloften maken 't yolk tot alle dingen graag.
David.
goo Aan graagheid schort het minst hun hongerige maag.
898. S ch r e i en: schreeuwen, krijten, misbaar maken.
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Michol.
Men breng het voorbeeld bij van andre dorre tijden.
David.
Dit dekt geen disch. Men kan van dit gerecht niet snijden.
Rispe.
Zoo bergt men 't leven clan in der Gebroedren dood ?
D avid.
Uit goddelijk bevel, uit duurte, uit hongersnood.

Michol.
goy Het wilde woud verslond, noch at nooit zijns gelijken.
David.
Wanneer de hemel spreekt, moet alle reden wijken
Rispe.
Men zende om graan bij d' een of d' andren nagebuur.
David.
Die heeft geen overschot, noch opent nu geen schuur.
Michol.
d' Aartsvader heeft zijn zoons wel naar den Niji gezonden.
David.
910 Voor een geslacht alleen, en daar ze Jozef vonden.
Rispe.
Ontzeit ons iemand graan, men verg het hem met kracht.
David.
Wat raad, zoo op dien tocht het yolk van dorst versmacht ?
Rispe.
0 mijn gevangen zoons, o neven, o gebroeders.
David.
'k Beken wel, dit valt hard voor moeien, en voor moeders.
Michol.
915 Omhelst ge Jonathan met dees barmhartigheid ?
David.
Mijn hart is nog, als 't plach. 1k draag geen onderscheid.
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Michol.
1k vind hier heul noch troost, en klaag mijn rouw mijne oogen.
David.
Gij waart gered, stond dit alleen in mijn vermogen.
Risp e.
Een ander hebt ge wel op haar verzoek gered.
920

David.
1k zie geen middelen, zoo God dit niet belet.

Michol.
God geve, dat ik u vermurwe met een spiegel
Van lijfsgenade en gunst bewezen uwe Abigel.
Die rijke Karmeliet, haar man, hadde uwen knecht,
Op zijn beleefd verzoek, ondankbaar afgerecht;
925 Gij Nabal en zijn huis hierop den dood gezworen:
En trokt gewapend heen, en brullende van tooren.
Die schrandre vrouw, die reé dat onweer zag te moet,
Bejegende u bijtijds voorzichtig, aan den voet
Van Karmel, daar de berg, het nauwste om op te rijden,
9 3o Beschaduwd wordt met ruigte, en bosch van wederzijden.
Zij stuurt haar ezelen met vijgekorven voor,
Rozijnen, meel, en wijn; en krijgende gehoor,
Verzacht zoo 't grimmig hart, door bidden, en door smeeken,
Dat gij alleen niet straks uw eed bestaat te breken,
93 5 Maar legert haar in 't hart, en kust ze in Michols stee.
1k eisch het tegendeel, en poog door mijne bee
Niet dat gij schendt, maar houdt geheel en ongeschonden
Dien halsvriend Jonathan uwe eeden, en verbonden ;
Gelijk een vorst betaamt, dat meer is, Gods Profeet:
940 Dat gij, met boeten van dien overtreden eed,
Vierhonderd jaren oud, niet schendt uw hooge woorden,
Een sterker band om 't hart, dan diamanten koorden.
Zijn anderen door 't bloed der slaven mee besmet ;
Wat raakt dit Jonathans geslacht, Mefiboseth?
945 Een wees, een teeder kind, in 's voedsters arm gedragen,
En door de vlucht verleemt, toen grootvaar lag verslagen,
En d' eigen vader mee. Van zijn onmondig kind,
Van Micha rep ik niet. Hoe oordeelt men zoo blind
919. Dit vs. vindt zijn verklaring in vs. 922 volgg. Zie I Sam. XXV. -924. A fg e r e c h t: met norsch weigerend bescheid heengezonden. — 94o. Dien
overtreden ee d: den eed door Jozua aan de Gabaonners gezworen en
door Saul geschonden. — 946. V er leemt: verlamd.
VONDEL IV.

4

5o

GEBROEDERS.

Van Gods orakel ? Neen, dit eischt meer licht en klaarheid,
9 5o Of laat de logentaal meer gelden dan de waarheid.
Rispe.
Gij zwoert dien hoogen eed alleen niet Sauls zoon,
Maar ook den vader zelf, voor 't vallen van zijn kroon.
Ja zwoert voor God zijn zaad, na hem, niet uit te rooien.
Verdelg nu dit, en breng die eeden in haar plooien.
955 Heeft Davids eed min kracht als d' eed van Jozua ?
Neen zeker, dat gerucht waar Davids kroon te na.
David.
Van Saul zal mijn kroon wel blijven onbesproken ;
Hij zelf heeft dit verbond lichtvaardig eerst gebroken,
En, staande naar mijn hals, mij als voorheen beloond ;
96o En nog heeft deze hand zijn leven staag verschoond.
Michol.
De grootvaar van mijn zoons, Barsillai, die stokoude,
Bezorgde u op de vlucht, toen gij den dolk mistrouwde
Des stouten Absolons, die naar uw schepter stond.
Barsillai bracht van zelf u voorraad in den mond,
965 En spijsde vorst en yolk, gemat van moeilijk trekkers,
Door woeste wildernis, en onbewoonde plekken.
Hij schonk, na d' overhand, den koning zelf 't gelei,
A an dees zij der Jordaan. Zal dees nu 't moordgeschrei
Der vijf gebroederen, uit Adriel geboren,
9 7o Vernemen, daar hij zit, en nauwelijks kan hoogen,
Noch zien van ouderdom ? Zal dees, met stom misbaar,
Dien grijzen kalen kop van 't overige haar
Berooven, zonder traan te laten, of te weenen ?
Zoo dit uw hart niet raakt, het raakt de hardste steenen.
Rispe.
975 Gij stopte uwe ooren nooit voor vreemde wees, of weeuw,
Veel min voor uw geslacht. Kunt gij nu dit geschreeuw
Van uwe gemalinne, een weeuw, doch onbestorven ;
Van Rispe, die tweemaal ellendig zat bedorven,
En tweemaal stak in rouw, versmaden zonder pijn ?
98o En deze kinderen, die alle weezen zijn,
Of moth-- of vaderloos ? Waar word ik heengedreven ?
Mijn Abner werd vermoord. Mijn Saul is gebleven,
Ontharnast, en onthoofd, mijn schoone strijdbre man.
961. De grootvaar van mijn zoons: Zie 2 Sam. XVII: 27 volgg.
en XIX : 31 volgg. — 967. d' 0 verh an d: overwinning. — 982. 2 Sam.
III : 27. I Sam. XXXI.
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De romp, tot een triomf, gehangen te Bethsan,
985 't Geweer voor Astaroth: om welk een buit te deelen,
De Filistijn eerst moest in alle steun krakeelen:
En of 't rampzalig graf 't beschimpte lijk bedekt,
Nog schijnt het, dat deze asch ons ramp op ramp verwekt,
En, na zijn droeve dood, ons lot volhardt in 't wrokken,
990 En niet verzaad kan zijn, dan met de leste brokken,
Ja d' allerjongste kruim. 0 endeloos verdriet!
Maar denk om Abner toch, verdient het Saul niet.
Mijn Abner viel u toe, en maakte een end van strijen;
Toen Sauls heer met hem in Davids schoot kwam glijen,
995 En lei de wapens vlak voor deze voeten nth-.
Zooveel vermocht mijn gunst, bij mijnen tweeden heer;
Van wien uw Joab mij zoo goddeloos beroofde,
Toen onze oprechtigheid dien schelm te licht geloofde.
Berooft ge mij nu bei mijn zonen, al mijn steun,
moo Twee krukken, daar ik, oud, en koud, en loom, op leun,
Zoo stort ik voort ter nedr. Ja stort, stokoude vrouwe,
Op uwe mans, en zoons. 't Is uit met liefde, en trouwe.
David.
Hoe zal ik mij 't gekerm der vrouwen best ontslaan?
Zij zullen zonder hoop, nosh troost niet willen gaan.
1005 Belooft men haar, hetgeen onmooglijk zij te houden;
Dat 's nog een erger schuld, die minst wordt kwijtgeschouden.
Hier waar verstand van doen. Wie geeft me wijzen raad ?
Hoe kies ik best van twee het allerminste kwaad?
Zal ik mij onbeschaamd met zuchten en met tranen,
1 0 to Om veel genoten deugd, om eeden laten manen ?
Of stellen met gevaar van 't rijk dees halsstraf uit,
Tot wederwil van Gods orakel, en besluit ?
Hoe redde ik mij hier door? gij moeders ! staakt dit smeeken,
Totdat wij op dit stuk malkandren nader spreken.
1015 Dit hof staat altijd op voor uw verzoek, en klacht.
De tijd verloopt. Wij gaan, daar Abjathar ons wacht.
Michol.
'k Ontsla u niet, 't en zij gij Michol stelt te vrede.
Risp e.
Noch ik benauwde weeuw, 't en zij gij hoort mijn bede.
Michol
Verhoor de zuster toch van uwen Jonathan.
992-994. 2 Sam. III:17-2 I . - 10o6. Kwijtgeschouden: kwijtgescholden. – Imo. Deugd: goed. — 1012. Tot wederwil: in weerwil. —
1015. Dit hof staat altijd op: staat altijd open.
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Risp e.
Verhoor dees dubble weeuw, nu tweemaal zonder man.
D avid.
Laat los, laat los. Hoe dus ? Gij houdt ons bij de kleeren.
Michol.
Om Jonathan, uw vriend, uw eed, om zijn begeeren.
Risp e.
Om Abner, die om u onschuldig 't leven liet.

David.
Mijn geest is nu ter dood bedroefd, om uw verdriet.
1025 Gij ziet de tranen vast langs bei mijn wangen leken,
'k Beloof u, dat 's mijn hand, ik zal mijn eed niet breken .
AB JATHAR. DAVID. BENA JAS.

Abjathar.
Hoe maakte zich de vorst 't gehuil der vrouwen kwijt ?
David.
Met haspelings genoeg, met geenen kleinen strijd.
B en aj as.
't Zal noodig zijn, eer zij u telkens 't hart bezwaren,
1030 Met dees gevangenen zoo daadlijk voort te varen.
De Gabaonners staan en vlammen op dien buit.
Men lever hun 't getal. Men zie niet langer uit.
David.
'k Beloofde haar mijn eed te houden ongeschonden.
1k sta aan Jonathan, mijn halsvriend, nog verbonden.
1035 Mijn halsvriend Jonathan bedroeft mij boven al.
Abj at har.
Met recht : maar 't overschot begrijpt een negental,
En d' eisch een zevental : zoo kunt ge, met te sparen
Mefiboseth, den lamme, en 't zoontje, uw eed bewaren.
Dan 's God en Gabaon en Jonathan voldaan.
I

David.
040 Och stond het vrij, om mij wat rijper te beraan.
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Benajas.
Zie toe, zie toe, het yolk begint alree te krijten.
De Gabaonners staan in 't hart van ons Levijten,
Dat priesterlijk geslacht. Gij weet wat dit verniag.
Dees hebben over yolk en vaders groot gezag,
1045 En meer dan zestig stem, verspreid door alle uw landen.
Dees dure tijd besnoeit hun tienden, offeranden,
En eerstelingen meest; en sad, baart ongeduld.
Kom Levi niet te na, ten minste bij uw schuld ;
Dat bloed houdt maat, noch streek, en kent noch vriend
[noch wage,
1050 Als 't op een woeden gaat. Waar trof ooit feller plage?
De hemel vecht met hem. Zijn ijver brandt, gelijk
Een loopend vuur, en vliegt terstond door 't gansche rijk,
Van Dan tot Berseba. Gij hoeft geen wijder kennis
Van Levi's aard, indien ge 't oog slaat op de schennis
L 055 En wraak der lichte vrouwe, om wie men, slag op slag,
Zoo menig duizend man in 't harnas sterven zag,
En Benjamin zijn stam beschreide op al de dooden;
Toen deze stad in d' asch, zoo luttel 't zwaard ontvloden.
Dit zij den vorst een les. Hij trek niet aan die koord.
1 o60 De Gabaonner roept, God roept: vaar voort, vaar voort.
David.
0 God, het worde ons niet tot bloedschuld aangeschreven,
Nu wij op uw bevel hen moeten overgeven.
Ga henen, Benajas, als 't immers wezen zal,
Ga, lever Gabaon terstond dit zevental.
REI VAN PRIESTEREN.

1065

1070

Zan g.
Hier staan wij op die zelve gronden,
Daar d' uitgedreven vorsten stonden,
Fier 't zwaard Gods veldheer werd vertrouwd:
En och! wat maakt ons trotsch en stout,
Om tegen 's Hemels zuivre wetten,
Zoo eigenzinnig te besmetten
Door tegenstreven ons gemoed,
Eer 't nieuwe rijk een vasten voet

1041. K r ij ten : schreeuwen. — 1048. B ij : door. — 1053. volgg. Gij
hoe ft -- ontvlo den. Benaj as doelt hier op het verhaalde in Richteren
XIX en XX, van welke gruwelijkheden en geduchte wraakoefening Gabaa
of Gibea Benjamins ook het tooneel was geweest.
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Genomen, en wel dicht gesloten,
Zijn wortels hebb' zoo diep geschoten,
Gelijk een cederboom, die, vast
Aan Liban, op geen winters past:
Nog komen cedren te bezwijken ;
Nog eer, dan cedren, groote rij ken :
En spieglen zich de grooten niet
Aan 't geen men meer dan daaglijks ziet ?
0 blinde en dolle reukeloosheid !
O al t' ondankbre en trotsche boosheid !
Wat is 't, dat u den breidel slaakt,
Zoo ras als niet tot iets geraakt ?
Tegenzang.
Verwaandheid, weelde en ledige uren
Verweldigen de steilste muren.
De hoogmoed en de lekkre tand
In 't lachende beloofde land
Terstond het eerste hof bedorven.
De rozegeur der honigkorven,
De versche room der dartle geit,
Die in de beste kruiden weidt,
De muskadel, die d' ouders zagen
Twee mans op eenen handboom dragen,
De hartverkwikkende granaat,
De boom, die puik van dadels laadt,
De vijg, als vuisten uitgedegen,
De vette olijf, al 't veld vol zegen,
Verzeld met dat gezegend zwaard,
Zijn oorzaak, dat de spruit veraardt
Van God, haar stam, te mild in 't geven.
Men valt aan 't woën, van 't wederstreven.
Men houdt met alle macht den staf,
Dien d' eigenaar met recht vergaf.
Toezang.
Een schip op strand, verstrekt een baken.
De voorzaat leert den nazaat waken.
Die let op roer, en star, en peil,
En houdt gestadig oog in 't zeil,
Om recht de haven in te varen:

1076. Op geen winters past: op passen staat hier niet in den zin
van: zorg dragen, niet verzuimen, maar van : tellen, opletten. Vondel
wil zeggen, dat de cederboom „op geen winters let, er niet om geeft." —
5093. d' Ouders: de voorouders. — 1093, 1094. Numeri X111:23.
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Terwiji d' alziende oogappels staren
Op 't hoofd, gekroond met diamant,
't Welk in Gods hart de krone spant,
En, in 't paleis van louter marmer
En cedren, klaagt dat zijn beschermer,
De bondkist, met onzekren voet
Zich aan een hut vernoegen moet:
Doch God belooft zijn oor te wekken;
Dat zal de Cherubinen dekken
Met bogen, hemeihoog gebouwd,
En overkleed met klinkklaar goud.
Daar zal hem Aron wierook branden,
En zien de heilige offeranden,
(Zijn aanzicht naar de zon gekeerd)
Van hemelsch vuur tot asch verteerd.
HET VIERDE BEDRIJF.
REI VAN PRIESTEREN. RISPE. MICHOL.

R e i.
M Evrouwen, die, voor 't hof, met jammerlijk misbaar,
Gescheurde kleederen, en uitgetrokken haar
Gezeten, kermt, om 't lot uw zoons te beurt gevallen;
Ik wenschte, kon 't geschien, dat iemand van ons alien,
Naar tijdsgelegenheid, dees bittre ontsteltenis,
I 13o En rouw, die zekerlijk niet onnatuurlijk is,
Zoo matigde, dat hier d' ellende stand mocht houden,
En wijder ongeval het rijk werd kwijtgeschouden.
Doch troosten valt hem licht, die liever raadt dan geldt
Noch levend voelt, hoe 't hart der moedren zij gesteld;
1135 Hetwelk geen scherper vlim van weedom kan doorsnijden,
Dan 't geen zij in haar vrucht, en bloed, en afkomst lijden.
Dit lijden wordt getergd, indien men 't plotsling stuit,
En schreien stilt de pijn; dies schrei uw krop vrij uit,
Indien gij schreien kunt. Laat vrij de tranen zijpen,
114o Eer 't hart verdrenk. Maakt los dees banden, die u nijpen,
En geeft den lijkrouw nu den vrijen toom. Ach, ach !
Wij klagen neffens u, zoo klagen helpen mag.
1125

Risp e.
Is dit dan al de troost, dien wij van u verwerven ?
1133. Die liever raad t d an geldt: die liever raad geeft dan zelf in
de zaak betrokken is.
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Rei.
Wij wenschten, mocht het zijn, voor uwe zoons te sterven.

"45

Rispe.
Zoo spreekt gij, en drijft zelfs met macht het wraakrecht voort.
Rei.
Wat eischt ge ?
Rispe.
Straft den vorst, en maant hem om zijn woord.
Rei.
De vorst heeft nooit zijn woord, veelmin zijn eed gebroken.

Mi chol.
Wat heeft nog straks zijn mond dan tegen ons gesproken,
En op een nieuw beloofd van zijn gezworen eed?
115o 0 vader ! o mijn broers ! Ik klaag uw graf mijn leed.
Och was er rust voor ons, gelijk voor u geschapen.
Rei.
Wek vaders geest niet op. Laat vrij uw broeders slapen.
Uw goedertieren heer heeft zijn gena betoond,
Van twee Mefiboseths den jongste 't lijf verschoond,
1155 Ook Micha zijnen zoon ; en in hun beider leven
Dien hoogen eed gebergd. Getroost u d' andre zeven.
Michol.
Wee mij verstooten vrouw ! Is dat zijn rechte hand,
Die hij mij nog terstond gaf tot een zeker pand
Van 't koninklijke woord ? 0 reukeloos betrouwen !
Rispe.
1 16o Och ! deist de zon nog niet ? hoe kan ze dit aanschouwen ?
Michol.
Och ! heb ik mij gehoed voor dezen harden slag ?
Rei.
Die komt van God. De vorst houdt al wat hij vermag,
En ziet geen andren raad om Gabaon te stillen.
1146. Straft den v ors t: staat hier voor: bestraft den vorst. De priesters waren wel tot dit laatste, niet tot het eerste gerechtigd of gemachtigd. -1158. Nog ter s tond: daar aanstonds nog. — 116o. Deist: deinst, wijkt. —
1 I6i. Gehoed: behoed, bewaard.
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Risp e.
Och, zal men zoo verwoed die bloem der mannen spillen?
Rei.
1165 Niet spillen, maar besteen ten oorbaar van het rijk,
Tot slechting van 't geschil, en 't wrokkende ongelijk.
Michol.
De neefs om grootvaars schuld mishandlen ongenadig?
Rei.
De neefs aan 't zelve stuk mee schuldig, en handdadig.
De vader gaf den last. De zonen voerden 't uit.
117o Getroost u toch in Gods rechtvaardigste besluit.
Gedenkt, hoe heerlijk 't zij, dat zij den ganschen lande
Verstrekken tot een zoen, en heilige offerande,
En zoo veel duizenden, op d' oevers van den dood,
Beschutten met hun hals voor 't zwaard van hongersnood
1175 Zij moesten toch vergaan in 't algemeen bederven.
Nu zullen ze, tot heil des yolks, als helden sterven,
En 't hongrig Kanaan gedijen tot een spijs.
Wij sterven altemaal; het scheelt slechts in de wijs.
Wie heen sterft, naar 't beloop, wordt zonder naam begraven.
1 i8o Men drijft, behouden of met schipbreuk, in dees haven,
Daar 't al te zamen vloeit. De tijd loopt snel en kort.
De bloem moet af, 't zij die gemaaid worde, of verdort
Na eene poos van zelf. 't Gaat al der oudren gangen.
Indien 't niet schort aan brein, men zou naar 't end verlangen,
1185 Om liefst bijtijds t' ontgaan al 's werelds moeilijkheen.
Geen steenrots wordt in zee van barer meer bestreen,
Als lijf, en ziel, aaneen, voor luttel tijds verbonden.
Wie hier op staten bouwt, die bouwt op weeke gronden.
En zakkende, eer 't gevaart ten halve raakt omhoog.
1190 Hoe hooger opgehaald, hoe meer in 't nijdig oog,
Hoe min van windvang vrij. Wie 't jaarboek van het leven
Des konings op wil slaan, dat zal hem reden geven,
En 't zekerste bescheid. De vorst kwam tot zijn wit
(Gods werk) met moeite, en houdt zich nauwlijks in 't bezit.
1195 Wat in en uitheemsch lei niet toe, om hem te hindren?
Wat rampen moest hij niet beleven aan zijn kindren,
Stoffeerende een tooneel? en wat beleeft hij nu?
1179. Wie heen sterft, naar 't beloop, wordt zonder naam begraven: wie volgens den gewonen loop der natuur sterft, van diens dood
spreekt niemand. — I i80. In de es haven: van den dood namelijk. —
11 97 Stoffeerende een tooneel: bekwaam, of geschikt om stof te leveren tot een tooneelspel.
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Of waant ge wel, dat hem dit lichter valt dan u?
Neen zekerlijk, dat blijkt nog niet aan 't minste teeken.
1200 Nog meer, het tegendeel is klaar genoeg gebleken.
'k Heb zijn verbaasdheid en verlegenheid gespoord,
De tranen zelfs gezien, de droeve stem gehoord.
Dees storrem waait te sterk. Hem helpt geen tegenstreven.
Zijns ondanks wordt hij dus aan lager wal gedreven:
1205 Dies bidden wij, omhelst dit lijden met geduld,
En geeft dien vromen heer, 't godvruchtig hoofd, geen schuld,
Wiens deugd veel zwaarder weegt, dan 't goud van 's werelds
[kronen.
Risp e.
Een deugd, barmhartigheid versiert der vorsten tronen,
En schepters, meer dan goud, ja maakt het hoofd van 't rijk,
1210 Terwij1 het sterflijk is, een Godheid zelf gelijk.
Een vorst mag met zijn kroon vol diamanten pralen,
En glinstren in de zon; maar alle zichtbre stralen
Verdooven, bij den glans der koninklijke deugd,
1215

Barmhartigheid, die 't al gelijk de zon verheugt.
Indien gij moed had dit den koning in te scherpen,
Hij zou zooveel gebeen, noch klachten niet verwerpen,
Maar werken op de stof, die nu voorhanden is,
En reed, en rijp, slechts wacht, om een gelijkenis,
Die naar jets Hemelsch zweemt, van hooger hand t' ontvangen.

Hij zalft dees slaven wel met dooden, en met vangen,
Maar kwetst zijn bedgenoot, en edelste vriendin,
Al 't aangehuwde bloed, ja 't gansche Benjamin,
Terwij1 hij Juda streelt. Het y olk dat hij verdadigt,
Voor duurte, zoo men 't noemt, zal, nauwelijks verzadigd,
1225 Met andre oogen 't stuk van achter eens bezien ;
En zoo 't op hollen raakt, al lag hij op de knién,
En bad al schepterloos, en met gevouwen handen,
Dat zou zijn nieuw gebied niet bergen voor het stranden,
In 't onweer der gemeente, ontsteld om 't gruwlijk stuk,
1230 Dat dus een Heidensch schuim het wettig zaad verdrukk',
Ja aller stammen recht, in 't sterven onzer zonen.
Wat reden kan dit stuk verbloemen, of verschoonen,
Zoo 't yolk dit komt te zien door eenen andren bril?
Gaat, paait het dan bier mee : 't was Amors wraak, Gods wil :
12 3 5 Dies let, eer gij verzeilt in zorgelijker baren,
Waarmee men minst misdoet, met dooden, of met sparen.
1220

1201. Gespoord: gespeurd, bespeurd. — 1219, 1220. t' On tv angen.
Vang en. Zie de aant. op vs. 693, 694. - 1220. Versta: hij zalft (stilt) deze
slaven wel met (het) dooden en vangen (van Sauls zonen). —1234. A m o r s:
der Amoreeen, Gabaonners.

GEBROEDERS.

59

Rei.
Een matelooze druk zeer avrechts redeneert;
En met haar onklaar oog geen zaken recht waardeert.
De spinnekop zuigt gift, de bie heur honigraten
1240 Uit eene zelve bloem. Betoon u toch gelaten,
Nu menschelijk vernuft Gods vonnis, ree geveld,
Niet krachtloos maken kan. Al dee men hun geweld,
Dat verre zij, nog waar 't voorzichtigheid te wijken,
En leeren 't zeil bij tijds, voor zulk een onweer, strijken.
Risp e.
1245 Helaas! zij pleit vergeefs, die voor een doove pleit.
Zoo bidde ik nog, om uwe en 's helds godvruchtigheid,
En mijnen ouderdom, gaat heen uit mededoogen,
Naardien de priesters veel bij koningen vermogen,
Gaat, perst hem, zoo gij kunt, nog t' onzen voordeele af,
125o Genade, of uitstel, of vermindering van straf.
Zoo moet uw wierookvat veel aangenamer branden.
Zoo zegen God het land door uw geheven handen.
Zoo strekke uw over ons meedoogende gemoed
Een betere offerande, als koe, of kalverbloed.
Rei.
1255 Wij gaan zoo dadelijk verwerven, wat we kunnen.
Michol.
Hij zal, zij gaan vergeefs, hun geen gehoor vergunnen.
Helaas, wat gaat ons aan ? wat hoor ik voor dees poort ?
Och, storten we een gebed. Zij varen er mee voort.
0, bron der hemelsche genade,
126o
Sla, uw genadige oogen neer
Op weeuwen, zonder hoofd, en beer,
Bedompeld in den rouwgewade ;
Om zeven kinderen begaan,
Die al om 's vaders misdaad lijden,
1265
In deze onvruchtbre en dorre tijden.
Och, help ! verwoede wolven slaan
De klauwen aan d' onnoozle schapen,
En dreigen hen met muil en tand.
De herder biedt geen wederstand.
127o
Dees grimmige Hevieten gapen,
En snikken naar onschuldig bloed:
En wij ter dood bedrukte moeders,
Ontbloot van helpers, en behoeders,

U vallen met gebeen te voet.
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1275

1280

Verlos het land van hongers plagen.
Verlos hen, die, in droeven schijn,
Alreé ter dood verwezen zijn ;
Of sterk ons, om dit kruis te drageii.
Verlicht dit al te lastig pak.
Dit valt te zwaar, of wij te zwak.

Risp e.
Zij komen, dochters, komt, en vat mij onder d' armen.
Komt, recht dit oude wijf, gemat van vruchtloos karmen,
Een luttel overend. 1k hoor van ver 't gerucht.
1k hit naar mijnen adm, en schep een bange lucht,
1285 Het voorspook van hun dood. Och ! dochters, och ! zij komen.
Michol.
Waar laat ik mijn verdriet ? hoe kan ik mij betoomen ?
Hen ziende tam en mak in zulker voglen klem.
Ik hoor het rammelen der keten, en hun stem.
GABAONNERS. GEBROEDERS. MICHOL. RISPE.

1290

Gabaonners.
Voort, voort. Dit vonnis leidt geen sammelen, noch marren.
De dood bijt fel genoeg, men hoeft ze niet te sarren
Met uitstel, uur op uur. Voort, voort. Wij gaan u voor.
Wel, wat gebalk komt hier ? Men geef haar geen gehoor.
Gebroeders.
Gij Amoreen, daar is nog tijd om u te wreken.
Wij willen, voor het laatst, nog eens ons moeders spreken.

Gabaonners.
1295 Voort, voort. De tijd verloopt. Dit willen komt te spa.
Al kwam de koning zelf, hier is geen lijfsgena.
Gebroeders.
Wij achten ons te vroom van slaven 't lijf t' ontvangen.
Wij zijn er t' eerlijk toe.
Gabaonners.
Zoo zult gij eerlijk hangen.
Gebroeders.
Ja, eerelijk voor ons, maar schandelijk voor u.
1297. 't Lij f: bet leven. — 1298. Eerlijk: voornaam, eervol.
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Gabaonners.
1300 Wat zeit dit basterdbloed? Hoe zal 't hier lukken ? nu
Gaat voort. Wij keeren ons aan geen gejank van wijven.
Wij weten raad, om u die traagheid uit to drijven.
Zoo mannen, touwt er op, die moedwil moet er uit.
De bolpees maak' hen vlug. Men touw' hun vrij de huid.
Mich ol.
1305 Is 't moederiijk, dat wij hen nog niet aan en randen?
Gabaonners.
Gij, moeders van dit aas, ziet toe, dat gij geen handen
Aan 't heilige gerecht en Gods bedienaars schendt,
Noch 't vonnis meer verzwaart door eenig dreigement.
Wat dreigt ge met de vuist? Wat ziet gij om naar steenen?
1310 Dit dreigen schut geen straf.
Rispe.
Och, laat ons slechts beweenen
Der kindren ongeval. Hoe steekt ge zoo vol nijds?
Och gunt, och gunt den rouw der moedren zoo veel tijds.
Verzacht met zoo veel troost heur smart, geleen in 't baren.
Om deze rimpelen, om deze grijze haren,
1315 Dit mergeloos gebeente, en al wat helpen kan.
Hoe bruit ge zoo verwoed?
Gabaonners.
Hoe brulde die tiran,
Dien, lauw en vuil van 't bloed der omgebrochte slaven,
Gij in uw schoot ontvingt? Hij heeft dien kuil gegraven,
Waarin zijn eigen zoons nu storten over 't hoofd.
Michol.
132o Och! heeft de tijd nog niet dat smeulend vuur gedoofd.
Gedoogt, dat wij dien brand met onze hartadr blussen.
De moeder lij voor 't kind, wij zullen 't wraakrecht kussen.
Gabaonners.
Geen moeder lijdt voor 't kind. Waar is men zulks gewoon?
Rispe.
En lijdt om grootvaars wil, nakomeling, en zoon?
Gabaonners.
1325 Zij lijden min om hem als hunne schelmerijen.
1301. W ij k e e r en ons: wij storen ons. — 1303. Touwt er op: slaat
er op. -- 131o. Schut: weert.
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Michol.
Een ander wette 't vies.
Gabaonners.
Zij proefden, hoe 't kon snijen.

Rispe.
't Was reukeloosheid eer dan boosheid in hun jeugd.
Gabaonners.
Verbloem het, zoo gij wilt, het was een booze deugd.
Michol.
't Was vaders dolligheid, waarvan hij was bezeten.
Gabaonners.
133o Zoo temt men best zijn zoons bijtijds met deze keten.
Rispe.
Hij viel door dolligheid in zijn bebloede zwaard.
Gabaonners.
Waarom heeft 't naaste bloed den dolle niet bewaard ?
Michol.
Indien een stier u stiet, wie zou die smart betalen ?
Gabaonners.
Men zou het op den stier en eigenaar verhalen.
Rispe.
r 35 Wat eischt ge, opdat die scha geboet werd zevenvoud?
Gabaonners.
Men weegt, neen neen, men weegt geen bloed op tegen goud.
Michol.
De wraak blies 't leven nooit in dooden lang begraven.
Gabaonners.
De wraak betoomt den stoute, en leert hem zachter draven.
Rispe.
't Gebeent der ouderen is menig jaar vergaan.
Gabaonners.
Vergaan
?
Mij
dunkt,
ik zie hun geesten om ons staan.
1 340
1 326. Proefden: beproefden.
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Michol.
Wie nog voor dooden schrikt, moet levendigen sparen.
Gabaonners.
Geen levenden, om wie de geesten blijven waren.
Risp e.
't Is ijdle en enkle wraak, die zulke droomen dicht.
Gabaonners.
't Mag wezen, wat het wil, wanneer 't ons hart verlicht.
Michol.
1345 Verlicht men het gemoed met helden to vernielen
Gabaonners.
Zeg schelmen, dik verdaagd van onzer oudren zielen.
Risp e.
De rekening van wraak staat nimmermeer gelijk.
Gabaonners.

Z'is effen, als Bees pest gevaagd zij uit het rijk.
Michol.
Bereidt ge slechts geen plaats voor tienmaal slimmer plagen.
Gabaonners.
135o Het ga, zoo 't kan, zoo 't moet. Wij zullen 't u niet klagen.
Rispe.
Men schelde om Benjamin hun deze halsstraf kwijt.
Gabaonners.
Om alle stammen niet. Dees straf komt op haar tijd.
Michol.
Wat bitterheden heeft die stam niet moeten smaken ?
Gabaonners.
Kon dan die bitterheid hen niet wat zoeter maken ?
Risp e.
1355 't Is menschelijk, indien men sneuvelt dus of zoo.
Gabaonners.
't Is Godlijk, zoo men 't boet, al boet men 't bijster no&

1346. Dik verdaagd: menigmaal gedagvaard.

64

GEBROEDERS.
Michol.
Wat kan uw kindren zelf misschien nog overkomen ?
Gabaonners.
Zoo moet men hen bijtijds met zulk een voorbeeld toomen.
R i s P e.
Dat werkt wel averechts. Het straffen tergt het kwaad.

Gabaonners.
136o 't Leert omzien, niets bestaan, 't en zij met rijpen raad.
Michol.
Neemt d' overtreders weg, het zal aan menschen schorten.
Gabaonners.
Neemt weg de straf, het land zal met zijn muren storten.
Rispe.
Hebt mededoogen met een troostelooze weeuw.
Gabaonners.
Van dien tiran, die loeg om 't Gabaonsch geschreeuw?
Michol.
1365 Erbarmt u over dees van elk versmade vrouwe.
Gabaonners.
Een dochter des tirans, vermaakt met onzen rouwe ?
Rispe.
Verschoont de kinders toch hun moedren to geval.
Gabaonners.
Onze eigen moeders eerst, dit raakt ons boven al.
Gebroeders.
Nu moeders, luistert toch naar onze leste rede.
Rispe.
137o 0, bei mijn zoons !
Michol.
Mijn vijf!
Gebroeders.
Wij bidden eerie bede.
Is 't mogelijk, ontzegt dees jongste bede niet,
En gunt ons nog dien troost.
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Risp e.
Ja, bidt niet, maar gebiedt,
Indien uw eisch bestaat in 't moederlijk vermogen.
Gebroeders.
Bedaart dan eerie poos. Bedaart, en wischt uw oogen.
1 37 5 De moeders zien, waartoe het nu gekomen is
Met d' afkomst van 't weleer verheven huis van Kis,
Hetwelk des morgens rees met zulke schoone stralen,
Als 't voor zijn middag weer kwam schandelijk te dalen.
't Ging grootvadr eerst voorwind. Hij meesterde 't geluk.
138o 't Ontzet van Jabes was zijn eerste heldenstuk,
En intreé van het rijk, zijn vroomheid opgedragen,
Te Gilgal van al 't yolk, na Nahas nederlagen.
Hij trad de koningen van Zobal op den nek,
Ook Edom, Ammons macht, het heer van Amalek,
1385 En Moab, en 't geweld der trotsche Filistijnen.
De zon kwam, dag op dag, in vaders zege schijnen ;
Totdat ze, voor zijn troon, ter aarde leggen zag
Al wat op Isrel roem en roof te halen plag.
Zoo ras als Samuel den Herder had gegoten
1390 Den balsem over 't hoofd, dat voor zich vond ontsloten
De poorten van ons hof, vervloeide Sauls eer,
En vorige geluk allengskens, min noch meer
Gelijk een Beek, die van een lagen heuvel steigert,
Verdroogt, zoo ras de lucht het aardrijk regen weigert.
1395 Een damp hielp 's konings brein aan 't woen, en uit zijn stel,
Zoo dat men 't smeeken moest met 's herders snarenspel.
Indien de wapens lets, dat loflijk klonk, bedreven,
't Werd al de dapperheid des herders toegeschreven.
Al 't yolk begon terstond naar David om te zien.
1400 't Was: Saul sloeg er een, maar David sloeg er tien.
Gij zelf ontzaagt u niet dien ouden heer te tergen
Met 's ballings leven, tot ons harteleed, te bergen.
De stapel van zijn ramp werd met zijn hand voltooid,
Toen hij 't gebergt met dotin en wapens zag bestrooid.
1405 De schoonzoon werd daarop voor koning uitgeroepen
Van Juda; Isbozeth van Abner, en zijn troepen :
Dees zwaaide te vergeefs den zegenloozen staf,
Want Davids macht nam toe, en Sauls afkomst af.
Wij vonden ons alom geslagen, of verraden.
1410 Wat wil men, uwen druk opwroetende, u beladen.
1396. Zoo dat men 't smeeken most: smeeken is hier „verzoeten,
verzachten, weder op zijn streek brengen." — 1401. 5402. Dit is tegen
Michol gericht. Zie i Sam. XIX.
VONDEL IV.
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Wij raakten van den stoel. De herder steeg er op.
Een ieder bad hem aan, en gaf ons huis de schop.
Wij, iegelijk ten spot, dus uit den troon gebeten,
Die schier een halleve eeuw van d' onzen werd bezeten,
1415 Verlaten, vroolijk 't licht; om langer niet versmaad
Te duiken, onder hem, wiens starre boven staat;
En die ons nimmer deel aan vaders erf zou gunnen,
Om niet door 's anders eer zijn eere te verdunnen.
Ook staat een edel hart, gedreven uit het spoor
1420 Van 's werelds heerschappij, de dood veel schooner voor
Dan 't leven, zonder hoop van immer te regeeren,
En eenen schildknaap dus zijn huis te zien braveeren.
Dies bidden, wij, mag 't zijn, en is uw gunst zoo groot,
Verbidt uw zonen niet, noch kwelt u in hun dood.
Micho 1.
1425 Och, waart ge in 't harrenas als helden omgekomen,
Daar grootvaar 't leven liet, en sneuvelde op uwe oomen,
't Waar eerelijk en met een lijkklacht doorgegaan.
Mijn druk, aan 't sluimeren geraakt, vangt weder aan,
En schiet als uit den droom, ontstelder dan te voren,
1430 Om dees vervloekte dood en straf, uw hoofd beschoren.
Rispe.
Mijn kinders, heb ik u tot zulk een smaad gebaard,
En zoo zorgvuldiglijk gekoesterd, en bewaard
Tot d' allerhardste straf, die iemands hoofd kan treffen?
Ik stort, ik stort. Oud wijf, wie zal u weder heffen?
1435 Wie stutten met zijn hand? Ik zwijm, ik sterf van rouw ?
Ik ben een levend lijk. Waar leeft bedrukter vrouw ?
Gab aonner s.
Zij tergen ons geduld met al dit ijdel treuren.

1440

Michol.
Gij zult een moeder eer van hare kindren scheuren,
Dan scheiden. 't Veil omhelst den ollem niet zoo hecht,
Als zij zich orn hun hals en armen windt, en vlecht.
Rispe.
Mijn zonen, 'k laat mij niet van uwen boezem rukken,
Zoo zal ik mond aan mond, en borst aan boezem drukken.

141 3. Ge b e t en: afgeklommen. — 1426. Sneuvelde: viel. —
1 439 . 't Veil: de klimop.
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Gabaonners.
Gij worstelt te vergeefs, o wereloos geslacht !
Wijkt af, uw hof heeft uit. Flier komt een sterker macht :
1445 Dies duikt voor haar van zelf, eer zij u straks leer duiken.
Gebroeders.
Gij moogt d' ontvangen macht gebruiken, niet misbruiken,
En tegen vrouwen minst, noch minder tegen haar,
Die u weleer geboOn.
Gabaonners.
Wat vordert dit misbaar ?
Michol.
Och, zuster Merob ! zie, hoe handelt men uw kindren.
Rispe.
1450 Och, koning Saul ! help mij dit geweld verhindren.
Gebroeders.
Nu, moeders ! weest getroost, en zet uw hart wat neer.
Nu, kust ons nog voor 't lest, nog eens, en dan niet meer.
Verreukeloost u niet vergeefs. Laat Cham betijen,
En gunt de wraak haar wil. Hier baat geen tegenstrijen.
1455 Dit onweer sleept ons weg, dies staakt uw droef geklag.
Geen anker hecht zoo vast dat tegenhouden mag.
Michol.
0 mijn verwezen zonen,
Zijn dit de gouden kronen
En schepters aan uw hoofd
En rechterhand beloofd?
1460
Zijn dit de ivoren trappen
Om op den troon te stappen,
En, wijd en zijd ontzien,
De stammen te gebien ?
Heeft mij mijn hoop bedrogen,
1465
En zijt gij opgetogen
In mijnen zachten schoot
Tot zulk een harde dood ?
En moet, och, moet ik lijden,
1 47 0Dat slaven zich verblijden
In hunner heeren leed ?
Hoe valt 11 't lot zoo wreed?
1466. Opgetogen: opgevoed.
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Risp e.
Och, och ! dit 's balsem in mijn wonden.
Ik heb mijn Saul weergevonden,
1 475 En Abner. 'k Zie met vreugd althans
Hier voor mij staan mijn beide mans.
Daar staan die helden voor mijn oogen.
Ik heb, ik hou hen, 'k hou hen vast.
Nu vrees ik langer leed, noch last,
Noch zwaarden, noch gespannen bogen.
1480
Mijn eerste en leste bruidegom,
Ik kus, ik heet u wellekom.
Waar waart ge toch zoo lang gebleven ?
Hoe liet ge mij zoo lang alleen ?
Ik zat en treurde op dezen steep,
1 485
En schiep niet langer lust in 't leven.
Och, blij ft mij nu getrouwer bij.
In deze dikke duisternissen.
Ik mag de zon, maar u niet missen.
Of is dit spook, of razernij ?
1490
Gab aonners.
Ja, wel is 't razernij. Men lei haar straks naar binnen.
Zij raast van rouw, gij ziet, het gaat haar aan de zinnen.
Voort, voort, de dag verloopt. Al lang genoeg geschreid.
Gebroeders.
Nu moeders, weest getroost tot in der eeuwigheid.
1494 Achter dezen regel staat in het op bl. 4 beschreven exemplaar: „De
vertooning daar de gebroeders hangen en wort vande Gabaoners gesprooken.
't Gerecht des Hemels haet het gruwlijck bloed-vergieten.
Verdelght al Sauls huis en zijn gedachtenis.
Al schijnt het aen den tijd hier jaren lang t' ontschieten,
Hoe lang de wraeck vertreckt, zy komt in 't end gewis.
„En daerna door een van de staat Juffers dit andere:
Hef op, hef op, met naar geschreeuw,
Aanschouwers treurt met Sauwels weeuw,
Die hier al 't koninglijck geslacht
Soo deerlijk siet om hals gebracht,
Maar denkt hoe 't moederlijke hart
Ontstelt sij midden in dees smart,
Die sij om hare vruchten lijt
Geen mes noch vlim dat scharper snijt,
Als dit dat haar gemoet doorvlimt.
De son daalt neer, den avond klimt
En valt met drup'len en met douw,
Maer niet een traan ontsijgt dees vrouw,
De moeder lijd de grootste straf.
Nu mach' er niet een traantjen af.
J. v. V.
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Zang.
Wat was dat een vervloekte dag,
Toen, midden onder vier en tachtig,
Ahimelech doorsteken lag.
Die dag is Levi nog indachtig,
Toen dit aartspriesterlijke licht,
Met zesmaal veertien bleeke stralen
Gedoodverfd om zijn aangezicht,
In eene zee van bloed ging dalen,
Van bloed, 't welk uit hun boezems liep,
En vervende het sneeuwwit linnen,
Vast wraak, als 't bloed van Abel, riep
Tot God, en alle Serafinnen.
0 bloed, wat hebt ge God geklaagd?
'k Heb wetende niets kwaads bedreven,
Aileen 't orakel raad gevraagd,
Den held geweer en spijs gegeven.
'k Heb Sauls schepter nooit misdaan;
En ziet God koel dien gruwel aan ?
Tegenzang.
't En bleef niet bij dit bloedig bad,
Die dolle kon zich niet verzaden,
Hij moest in Nobe, Aarons stad,
Tot d' enklen toe in bloed gaan waden.
Daar werd noch arm, noch rijk gespaard,
Noch man noch vrouw, noch zuigelingen,
Noch maagden ; toen dat dronken zwaard
Gevolgd van zooveel bloote klingen
Het al vernielde, ook 't stomme vee ;
Ja, zelfs de stad, die d' eere stutte
Des hemels, als een kind van vre6,
Haar school, ook d' Efod, en Gods hutte,
Wat heilig en onheilig was,
Moest voort, in 't algemeen verdelgen.
De moord sloeg voort, door dezen plas,
En trof (zij moesten 't mee verzwelgen)
Ons Gabaonners op den kop :
Dees dronken mee van 't zelve sop.
Toezang.
Eerwaardste vader, Abjathar,
Ter goeder uur zijt gij 't ontdoken,
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Gelijk een ondergaande star,
Om rijzende, eens te zien gewroken,
Rechtvaardig, buiten uwe schuld,
Uws waders onrecht, en uw magen.
Toen waren 't tijden van geduld ;
Maar sedert druppelden Gods plagen
Op 't moordhof van dien scheimschen vorst,
En alle zijn nakomelingen,
Van 't priesterlijke bloed bemorst.
Aldus verkeert de beurt der dingen.
Gods tulband lijdt noch schimp, noch boon.
Wie God ontwijdt, ontwijdt zijn kroon.
HET VIJFDE BEDRIJF.
LEVIETEN. DAVID.

Levieten.
1545 Zoo moet het alien gaan, die Davids schepter haten.
David.
In welk een schijn hebt gij d' ellendigen gelaten ?
Hoe koelde Gabaon zijn wreeklust met dit bloed ?
Levieten.
Zij stapten onversaagd de wisse dood te moet,
Ter poorte uit, door een straat van menschen dichtgedrongen,
155o Een mengsel van Hebreen, en allerhande tongen,
En, al den weg in 't lang, bewonden met een ring
En drommel yolks, 't welk voor, ter zijde, en achter ging.
De Gabaonners, die, van heilge wraak bezeten,
De zeven halzen, hecht gesloten aan een keten,
1555 Vast sleepten, toonden hun het wraakattaar van veer,
Uit woeste dartelheid, en woedden min noch meer
Als 't boschzwijn, tegen moede en afgejaagde honden,
Wanneer 't schuimbekkende, om het smarten van zijn wonden,
Ten einde van geduld, krankzinnig gilt en balkt,
1560 Een muil vol kiezen en twee blikken openspalkt,
En zijn vervolgers vat ; die, uit den adm geloopen,
Hun heete zwijnenjacht nu met den hals bekoopen.
„Wij hebben nu," riep d' een, „gelicht het wolvenest,
Het leger rood van moord, en deze lamrepest,
1535. Buit en uwe schuld: buiten uw toedoen. — 1546. S c h ij n: staat,
1552. Dr omm el:
gesteldheid. — d' Elle n di ge n: de ongelukkigen.
1560. B 1 ikken: oogen.
menigte.
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1565 Die toelei met den tand op 't bijten, rijten, stroopen ;
't Gebroed van 't welk niets goeds voor herders stond te hopen,
Zoo vet een buit, als ooit een Jager opdoen kon.
Hoe willen ze te pronk, gebraden in de zon,
De luiperds noon te gast, en arenden, en kraaien,
157o En hen met spieren, merg, en brein, en oogen paaien ?"
Een ander riep : „hoe past die keten, om den hals
Van 't koninklijk geslacht ? maar dit metaal is valsch,
Of slechter als het goud, dat Saul placht te kronen.
Hoe wordt de vader nu verheerlijkt in zijn zonen ?"
1575 Een ander: „vaart niet voort. Ziet toe, en wacht u, dat
Gij met doorluchtig bloed uw handen niet beklad,
En u Mefiboseth flus opkoom al verbolgen,
Die naar . zijn ezel toeft, om 't onrecht te vervolgen."
Een ander : „neen, 't is best dit kostlijk bloed gespaard.
158o Men make een zak van 't lijf, en knoop het toe, zoo vaart
De damp der staatzucht niet in 't brein, gelijk voorhenen.
Hoe welig treén ze nu op huppelende beenen ?"
Dus eindlijk of en opgestegen met veel spots,
Geschopt, gesleurd, vervloekt, genaken ze de rots,
1585. Waarop de ziel, door storm vervallen, dreigt te stranden.
Het hangen van 't gebergt met allerleie standen
Van menschen, zoowel oud als jong, en arm en rijk,
Behangen, en gepropt, een schouwburg was gelijk,
Recht over Gabaa, daar d' eerste der drie bergen
1590 (Wier platte kruinen elk de lucht en hoogte tergen)
Allengskens afloopt aan de grens van Efraim,
Die van den stroom naar zee zoo slangwijs kruipt, en slim,
En hier dees heerbaan kruist, die, als een lijn geschoren,
Schiet van Jeruzalem recht toe op Sichems toren.
1595 Hier valt de reis en tocht van overal voorbij.
De staken stonden reed, en zeven op een rij.
Gods wraak glom Gabaon en Levi uit zijne oogen.
De Benjaminner hield zich stil, en ingetogen,
Ontveinzende met kracht den rouw, die 't hart beving,
1600 Vermits zijn zevenster zoo drukkig onderging,
Voor d aangebeden zon van Juda, hoog aan 't rijzen.
Het was er drok te doen met roepen, wenken, wijzen.
De broeders stelden zich met 't aanzicht herwaart aan.
1575.-1578. De woorden, hier aan een der Gabaonners in den mond gelegd, zijn ironisch gesproken; hij veinst de anderen bang te willen maken
voor den zwakken Mefiboseth, die maar op zijn ezel wacht, om dien te bestijgen en hen te komen aanvallen. — 1586. Het h an g en: de helling. —
1 59 2. Slim: 't zelfde als „schuins, krom," vanwaar het ook in de beteekenis van „scheel" genomen wordt. — 15 93. Geschor en: gespannen.
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Armoni zag men daar getroost in 't midden staan,
1605 En wenken met der hand om tegen 't yolk te spreken,
De hoofden werden straks met stilte als overstreken,
De monden zwegen kort. 't Gerucht had uitgeraasd :
Gelijk, wanneer de wind met stijve kaken blaast
Bij buien in 't gewas, de wufte korenaren
1610 Na 't ruischen eene Nos geraken te bedaren.
David.
Wat sprak die brave borst? Wat lag hem toch op 't hart ?
Mijn geest bezwijkt. Ik ben beladen met zijn smart.
Levieten.
„Aanschouwers," sprak hij, „nu dit lot ons schijnt beschoren,
Wij nemen 't willig aan, als sterfelijk geboren.
1615 Zoo dit u uit den muil van duren hongersnood
Kan rukken; offert ons, en leeft door Sauls dood :
Maar leert u midlerwijl aan niemands lot vergapen.
Gij ziet, wien vader eer verloste van de schapen,
En ophief uit het stof en voetzand, als een zoon,
1620 Zoo hoog, en die nu trotsch, gezegend met zijn kroon,
En 1 machtige bezit van dertig koninkrijken,
Schoon 't wettige geslacht de vlag voor hem ging strijken,
Dien helschen wrok van Cham in slaap wil wiegen, met
Den voet op 't overschot van vaders kist gezet ;
1625 Al is 't geen nood, dat wij, och wemelende wormen
Van 't lang verrotte lijk, hem uit den zetel stormen.
Maar d' Opperste, wien alle ons rampen zijn bewust,
Zij wreker, en vergunn' zijne afkomst vreè noch rust.
Dat zich de broeder met des broeders bloed verzade,
1630 En Abjathar vervalle in 's nazaats ongenade.
Dat Levi en de kracht der stammen het gebit
Verwerpe, eer 's Herders staf bereik' het derde lid,
En, onder eenen vorst, den vorst van Juda dage
Te velde, daar het rookt van moord en nederlage;
1635 In 't bloedig worstelen van rijken tegen een,
Van heerkracht tegen heer, van steden tegen stem,
Autaren tegen koor, en tempel, en autaren,
En Aron met den staf in Arons schild gevaren.
Dat 's Herders eigen kroost, of 't grootste deel hierna,
164o Geweldig aangerand, om hals rake, of verga
En kwijne in vangenis, en vreemde slavernije;
En Isai afsterf van den staf en heerschappije.
1618. Wien: hij bedoelt David.
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Dat zich d' aartspriester zette in 's rechters hoogen troon,
Ook zelf met Jesses kroon Aarons tulband kroon',
1645 Ja blindling wroet naar roest van rijkdommen en gaven,
Uit holle gierigheid, in 's Herders assche, en graven.
Zoo dit ons warende asch en geest nog niet vernoeg' ;
Dat Juda schepterloos en Levi, wien dit wroeg',
Voortvluchtig, zonder kerk, en outer ommezwerve,
i65o En, onder 't Heidendom, verstrooid en heilloos sterve;
Opdat, al d' aardboOm deur, geen zoo verschoven hoek
Te vinden zij, die niet getuig van Sauls vloek."
David.
'k Verdroeg dien last des vloeks van Simei. geduldig,
'k Verdraag dit ook van hen. God oordeelt mij onschuldig,
1655 Die zijn gerecht voldoe. Des y olks behoudenis
Waarmee, 't en zij men 't berg, het omgekomen is,
Beweegt me meer dan 't leed van zulke lieve magen ;
God geef, wat opspraak ook mijn faam hierom zal dragen
Bij den nakomeling, mijn glorie valle in 't slijk,
166o 1k scheld hun 't schelden kwijt, ten dienst van God, en 't rijk.
Wat zegen heeft me 't yolk voor zulk een vloek gegeven ?
Levieten.
Het yolk stak driemaal op: „God spaar den koning 't leven.
God demp' d' erfvijanden, die naar zijn schepter staan."

Toen grepen hen terstond onze outerknechten aan,
1665 En, wringende om den hals de taaie en gladde koorden,
Verbo6n de keel de lucht, den mond die lasterwoorden.
Zij stortten op het gras, als zeven pijlers, neer,
Als hun de grond ontzakt. Men trok de lijken weer
Met touwen op, en hing ze aan staken, elk bijzonder,
1670 De handen boven vast, en bei de voeten onder.
Niet een van al, dien 't hoofd niet slap voorover hing
Op 't hart, gelijk of hun de zachte slaap beving.
Dat raakte menig hart met avrechts medelijden :
Terwijl een rouwkaros door al den drang kwam rijden
1675 Den berreg op. Elk week met groote eerbiedigheid.
Men twijfelde eerst wie 't was, en twistte om klaar bescheid,
Totdat, voor 't nieuw gerecht, de paarden staande bleven,
En Rispe, hallef dood, en van dit lot gedreven,
Met handen in het haar uit heuren wagen zeeg,
168o En, onder d' oksels voortgeleid, de staken kreeg,
1655, 1656. Des y olks behoudenis enz. Versta: het behoud van
't y olk, waarmee het gedaan is, wanneer men het niet behoedt. —
1662. Stak—op: hief aan. — 1673. Avrechts: misplaatst.
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En vatte 't heilloos hout, waaraan de zoons gebonden,
Hun stomme moeder vast met sprakelooze monden
Nog antwoordden, zij zelve een marmerbeeld geleek,
Behalve als ze zweem, zoo dikwijls 't hart bezweek;
1685 En, zonder dat we een traan langs 't aanschijn rollen zagen,
Van 't zuchten aan 't gesteen, van stenen kwam aan 't klagen.
David.
De jammerklacht verlicht den moederlijken druk
Gevat door 't naar gezicht van 't deerlijk ongeluk
Der zonen, op wier hoofd zij al haar hope bouwde.
1690 Hoe klaagde d'arme weeuw, toen zij 't gerecht aanschouwde?
Levieten.
„Helaas! wat zie ik hier met droge wangen aan ?
Kan dit een moeder zien, en op haar beenen staan ?
Och, kinders! kust ge mij met neergeslagen tronie?
Zijt gij 't, Mefibozeth? Zijt gij 't, mijn troost, Armoni?
169 5 Wien van dit lieve paar omhelze ik allereerst?
Zijt gij dat edel kroost, waardoor uw vader heerscht,
Gelijk zijn mond beloofde? als hij mij kuste, en streelde;
En, smeltende in mijn schoot, genoot volop van weelde,
Daar ik dit eertijds schoone en welgeschapen lijf
1700 (Dock nu een grijns, een best, een oud verschoven wijf)
Hem opdroeg met de roos, die opging voor zijn stralen,
Gewoon den morgendauw uit hare jeugd te halen.
Heb ik u, waarde zoons, tot zulk een end gebaard
Opdat gij een grijphoen, een tijger, wreed van aard,
1705 Zoudt vallen in den bek, en gruwelijke kaken?
Maar neen, ik wil om u mijn leger slaan, en waken,
En, nacht en dag, geen weer ontziende, op schildwacht staan,
Noch rusten, eer men u ter aarde hebb' gedaan."
Zoo klagend, raakt ze in 't end van klagen aan het schreien,
1710 En doet haar jofferen een zak op d' aarde spreien.
Daar zet ze zich, en huilt, en balkt, en houdt geen maat.
Het licht valt haar te sterk, hoewel het ondergaat,
Nu zal u Sauls asch noch wroetende afkornst hindren.
Hij heeft geprofeteerd maar niet van zijne kindren.
David.
1715 Och, Aja's dochter ! hoe betoont ge metterdaad,
Dat geene moeder 't kind in 't uiterste verlaat,
Ook niet, wanneer de ziel van 't lichaam zij gescheien.
Daar komt Mefibozeth : mij dunkt, ik zie hem schreien
Van blijdschap; overmits de geesten [door de smart
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1720 Van cdees gedreigde straf, getrokken eerst in 't hart
En daar besloten, en beklemd van alle zijden]
Uit hun gevangenis geslaakt van 't nakend lijden,
Opvliegen naar het brein, en drijven naar beneén
Door d' oogen de verdunde en zilte vochtigheén.
1725 0, heftige ommezwaai van heftige gedachten,
In wederlevenden, die straks de dood verwachtten !
MEFIBOZETH. DAVID.

Mefibozeth.
Gezalfde koning, ik val met mijn zoontje neer,
Voor uwe knien, en kan uw weldaan nimmermeer
Verdienen, nademaal gij mij, nu nieuws herboren,
173o Verloste van het lot, dit kind en mij beschoren,
Gelijk mijn ooms, en neefs, en al mijn grootvaks huis,
Vermorzeld voor uw troon tot pulver, en tot gruis.
Ik zit aan 's konings disch, als andre dischgenooten.
Gij hebt me met genade en zegen overgoten,
1735 Uit liefde, die gij draagt mijn vader Jonathan.
Een weldaad schort er nog, indien 't geschieden kan,
En wij, vergeef het ons, u wijder vergen dorven.
Dit schuldig zevental, vervloekter dood gestorven,
Blijft hangen, schoon de zon alret in 't water duikt.
174o Het klaagt dat Mozes wet uit afgunst wordt misbruikt,

't Gezegend land besmet, en bidt om eene gave,
Mag 't wezen, dat men hen, eer d'avond val, begrave,
Naar 't oud gebruik. Gij preest weleer de burgerij,
En jeugd van Jabes door gezanten ; onadat zij
1745 Mijn grootvaks dooden romp, waarmee de poorten praalden
En vesten van Bethsan, bij nacht, gewapend haalden,
Met staatsie brandden, en met vasten en gesteen
Den vader en drie zoons in 't woud ter aarde deen.
Gij staat, vertrouwen wij, niet min als toen, in reden.
175o Dees hebben strafs genoeg, hoewel met recht, geleden.
Zij hangen op de grens, heel Benjamin to spijt,
In 't oog van al, wat langs 't gebergte reist, en rijdt ;
In 't oog van Sauls hof, en stad, op zijn geboorte
Eer trotsch, en rieken al ten neus in van dees poorte,
1755 Waardoor de bestevak al triomfeerend toog,
Tot roem zijns vaderlands. Zij hangen in het oog
Der Cherubinen zelfs, die hier de Bondkist dekken,
En draaien 't aanschijn, schuw van zulke doodsche vleklcen.
Gij hoort wel aan 't misbaar, hoe Rispe smeekt, en bidt,
1722. Van : door.
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176o Gelijk een stokbeeld zit, en mijmert, daar ze zit,
En somtijds opschiet, op geruisch van klauw, en vlogel;
Opdat ze 't wild bij dag, te nacht den naren vogel
Van 't stinkende aas verjaag. Dat zitten valt te bang,
In zulk een eenzaamheid ; d' aanstaande nacht te lang,
1765 Een oud en koud geraamt, alreede heesch van krijten.
Dat vasten, dat gekerm, dat waken moet haar slijten,
't En zij men 't hart verkwikk'. Beweegt u 's moeders trouw
Tot hare vruchten niet ; zoo laat u 's konings vrouw,
Een uitgeleefde weeuw, het haar om 't hoofd, bewegen,
1770 En 't licbaam, in wiens arm uw voorzaat heeft gelegen :
Bezwalk toch niet in haar den glans der majesteit,
Die nog in d' oogen speelt, waarin d' aanminnigheid
Des konings, eer haar vel nog was geploegd vol voren
Lich spiegelde, nooit zat van kussen, en bekoren.
ri 75 Zoo zegen d' Oppervorst van boven uwen staf.
Zoo ruste uw afgeheerscht gebeente in 't eerlijk graf.
Zoo roeme uw nazaat staag op uw gedachtenisse,
Als 't nimmer Davids kroon aan wettige afkomst misse.
David.
Sta op, mijn neef, sta op : al haast genoeg gezeid.
178o 't Is meer dan billijk, dat na 's rechts gestrengigheid
Gerd heur beurt bewaar. Nu droog en wisch uwe oogen.
Wij gunnen u al 't geen God stelde in ons vermogen.
Het waar nu tijd de zein te slaan in 't garstenveld,
Maar 't ziet er veel te dor en mager toe gesteld.
1785 Zoo ras de wolken 't land bevochtigen met regen,
Tot teeken van Gods zoen, door 't zevental verkregen,
Zal ik dees lijken straks doen slaken van het hout,
En hen in 't graf van Kis, te Sela trotsch herbouwd,
Met uw grootvaderlijk en vaderlijk gebeente,
1790 Van Jabes hier gevoerd met staatsie van gemeente
En grooten, koninklijk begraven, naar hun staat.
Nu volg mij na in 't hof. Ik blijf uw toeverlaat.

x778. Miss e: ontbreke.
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Op uwe bergen. Wat geweld
Of 't puik der mannen heeft geveld ?
Verhaalt dit niet aan ons misgonners
Te Gath, noch meldt toch d' Askalonners
Op hunne straten 't ongeval,
Door uw luidruchtig lijkgeschal:
Om niet de maagdelijke reien
Des Filistijns ten dans to leien,
Dat 's onbesnedens dochters niet
Gaan lachen over ons verdriet.
O Gilboa, dat dauw noch regen
Voortaan uw hooge toppen zegen
Met loof en gras, noch d' akker draag
Zijn tiende, die Gods hut behaag' :
Want op uw hoogte en open velden
Ontzeeg de schild, en 't hart der helden ;
De schild van Saul in den strijd ;
Als had hem God nooit ingewijd.
De boog van Jonathan en 't snedig
Geweer van Saul kwam nooit ledig
In 't hof, maar vuil van vijands bloed,
En 't vet der dappren, trotsch van moed.
Die Jonathan, die Saul minnelijk,
En beide schoon, en onverwinnelijk,
Terwijl ze leefden, kon de dood
Niet scheiden, in den jongsten nood.

I. Misschien van hetzelfde jaar als de Gebroeders, daar het voor het eerst
achter de eerste uitgave van dit treurspel gedrukt werd.
3, 4. Wat geweld of 't puik der mannen heeft geveld? welke
overmacht was het, die 't puik der mannen geveld heeft. — 18. 0 ntz e e g
de schild, en 't hart de r h el den: ontzeeg aan de helden het schild en
het hart. — 2I. S n e dig: scherp van snede. Het sn edig g e w e e r is bij
omschrijving het z w a a r d van Saul, in over- of nevenstelling met Jonathans

boo g.
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Geen arends vleugels waren sneller,
Geen kies noch klauw van leeuwen feller.
Och, Abrams dochters, schreit op 't lijk
Van Saul, fluks nog vorst van 't rijk :
Die u met purperen gewaden
Bekleedde, en 't kleed met puiksieraden,
Gesteente en goud te sieren plag.
35
0 onvergetehjke slag !
Hoe stortten daar de vroomste koppen
0 Gilboa! op uwe toppen
Viel d' onversaagdste en stoutste man,
40Die groote krijgsheld Jonathan.
Och, Jonathan, mijn zoet vertrouwen,
Mij zoeter dan de min der vrouwen,
Mijn broeder dus verongelukt;
Nu voel ik, hoe uw dood mij drukt.
Geen moeders hart had zoo verkoren
45
Het eenig pand, uit haar geboren,
Als ik uw ziel. 0 heldenheer!
Hoe kwaamt gij om met uw geweer.
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CORNELIS VAN CAMPEN. III
Ie David poogt te steken naar zijn kroon,
Die tergt, als Lucifer, den hoogsten troon,
En wordt geschopt uit dat oneindig schoon
Des grooten Vaders.
Gods gouden tong, van hemelsch mann' bedouwd,

W

5

II. Ook dit gedicht komt het eerst gedrukt voor achter de eerste uitgave
der Gebroeders.
III. Cornelis van Campen was waarschijnlijk de vader van Machtelt van
Campen, op wier vroegen dood in 1625 Vondel een gedicht maakte (Zie II,
bl. 56). Hij was een oomzegger van Roemer Visscher en een cosijn van
Anna en Tesselschade Roemers. Van Campen was in 1564 geboren en ondertrouwde 17 October 1602 met Catharina Quekels. Hij heeft de Psalmen
berijmd. Zie over hem mijn opstel in Oud-Holland III, bl. 164.
29, 30. S n eller .... feller: t. w. in het moorden. — 32. Fluk s: zooeven. — De Koninklijke Harp. 3. Geschop t: met geweld uitgestooten.
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Gaat weiden, als een pen gedoopt in goud.
Die trekkend haar geleerd vernuft ontvouwt,
Op zuivre bladers.
Gij, Camj5en, mocht dit t' elkenmaal bevroen,
Wanneer uw geest in Nederduitschen schoen
Nastapte dien Hebreeuwschen kampioen,
En dappren zinger,
Die levend uitdrukt al wat hij beseft,
En zoo verzinkt, en zoo de maat verheft,
Dat zij op 't allerhardste voorhoofd treft
Gelijk zijn slinger.
't Zij hij zijn stem verfijnt, of die vergrooft,
De wrongkroon voegt dat vet gebalsemd hoofd
Des mans, na 't hart des hemels, hoog geloofd
In 't eeuwig leven:
Zijn rijk gedicht, geen droom, geen ijdle vond,
Begrijpt den schat van 't oud en nieuw Verbond,
Vertelt, en leert, en bids, en heelt en wondt,
Met kunst doorweven.
De zangerige mond is altijd vol
Van Jakobs herder, geen versierde Apol,
Die d' uitgelezen, schaar, gedost met wol,
Aan versche beken,
Zorgvuldig drenkt, en in het groene weidt,
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En onverdwaald op 't rechte spoor geleidt,
En haar beschermt door zijn getrouwigheid
Voor wolventreken.
Hier duikt voor 't licht des Scheppers d' eerste nacht,
En 't werrekstuk der wereld toont met pracht
Des werkers wijsheid, goedigheid en macht
In alle deelen:
't Geweif des hemels stralen van zich geeft,
De lucht doorluchtig vol gevogelt zweeft,
De woeste zee die bruist, en 't aardrijk leeft
Door stadig telen.

7. Tr e k ken d: trekken vormende; het is de pen , s welke gesproken
wordt. --1o, H. Met andere woorden: wanneer gib Davids psalmen in
't Neerduitsch vertaaldet. — 14. E n zoo v e r zinkt: versta: de m a a t.
„De maat verzinken" is hetzelfde als „haar doen zinken, doen dalen." —
18. De w r on g k r o o n: de tulband of sluierkroon, gelijk de Oosterlingen
die uit ineengedraaide stof dragen. — 19, 20. Geloofd in 't e e u wig
1 even : deze zin sluit niet, tenzij men gelo ofd als partic. van 1 o v en
neme, en dan leze: „geprezen in eeuwigheid." — 26. Jakobs herder:
zinspeling op Psalm XXIII. — V ersier de: verdichte. — 31. G e tr o uwigh eid: getrouwheid. — 33. Hi er d uik t enz.: toespeling op Psalm CIV.—
38. D oorlu chtig: doorschijnend.
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Wie beeft niet, als de hemel Abrams zaak
Rechtvaardig handhaaft, toegerust met wraak,
En schept in bloedvergieten zijn vermaak,
En groeit in 't smoken?
Verbolgen onweer voert hem grimmig been.
Omhoog is vuur, en duisternis beneên.
De donder morzelt, bliksem brandt de stein.
De bergen rooken.
De stroom verdroogt, 't gebergte smelt als was.
't Getroffen vee bespreidt 't gezengde gras.
De glans der hoven leit gedoofd in asch,
En gloênde vonken.
't Afgodisch y olk, een handvol overschots,
Nog onlangs al te wrevelig en trotsch,
Gedoodverfd, kruipt in d' allernaarste rots,
Vol moordspelonken.
't Geloovig hart schiet vleugels aan, en stelt
Zich schrap ter vlucht naar 't licht bestarnde veld,
Op 't zingen, 't welk genoten deugd vergeldt
Met lof te strengelen,
Door schelle cimbel, trommel en schalmei,
In 't midden van den maagdelijken rei,
En na te volgen met een lief gevlei
Het koor der Engelen.
Het vroolijk hof ten dans gaat, op 't geluid,
Hetwelk begroet de vorstelijke bruid,
Die met borduursel haren boezem sluit,
En teére lenden:
Die schoone ziet naar bloed, noch maagschap om :
Zij volgt den liefelijken bruidegom,
Der allerschoonste jongelingen blom,
En 't hoofd der benden.
0 grijze Amfion ! eer van Bethlehem,
Uw welgestelde harp, en belle stem
Die bouwen 't onvermaard Jeruzalem
Tot aan de wolken.
Te Salem blinkt de tempel en 't paleis.
Hier zeit men oorlog aan : hier sluit men peis:
En herwaarts strekt, van Oost en West, de reis

4 1 -44. Zie Ps. XVIII en LXXVII. — 55. Gedoodver fd: met de doodverf op 't gelaat. — 57-64. Toespeling op Psalm LXXXIX. — 65 - 72. Toespeling op Psalm XLV. De hier bedoelde Vorstel ij k e bruid is de
Kerk. – 73. A m fio n: Amfion staat hier voor „voortreffelijk zanger," gelijk
lager Or feu s. — 77-80. Toespeling op Ps. XLVIII, LXVIII, LXXII,
LXXXVII en soortgelijke.
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Zoo veler volken.
Hier kittelt hij den kerkelijken galm,
En rotsen weerklank met een nieuwen psalm,
In schaduw van een ceder of een palm
Of vette olijven.
De berreg Sion is zijn Helikon :
De klare cederbeek zijn hengstebron :
De wet en wijsheid Gods de kuische non,
Die hem leert schrijven.
Op 't draven van dien Goddelijken stijl
Gevoelt de ceder Babels scherpe bij1;
Trekt Mozes op van den geplaagden Nij1 ;
Ontspringen aders
Uit steile rotsen ; stremmen zee en vliet ;
Verrijst de stad uit puin, na lang verdriet ;
Bekent de zoon al wat er is geschied
Bij d' oude vaders.
Mijn zanger zit in Gods verholen raad,
En spelt Messias, dat beloofde zaad,
Zijn koninklijke en priesterlijken staat,
En wonderwerken.
Wie blaakt niet, wanneer David David kust ?
En 't voorbeeld 't nabeeld tegentreedt met lust,
Den duren hoeksteen, daar 't gebouw op rust
Van bei de kerken ?
Hij strekt een spiegel van oprechte boet,
En valt zijn God voor 't hoog autaar te voet,
En wascht vermagerd het bevlekt gemoed
In droevig zuchten.
Gods pijlen, een onlijdelijke smart,
Die zitten diep in zijn doorschoten hart,

81. Ki t t el t: kit t el e n heeft hier den zin van „streelen, opwekken." —
87. D e kuis ch e non: non staat voor: muze of zanggodin.— 89---94. Vondel geeft hier te kennen, dat David, in verheven stijl, van Babel, van den
uittocht der kinderen Israels uit Egypte, van hun tocht door de Roode
Zee, van Mozes' wonderen in de woestijn enz. gezongen heeft. Vergel.
Psalm LXXVIII, CV, CVI, CXXXVII en andere. — 95, 96. Met andere
woorden: leert het nageslacht de geschiedenis zijner vaderen kennen. --98. S p el t M e s sias: dit ziet op Psalm II en meer andere. — mi. D avid
David kus t: deze uitdrukking wordt verklaard in den volgenden regel.
David, koning van Israel, is, volgens de typische opvatting der Schriftuur,
een voorbeeld of afschaduwing van den waren David, den Koning der
Eeuwigheid: — het woord kuss en heeft dan ook hier alleen de beteekenis
van „begroeten." — 105-12o. Toespeling op Psalm LI en de overige boetpsalmen. Vergelijk hier ook Psalm XXXVIII, LIX, XCV, CXVIII en dergelijke, 't zij Rouw-, 't zij Vreugdepsalmen.
VONDEL IV.
6

82
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Van misdaftn en van vijanden benard :
Waar zal het vluchten ?
Barmhartigheid neigt derrewaart het oor,
En breekt gelijk een helder zonne door
Dien damp, en wischt van het genadekoor
115
Des schreiers oogen:
Dees vindt zich dan gezalfd van alle wee,
En springt en huppelt, als een dartel ree,
En offert dank, en slacht 't gewijde vee,
Tot vreugd bewogen.
120
Dees zanggodin ontsluit Gods heerlijkheid,
En toont u d' onbepaalde Majesteit,
In 't weeldig leven, 't welk geen tranen schreit,
Noch weet van treuren :
Hier praalt dat onverdraaglijk aangezicht,
125
In 't driemaal heilig ongenaakbre licht :
Ontelbare Englen passen op hun plicht,
Aan 's Hemels deuren.
Hoe zuiver klimt hij op des Heeren berg,
Met beenen, zwanger van godsdienstig merg,
130
Onnoozel, zonder gal, en zonder erg !
Geene offeranden
Geen bokkenbloed, noch geen onreedlijk beest
Behagen hem, och peen ! maar allermeest
Rechtvaardigheid, en een verslagen geest,
135
De waardste panden.
Gij reukelooze, roept hij van omhoog,
Hoe mikt ge dus met uw gespannen boog,
En kwetst den appel van het alziende oog,
d' Oprechte schare ?
140
Wiens uitgestorte bloed, een kostlijk nat,
En tranen God verzamelt in een vat,
Opdat zijn zorge dien verkwisten schat
Tot wraak beware?
Het vuur des ijvers schier de ziel verslindt,
145
Wanneer ze veel to vuriglijk bemint
Gods wijze wet, in tafelen geprint,
En Arons zede:
121-128. Zie Psalm XCV en eenige volgende Lof- en Jubeipsalmen. —

125. D at onverdraaglijk aangezicht: dat aangezicht, weiks glans
niemand kan verdragen. Vergelijke hier Psalm CIV en XCIX. — 130. M e t
beenen, zwanger van godsdienstig me rg: Men vergelijke bier
Psalm XV en XXIV. — 133. Ge en bokk enbloed: Vergelijk Psalm L
en LI. — 135. Verslagen: ootmoedig. — 137-144. Vergelijk Psalm X,
XI, XXXVII en dergelijke. —145-148. Vergelijk Psalm CXIX. —148. Zede:
priesterlijke instellingen, kerkgebruik.
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Geen goud zoo kostlijk is als Gods bevel:
Geen honig zoeter in bedrukt gekwel :
Dit sterkt de hoop : dit 's daaglijks snarenspel
En 's nachts haar rede.
Dees deftigheid houdt d' ijdelheid in toom,
Die henen drijft, gelijk een snelle stroom,
Verstuift als stof, verdwijnt gelijk een droom,
Verwelkt als bloemen,
En als een vlugge wiek door 't ijdel schiet.
De mensch weegt lichter in dees schaal als niet.
O dwazen, roept ze, wat's uw leven ? ziet
Wat is uw roetnen?
Der Goden God ontwaakt hier, als een leeuw,
En gaat, als rechter, door het luid geschreeuw
Der arme weeze, en onderdrukte weeuw
De vierschaar spannen :
Hij spreekt de goddelooze rechters aan,
Die minst naar recht en meest naar giften staan :
Al zijt ge Goden, denkt, gij zult vergaan,
Als wreê tirannen,
Met vijf paar snaren sleept hij onvermoeid
De koningen, geketend, en geboeid,
Wier tronen in den grond zijn uitgeroeid,
Naar Sions muren.
De stammen juichen in die zegepraal :
Zij zien verwonderd, hoe 't gesloopt metaal
Der reuzepoorten, Isrels bliksemstraal
Niet kon verduren.
Hier riekt de broederlijke vreê, zoo waard
Als balsemgeuren in 's aartspriesters baard,
En dauw, op Hermons heuvelen vergaard.
Hier wordt de zegen,
Gezongen over d' onbevlekte bruid,
Die breidt zich als een vruchtbre wijnstok uit:
Elk vruchtje bloeit rondom haar, als een spruit,
Besprengd van regen.
Hij want de boosheid, als het lichte kaf
Of morzelt haar met 's Heilands ijzren staf:
Z' is muurgras, niemands schuur gedijt er af:

151. D a aglij k s : bij dag, 's daags, in tegenstelling van het volgende:
's n a c h t s. — 152. R e d e: taal. — 153-16o. Toespelingen op Psalm XXXIX,
LXII, XC, CIII, CXLIV enz. — 161-168. Vergelijk Psalm LXVIII, LXXII,
XCIV. — 769-176. Zie Psalm CXXXV, CXXXVI, CXLIX enz. ----177-184. Zie Psalm CXXXIII, CXXXVIII, enz. — 185-187. Vergelijk
Psalm II.
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Maar 's Hoogstens veder
En dichte schaduw dekt het vroom gemoed;
Dat groent, gelijk een palm op Liban doet,
Die 't steken van de zon verdragen moet,
En win terweder.
Mijn Orfeus draait 't onmeetbaar starrendak.
Zijn hand die vlijt de holle golven vlak.
De leeuw zit tandeloos, 't gevogelt mak :
Het woud krijgt ooren.
Geen addertonge braakt vergiftig spog.
't Vrijpostig hart vreest lagen noch bedrog,
De woeste tijger zuigt onnoozel zog
En wordt herboren.
't Gespeende wichtje vlucht naar moeders schoot
Zoo niet om hulp, als dees, in bittren nood,
Tot 's levens burg, voor 't brullen van de dood,
En hare tanden.
De vurige Englen, wakker op de wacht.
Zich legren om 't rechtvaardige geslacht;
Of dragen het op hun bedauwde schacht,
En 't sneeuw der handen.
Mijn harpe draagt de gouden bondkist om,
Die zwanger is van Arons heiligdom,
Vereerd met zilveren bazuin en born.
De nieuwe man en
Verlichten met meer luister 's dichters geest.
Met lachend loof besteekt hij 't looverfeest,
't Welk 't overleefde hartewee geneest,
En stelpt de tranen,
Dit 's Kanaan, daar melk en honig vloeit,
Het Paradijs, daar 't hout des levens bloeit,
De bron des heils, die 't dorstig hart besproeit,
De stille haven,

188-1 92. Zie Psalm I, XCII, CXII. — 195-200. Toespelingen op den
vredetijd, in 't 0. T. door de Profeten voorspeld. Zie Psalm XCI. —
198. V r ij postig: oprecht, vrijmoedig. — 201-204. Men leze ter toelichting Psalm CXXXI. — 202. Leg, ter verduidelijking van den zin, den
klemtoon op Zoo. — 205-208. Vergelijk hierbij Psalm XCI. — 209. M ij n
harpe dr a agt de go uden bondkist om: mijn harpgeluid vergezelschapt den optocht der Bondkist. Voorzeker bedoelt de dichter de Psalmen,
welke gezongen werden bij het over brengen der Bondkist van de eene
plaats naar de andere, gelijk zulks b. v. plaats had bij de verlossing van
Israel nit de Babylonische gevangenschap, toen door tweehonderd zangers
en zangeressen „het Babylonische Hanel" gezongen werd. Zie Ezra II: 65. -211. B o in: rinkelbom, tamboerijn. — 212. De nieuwe m anen: het door
David bezongen feest der Nieuwe Maan, en het Loofhuttenfeest, waarbij
Israel de rampen herdacht, in de woestijn geleden. Zie Psalm LXXXI.
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Het licht der blinden, 's kranken artsenij,
Der armen schat, de berg der poezij.
Hier zuigt 't geloof op Tabor, als een bij,
Haar zoetste gaven.
Mijn kracht bezwijkt, en hijgt voor ieder deel,
Terwijl ik mede een keten, een juweel
Van tienmaal tien en effen half zoo veel
Vergulde schakelen,
En hang ze op feesten om 's gezalfdes hals.
Hier is 't al louter; niets en klinkt hier valsch ;
Hier hoort het oor geen andre klanken, als
Verbaasde orakelen.
0 onnavolgelijken Harpenaar,
Die 't lierspel dooft van Flaccus en Pindaar,
En alle vorsten prikkelt met uw snaar ;
Uw oud gebeente
En asch is lang verstoven en verrot,
Uw purper lang verslonden van de mot.
Maar uw muziek, vol ziels, leeft nog bij God,
En zijn gemeente.

225

23o

235

24o

VAN DEN HEERE DIRECTEUR,

HILLEBRAND BENTES
EN JUFFROUWE

KATHARINE BAECK.Iv

S

Choon d' een na d' ander vast de minne gaf zijn recht,
Nog sleet Kathrijn den tijd des level's buiten echt.
De zon had negenwerf haar hemel omgevaren,

IV. Hillebrand Bentes, Amsterdammer van geboorte, ondertrouwde 18 November 1639, blijkens de inschrijving in het Puiboek, oud 48 jaren en ge225--228. Vondel wil zeggen: terwijl ik, de 15o Psalmen van David te
zamen nemende, daaruit als 't ware een keten poog te vormen tot diens
konings eer. Duidelijk straalt ook hierin het voornemen door, waaraan hij
later gevolg gaf, om een geheele navolging der Psalmen te leveren. In
vs. 225 doet de dichter de onoverkomelijke zwarigheid gevoelen, welke hij
ondervindt bij het teruggeven van de onnavolgbare schoonheid en kracht
van uitdrukking in de Psalmen. — 227. Het woordje ef fen schijnt aan te
duiden, dat Vondel ook van oordeel was dat het strikt genomen slechts
147 Psalmen geeft. — 229. Hiermede schijnt de dichter te kennen te geven,
dat zijn Psalmberijming bestemd was om op feesten in de kerken gezongen
te worden. — 23o. Lout er: zuiver.
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En Ceres negenwerf het haar gehuld met aren,
Terwijle Ben/es leefde op heur genade alleen,
En in den wind zag slaan zijn klachten, en gebeen.
De kamer, daar ze sliep, besloot haar kuische zinnen,
Verbonden aan den dienst der zuiverste godinnen,
Aan Pallas, en Diane, en Veste ; om wie zij bier
Een lamp van bergkristal ontstak met eeuwig vier.
Noch Venus, noch de Min, noch Hymen mocht er duren.
De kuischheid dezer maagd was witter dan de muren,
Waarmee zij zat bemuurd, vernoegd met dezen roem,
Dat zij dees Godheén schonk heur maagdelijke bloem.
Maar toen de hemel, die haar ijver had genoten,
In 't end voltrekken wou 't geen boven was besloten,
Verscheen de maagd, daar zij in heur slaapkamer zat,
Haar trouwste broeder zelf, die langs 't gemeene pad,
De wereld had versmaad, en 's werelds ijdelheden,
En 't vaderlijke huis zich heel in rouw zien kleeden.
De kamer rook van geur, en blaakte door den brand,
Die afscheen van de torts, in zijne slinke hand.
Een kleed, zoo blank als sneeuw, geslingerd om de leden,
Hing met een eedlen zwier van boven tot beneden,
En rijk bezaaid met goud van starren, zonder tal;
Gelijk de hemel blinkt, en eeuwig blinken zal.
De slapen van zijn hoofd, verlicht door deze glansen,
Zich lieten om en om met eenen krans bekransen
Van bloemen, zonder naam, verzameld daar omhoog,
En kunstig geschakeerd, gelijk een regenboog:
Al vaste verven, die verwelken noch bevriezen,
En zich, om schooner kleur, elk oogenblik verliezen,
En spelen zoo in 't licht van dien gemaakten dag,
Dat kwalijk menschlijk oog bier oog op houden mag.
Hoe blij, hoe welgedaan zag zij dien liefsten broeder !
Hoe anders, als toen hij van vader en van moeder

assisteerd met zijn zwager Jan Ypens, met Catharine Baeck, oud 38 jaren
en geassisteerd met hare ouders Lourens Joosten Baeck en Dieuwertje
Jacobs van Haringcarspel.
Katharine Baeck werd 18 December 1648 in de Oude Kerk op 't lioogchoor begraven, nadat 21 Mei 1641 en II Juli 1642 kinderen van haar in
de Nieuwe Kerk begraven werden. Vondel herdacht haar toen in een
Grafschrift.
Hun eenig overgebleven zoon Albert Bentes ondertrouwde 20 Juni 1669
op 26-jarigen leeftijd met Brigitta Geelvinck.
9. Zinspeling op 't eeuwig vuur der Vestaalsche maagden to Rome. —
11. Mocht: kon. — 18. Haar trouwste broeder: Jakob, in April 1639
overleden (III, bl. 243). Zie vs. 44. — 36. Hoe an de rs: het quantum
mutatus ab illo van Vergilius; maar bier op gunstige wijze.
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En al zijns vaders huis vernoegd zijn afscheid nam,
Nadat een koorts, ter sluik, door eene onzichtbre vlam,
Al 't lichaam had verteerd, en nauwlijks om te leven
40 Wat ziels in vel en been en schinkels was gebleven.
De zuster vreesde in 't eerst, en midlerwijl verheugd
Vermengde zich de schrik in d' onverwachte vreugd.
Zij haakte en blaakte om hem t' omhelzen, en te kussen,
Maar 't hart werd telkens flauw, en Jakob ondertusschen
Genakende, verdreef met eenen heldren blik
45
Uit heur verbaasd gemoed dien ingebeelden schrik,
En opende zijn mond met zulke lieflijkheden,
Gelijk ze was gewoon zijn troost en wijze reden
Te drinken met haar oor, eer hij tot haar verdriet,
5o
Om een onsterflijk kleed, het sterfelijk verliet.
„Gedeelte van mijn ziel (zoo sprak de geest ten leste)
'k Verlaat d' onsterflijkheid, en daal in dit geweste,
Uit liefde, die ik nog u toedraag, na mijn dood;
Niet zoo gelijk weleer, maar duizendmaal zoo groot.
De liefde gloeit omhoog al anders dan op aarde.
55
Wij geesten schatten daar het maagschap naar zijn waarde,
Beminnen zonder gal, en wenschen, in dien staat
Des hemels, u nog nut te zijn met rijpen raad.
Het opperste besluit mishaagt, dat gij uw jaren
Dus koel en eenzaam slijt, en leit u op te paren
6o
Met hem, die lang genoeg zijn tijd in slavernij
Om u heeft doorgebracht. 'k Verzeker u, dat hij
De rechte weerga is, en met zijn aard en zeden
Uw zeden zoo gelijkt, dat geene oneffenheden
65
Uw onderlinge rust versteuren zullen, zoo
Gij 's Hemels raad voltrekt. Wat schaamte maakt u bloo ?
Wat verft ze met een gloed van rozen beide uw kaken?
De koelte had haar tijd. Nu is het tijd te blaken
Van ongeveinsde min, en rustig en goedrond
7o
Te drukken hart aan hart, te vlijen mond op mond,
Te lonken hand aan hand, en lip op lip te kleven.
Wat weigert ge dien held uw hand en trouw te geven,
Nadien uw huwelijk van 't noodlot zij gesmeed
Op 't aanbeeld van Gods Raad ? Begeef, in Venus eed,
U onder Bentes vlag. Hij zal u veilig voeren,
75
Niet onder het geweld van ooreloogsrumoeren,
Waarvan de wereld waagt, wanneer de felle dood
In eenen hagel spookt van ijzer en van lood;
Maar in een zoet gevecht, en oorzaak van veel levens,
72. Held: jongeling, minnaar, wakkere borst.
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8o En aardsche zaligheen, en lekkre lusten tevens:
Daar gij opluiken zult uit kittelenden lust,
En den gewenschten loon der wederliefde kust,
Een jonge Katharijn, of Bentes, of te gader
Een dochter en een zoon, die moeder en den vader
85 Afzetten zoo volmaakt, dat uwe schilderij
Bij dit gezielde beeld een schim en schaduw zij.
Gij moet op deze wijs voortaan den Goon behagen.
De tijd lijdt geen vertrek, en alle geesten klagen
Daar boven allermeest om 't spillen van den tijd,
90 En kennen zijn waardij, wanneer hij hen ontglijdt.
Zij wenschen, mocht het zijn, den eersten tijd te koopen,
Om nutter te besteen. Zij zien de starren loopen,
En rennen om den ring van dezen duistren kloot,
Behangen met den damp, die eerst mijn oogen sloot,
9 5 Voor 't hemelsche gezicht, en hinderde te dringen
In 't allerbinnenste des boezems aller dingen.
Al wat op 't aardrijk schuilt, ontdekt zich daar al stil.
Hier ziet men nauwelijks door een papieren brit.
Daar vat een oogenblik ontallijke gedachten.
loo Daar schijnt een lange dag, gevolgd van geene nachten.
Men leit er 't oor te week op 't goddelijk gezang
Der heemlen, die, op maat gestadig gaan hun gang,
En dansen, dat zij 't veer in lieflijkheid afwinnen
De tooverende keel der zingende meerminnen.
105 Natuur ontkleedt zich daar heel naakt van top tot teen.
Hier toonde mij mijn Haes niet als d' ontdekte leén.
Zelf 't allerwijste brein bekend omhoog zijn botheid,
En noemt dees letterkunde en wijsheid louter zotheid.
Ons Themis, die 't gezicht aan geene letters hecht,
is o Ontvouwt en schift er net het onrecht van het recht,
Het heilig recht, 't welk hier beneden is te zoeken,
En blind wordt opgevischt uit eene zee van boeken,
Waarin 't verstand verzinkt, en dikwijls schipbreuk lijdt.
Maar dit loopt buiten spoor. Mijn last gaat niet zoo wijd.
115
Mijn zuster, 'k zie, gij wenscht t' omhelzen uwen broeder,
Maar al vergeefs. Ik ga. Omhels mijn oude moeder,
En vader nog voor mij. Omhels uw bruidegom."
Zoo sprak hij, en verdween, en liet haar droef, en stom.
Zij zag hem, toen ze zich tot kussen wou verpijnen,
88. V e r t r e k is „uitstel." — 91. De zin is: zij (de geesten der afgestorvenen) wenschen, dat het in hun vermogen ware, den op aarde doorleefden
tijd terug te koopen, om dien nuttiger te kunnen besteden. — 106. Mij n
Haes: de dokter in de Wijk. — III. 't Welk hier.... is te zoeken:
hetwelk hier .... gezocht moet worden.
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In hare ledekant, met zijne torts, verdwijnen,
Gelij keen bruiloftsgod, en sloeg van angst een galm.
't Gezin schoot toe, en vond den vloer al groen van palm
En looveren bestrooid, en troostte de verlegen,
En nam dit voorspook aan: en wenschte 's Hemels zegen
125 De nieuwgewijde bruid, die, na dien storm beland,
Den blijden bruidegom haar trouw gaf met haar hand.
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VOOR HEER

ADAM VAN LOKHORST,
Ridder, Heer van de Lier,
EN ME JUFFER

CORNELIA PAUW,v
eenige Dochter van Heer Michiel Pauw, Ridder van St. Marco,
Heer van Achttienhoeven, etc.

IJn zanggodin verleert van Hymens torts te blaken :
Nog kan een heusch verzoek haar voeten gaande maken,
Om, buiten 't spoor der oude, een luchten sprong te doen.
Zoo kan men om de kunst verandren het seizoen.
5 Dan bloeit de herfst: dan kan de lente druiven persen.
Dan valt des zomers sneeuw: dan draagt de winter kersen.
Mijn jaren dansen traag opzulk een Bartle pijp.
Indien ik mid vergrijp, het is een licht vergrijp ;
Daar, midden in een feest, de bruiloftszalen schateren
1 o Van Venus vreugd, waarnaar der Goden tanden wateren.
Mijn zoon, sprak Venus, vlieg in 't huis, dat opgehaald
Ten Hemel, met zijn schild in 't witte voorhoofd praalt;
Vanwaar gij hooren kunt, hoe speelnoots zich bereiden
Om 't eenig dochterken, de bruid, te bed te leiden.

M

V. De ondertrouw van het hier bezongen paar werd aldus ingeschreven:
„Op den 25 November 1639 compareerden Adam van Lochorst, van
Amsterdam, out 23 jaer, Ridder, heer van de Lier, geassisteerd met Willem
Brughman, zijn voogt ende mede lasthebbende van Nicolaes Pauw, Ridder,
etc. Meesterknaap van Holland, zijn medevoogt, wonende in 's Gravenhage,
en Jonckvrouw Cornelia Paauw, van Amsterdam, out 22 jaer, geassisteert
met Michael Paauw, Ridder, heer van Achtienhoeven, Out-Schepen deser
stede, haer vader en Hillegonda Spiegels, vrouw van Achtienhoeven, haer
moeder, wonende op de Heeregracht."

90 BANKET VOOR A. VAN LOKHORST EN C. PAUW.
15 Ga henen, kwijt u daar in 't bruidsbedde, al den nacht.
Volweef 't begonnen web. Onthaal naar uwe macht,
Dees twee gelieven, die den dienst van Min behoeven,
En leg een vasten band om Lier, en Achttienhoeven,
De wufte dwerg vergramde, en keerde haar den nek,
20 En sprak : 't zal beer zijn, dat moeder 't werk voltrekk',
Hetwelk zij zelf begon. Wat hoef ik op to halen
De moeder dezer bruid ? de moeder die de stralen
Van uw gezicht verdooft met haar aanminnig oog,
En onder 't voorhoofd spant een goddelijken boog,
25 Die andre wonden baarde, als uwe of mijne pezen.
De spraak ging eens, dat gij uw aangebeden wezen
Bedekte met dat beeld van levendig albast,
En hechtte uw gouden troon aan Amstels veenzoom vast.
De spraak ging, dat haar jeugd den appel veer zou winner,
3o Zoo zij ter vierschaar kwam met d' andere Godinnen.
Werd 's bruigoms moeder niet, in 't bloeiendst van haar tijd,
Voor Pallas aangezien ? van Pallas zelf benijd ?
Het schortte alleen aan helm, en speer, en schild, vol slangen,
De Goden hadden haar voor een Bellone ontvangen,
35 Maar dat is nog van 't minst. Dees fiere en eedle maagd,
Voor welker ledikant uw goedheid zorge draagt,
Niet eens vernoegd, dat zij den appel hebb' gestreken,
Durft dartel naar de kroon van uwe godheid steken.
-'t Is uit met al uwe eere, en d' eer van uwen dwerg,
4o Nu Holland Cyprus strekt, zij Cypris, en de berg,
Den Heilgen Berg genoemd, Idaal, daar heele scharen
Bewierooken haar beeld, en kerken, en autaren ;
18. Acht ti en hoev en : een Heerlijkheid in 't Sticht, aldus genoemd, omdat
zij achttien hofsteden bevat, en die aan de moeder der bruid behoorde.
De moeder dezer b r u i d: Hillegond Laurensdr. Spiegel, dochter van
-2.
Laurens Jansz. Spiegel en van Neeltje Isaaks. Op omstreeks i6-jarigen leeftijd ondertrouwde zij 1 Juli 1615 met Michiel Pauw, zoon van Reynier Pauw,
raad en oud-burgemeester van Amsterdam en van Cornelisgen Michielsdr.
De bruidegom was 25 jaren oud. — 40, 41. De berg, den Heilgen
Berg genoe md: de Heilige Berg is een riddermatige Hofstede, ongeveer op een half uur afstands ten Z.-0 van Amersfoort gelegen, en, naar
de overlevering, haar naam ontleenende aan een heuvel, die zich op haar
grondgebied bevindt, en waarop de legende wil dat de H. Ursel, toen zij
ter bedevaart naar Rome ging, zou hebben uitgerust. In de elfde eeuw werd
aldaar een klooster gesticht van de orde van St.-Benedictus, den Hooge nhor s t genaamd. Volgens genealogische aanteekeningen, onder den Heer
Koenen berustende, zou Adam van Lokhorst, krachtens het bezit van den
Heiligen Berg, Lid van den Adel van 's Lands Utrecht zijn geweest.
Uit vs. 41 en 75 blijkt echter, dat de Hofstede aan de bruid of aan haar
familie behoorde, en hij die alzoo door zijn huwelijk, of later moet hebben
verworven. — 41. I d a al: Idalie, een berg op 't eiland Cyprus, waarop zich
een tempel beyond, aan Venus toegeheiligd.
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Of vlechten rozenhoén, en offren duif, en zwaan,
En musch, en musschebrein, om in haar gunst te staan:
45 Gelijk dees ridder ook zoo lang op haar genade
Moest leven; 't zij hij troost ging zoeken t Alkemade,
Of Wavren, of ter Horst; of zocht zijn lieflijk kruis,
En hield om 't jawoord aan, te Heemstede op het huis:
Of met een kwijnend hart, geperst van minneschroeven,
5o Ging adem scheppen in 't gewest van Achttienhoeven;
Of aan den Vijverberg, in bosch, en lindelaan,
Die menig groen hart dekt met loof en groene blaan :
Dan koos hij voor die koon, noch rozeblad, noch lelie,
Noch moerbei, voor den mond en lippen van CORNELIE ;
55 Die, als de geest ontlaat, op noten zangmaat slaan;
Of spreken Spiegels spraak; of volgen den Tuscaan,
En Franschman, aan de Seine, en Arno, risk van geesten.
Zoo dikwijls LOKHORST zag de beelden, schoon van leesten,
Landouwen, en gedierte, en vogelen, gemaald
6o Van haar begaafde hand, die zelve Arachnes naald,
En al die potlood, pen, penseel, en verf hanteeren,
Met schrift en teekeninge, en trekken durft braveeren;
Dan sprak hij Pallas zelve, en Proserpijn te na;
En bad de vingers aan, en achtte zulk een gd.
65 Alleen dees godheén waard, die bliksemstralen slingeren;
En kuste, op eene knie, het sneeuw van zulke vingeren,
En riep: „gelukkig, o gelukkig, boven al,
46, 47. Alkemade, Wavren, ter Horst: deze plaatsen behoorden
vermoedelijk aan bloedverwanten of betrekkingen van den bruidegom. —
47. Of zocht zij n lie flij k k r uis : Versta: of zocht het liefelijk meisje
op, dat hem kwelde. — 48. T e Heemstede op het huis: dit Huis werd
in den jare 146o opgebouwd, door Jan, Heer van Heemstede, nadat de
vorige sloten, in 1394, op last van Hertog Albrecht (uit wraak over den
moord aan Aleida van Poelgeest bedreven, en waaraan de toen levende
Heer van Heemstede medeplichtig was), en in 1404, door de Haarlemmer
Kabeljauwschen waren omgehaald. Het werd, met de Heerlijkheid, in 1472
overgedragen aan Lodewijk van Brugge, Heer van Gruithuizen, Stadhouder
van Holland, door wiens overdracht in 1486 aan Roeland Le Febure —
die Hedwig, dochter van bovengemelden Jan van Heemstede, in huwelijk
had, — de Heerlijkheid aan het oude stamhuis terugkeerde. In 1554 ging
zij door verkoop in andere handen, totdat zij in 162o, met Bennebroek vereenigd, gekocht werd door Adriaan Pauw. Het slot, gestadig vergroot en
verbeterd, was wellicht het fraaiste, dat in Holland was aan te wijzen. In
de kerk te Heemstede prijkt nog de sierlijke graftombe van het geslacht
van Pauw, en de vogel die boven zijn blazoen de vederen uitspreidt,
stond nog voor weinige jaren op den koepel der kerk te Bennebroek.
B osch: het Haagsche bosch. — Lind el a an: het Voorhout. — 55. A—51. ls
de gee s t on t 1 a a t: als de geest rich ontspannen wil. — 5o. Spiegel: de
dichter Hendrik Laurensz. Spiegel. — 6o. A r a chn es naad: Arachne was
de beroemde borduurster, door Minerva in een spin veranderd.
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Maar veel gelukkiger, die eenmaal trouwen zal
Dees vingers, deze hand, verkrachtster van 't gevoelen,
7o Vijf toortsen, die mijn vuur, in bloed en adren, koelen,
Gelijk hare oogen doen; zoo dikwijls als ze mij
Begunstigt met een lonk, al is het van ter zij :"
Maar als ze, in wit satijn, bij 't schijnsel van de mane,
Met eenen zilvren staf kwam tredn, gelijk Diane,
75 Van haar gewijden berg, den Hohorst, over 't veld,
Dan vloOn de Saters voor, en vreesden 't kuisch geweld,
Dat geile berggoOn haat, en boschgoOn, en godinnen :
En LOKHORST, buiten hoop van iets op 't hart te winnen,
Lag ergens in een haag, en kerremde al den nacht ;
8o Omdat zijn hart geen deel mocht hebben aan die jacht.
Hoe dikwijls wenschte hij Bien zilvren staf te dragen;
Of, haar ten dienst, het wild te steuren uit zijn lagen ;
Te rennen, in den schijn van windhond, of van brak ;
Of zelf het hart te zijn, hetwelk zij schoot of stak :
85 Hoewel het ridders hart haar pijlen tot de veeren
Gevoelde in zijne Borst, en 't onheil niet zou keeren ;
Maar lag al lang vernield van een verliefde dood,
Hadt gij hem niet beloofd te zalven in haar schoot.
Om 't steken van zijn zon voor eene poos t' ontschuilen,
90 Onthield hij zich te Lier, of op het huis te Zuilen,
En, in de schaduw van een uitgestrekten boom,
Verlette al razende de schepen, en den stroom.
De Nimfen van de Vecht, verlegen met zijn karmen,
Vermaanden hem, hij zou uw haar, uw mond, uw armen,
95 Uw kaken, uwen hals, om 't nakende ongemak,
Toch sparen, wat hij ded : dan viel hij somtijds vlak,
En bad uw schoonheid aan, en 't lastren werd vertogen ;
Totdat zijn heete koorts, aan al te krachtige oogen
Ontsteken, wederom ontvonkte in merg en bloed,
zoo En weerkwam op haar tijd, gelijk, na 't eb, de vloed.
Nu sta Bees bruid ten dienst ; om wie, van alle zijen,
69. Deze hand, verkrachtster van 't gevoelen: de uitdrukking
is niet zeer duidelijk en moet verklaard worden uit hetgeen volgt. De v ij f
to or tse n, dat zijn de „vijf vingers" van Cornelia, k o el e n zij n li efd eV u u r (men zou nu zeggen, dat zij 't moesten ontsteken). Waarschijnlijk wil
de dichter zeggen: „dat een handdruk van het meisje het gevo el des minnaars bedwong (verkrachtte) en zijn gloed een poos tevreden stelde."
—75
. Den Hohorst voor Hoogenhorst. Zie vs. 40, 41. — 84, 85. Hier
valt Vondel weer aan 't spelen met het woord h a r t. — 97. 't Las t r en
w erd v er to ge n: het lastren, het plegen van al die dolligheden, waarvan in
de vorige verzen gesproken is, hield voor een poos op. — tot, 102. De zin
is: help nu deze bruid, ter welker afgodische vereering men zich van alle
zijden naar den Hohorst spoedt.
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De Hohorst heeft den loop van zulke afgoderijen;
Terwijl uw rijk vervalt, 't welk Cyprus 't hoofd ophiel."
Zoo morde Min, totdat zij in zijn rede viel:
io5 „Het voegt geen willig kind zijn moeder te bedillen.
Mijn wil verstrekke uw wet. Hier passen geen geschillen.
Vlieg heen in 't bruiloftsbedde, en als de speelgenoot
De bruid hebb' toegedekt, dan geef u zelven bloot,
En offer haar uw dienst, met troosten en vermanen,
no En wisch met linnen of de teere en eerbre tranen,
Die zij, voor 't lest, nog schreit, in maagdelijken staat.
Verhef ten hemel toe het vrouwelijk gewaad,
Dat op de tafel haakt, om heur herboren leden,
Niet morgen vroeg, maar op den middag, te bekleeden,
115 Wanneer de middagzon bestraalt de jonge vrouw,
Die in an nacht vergeet den overbrachten rouw ;
En als de bruigom hebb' al stormende ingenomen
De kamer van zijn lief, dan pas zijn vuur te toomen.
Of als hij matig kus zijn versche wederga ;
120 Dan kus vrij dat het klappe, en bauw die kuskens na,
En prikkel hem; of speel somtijds den liefdelooze;
Of loer al heimelijk hoe zedig 't aanschijn bloze,
Van bloodigheid besterve, en weer zijn verve krijg.
Beluister hun gesprek; maar dat men dit verzwijg,
125 Op peen van ongena. Gij kept al d' eigenschappen
Der nachtgeheimenisse; en wat een tong met klappen
Van mijn verborgenhedn (die overheilig zijn,
En niet alleen de zon, maar zelfs de maneschijn
Vervloeken) al verbeurt : en hoe wij niet gedoogen
13o Als twee paar t' effens, en nog halfgelokene oogen,
En zachte mompling van twee monden, somtijds stom.
Men gaat niet dan beschroomd tot zulk een heiligdom.
Vier ooren zijn genoeg. Verjaag de rest. Wij haten
Niet, die 't verstaan, maar die 't geheim van 't bed verpraten.
135 De zon, die 't al bespiedt, zoo stout en onbeschaamd,
Was oorzaak, dat ik raad en middel heb geraamd,
Om eindelijk een schut te schieten voor zijn schijnen,
En 't bed met schaduwen van zwijgende gordijnen
504. — Zij: Venus. — 112. Verhef ten hemel toe het vrouw e 1 ij k gewaad: figuurlijk, voor : prijs den staat der gehuwde vrouw. —
I 13. D at op de t a fe 1 ha a k t: dat op de (t o il e t) tafel is vastgehaakt
of vastgespeld, of beteekent: h a a k t: hier beteekenen v e r 1 angen, s n a kk en. – H e r b o r en 1 e d e n: omdat zij, maagd te bedde gegaan, in
een vrouw herb or en, weder o p zou staan. — 118. P a s: zorg.
Peen: straffe. — Van ongen a: versta: van in m ij n e ongenade te
—125.
vervallen.
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Te dekken ; nademaal 't bekoren van mijn wet
1 40 Mijn ridders op den dag in 't worstelperk verlet.
Gij kunt ook, ander ebbe en vloed der bruiloftskoortsen,
Hun dienen tot vermaak, en spelen met twee toortsen,
Ontvonken ze aan 't gezicht der lodderlijke bruid,
En blazen ze bij beurt dan aan en dan weer uit :
145 Of kruisen toorts met toortse : of knoopen ze aan malkander
Met zuiver paarlesnoer ; of 't eene licht aan 't ander
Ontsteken; of de koets berooken met een rook,
Die hen aan 't sluimren helpe, opdat gij, als een spook,
Doch niet verschrikkelijk, verschijnende in het droomen,
15o Hun toont hoe d' eerste maagd haar oorsprong hebb' genomen,
En hoe Prometheus vuur ging halen bij de zon,
En leven bracht in 't beeld, dat eer niet leven kon.
Vertoon hun ook hoe ik uit zeeschuim werd geboren,
En wat ik nu verzwijg, dat fluister hun in d' ooren.
155 Doorsnuffel eerst, vermomd gelijk een sterflijk kind,
Den maagdelijken disch, en waar gij juffers vindt,
Die killer zijn dan ijs, en vrijers heele jaren
Doen loopen achteraan, op ijdle hoop van paren;
Bekoor die met een lach; gij kunt het toch van al's:
i6o En neem ze u op den schoot; zoo vlieg haar om den hals,
En hang er voor een poos, en smet haar, onder 't kussen,
Met een vergiftig vuur, 't welk nergens zij te blussen,
Als in het bruiloftsbed; want in der Goden raad
Besluit men Amsterdam, ten steun van Hollands Staat,
165 Met aanwas van meer yolks te proppen en te bouwen ;
Dat nu verhinderd wordt, door al te langzaam trouwen.
Vlieg heen, mijn zoon. 't Is tijd. Ik rij naar mijn paleis;
En, als gij keert, verhaal mij dan uw bruiloftsreis.

ierbic0i+
E vreugd van Venus in haar kracht
17o

Verkracht al 't menschelijk vermogen.
Zij trekt al 't sterfelijk geslacht
Tot zich, gelijk de zon elks oogen.

139, 740. Nademaal enz. De dichter schijnt te willen zeggen: nademaal
mijn wet (de zoete dwang der liefde) mijn ridders zoo bekoort dat zij ook op
den dag enz. en daarom moest Cupido voor donkere gordijnen zorgen. —
156. Al's voor alles.

LIERDICHT.

175

t 8o

95

Zij trekt het aardrijk niet alleen
Omhoog, maar Goden naar beneden,
En, twee versmeltende tot een,
Streelt ziel, en lijf, en al de leden.
'k Had dus CORNELIA en LIER
Met mijne Tier te bed gezongen,
Maar al de kamer raakte in vier,
Door 't spel, en al mijn snaren sprongen.

qiiti5oorb,
VOOR

HENRIK MEURS,
AAN

ABRAHAM OYENS,vi
RECHTS-GELEERDE.

5

to

Yens, vrijer van de kunst
() 't Was uit oordeel niet, maar guest,
Dat uw Zanggodin mij stelde
Bij den Fenix van den Velden ;
Dat uw welgestelde tier
Mij geleek bij Calentier.
Schrijvers ! die voor niemand wijken,
Niemand vreezen, en gaan strijken
Met de kroone van de pen,
Daar ik mij te kleen toe ken.

VI. Abraham Oyens was waarschijnlijk de zoon van Abraham Oyens,
een Antwerpenaar, en van Anna Walrands, en 25 October 1612 in de Oude
Kerk gedoopt. Hij werd 19 October 1626 te Leiden als student ingeschreven.
Den 6 October 1646 ondertrouwde hij met Maria van Beresteyn, te Delft
geboren.
2. Uit 0 or d eel: naar recht, naar verdienste. — 4. Van de n Vel d en:
Johan van den Velden, schoolmeester te Rotterdam en door zijn, in 1605
uitgegeven Spieghel der Schrift konst beroemd als schoonschrijver. — 6 C a rp en tier: Geo. de Carpentier, bekend schoonschrijver. Hij gaf in 1640 een
Exemplaer-boeck uit.
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'k Zou mij zelven nog bedriegen,
En met Icarus gaan vliegen,
Daar de zon versmelt het was,
En mij stort in Thetis plas:
'k Wil nog van mijn meesters leeren:
En hun brave trekken eeren,
Ook u danken voor het dicht,
Daar mijn dienst zich voor verplicht.

I5

by J6tnria paws.'"
E tong is tolk van 't hart, bij tegenwoordige ooren.
De stomme pen laat zich veel duizend mijlen hooren,
Door 't oog, en niet door 't oor. Z' is de eêlste, die ik ken.
Ai, kus eerbiediglijk dat beksken van de pen.

D

Op ubitO Itoiermaito.
ier leeft de wederga van Judith Kotermans,
Die Meurs in 't harte straalt met vriendelijke vonken.
Zijn veder, rijk van geest, gaat weiden op dat lonken.
Als zij haar oogen luikt, dan leeft hij zonder glans.

H

VII. In 1638 had Vondel hem reeds eenmaal bezongen. Zie bl. 243,
alwaar ook eenige bijzonderheden over zijn leven zijn medegedeeld. Uit het
daar aangehaalde lijkdicht blijkt nog, dat hij toen 5 jaren getrouwd was.
Dit en het volgende gedichtje zijn to vinden onder de fraaie afbeeldingen
van het echtpaar, in 1639 geschilderd door P. Codden en gegraveerd door
P. Pontius.

Op 7udith Kotermans. 1. De wederga: de afbeelding.

OP JOHANNA VOSSIUS.
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Torrius.vm

Ier trekt Johanna ieders gunst,
Door haar penseel en schilderkunst,
Naar zich, door deze zerk.
Haar nagelaten werk
Besprengen wij, met traan op traan,
De dood ziet geest noch jonkheid aan.

H

6ttratri Torrii40,
DEN JONGE.IX

v

Erstand, in honigraat gedoopt,

Geleerdheid, daar al 't huis op hoopt,
Had Geeraert, die, zoo vroeg,
Zijn broeders overwoeg;
En dreigde alree des vaders faam
En vlucht to volgen, ale zijn naam:
Maar 't hemelsche besluit
Trok hem zijn slagveer uit,
Hij viel in 't eerste van zijn vlucht.
Hier merkt hij 't zand, gelijk een vrucht,
Vroeg rijp en vroeg verrot
Een ieder trekt zijn lot.

5

o

VIII. Johanna was een dochter van den Amsterdamschen professor Gerardus Vossius. Zij overleed in Maart 5640 aan de mazelen.
IX. Ook dit kind van professor Vossius stierf aan dezelfde ziekte. Vijf
dagen na de begrafenis zijner zuster werd Geeraert door de mazelen aangetast en 27 Maart 5640 overleed hij.
VONDEL IV.

7
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in gDoiO411.

TREURSPEL.
Infidos agitans Discordia Fratres.
[De tweedracht hitst de ontrouwe broeders aan].
Zie VERG.

Georgica II.
— 496.

INLEIDING.

H

Etgeen er over het ontstaan van Jozef in Dothan mede te

deelen is, vertelt Vondel ons zelf in zijne opdracht aan
Joachim van Wickevort.
„Josephs verkoopinge schoot ons in den zin, door het tafereel
van Jan Pinas, hangende, neffens meer kunstige stucken van Peter
Lastman, ten huise van den hooghgeleerden en ervaren Dokter
Robbert Verhoeven; daer de bloedige rock den Vader vertoont
wort: gelijck wy in 't sluiten van dit werck, ten naesten by, met
woorden des schilders verwen, teickeningen, en hartstoghten, pooghden na te volgen."
Dit treurspel behoort tot die, welke het meest opgang hebben
gemaakt. Tijdens Vondels leven zagen acht uitgaven het Licht en
na dien tijd verschenen nog dertien drukken.
Den 4 Maart 164o had, volgens de opgaven van den heer
C. N. Wybrands in de Dietsche Warande, X, bl. 423, de eerste
vertooning plaats, die gedurende het tijdvak 164o-1678 door nog
51 gevolgd werd en wel op de volgende dagen :
164o 4 Maart, 26, 27, 28, 31 December.
1641 7, 10, 21, 23, 24 Januari, 22 Juli.
1643 23 Maart, 1 1 Mei, 28 September.
1645 2 Maart, 7 Maart (De 2 dln. van Jozef).
1646 3 September.
1647 II Juni.
1649 29 Maart (De 2 dln. van Jozef), 8 April.
1653 ro Maart, 7 April, 15, 18 December.
1654 19 Maart, 10 December.
1655 19 Mei.
1656 20 April, 22 Juni, 23 November.
1657 5 Maart, 31 Mei, 27 Augustus.
1658 23 April, 5 September.
1659 27 Februari.
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166o 12 Februari, 31 Mei, 21 October.
1661 17 Maart, 21 September.
1662 I I April.
1663 8 November.
1664 28 Februari, 1 Mei.
1665 9 Februari, 5 Mei.
1669 8, 12 Augustus, 26 September, 12 December.
1670 10 Maart.
Sedert 7 April 1653 werden op de, in deze lijst genoemde
dagen, de drie deelen van Jozef steeds te gelijk vertoond. Op dien
datum werd het voor de laatste maal afzonderlijk ten tooneele
gebracht. Daar het stuk in de achttiende eeuw eenige malen herdrukt is, ligt de onderstelling voor de hand, dat het treurspel ook
toen nog op het repertoire stond.
Den 15 December 1887 werd dit treurspel, onder grooten bijval,
door jongelieden uit den beschaafden stand in den Stadsschouwburg
te Amsterdam vertoond.
De hier volgende herdruk is bewerkt naar den tekst der eerste
uitgave, in 1640 bij Abraham de Wees verschenen.
DEN HEERE

JOACHIM VAN WICKEVOR T,
Ridder, Raad van hare Hoogheid van Hessen.

Lutarchus, handelende van de broederlijke vriendschap, zeit,
dat ze in zijnen tijd zoo dun gezaaid was, als in den voorleden tijd de haat der gebroederen ; welker weinige voorbeelden,
van oudsher, met een algemeene bestemming der wijzen, als ongeloofwaardige en versierde dingen, verzonden werden naar de treurspelen en schouwburgen. Hiervan zijn ons, uit dien geweldigen
brand, en beklaaglijke neerlage van der alouden tooneelwijsheid,
alleen overgebleven. die bloedige en onmenschelijke stukken van
Oedipus en Pelops rampzalige kinderen, Polynices en Eteokles, en
Atreus en Thyestes; malkanderen met geheele heiren, en lijf om
lijf, om de heerschappij, uitdagende ; of het gebraden zoontje, voor
lekkernij, den broeder, tot wraak van zijn geschoffeerde gemalin,
opdisschende. Het eerste heeft de heer Huig de Groot, zoo gelukkig als kunstig, uit het Grieksch in Latijn overgegoten ; Henrik Laurens Spiegel het andere, van 't Roomsche ontblootende, begonnen

p

R. 27. Versierde: verdichte. —37. Rooms ch e: Romeinsche, Latijnsche.
Henrik Laurens Spiegel vertaalde nl. Seneca's Thyestes. Verg. zijn Leven
door P. Vlaming voor diens uitgave van den ffertspeghel (5723).

100

JOZEF IN DOTHAN.

in een Nederduitsch kleed te steken, 't welk, naar dien tijds gelegenheid, bevallig staat. Wij, om in de schaduw der aloude
tooneeldichteren van verre te volgen, kozen uit de zwarigheid,
gevallen onder de zonen van den aartsvader Jakob, de gebroeders
in Dothan ; en wilden liever stof uit Mozes onfeilbare, als uit
wereldsche historie, of eenige Heidensche versiering nemen : overmits de heilige, boven andere geschiedenissen, altijd voor zich
brengen een zekere goddelijke majesteit en aanbiddelijke eerwaardigheid, die nergens zoo zeer dan in treurspelen vereischt worden. Jozefs verkooping schoot ons in den zin, door het tafereel
van Jan Pinas, hangende, neffens meer kunstige stukken van
Peter Lastman, ten huize van den hooggeleerden en ervaren
Dokter Robbert Verhoeven ; daar de bloedige rok den vader vertoond wordt : gelijk wij in 't sluiten van dit werk, ten naasten bij,
met woorden des schilders verven, teekeningen, en hartstochten,
poogden na te volgen. Indien dit treurspel onder 't spelen of
lezen, iemands gemoed raakt ; wij willen gaarne bekennen, dat
deze bewegelijke historie zelf den tooneeldichter geholpen, en
menigmaal aan 't harte geraakt heeft : want wat valt machtiger,
om iemands gemoed, al waar het een steenrots, te vermurwen, en
te verzetten, als het ongelijk en geweld, dat 't eene bloed het
andere doet; en de misverstanden en huisgebreken, gevoed door
naijver van kinderen en gebroederen, aan de eene, en de onvoorzichtigheid en eenzijdigheid der ouderen aan de andere zijde ;
waaruit dikwijls groote ongelukken geboren worden. Wij zien hier
ook, als in een klaren spiegel, hoe Gods voorzienigheid zich hiervan wel weet te bedienen, tot uitvoering van zijn verborgen besluit, ten beste van 't menschelijk, inzonderheid van Abrahams
geslacht , 't welk hij beloofd had te zegenen, en te vermenigvuldigen, als de starren aan den hemel, en waaruit de Messias zoude
geboren worden. Jozefs historie is te alien tijde, zoo in 't klein
als in 't groot, herspeeld onder allerhande geslachten en volken:
gelijk nog hedendaags onder de Christenen, die, gebroeders en
R. 1I. Jan Symonsz. Pinas werd omstreeks 1581 te Haarlem geboren en
werkte in het begin der zeventiende eeuw eenige jaren met Pieter Lastman
te Rome, waar hij ook Elsheimer kende. Teruggekeerd vestigde hij zich te
Amsterdam, waar hij 24 Juli 163o, 49 jaar oud, ondertrouwde met Catharina
Arents, van Antwerpen. Hij werd 27 Dec. 1631 in de Nieuwe Kerk begraven.
Pieter Lastman, leerling van Cornelis van Haarlem en leermeester van
-12.
Rembrandt. Hij werd in 't laatst van 1583 te Amsterdam geboren en overleed in April 1633. Hij was de getrouwe kunstbroeder van Pinas ; zijne
afbeelding werd door Vondel in een bijschrift bezongen. Zie over hem het
uitvoerig opstel van Mr. N. de Roever Az. en A. Bredius in Oud-Holland IV
bl. 2. - 13. Robbert Verhoeven of Van der Hoeven was geneesheer te
Amsterdam. Volgens een lijst van Doctoren aldaar, berustende op het Archief
te Amsterdam, promoveerde hij 20 Juni 1606 te Padua.
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leden eens lichaams zijnde, en zich luttel aan Jozefs verdriet keerende, den onnoozele dagelijks vangen, verkoopen en leveren aan
hunne allerbitterste en gezworen erfvijanden ; wanneer ze, de een den
ander verradende en vernielende, liever de poorten van Christenrijk
voor de Ismaelleren open zetten, dan malkanderen toegeven en
ondergaan. Zoo haast de hemel iemand schijnt te willen verheffen
op den troon van eere, en men de genakende heerschappij te
gemoet ziet; arbeidt elk [recht alsof sterfelijke en zwakke menschen het raadslot des Alleroppersten konden breken] met alle
macht dien te onderdrukken ; 't welk of het Jozefs broederen het
beste verging, ook dikwijls met eigen bederf of schade geboet
wordt. Zoo hebben eertijds de Gothen, Alanen, Wandalen, Hunnen,
en andere norsche Noormannen gediend tot roeden en zweepen,
om der genaamde Christenen baldadigheid, overdaad, hoogmoed,
tweedracht, wrevelmoedigheid en bast- en staatzucht te straffen.
Zoo hebben de eigen schepen der meineedige Christenen Mahomet,
uit Azie en Afrika, in Europa overgevoerd; nadat de Grieken,
van hunne gebreken overweldigd, niet 'anger machtig waren overend
te staan. Zoo beginnen nu de Hercynische wildernissen, wouden en
bosschages het verwoeste Germanje weder boven 't hoofd te wassen ;
en de wreede Thrax, machtiger door onze onmacht, hoopt met
de horens van zijn halve maan te stooten tegen de zon der gerechtigheid, en den standerd van 't kruis : en leggende op zijn
luimen, loert als een hongerige tijger, om met den eersten zijn
gruwelijke klauwen in dien vetten roof en Gods erfdeel te staan.
0 helsche razernij van burgerlijke tweedracht, wat kwaads hebt
gib gebrouwen !
Tu potes unanimes armare in prmlia fratres,
Gij kunt het eensgezinde en broederlijke bloed
In 't harnas tegen een ophitsen als verwoed.
Liet Jozef zich wat luider hooren, in stede dat men onverzoenlijk met stijve kaken en moordtrompetten blaast, wat zou er
menigmaal al onheils verhoed worden. Hoe haast zouden de broeders, die nu aan alle kanten, te water en te lande, in 't blanke
harnas, tegen een gekant staan, dien vervloekten degen afleggen,
R. 4. De poor ten v an Chris ten r ij k enz. Deze geheele zinsnede ziet
op de oorlogen, te dier tijd door het Keizerrijk tegen de Turken gevoerd,
toen machtiger dan thans : — een onderwerp, waarop Vondel, ook later,
herhaaldelijk is teruggekomen. — 6. 0 n de rgaan: steunen. — 16. De
legers van Mohammed I, Bajazets zoon, werden in x411 en 1412 herhaalde
malen op Byzantijnsche schepen uit Azie naar Europa gevoerd in den oorlog
tusschen Bajazets zonen. — 19. D e Herc y n is che w ilderni ss en staan
hier, evenals de w r e e de Tr ax, voor „de Turken," die het Duitsche Rijk
bedreigden. — Tu potes enz. Zie Verg. Aeneid. VII. vs. 335.
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en malkanderen omhelzende, liever, als Gods eere onze wapens
vorderde, dien algemeenen erfvijand zijnen onrechtvaardigen roof
doen slaken, dan hem, en hunne plagen nog verder inroepende, Gods
rechtvaardige zaak in 't uiterste gevaar stellen. Maar deze beternis
mag men eer wenschen dan hopen, in een uitgeteerd en uitgemergeld lichaam, 't welk, ademloos op zijn verscheiden liggende,
alle oogenblikken schijnt den geest te geven ; tenzij de Almachtige
wonderlijker wijze zijn genadige hand daaraan sla. Ondertusschen
zullen wij hier de oorzaak van het groote jammer in 't klein ontwerpende, ons gemakkelijk leeren spiegelen aan deze gebroeders
en aartsvaders, welker schande Mozes niet heeft willen bedekken,
om ons te ontdekken, wat schelmerijen zoo vroeg onder Gods
bondgenooten nestelden ; en hoe deugd en onnoozelheid van oudsher
van haat en nijd verpikt en verbeten werden ; opdat de vrome
nakomelingen, zich aan geene schandalen noch ergernissen keerende, even mannelijk zouden houden de rechte en koninklijke
heirbaan, die tot den hemel de godvruchtigheid en de deugd
leidt : waartoe ons wijst het uitnemende voorbeeld des onbesproken,
eerst verdrukten, en namaals verheerlijkten aartsvaders, Jozef ;
naast Mozes mede een van de treffelijkste Heiligen des ouden
Verbonds, en derhalve van koning David bezongen en gespeeld;
van den schrijver tot de Hebreen, onder de geloovige helden, op
den triomfwagen des geloofs, als een profeet, omgevoerd. Wij
voeren vrijpostig dezen jongeling, zoodanig hij is, t'huis uwe beleefdheid, gewoon zijnde te onthalen al wat eerlijk en loflijk geacht wordt; en die de poezij gaarne plaats gunt, onder andere
schatten van uitgelezen boeken, brieven, beelden, schilderijen, penningen, printen, teekeningen, en diergelijke zinnelijken huisraad ;
waarmede uw huis zoo rijkelijk gestoffeerd is, als het lieftallig open
staat, voor alle brave zielen. De heer Professor Kasper van Baerle,
die uwe E., als een rapier van Philosophie, dagelijks voeglijk op
de zijde hangt, zal helpen oordeelen (zijn wij des waardig) wat
hier wel, wat kwalijk gesteld zij, en de misslagen beterende, oorzaak
geven, die in den naasten druk te verbeteren. Ondertusschen wenschen wij, alreede in uwe beleefdheid gehouden, te blijven,
Mijn Heer,
Uwe E. ootmoedigste dienaar,
JOOST VANDEN VONDEL.

t' Amsterdam, cm IC C XL.
den r r van Wijnmaand.
R. 22. Schrijver tot de Hebreen: Paulus. — 24. V r ij postig: vrijmoed i g. — 28. Zinnel ij ken : zoodanigen (huisraad), die aan de behoeften
van den geest, van het hart, van den smaak voldoet. — 29. L i e ft allig:
voorkomend.
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Ozef, des aartsvaders Jakobs en Rachels zoon, van zijnen vader
gezonden, nit den dale Hebron, naar Sichem, om te zien hoe
het al stond met zijne broederen, en het vee; ontmoette op
weg, daar hij vast omdwaalde, eenen man, misschien een Engel,
die hem te recht hielp, en wees naar Dothan : van waar de gebroeders, den uitgestuurde ziende genaken, raadsloegen [uit haat
en vijandschap, om zijn aanbrengen, en naijver, over zijn droomen,
ook om de groote liefde, die de vader dezen, boven andere zonen,
toedroeg] om hem te dooden, en 't lijk in eenen kuil te werpen ;
waartegen zich Ruben, de oudste broeder, zettende, bij hen aanhield de handen met zijn bloed niet te besmetten, om alzoo den
gehate nit doodsgevaar te redden. Jozef, ondertusschen aankomende,
werd den veelvervigen rok uitgetrokken, en in eenen drogen put
gelaten. Dit beschikt zijnde, zagen zij, onder het eten, de Ismaellers en Madianners, van Galaad komende, met hunne kameelen,
geladen met balsem, mirre en kruiden, voorbijtrekken naar Egypte:
bij welke gelegenheid Judas ried Jozefs leven te verschoonen, en
hem aan deze vreemdelingen te verkoopen, gelijk geschiedde. Ruben,
bier niet tegenwoordig zijnde, kwam daarna bij den put, en den
broeder missende, scheurde van weemoedigheid zijn kleed, en beklaagde zich hierover bij de andere broeders ; die, om dit stuk te
bedekken, eenen bok slachtten, en den rok met bloed bestrijkende,
hunnen ouden vader gingen vroed maken, dat een wild gedierte
Jozef versionden had.

j

Het treurspel begint met den dag, en eindigt na den middag.
De Rei der Engelen spreekt de voorrede. Het tooneel is in Dothan,
een zeker landschap in Kanaan.
SPREKENDE PERSONAGI1N.
REI VAN ENGELEN.
JOZEF.
SIMEON.
LEVI.
JUDAS.
RUBEN.
VRACHTMEEST ER.

ZWIJGENDE.
DE ANDERE ZES BROEDERS.

R. 23. Vroed: wijs.
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HET EERSTE BEDRIJF.
REI VAN ENGELEN. JOZEF.

Rei van Engelen.
Iet Jozef, Rachels zoon, en Jakobs staf en stut,
Hier slapen in de hei, bij dien bemosten put ;
Waarlangs de heirbaan loopt naar Dothan, en die weien,
Daar hij zijn broeders zoekt: terwiji wij hemelreien,
5 Door last des hemelvoogds hem naarstig gadeslaan,
Die zich, te nacht heel spa, toen d' ondergaande maan
In 't gras viel, bier, vermoeid van reizen, neer ging leggen,
In 't woest en eenzaam veld, begroeid met ruigte en heggen ;
Alsof hij d' Engelen en God, die overal
-to Met zoo veel starren waakt, alleen de wacht beval,
En onbekommerd was voor onraad, en voor dieren,

Z

Die, in dees wildernis, van dorst of honger tieren.
0 Hemelkind, o zorg der Englen, slaap vrij heen,
En wandel dan gerust: wij tellen alle uw treen,
15 Wit banen u den weg, door steenrots, ruigte en doren,
Naar 's werelds heerschappij, en hoogheid, u beschoren
Tot wasdom van 't geslacht, hetwelk zijn oorsprong nam
Uit uw standvastigen oudgrootvadx Abraham;
Wiens hoop een keten smeedt van endelooze schakelen,
2:1 Der neven, hem beloofd door onversierde orakelen;
Waarvan gij, eedle spruit, het werktuig strekken moet,
En leggen d' eersten steen en grondsteen, aan den voet
Van 't stamhuis, 't welk, eerst laag van top en nauw besloten,
Ten leste met zijn hoofd de starren komt te stooten,
25 En reikende voorbij den op- en ondergang,
Het a,axdrijk en den dood en afgrond houdt in dwang :
Dies of u in den slaap iets naars zij voorgekomen
Van 't nakende ongeval, dat doe uw geest niet schromen.
Maar ziet, hij rekt zijn leên, en geeuwt, om met het Licht

3o Te heffen in de lucht dat jeugdig aangezicht.
Hij rijst, de zon met hem. Daar staat hij op zijn voeten.
Laat hooren, hoe hij God en 't morgenlicht zal groeten.
Jozef.
De zon verlaat de kim, veel schooner dan ze plag.
Zij wekt mij uit den droom met een gewenschten dag.
18. 0 u d gr oo tv a d e r: overgrootvader. --

20.

N even: kleinkinderen.
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35 En schittert in den dauw en bloemen, nat van droppen.
Daar doet zich 't landschap op, en Dothans steile toppen,
Met bei zijn heuvelen, van klaver dicht begroeid,
Beplant met vijg, olijf en wijngaard, en besproeid
Van bronnen om end' om, waar uit de beken spruiten.
4o De herders, op v66r zon, gaan kooi en stal ontsluiten,
En trekken beemdewaarts. Mij dunkt, ik hoor airee
Het loeien en 't geblaat van 't broederlijke vee.
Hoe strijkt mij dat geloei van 't hart dees zwarigheden,
Waarvan mijn geest te nacht benard scheen, en bestreden.
45 Wat droomt men somtijds niet, dat luttel nadruk heeft ;
En 't moet een bloohart zijn, die veel om droomen geeft.
Mij dacht, ik werd omringd van negen wreede slangen,
Zich stellende in 't gelid en schrap, om mij te vangen.
Zij geeselden in 't eerst malkandren met den start,
5o En sarden haren wrok door stramen, en door smart.
De gramschap steeg allengs in 't hoofd, en kwam gevlogen
En sloeg, gelijk een brand en lichte vlam, ten oogen
Als door twee vensters, uit in 't ende, en dreef en drong
De groene gal en 't blauw vergift tot op de tong ;
55 Geslepen als een pijl, toeleggende om te mikken,
En drillende in de keel, verhit om bloed te slikken.
Dat gaf een naar gezicht. De duisternis verdween,
En werd gekloofd, waar 't vuur door d' open blikken scheen.
'k Zag blauw en scheemrend goud den rug vol schubben spikklen,
6o En 't lange lijf zich uit en in met krullen wikklen.
Ik hoorde 't sissen van haar bekken, geel van zucht ;
Als moeders geest (zoo 't scheen), het hoofd in onze lucht
Opstekende uit den put, met nagelen en handen
Heur slordig haar, de borst en 't aanzicht aan kwam randen,
65 En storen mijnen slaap met heesch en droef misbaar :
„Op zoon, op, op ! vlie weg, uw leven loopt gevaar."
'k Vloog op verbaasd. Ik zag verbaasd rondom mij henen,
Maar zag noch hoorde niet, als driemaal deerlijk stenen
Uit dezen put, toen ik mij weer te ruste lei.
7o I)aarna scheen 't of er een al fluisterende zei:
Schep moed, o jongeling, God zal uw reize zegenen.
'k Wil dan, getroost in God, mijn broedren gaan bejegenen,
En groeten hen van verre, ootmoedig en beleefd,
Uit vaders naam, die mij tot hen gezonden heeft.
75 Een heusche groetenis kan onlust en krakeelen
En huistwist, tusschen bloed en broeders somtijds heelen.
42. ' t Br o e d e rlij k e v e e. Versta: het vee mijner broeders. — 45. N ad r uk : beteekenis. — 5o. Str am e n: striemen. — 72. Bej e gene n: te
gemoet gaan.
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En harten strengelen door onderlingen vred
En vriendschap ; en misschien waarin ik hun misdeé
Door onbedachtzaamheid, waaruit iets kwaads mocht wassen.
8o Zulk een bejegening wil mij, den jongste, passen.
Mijn vader maakte mij weleer dat vredespoor,
Won zoo zijn broeders hart, en ging zijn zonen voor.
Doch 'k wil mijn trouwe broers niet bij mijn oom gelijken,
Die, wild van aard, zijn broér veel jaren dwong te wijken
85 Naar Laban onzen oom ; wiens vee hij dreef te wed
En wei, totdat de tijd dien wrok had neergezet.
Indien 't mijn lippen aan bevalligheid mocht falen ;
Zoo wil die milde God, Wien zoo veel nachtegalen
Nu, met hun nuchtre keel vol orgelen, om strijd
90 Vast groeten mijnen mond, zijne eere toegewijd,
Met paradijsdauw toch besprengen, om te spreken
't Geen d' ooren lekker smake, en eendracht op kan kweeken.
Gods Engel, die weleer mijn vader heeft geleid,
Gelei mij eerst naar stad, om 't zekerste bescheid.
REI VAN ENGELEN.
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Zang.
0 Bronaar der alziende zorgen,
Wat left uw oorsprong diep verborgen
En duister, niet alleen voor 't oog
Der menschen, maar ook zelf voor Englen,
Eer zij zich onder menschen menglen ;
En nederdalen van omhoog ;
Daar d' Allerhoogste zit gestegen,
Om naar zijn wijsheid t' overwegen,
Wat nu ter wereld zal geschien ;
Hetwelk Hij somtijds spelt door droomen,
Opdat zijn wit, in 't licht gekomen,
Hem tot een grooter glorie dien.
Laat haters slinke hand vrij zaaien,
Gods rechte weet de vrucht te maaien.
't Gaat boven menschelijk vermoen,
Dat wij met Jozef herwaarts reizen
Naar Dothan, en van Memfis deizen,
Om derwaarts grooter sprong te doen.
Tegenzang.
Ja, Vader, laat de menschen ruiken,
Hoe Gij de kwaden kunt gebruiken,

80. Wil: zal. — 103. Na: namaals, hierna, naderhand. — In. Deizen:
wijken.
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Ten goede van het aardsch geslacht;
Als Gij violen onder doornen
Gaat plukken, en uwe uitverkoornen
Door uw beleid zet in hun kracht.
De deugden en de huisgebreken
Dus bij malkanderen geleken
Vertoonen klaarder elk heur acrd,
Niet ruwe, maar geslepen steenen
Een kostelijker glans verleenen.
Een puiksteen is wel slijpens waard.
De puiksteen heldert op door 't schuren,
En kan de proef en 't oog verduren.
Zoo zal ook Jozefs brave jeugd
Dan d' allerdomsten op doen merken,
Als zij verstrekt, om op te werken,
De puik- en proefstof van de deugd.
Toe zang.

1 35

Zoo verre en uitheemsch van zijne ouders,
Verwacht het dienstbre juk dees schouders,
Die, onvolwassen en nog zwak,
Geschapen zijn een rijk te schragen ;
Een koning zelf te helpen dragen
Dat onverdragelijke pak,
En welige oogsten op te laden,
Om magre jaren te verzaden.
HET TWEEDE BEDRIJF.
SIMEON. LEVI. JUDAS.

Simeon.
T Er goeder ure wij, om 't vee volop te geven
Van gras en klaver, dat van Sichem herwaarts dreven.
1 40
Hier lacht de groene beemd de grage kudden aan,
Die, om den heuvel, tot den buik in klaver gaan.
Maar broeders, 'k bid u, ziet. Wie ijlt daar steewaarts henen ?
'k Zie 't hoofd, nu 't halve lijf, nu knien, nu bei de beenen.
145 Daar stijgt een op den top des heuvels, langs dien kant.
127--13o. Bij de eerste lezing is de zin dezer regels niet goed te vatten;
men versta: „zoo zal dan ook Jozefs brave jeugd de allerdomsten opmerkzaam doen worden, wanneer zij strekt om de puik- of proefstof van de deugd
schitterend te doen uitkomen." — 139 - 14o. Versta: ter goeder ure dreven
wij het vee van Sichem herwaarts, opdat het volop gras en Mayer zou
hebben. -- 141. G r a g e: hongerige.
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Levi.
Zoo doet hij, Simeon, en heeft in d' eene hand
Den staf. Wie mag dat zijn ?
Judas.
Hij spoedt met luchte sprongen.
Ai Levi, zie eens toe. Wien lijkt dat, man of jongen ?

Levi.
Het hupplen, Judas, past een wuften jongen eer,
150 Als een volwasen man. Hij draait zich heen en weer,
Recht of hij iemand zocht van herders en van hoeders.
Judas.
Bedriegt het oog mij niet, 't is een van onze broeders.
Levi.
Zou 't wel de droomer zijn, die naar ons ommeziet ?
Simeon.
't Gelijkt den droomer wel.
Levi.
0 pest, o huisverdriet !
155 Gewis de droomer komt. Wat jaagt hem naar dees hoeken ?
Simeon.
Ik gis, hij wordt gestuurd, om ons en 't vee te zoeken,
Om te doorsnuffelen, hoe 't hier omtrent al sta.
Levi.
Opdat hij ons verklikk' ? Dat hem de hagel sla.
De donder sla dat hoofd, 't welk altijd maalt van droomen.
Simeon.
16o Verstoor u niet te vroeg. Hij is van pas gekomen,
Om loon naar zijn verdienst t' ontvangen. Zet u wat,
Ofslaat een ronden ring. Hij neemt den weg naar stad.
Wij hebben tijds genoeg, om van zijn straf te spreken.
Hier valt gelegenheid om al ons iced te wreken.
Judas.
x65 En als 't gewroken zij, verantwoordt dan die wraak.
162. Slaat een ronden ring: plaatst u in een kring.
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Simeon.
Wie kennis draagt van 't stuk, geef reden van zijn zaak.
Ontkennen is ons 't reedste, en wisser dan 't verweren.
Judas.
't Is beter zonder scha dan met zijn scha te leeren,
Wie gelden moet in 't stuk, moet ook ter zake raan.
170 Men stell' de misdaad voor. Wat heeft dat kind misdaan ?
Simeon.
Wat heeft dat kind misdaan ? Ai, schaam u zoo te vragen.
Hoe dikwijls heeft hij ons gehekeld, en bedragen,
En listig aangebracht, om plasdank te begaan,
En als een troetelkind in vaders hart te staan.
175 Dan zag men d' oude man zich over ons versteuren,
En Jozef kreeg een rok van velerhande kleuren,
Als een verdienden loon, voor zulk een kinderplicht.
Wij hadden al 't geknor, het grauwen, 't zuur gezicht.
0, onrust van 't geslacht, zoolang gij, als een Boren,
180 Ons in de teenen steekt, zie ik geen rust geboren.
Judas.
De jongen is nog dom en wulpsch, en vader suft.
Levi.
Neen, domheid is het niet, dat blijkt aan zijn vernuft
Judas.
De jaren zullen hem nog leeren en betoomen.
Simeon.
Als hij zich meester make, en waar make al dees droomen,
185 Waarmee zijn tong al 't huis, ja zelfs zijne ouders sart?
Judas.
Hij raaskalt.
Levi.
Of ontdekt, al 't geen hij broedt in 't hart,
Arglistig pogende zijn broeders te verpletten.
Judas.
Waar 't zoo, men zou er zich eendrachtig tegen zetten.
169. Gelden: gezag hebben. —172. Bedragen: beticht, beschuldigd.

—173.Began:bhl—18.Wupsc:jong
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Levi.
Zoo is het meer dan tijd.
Judas.
Dat opzet blijkt niet klaar.

Simeon.
190 Zoo klaar, gelijk de dag. Hoe, is 't niet openbaar ?
Let op die droomen eens, die hij nog lest vertelde.
Hem dacht, wij bonden vast de schoven in den velde:
Zijn schoof rees overend. Was Judas oor toen doof?
Ons schoven neigden 't hoofd eerbiedig voor zijn schoof.
195 Wij schudden vast den kop en d' ooren, die 't zich belgden,
En zulk een bittren drank des booswichts noo verzwelgden.
Wij riepen : „gij alleen zoudt onzer aller hoofd
En koning zijn ?"
Judas.
Gij zijt te zot, die dat gelooft.
Levi.
En hij loeg in zijn vuist, en terregde ons nog echter,
200 Zijn ouders en al 't huis, en maakte 't zooveel slechter.
„Ik droomde," sprak hij, „'k zag te nacht de zon en maan,
En ellef starren, met gebogen hoofden, staan
Om mij, en voor mijn glans haar heldre stralen strijken."
Wat dunkt u, broeder ? zeg, zijn dat nog donkre blijken
205 Van heerschzucht, die hem drijft? Wij hoorden euvel toe,
En klaagden 't vader zelf, die keef kwansuis : »wel hoe,
Wat droom is dat ? zult gij, gelijk een vorst in 't midden,
Uw moeder, broêrs, en mij uw hoogheid aan zien bidden ?
Zwijg stil van zulk een kout. Berokken mij geed strijd.
210 't Is kinderwerk. Gaat been." Meer volgde er niet. 0 spijt!
0 spijt! hij heult met hem, die nog zijn schuld verdadigt.
Judas.
Ik wensch alleen, dat gij uw zinnen wat bezadigt,
En rede plaats vergunt. Dit is het jongste kind,
Naast Benjamin. Wanneer steekt jonkheid naar bewind ?
215 Wat broth- verkloekt zijn broèr ?
Simeon.
Ai, broeder, loop niet verre,
Dees aardt naar vader, die hem voorlicht, als een sterre.
192. Vast: middelerwijl. — 199. E c h ter voor a c h t e r, daarna, later.
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De looste en gauwste maakt den domste tot zijn knecht,
Gaat met den zegen deur, en het geboorterecht;
En Ezau boet te spa dat groot verlies met tranen.
Levi.
220 Ik had dat op mijn tong, en dacht u op te manen
Met vader, uitgeleerd in dees doortrapte kunst ;
Die wist zijn moeders, dees weet nu zijn vaders gunst
Tot smaad der broederen behendig te misbruiken :
En schut men 't niet, 't gaat vast, wij zullen moeten duiken,
225 En buigen onder hem. Wie dat niet ziet, is blind.
Wie anders slaaf wil zijn, ik ben zoo niet gezind.
Ik laat mij langer met geen droomen ringelooren.
Wij zijn zoo goed als hij, en van een stam geboren.
Simeon.
Met reden. Trapt hem, eer hij ons op 't harte trap.
23o Lacht al die droomen uit: beschimpt zijd wetenschap.
Judas.
Dit stuk wil over 't land uit alle torens kraaien.
Levi.
Hier is geen haan omtrent.
Judas.
Hoe zal men vader paaien ?
Levi.
Met logens en bedrog. Zijt hiervoor onbevreesd.
Wie niet stoffeeren kan, ontbreekt of brein of geest.
235 Men strooi dat eenig wild hem levend heb verslonden.
Judas.
En komt dit aan den dag; en wordt dit valsch bevonden ?
Simeon.
Dan wijder raad geleefd. Nu nergens in gedut.
Men breek hem straks den nek, en offer 't lijf een put,
Veel jaren nooit gebruikt, daar niemand kome, of zelden.
24o Wie meldt dat stuk, indien wij zelf het slechts niet melden ?
Al lang genoeg beraan. Een ieder geef zijn stem.
217. Gauwste: schranderste. — 232. Hier is geen haan omtrent:
hij wil zeggen: hier is niemand, die 't uit kan kraaien. — P a a i en: tevreden stellen. — 234. S toffeeren: liegen, verdichten. — 237. Dan wij der
raad geleefd: dan verder geraadpleegd. — Gedut: geweifeld.
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Judas.
Zoo 't Ruben niet bestemt, heeft al dit werk geen klem.
Het moest eenparig gaan, of deze koord zou breken.
Men vraag den oudsten raad. Hij komt. Ik ga hem spreken.

Simeon.
245 Ga heen, maar zie wel toe, noch maak het niet te lang:
Want wie ons tegenstemt, gaat licht den zelven gang.
JUDAS. RUBEN.

Judas.
Gij komt nu recht van pas, om mee uw stem te geven.
Ruben.
Waar toe toch ?
Judas.
Jozef komt. Men raadslaagt om hem 't leven
Te nemen, en een poel te dempen met zijn lijf.
Ruben.
25o Mijn haren staan te berge, en al mijn leden stiff.
0 gruwelijke daad ! Sta van mij. Tree niet nader.
Wij broeders, voortgeteeld van denen zelven vader,
Wij takken van een stam, de klauwen zoo verwoed
Aan onzen broeder slaan; te plassen in dat bloed;
255 Het vaderlijke hart in broeders borst doorstooten;
Dien ouden kouden man van 't waardste pand ontblooten.
Mij gruwelt dat ik 't hoor. Om Gods wil, zwijg toch stil.
Judas.
En of ik zwijg of spreek, 't is aller broedren wil.
Het vonnis wordt geveld. Men zal er recht mee doorgaan.
Ruben.
26o Mee doorgaan? Laat eens zien. Ik zal dien jongen voorstaan,
En eerst verdedigen, zoolang ik adem schep;
Zoolang ik hart in 't lijf, en bloed in d' adren heb.
Vervloekter stuk werd nooit van menschen voorgenomen.
Judas.
Zij roepen vast: „slaat acht op zijn verwaande droomen.
265 Hij arbeidt elk den voet te zetten op den strot.
De blinde vader eert, gelijk een aardschen God,
242. Bestemt: goedvindt.
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Dat troetelkind, 't welk ons zoo eerlijk of kan malen,
En lust schept, om 't gezin en ieder te behalen.
Wat Jozef doet, is wel. Wij hebben 't straks verkerft."
Ruben.
27o Wat schelmstuk recht men aan, dat niet en wordt geverfd,
En met een glimp versierd ? Maar of men 't sier met woorden ;
Hoe schoon men dit verguldt; men leit met broedermoorden
Geen eer in, alzoo lang men ergens menschen vindt,
Die nog in rede staan. De droomen van een kind
275 Bestellen die nu stof, om dus, als woeste dieren,
Als wolven op een lam, te huilen en te tieren ?
Misgunt men 't grijze hoofd, dat het met Rachels kroost
Wat spelende, voor 't end zijn ouderdom vertroost,
Met zulk een wintervrucht ? Wat hindert dat ons alien ?
280 't Is vaders zinlijkheid, die is op 't kind gevallen.
Natuur heeft dezen knaap wat meer dan ons gegund.
't Gewas valt niet aleens : en acht men dit een punt
Wel waardig, om zoo zwaar te wegen en te wikken ?
Om 't hart tot woén, de vuist tot moorden aan te prikken ?
285 Heeft hij den vader iets guihartig aangebracht;
Zijn meening was nooit kwaad, of niet, gelijk men 't acht
En opneemt, om terstond zoo grimmig op te stuiven.
Dit kind is zonder gal, gelijk de simple duiven.
Een bloem van zestien jaar, of nauwlijks zeventien,
290 Te trappen op het veld, daar 't God en d' Englen zien ?
Ai, broeder, hoor naar mij. Laat die gedachten varen.
Al had hij schuld, verschoon den jongen, om zijn jaren,
Om zijn onnoozelheid, om vaders halven, of
Om God, die 't leven gaf, en adem blies in 't stof.
295 En (heb ik iets verdiend) verschoon hem mijnenthalven,
En help mij, naar uw macht, dien wrok, die wonden zalven.
Judas,
Zal ik, om Jozefs wil, mij steken in gevaar
Van 't leven ? Neen, dat pak valt mijnen hals te zwaar.
Lust u een proef te doen, tot redding van zijn leven ;
30o Begin vrij. Ik zal u daar in niet tegenstreven,
Noch 't vonnis hinderen; maar aanzien met geduld
Het algemeen besluit, zoo draag ik scha noch schuld.
Ruben.
Biedt gij mij niet de hand, die vlak zal op u kleven.
267. Eerlijk: heerlijk. — 268. B eh alen: berispen. — 26 9. Straks
verkerft: terstond verkorven. — 274. In r e de staan:
naar rede luisteren. — 280. Zinlijkheid: genegenheid.
VONDEL
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Judas.
Laat kleven, eer men mij met Jozef helpe om 't leven.

Ruben.
305 Zult gij dien broedermoord met droge wangen zien?
Judas.
'k Moet zien, al 't geen ik niet kan hindren noch verbién.
Ruben.
Gij hebt u zelven niet, gelijk 't betaamt, gekweten.
Judas.
Gij weet wel, hoe ze zijn van ouds op hem gebeten.
Ruben.
Maar niet tot moordens toe. Wat grover onbescheid!
Judas.
310 'k Heb al zijn feilen in de beste plooi geleid.
Ruben.
Kunt gij de harten niet tot mededoogen neigen ?
Judas.
Zij borsten echter uit met u en mij to dreigen.
Ruben.
Het koste ook wat het koste, ik zal er tegen woen.
Judas.
Gij zult u zelven iced, den knaap geen voordeel doen.
315 Daar komen ze. Zie toe. Bedenk uw onvermogen.
Zij dreigen u den dood, en moorden met hun oogen.
RUBEN. SIMEON. LEVI.

Ruben.
Wat hoor ik, broeders, hoe ? 'k Geloof, 't is schimp en spot.
Simeon.
Geen schimp, maar louter ernst.
Ruben.
Dat keer die goede God.
309. Onbesche i d: onrechtvaardigheid. — 312. Ec hte r: daarna.
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Levi.
Het vonnis kit geveld. Hier helpt geen tegenstreven.
Ruben.
32o Ik heb tot dat besluit mijn stem nog niet gegeven.
Simeon.
't En hangt niet aan uw stem.
Ruben.
Zoudt gij u zulk een daad
Vermeten buiten mijn, uws oudsten broeders, raad ?
Levi.
Is 't u om d' eer te doen, zoo sluit hetgeen wij stuiten.
Ruben.
De stem is dwangeloos.
Simeon.
Eën stem kan dit niet stuiten.
325 De meeste dragen 't weg. Wij stemmen 't hoofd voor hoofd.
Ruben.
Indien ik, in dit recht, zoo veel mag zijn geloofd,
Laat redes schaal zijn schuld met zinnen overwegen.
Nooit rechter rouwde 't raad en overleg te plegen
In halsrecht. Vindt gij dit dan evenwel geraln,
33o Zoo neemt zijn bloed op u: ik wil er niet voor staan.
Levi.
Vertrouw het vonnis ons: 't is buiten u gestreken.
Ruben.
Laat ik in vaders naam dan eerst mijn hart uitspreken.
Simeon.
Wel spreek uw hart vrijuit, en zwijg dan lang genoeg.
Ruben.
Wat liefde vader staag dien loozen jongen droeg,
335 Tot smaad van ons, die eer en ouder zijn geboren,
Verdroot mij meer dan u. Ook spelde ik lang te voren,
323. Sluiten: besluiten. — 324. De stem is dwangeloos: met andere woorden: men kan niemand dwingen zijn stem te geven.
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Eer 't nog dus verre kwam, dat liefde zonder maat,
En ongelijke gunst tot zulk een bittren haat
In 't end gedijen moest, en enkel jammer baren.
340 Ik bad hem menigmaal, bij zijne grijze haren,
Hij zou zich matigen. 'k Vermaande menigwerf
Hem tot onzijdigheid en vree ; het zekerste erf,
En d' allerbeste schat in zoo een huis vol kindren :
Ik ried, hij zou 't een kind om 't ander niet vermindren :
345 Dat dit genegenheid en liefde bluschte en brak,
En alien broederen vast tegen 't harte stak :
Maar 'k ging ten achteren, met vader aan te porren.
Hij sloeg mij telkens of met grauwen en met knorren ;
En toonende openbaar, waar hart en zin naar trok,
35o Bestond, o blindheid, nog met dien schakeerden rok
Te tergen ons geduld, in plaats van zich te toomen.
Toen kwam de kleinste nog braveeren met zijn droomen,
Wel tweemaal achtereen, zijn dik verklikte broérs,
Ja zelfs zijn ouderen. Al 't huis was vol rurnoers.
Simeon.
3 55 Zoo Ruben, vaar zoo voort, gelijk gij hebt begonnen.
Levi.
Dat is hem recht op 't hoofd. Nu zie ik 't spel gewonnen.
Simeon.
Wel, twijfelt Ruben nog te stemmen in zijn dood ?
Levi.
Hij brengt zijn vonnis mee. De nukken leggen bloot.
Ruben.
'k Zag vaders misgreep wel : het mocht mijn harte moeien :
36o Wat zou ik doen ? 'k en kon zijn vrijheid niet besnoeien,
Waardoor vast, d' een wat meer en d' ander min bezind,
Hij meer verdiensten zag in 't een dan 't ander kind.
Ik kon den kleinste, die de grootsten scheen te grieven,
Niet afraan, dat hij zocht zijn vader te believen ;
365 Die ongelijk meer hoops uit hem te scheppen scheen,
Aan Wien natuur besteedde al haar bevalligheën
En gaven, nut voor een. die 't al gebruikt met oordeel,
En vordert 's anders nut, gelijk zijn eigen voordeel ;
35o. S c h a k e e r den r ok: geschakeerden, bonten rok. — 352. D e
kleinste: de jongste. -- 353. Dik: vaak. — 359. Moeien: feed doen. —
361. Bezind: genegen.
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Dies werd ik ziende blind, en hield mij stil en stom;
37o En weet dit Jozefs jeugd, en vaders ouderdom.
d' Een schort wat tijds, om van zijn wulpschheid te bedaren,
En d' ander neemt vast af, door aanwas van de jaren.
Laat loopen, dacht ik : maak het huis geen ongemak.
De kreuple hoeft een stok ; zijn beenen worden zwak.
375 Wat schaadt ons, dat hij zich wat houde aan Jozefs schouders.
Men vond nooit huis, of 't schortte aan kinders, of aan ouders.
Simeon.
Mij dunkt, gij slacht den kreeft, en kruipt al achterwaart.
Levi.
Hij slacht het schorpioen: 't vergift leit in den staart.
Ruben.
Ai, broeders ! geeft gehoor, en elk twee lijdzame ooren.
38o Mijn spraak luidt niet zoo vreemd, of z' is nog waard te hooren.
'k Sloeg dikwijls d' oorzaak ga, waarom der oudren zin
Meer op den jongste valt, en op den oudste min.
Zou 't wezen, dat de spade en leste vrucht van alien
Gemeenelijk wat teer en zwakker wil bevallen;
385 Als spruitende uit een rauw en ongekookter bloed;
En dat Bees teerheid trekt der ouderen gemoed
Tot d' onvermogendste en onnoozeiste der erven;
In wien zijlieden, nu op d' oevers van hun sterven,
Verrijzen uit den grave? Of zou 't wel zijn uit vrees,
390 Dat moeder Lena niet die moederlooze wees,
Na vaders dood, wat ruw mocht op zijn stiefmoers handlen ?
Of Bilha al te haats, of Zilpa hem dee wandlen,
En Agar, Sara's zoon, eens wees zijn broeders baan ?
Hoe 't zij, eenzijdigheid, bracht altijd onlust aan
39 5 In huisgezinnen ; en 't en ging er nooit zoo even,
Of Ezau's liefde stond in Izaks hart geschreven,
En Jakob had de gunst der moeder op zijn hand.
De weegschaal helt aan d' een of aan den andren kant.
Simeon.
Indien u 't preeken lust, zoo preek voor deze boomen.
371. Wulpschheid: dartelheid. — 384. B e v alien: uitvallen. -392. Al te haats: te hatelijk, door te grooten haat geperst. — Hem dee
w an delen: hem wegzond, wegdreef, als Abraham, op Sara's aansporing,
Ismael gedaan had. — 398. D' een. De oude uitgave heeft: di e n. De lezing
is van Dr. J. van Vloten.
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Levi.
400 Komt mannen, ziet eens uit: de droomer zal straks komen.
Ruben.
Hoort broeders, ik beken 't, zijn droomen zien wat veer :
Maar droomen inderdaad zijn droomen, en niet meer.
De droomen grenzen dicht aan d' ijdelheid en logen.
Wie 's nachts van schatten droomt, vindt 's morgens zich
[bedrogen.
405 Al wat op zulk een grond gebouwd wordt, zakt terstond.
Bedenkt ook, hoe wij staan op een uitheemschen grond,
Die nauw om Sichems moord, verdraagt de vreemdelingen.
Splitst tweedracht 't huis, 't gaat vast, dit y olk zal 't huis
[bespringen.
't Vergoten bloed roept wraak, en rookt nog over 't land.
Simeon.
410 Verwijt gij ons dat stuk ? o aller schanden schand!
Levi.
0 bloedschand van 't geslacht, wat bed durft gij beklimmen!
Simeon.
Die moederschender! Ziet zijn aanzicht nu eens glimmen.
Levi.
Wijt gij ons, dat wij zijn van Hemors bloed beklad.
Simeon.
Hij zelf heeft van dien buit het beste deel gehad.
Levi.
415 Wij hebben Dina's smaad en schennis recht gewroken.
Ruben.
Och, broeders ! 'k heb u niet een woord to na gesproken.
Simeon.
Hij draagt vergif in 't hart, den honig op zijn tong,
407 . N au w: nauwelijks noodt. — Si c h e m s m o o r d: versta de uitmoording van Sichem, door Simeon en Levi gepleegd. Zie Genesis XXXIV : 25,
volgg. — 411, 412. Zie Genesis XXXV : 22 en XLIX : 4. — 413. Dat wij
zijn van He mors bloed bekl ad: dat het bloed van Hemor (Sichems
vader, hier voor zijn geheelen star genomen) nog aan onze handen zichtbaar is.
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Levi.
Het heugt ons nog, hoe kleen hij lest bij vader zong.
Simeon.
Wat wroet gij op de wraak van ons verkrachte zuster ?

420

Levi.
Wij leefden na die straf veel vrijer en geruster.
Ruben.
Dit loopt recht averechts, Toen strafte gij geweld,
Tot voorstand van uw bloed : nu raast gij al t' ontsteld
Op dezen armen hals, die uitziet zoo verlegen,
Naar u en 't ye; en brengt zijns vaders groet en zegen

Simeon.
425 Hij hou dien zegen zelf, en schut hier mee den vloek.
Levi.
Wij zullen hem terstond gaan helpen om een hoek.
Ruben.
Zal dan dit heilig huis vermoorden zijnen broeder ?
Simeon.
Zal dan dit heilig huis onteeren zijne moeder ?
Ruben.
Ai, broeders ! waarom toch zoo bitter gekrakeeld,
430 En wonden opgekrabt, die nauwlijks zijn geheeld ?
Ik waarschuw u. Ziet toe, 't placht hier omtrent to schuilen.
Hebt gij dat wreed gedrocht, dat dier, niet hooren huilen ?
Levi.
Loop heen met uw gedrocht.
Simeon.
Wij weten van geen dier.

43 5

Ruben.
Een schrikkelijk gedrocht. Het broedt, niet ver van hier,
In 't grondelooze hol een heilloos slag van jongen.
Het knaagt zijn eigen hart, van spijt schier toegewrongen.
Het aangezicht ziet doodsch. Het keert de blikken dwars

426. H elp en om e en hoek: van kant maken, ombrengen.
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Van ieder af, van 't licht, van lach en blijdschap wars.
Het blauwe schuim begroeit de scherpe en holle kiezen.
44 0 De tong hangt zwart van gift. De bek doet niet dan biezen.
De kaken vallen in, begruisd met eene korst
Van schimmel. Groene gal verstopt de rauwe borst.
Het slorrept menschenbloed, en plast er in tot d' enklen.
Het lijf schijnt een geraamt, gestut van magre schenklen,
445 Gansch dor en mergeloos. Het schept alleen vermaak
In 's anders ongenoegt. Het oog krijgt nimmer vaak.
Een scherreprechter, in zijn ingewand gewikkeld,
Met stale prikkelen zijn borst en nieren prikkelt.
Dan balkt het overluid, tot razens toe verstoord.
450 Een gruwelijk gedrocht: heeft niemand dat gehoord?
Simeon.
'k Geloof, gij schimpt, en waant de broeders in te luien.
Levi.
Hoe beet dit dier? zeg op, wat wil dit dier beduien?
Ruben.
Dat dier heet Haat en Nijd, hetwelk niet zonder smart
Vervloekte jongen werpt in 't hol van 's menschen hart.
455 Ai mannen! geeft gehoor. Ai, laat dat dier niet binnen
Ons huis; want waar het komt, daar sloopt het huisgezinnen
En huizen in den grond, en scheidt met schande en stank.
Dat keer die goede God ! Gij weet mij luttel dank,
Nu ik de waarheid spreek, die dikwijls wordt verschoven:
46o Maar 'k weet, men zal mijn raad ten hoogste namaals loven,
Het ga, zoo 't wil. Mijn broers ziet toe. Waar loopt dit heen?
Verantwoordt eens 't geweld van negen broèrs op een.
Simeon.
Verantwoordt gij 't, die dus den droomer komt beschutten.
Levi.
Wij zien den val van 't huis, en zoeken 't huis te stutten.
Ruben.
465 Zoo wrikt niet aan de stut van vaders ouderdom.
Verwrikt gij die, zoo valt de vader met haar om,
440. Biezen is de eigenaardige uitdrukking voor het geluid, dat de slang
maakt, wanneer zij blaast. — 451. In te lui en: iets wijs maken. -462. Negen broérs op een: vergelijk vs. 47.
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En stort op Jozefs borst. Zoo storten wij met vader,
In 't algemeen bederf. Ziet toe, 't en dient niet nader.
Simeon.
Daar komt hij van de stad, naar dezen heuvel toe.
Levi.
470 Nu Ruben, hou uw rust. Wij zijn dit tergen moe.
Ruben.
Verbeeldt u, dat dit kind, hetwelk zijn broérs komt groeten,
Met tranen op de wang, voor uwer aller voeten
Vergiffenis verzocht ; zoudt gij, gelijk ontzind,
De handen durven slaan aan dat onmondig kind?
475 Wie hitste ooit tijgers aan, om weerelooze zielen,
Een onderbrachte schaar, met klauwen te vernielen?
Zoudt gij bestaan een stuk, dat leeuwen zich ontzien?
Geen leeuw verslindt een man, die neerleit op de knién,
Noch min de kinderen, die ouder zijn, of jonger
480 Dan dit, tenware nit nood, en schrikkelijken honger.
Och, Jozef is geen straf, maar eer erbarmens waard.
Ik wil hem tegengaan, eer iemand verder vaart.
Simeon.
Hou stand, en ga niet voort.
Levi.
Sta vast, of 't geldt u 't leven.
Ruben.
Laat los, of 'k zal een kreet op dezen heuvel geven,
485 Daar Syrie van waagt, en dat het Mambre hoor.
Laat los! Help Judas! help. Wat hebt gij met mij voor?
Simeon.
Zwijg kort, of 't geldt dien hals.
Levi.
Wil ik hem 't hart afsteken?
Ruben.
Hoort, broeders! Houdt gemak: vergunt mij tijd te spreken.
476. 0 n d er br achte: ten ondergebrachte, — 487. Z w ij g k or t: zwijg
terstond.
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Levi.
Nu Judas, laat mij los. Ik zal hem niet misdoen.

Ruben.
490 Naardien 't onmooglijk schijnt, dat ik den knaap verzoen
Met u, zijn broedren, al t' onmenschelijk gebeten,
Zoo gunt mij dan een bee.
Simeon.
Dat is maar tijd versleten.
Levi.
Laat hooren, wat gij bidt, nu spreek, en rep u, dra.
Ruben.
Ik bid u, dat de zon nog eerst eens onderga,
495 Eer iemand zich vergrijpe aan dien verwezen jongen.
Simeon.
Ja, straf hem morgen, pas wanneer hij is ontsprongen.
Ruben.
'k Beloof u, niet een woord te reppen van dien raad.
De hersens zijn te heet, om nu, op heeter daad,
Te straffen, zoo 't betaarnt. Gij moet met billijke oogen
500 Dit inzien. Blinde wraak heeft menig man bedrogen,
Die met haar ging te IA. Wat schaadt een luttel tijd ?
Uw recht blijft even schoon. Men scheldt hem 't sterven kwijt,
Niet meer dan eenen dag, en gaat dan vrij uw gangen.
Daar staat een droge put. Men zet den knecht gevangen ;
505 Of hij verga daarin, van honger en van dorst,
Eer gij u met zijn bloed zoo lasterlijk bemorst.
't Luidt schandelijk een wees aan 't leven te verkorten ;
Nog allerschandelijkst zijns broeders bloed te storten.
Verschoont uw naam en faam, en zet hem in dien poel,
510 Opdat hij stervende zijn straf te langer voel.
Simeon.
Hadt gij dit eerst geraan, wij waren lang verdragen.
489 . Nu Judas, laat mij los: men moet zich bier voorstellen, dat
Judas, toegeschoten op 't hulpgeschrei van Ruben, die door Simeon werd
vastgehouden en door Levi met den dood gedreigd, dezen laatste op zijn
beurt heeft vastgegrepen. — 495. V e r w ezen: gevonnisten. — 496. Pas:
zoodra. — 0 n tspr o ngen: ontsnapt. — 506. Last er 1 ij k : misdadig.
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Levi.
Hij heeft den besten raad van alien voorgeslagen.
Simeon.
Wie 't stemt, die knikk' mij toe.
Levi.
De broeders zijn te vreen.
Simeon.
Daar komt de droomer aan.
Ruben.
Wel broeders, ik ga heen.
515 't Zal noodig zijn mijn vee al weder te verweien :
'k Vertrouw uw woord.
Levi.
Ga voor.
Ruben.
Wij zullen zoo niet scheien.
REI VAN ENGELEN.

52o

525

53o

Zang.
Hij komt, hij komt, die jonge borst,
Als 't hijgend hert, 't welk zijnen dorst
Wil lesschen aan de versche sprongen
Der zilverzuivre koele bron ;
Terwijl de jagers, schuw van zon,
(Op hoop, of zij het wild eens vongen,
In donkre en nare schaduw vast)
Daar looze brak noch windhond bast,
Met zwijnspriet en gespannen bogen
Beloeren het onnoozel bloed;
't Welk niemand leed noch letsel doet,
En, al te jammerlijk bedrogen,
Zich vindt op 't onverzienst bezet
Van jager, jachtspriet, hond en net.

Tegenzang.
Hij komt, getroost op 's hemels hulp.
Gelijk de perlen in haar schuip,
515. T e verweien: van weide te doen veranderen. — 516. Wij zullen
zoo niet

scheien: deze woorden zegt Ruben waarschijnlijk tot zichzelven,
als wilde hij daarmede te kennen geven: dat zal zoo niet afloopen, wij spreken elkander nader.
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Der perlen moeder, zullen hangen
De lauwe tranen, zilt van smaak,
Van wederzijden op de kaak,
535
Op 't perlemoer der lieve wangen.
Och ! stremden ze op dit perlemoer ;
Dat wij die regen aan een snoer
Van goud om onzen hals te sieren ;
540Wanneer wij, tot de keel vervuld
Van blijdschap, 's jongelings geduld
En onverbloemde deugden vieren !
Zijn eer wil bloeien op zijn graf.
Het lof der deugd valt nimmer af.
To e zan g.
't Moet schoon zijn, 't geen een schets moet strekken
Van iets volmaakts, en zonder vlekken.
Wie of de zon verdragen dar,
Dat hoofdlicht, bron van alle klaarheid,
Een zichtbre Godheid, 't oog der waarheid ?
Wie anders, als de morgenstar ?

545

55o

HET DERDE BEDRIJF.
JOZEF. SIMEON. LEVI.

Jozef.
IJn broeders, zijt gegroet, van mijn heer vaders wegen,
Die, hartelijk begaan, mij, onder zijnen zegen,
A"Naar Sichem henen stuurde, opdat hij weten mocht,
Hoe 't u en 't vee al ging. Wat hoek bleef onbezocht ?
555 Wat herder ongevraagd, om Sichem, en zijn weide
En landstreek ? 'k Hou gewis, mijns vaders Engel leidde
Mij herwaarts aan : want toen ik, moede en afgezucht,
Ging dwalen, hopeloos en jammerlijk beducht,
Wat raadzaamst was van beide : of langer daar te toeven,
56o Op eenig klaar bescheid ; of vader te bedroeven.
Met evenwijs naar huis, naar Hebron, en ons dal,
Van waar ik kwam, te spoén ; ontmoette bij geval
(Of liever zoo 't God gaf) mij iemand, die juist vraagde :
„Wien zoekt gij dus met smart ?" Toen ik mijn hart uitklaagde,
565 En bad om naakt bericht, wees hij mij herwaarts aan,
En had uit u gehoord : „laat ons naar Dothan gaan."
„Spil," sprak hij, „hier geen tijd. Zij zijn al voortgetogen."

Ar

543. Wil: zal. — 544. Het lof: het loof, het loover. — 547. D ar: van
darr en, durven.
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Zoo sprekende, geleek de vriendschap in zijn oogen
Aan 't flonkeren een geest, zoodanig als voorheen
57o (Na dat men hem beschrijft) onze oudren wel verscheen.
Zijn oogen stemden met de aanminnigheid der lippen,
Geverfd, als met een geur van rozen, op de tippen.
In 't scheiden dankte ik hem, en rook een frisscher lucht,
Een lange streek langs 't pad, en schepte mijn genucht
575 Veel reizen stil te staan, en telkens om te kijken ;
Verbaasd om zijnen gang, en hoe hij heen ging strijken,
Niet als een sterflijk mensch, maar een van 't hemelsch koor,
Ons tot een licht gestierd, op 't onbekende spoor.
Het zij wie 't wil, God lof, hij heeft mij recht gewezen.
580 Ik vinde u hier gezond. Nu is mijn hart genezen
Van die kwetsuur. 0, hoe verkwikt uw aangezicht,
Zoo welgedaan, mij meer, dan 't alverkwikkend licht !
Mijn broeders, och ik weet, de vader zal verlangen,
Om tijding, uit mijn mond, van u, zijn zoons, te ontvangen,
585 De grootvadr desgelijks, en onze moeders mee.
Hoe gaat het toch, mijn broers ? hoe staat het met ons vee?
Helaas, wat mag dit zijn ? Wat mag de helden deren,
Dat zij dus overdwars het aanzicht elders keeren?
Mij aanzien met den nek, en stom als beelden staan?
590 Och, broeders, heb ik u met mijne komst misdaan,
Of niet gegroet als 't hoort ? Ontschuldigt mijn gebreken.
Verschoont mijn dommigheid. Hoe krijg ik hen aan 't spreken ?
Ik ben geen antwoord waard. Helaas, het is mijn schuld.
Simeon.
Ai, ziet dien huichelaar. Hoe tergt hij uw geduld,
595 En spreekt gij niet een woord?
Levi.
Wel, heerschap over moeders
En vader, en al 't huis.
Simeon.
Bezoekt gij weer de broeders?
Komt gij ons weer bespien ? Verklikker, wellekoom.
Levi.
Wat of de droomer nu weer voorkwam in den droom ?
Vertel ons uw gezicht, uw droom. Zing op, laat hooren.
587. D e heiden: 't woord helden wordt hier gebezigd, niet in den
zin, dien wij thans er aan zouden hechten, maar in zijne oorspronkelijke
beteekenis van „h eroes, doorluchtige, voorname personages." 't Is een
titel van eerbied, dien Jozef zijn broederen geeft.
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Sim eon.
600 Wat of hem schort ? Hij zwijgt, en heeft zijn tong verloren.
Jozef.
Mijn broeders, och, ik val voor uwe voeten ne6r.
Vergeef me mijn vergrijp, nog eens, en dan niet meer.
Levi.
Rijs op, het is geen wijs, dat koninklijke zielen,
Zich buigende in het stof, voor onderdanen knielen.
Simeon.
6o5 Was vader niet de zon ? was moeder niet de maan ?
Wij starren, schooven ? he !
Jozef.
Och, broeders ! laat mij gaan.
Och, broeders ! laat mij gaan : 'k wil gaarne voor u bukken,
Gelijk den jongste past.
Simeon.
Rijs op. Hoe zal 't hier lukken ?
Levi.
Nu koning Jozef, zeg, wie zal uw stalknecht zijn ?
610 Wie schrijver ? wie portier ? wie schenker, om met wijn
Te kronen 's konings disch ? wie kamerling verstrekken ?
Wie muilpaard ? wie kameel ? wie uw karossen trekken ?
Kom herwaarts Naftali. Korn herwaarts Zabulon,
Komt Asser, Isaschar, Gad, Judas, Simeon,
615 En Dan : dit is de schoof : vernedert uwe schooven.
Duik, starren, zon en maan, dit licht zal 't al verdoven.
Simeon.
Ontweldigt hem dien staf, en drijft hem naar den put.
Jozef.
Och, broeders !
Levi.
Voort, ga voort : dit janken is onnut.
Ruben.
Dit 's d' oude en droge put. 'k Wil hier omtrent vertoeven.
62o Maar 't zou wel noodig zijn met eenen steen to proeven,
Of ook de duistre grond met water sta bedekt,
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't Welk van dees heuvelen bij wijlen herwaarts lekt.
Hier leit een kei, zoo zwaar als eenig man kan heffen.
Nu mannekracht, hef op : de steen wil lijdig treffen.
625 Laat vallen, dat het kraak. Laat rollen zonder schrik.
Hij plompt niet eens, maar ploft. Droog is 't er : klaar ben ik.
Wees wellekom, o put, Wees wellekom, behoeder
Van Jakobs waardsten zoon, van mijn verlegen broeder.
Verdien een naam, wanneer gij, voor een wissen dood,
63o Dien heldren jongen bergt, in uwen naren schoot;
Zoo veel barmhartiger dan negen broérs te gader,
Al broederslachtigen. 0 put, 'k zal u bij vader,
Dien afgeleefden stok, haast loven voor dees deugd :
Terwijl hij Jozef kust al bevende en van vreugd
635 De tranen biggelen langs 't aangezicht vol rimplen.
Hoe komt ge mij te pas ! hoe helpt ge mij bewimplen
Mijn heimelijken raad, tot redding van die spruit,
Waarin de dorre boom en schorre schors besluit
Zoo luttel saps, als die nog hoeft om wat te leven.
64o Hoe zal de versche mond aan schrale lippen kleven!
Met welk een hartlijkheid de vader welgezind
Zijn siddrende armen slaan, om zijn herboren kind,
Om dien beschutten hals! met welke dankbre klanken,
Met hoe veel zegens wil hij Rubendan bedanken,
645 Voor broth-- en vaderplicht, voor zijn godvruchtigheid 1
Dan zweef ik op zijn tong, zoo hoog, als 't onbescheid
Der broedren, rood van schaamt', het hoofd moet onder halen,
Nog dieper dan de put, daar Jozef in moet dalen.
Maar zwijg, och zwijg, mij clunkt, zij komen ginder aan,
650 't Verwezen kind vooruit. Och, broeders ! laat hem gaan.
0, de arme jongen wischt zijn uitgekreten oogen.
0 tijgers! hebt gij nu de menschheid uitgetogen,
En voert gij van den mensch slechts uiterlijken schijn,
Zoo veel gevaarlijker als woeste dieren zijn?
655 Die kent men aan gebit, aan gruwelijke klauwen.
Helaas, wat gaat mij aan ? De jongen zal verflauwen.
Waar best mijn lief gebergd, bier ergens in een heg?
Zij naken. Och, 't is tijd, dat ik mij nederleg :
624. L ij dig: tamelijk, vrij wel. — 629. Verdi en een naa m: echt
bijbelsch gedacht. Men herinnere zich dat de aartsvaders de plaatsen, alwaar
hun iets merkwaardigs gebeurde, met een bijzonderen naam onderscheidden. — 63o. Dien heldr en j onge n: dien reinen, schuldeloozen jongen. — 631. Zoo veel barmhartiger: de put namelijk. — 632. Stok:
grijsaard. — 637. Mijn he im el ij ken ra ad: versta: de heimelijke bedoeling van mijn raad. — 644. W il: zal. — 657. Geb ergd: thans zou men
zeggen : geborgen.
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Want hooren ze mijn stem, of 't ritslen van den doren,
66o Zoo is 't met ons gedaan, zoo gaan we bei verloren.
SIMEON. LEVI. JOZEF.

Simeon.
Nu, grijn hierna. Trek uit dien kakelbonten rok.
Trek uit, eer ik 't u leer.
Levi.
Ja, leer hem met dien stok.
Jozef.
Och, broeders, kan ik u vermurwen met mijn kermen ?
Och, heb ik 't zoo gemaakt ? och, is er geen ontfermen ?
Simeon.
665 Schud uit de pij, schud uit !
Jozef.
Hoe, heb ik 't zoo gemaakt ?
Levi.
Hij sammelt nog.
Jozef.
Helaas ! waar ben ik nu geraakt ?
Levi.
Daar gij zult de uitkomst zien van uwe neske droomen,
In eenen donkren put.
Jozef.
Waar ben ik nu gekomen,
Daar God woont noch goed mensch, die mij voor 't lest beschut!
67o Helaas, wat hebt gij voor ?
Simeon.
Gij moet in dezen put.
Jo zef.
Verdrinken in then put?

Levi.
Om van geen drank to sterven.
Zult gij van dorst vergaan, en wijn en water derven.
66i. Grijn: schrei. — 667. Neske: dwaze, onverstandige.
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Jozef.
Van honger en van dorst in dezen put vergaan ?
0 put, ik zie geen grond, bier schijnt noch zon noch maan.
Simeon.
675 Die zult gij in uw droom zien schijnen, ook die starren.
Jozef.
't Was mijn gulhartigheid, nooit dacht ik u te sarren.
Levi,
't Was uw gulhartigheid, nu 't zoo te passe koomt.
Jozef.
Wie kan gebeteren, dat hij van starren droomt ?
Levi.
Hoe gij het betren kunt, dat zal die put u leeren,
68o Een rechte school van tucht. Men moet zijne oudere eeren,
De broeders allermeest, en d' ouders bovenal.
Wie zich te plomp verheft, raakt plotseling ten val.
Jozef.
'k Roep zelfs de Hemelen en Englen tot getuigen,
Hoe mijn gehoorzaam hart genegen was te buigen
685 Voor vader, moedren, u en al het huisgezin.
Misduidt mijn droomen niet : daar steekt niets arregs in.
Och, zaagt gij in mijn hart. Och, lag mijn boezem open :
Daar is nooit list, bedrog, noch argwaan ingeslopen.
Simeon.
Hoe zingt hij nu zoo kleen ? Wat was dat voor een nuk,
690 Toen gij bij vader ons betichtte met dat stuk ?
Wat was dat, simpelheid ? of waren 't groene padden ?
Moest gij de broeders nog zoo schendig gaan bekladden,
Tot schande van 't geslacht, en rokkenen dien twist?
Jozef.
Wat mensch leeft zoo volmaakt, die zich niet eens vergist ?
Levi.
695 't En komt op eens niet aan.
686. Arregs: ergs, kwaads. — 6 9 1. Waren 't groene padden,
voor: was het nijd en lasterzucht. De pad heeft steeds tot zinnebeeld voor
beide gestrekt.
VONDEL IV.

9

13o
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Joze f.
Och, ziet dit door de vingren.
Simeon.
Ja zoo. Hoe zou hij ons hiermee om de ooren slingren.
Levi.
Het slimst kwam achteraan. Het grondsop drinkt men lest.
Simeon.
Neen, beter 't huis geveegd van deze lucht en pest
Levi.
Trek uit dien rok, trek uit.
Jozef.
Mag ik mijn rok niet houden ?
Simeon.

700 Die rok is u niet nut.
Levi.
Hij mocht te nacht verkouden.
Joze f.
Och, mocht ik Benjamin eens kussen voor mijn end.
Simeon.
Een jarig kind ? Het heeft zijn broeder nooit gekend.
foze f.
Ik moest, voor mijn vertrek, hem noch een kus afprachen.
Levi.
Wel, kende u 't kind ?
Jozef.
Mijn broth-, gij hebt mij aangelachen,
705 Maar, och, voor 't allerlest. Hoe luttel dacht ik toen . . . .

Daar is mijn rok. Helaas.
Simeon.
Wij dienen werk te spoen,
Eer iemand onvoorziens ons koom' op 't stuk betrappen.
702. Een j arig kind : een kind dat een jaar oud is. — 703. A fpr a c h en: afbedelen.
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Jozef.
Ai, broeders ! laat mij gaan. 'k En zal u niet beklappen.
Levi.
Wij hebben in dat stuk met zinnen al verzien.
Simeon.
710 Korn, Lang het laddertouw.
Jozef.
Nu kan ik niet ontvlien.
Levi.
Twee vleugels schorten u : gij zijt een lichte veugel.
Simeon.
Sta vast. Ik zal het touw gaan knoopen aan den beugel,
Of 't halfgebroken rad.
Levi.
Zie voor u, eer gij stort,
Of uitglijdt. Valt het touw een vaam of drie te kort,
715 Zoo blijft hij in den put licht hangen, als een bengel.
Simeon.
Zoo spring' hij voort omlaag.
Levi.
Maar neen, hij heeft den Engel
Van vader op zijn hand, die draag hem in den drek.
Simeon.
En feilt en mist hem dat ?
Levi.
Zoo breek' hij voort den nek.
Hoe harder smak, hoe nutst : 't fatsoen is maar verloren.
72o Nu wakker, stijg te paard : de lijn is al geschoren.
Simeon.
Zoo doet het. Op, klim op, en stijg gewillig neer.
Jozef.
0 God, vergeef hun dit.
715. Een

bengel: een klok of bel. -- 72o. Geschoren: gespannen,„
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Simeon.
Voort, voort, geen woorden meer.
Jozef.
Verveelt het u, dat wij voor 't lest ons hart uitspreken?
Levi.
Gij moogt in dezen put vrij zeven dagen preeken.
Jozef.
725 Och, schenkt mij eens voor 't lest : mijn hart verstikt van dorst.
Levi.
Schep water met uw hand, al ziet het wat bemorst,
Het kan den dorst verslaan. De slijm is meest gezonken.
Jozef.
O God, dat laaft mijn hart: nog eens voor 't lest gedronken.
Simeon.
Nu klim, daar is mijn knie. Nu, zet den voet in 't touw.
Levi.
73o Stijg af.
Jozef.
Leeft lang, mijn broers. Troost vader in zijn rouw.
Simeon.
Die rouw is al gemaakt.
Levi.
Hij daalt met flauwe treden.
Simeon.
Zijt gij omlaag ?
Jozef.
Nog niet. Haal op, ik ben beneden.
Levi.
Maak los het laddertouw : 't wil tijd zijn, dat wij gaan.
Simeon.
Ons werk is nu beschikt. Hier moet een dronk op staan,
735 Met een ontbijt. De zon begint aired to steken.
727. De slijm: het slijk.
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Levi.
Komt, gaan we, daar ons loof noch schaduwen ontbreken,
Hij heft een klaaglied aan. Hoe galmt die nare klank.
Simeon.
Ai, luistert, wat hij zingt.
Levi.
De tijd vale mij te langk.
Simeon.
Hoort iemand dat geluid, zijn stem mag ons verraden.
Levi.
74o 't Geluid reikt niet zoo wijd : ook loopen hier geen paden.
De heerbaan leit te ver : het kreupelbosch zwijgt stil:
En wie genaakt dien put, als die er wezen wil ?

745

750

755

760

Jozef.
Mijn God, mijn God, mag mijn geklag niet baten,
En gaat uw glans en aanschijn voor mij schuil,
Voor mij, helaas, van u en elk verlaten,
In dees spelonk, en onverlichten kuil ?
Ik zie 't gewelf des blauwen hemels blinken,
Door eenen bril van damp en dikke lucht ;
Al schijnt de zon, zij schroomt zoo diep te zinken.
Ik boor den wind, maar wie hoort mijn gezucht ?
De putgalm bauwt mijn kermen na, mijn smeeken,
En kaatst terug den allerlesten tarm.
De steenen zelfs uit medelijden spreken.
Ik roep : ocharm : de putgalm roept : ocharm.
Bedank ik hem, die nog uit mededoogen
Mijn ziel vertroost, hij dankt mij wederom.
En schrei ik : wee mijn oogen ; hij schreit : oogen.
Zit Jozef stom, de putgalm zit ook stom.
Och haatooft, och, hoe bitter zijn uw korlen
In mijne keel, schier stinkende van smart :
Maar nu ontbei, daar komt wat zoets opborlen.
Wat mag dit zijn ? wat troost verfrischt mijn hart ?
RUBEN. JOZEF.

Ruben.
Zijn dat gebroeders ? och, zij hebben 't lam gedolven.
Daar gaan ze heen, in schijn van herders, o die wolven.
739. M a g : kan. — 752. Tar m: term, woord. — 759. H a ato o ft: vrucht van
den haat. — 761. Ontbei: wacht, heb geduld. — 763. Gedolven: begraven.
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765 Zij lieten allerlest hun wreede stappen hier.
't Was goed dat ik mij kon verbijten. 'k Had me schier
(Mijn krop werd vol) ontdekt met bulderen en krijten.
Ja, hadt gij 't maar gedaan. Zij mochten u vrij smijten
In eenen zelven poel; zoo waart gij door dien raad
77o Niet schuldiger als zij, aan zoo vervloekt een daad ;
Om wie de vader nu misschien al leit te bedde.
Maar neen, 't was beter dus. 'k Wil zien of ik hem redde.
Jozef.
Och, help mij, wie gij zijt. Och, help mij uit den nood.
Ruben.
Hij roept, God lof, dat 's nog geen teeken van zijn dood.
775 Hoe is het, Jozefbrodr? Ik kom uw wonden stelpen.
Joze f.
Och, Ruben! help mij uit.
Ruben.
Ik kom, om u te helpen.
Mijn kind, mijn hart, mijn zoon, bedaar wat. Schrei niet meer.
Jozef.
Och, help mij uit!
Ruben.
Mijn broêr, hier is noch touw, noch leer:
Nog wist ik raad om touw; ik zou mijn kleeren scheuren,
780 En strengelen een koord: maar matig u in 't treuren:
't Is om een korte wijl, een korte stoot, gedaan.
'k Beloof u, eer de zon op 't hoofdpunt komt te staan,
Te redden met dees hand: de tijd kan 't nu niet dragen.
Zij zien nog telkens om, uit achterdocht voor lagen.
785 'k Ontschuil hun vast. Mijn trouw heeft Jozef niet verzaakt.
Gij zijt door mijn bestel in dit verdriet geraakt.
'k Bestemde 't kwaad, opdat er goed uit werd geboren.
Vergeef me toch dien trek, die anders waart verloren.
't Gevaar jaagt mij van bier. Leer harden. Ik moet voort.
Jozef.
790 Och, Ruben, Ruben, hoor. Ai, broeder, nog een woord!
766. Verbijten: inhouden. — 779. Nog wist ik raad om touw:
Versta: nog zou ik wel raad weten om mij aan touw te helpen. — 781. Een
korte stoot: een korte inspanning. —783. De tijd kan 't nu niet dragen: het is nu een ongeschlkte tijd daarvoor. — 787. Bestemde: beaamde.
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REI VAN ENGELEN.

Zang.
Het lust ons om dees duisternissen

795

Boo

8o5

8 io

815

82o

825

Des puts al 't Hemelsch licht te missen :
Want zulke duisternissen zijn
Ons schooner dan de zonneschijn.
Wij willen hier een Hemel stichten,
Verzien met aangenamer lichten
Dan aan dat blauw gewelfsel staan.
Zijn mond verstrekke een nieuwe maan :
Zijn oogen, op den grond gezonken,
Twee starren, die den nacht ontvonken
Het voorhoofd, daar de lok om zweit,
Een zon, gekruist met majesteit
Van zijzacht haar en blonde stralen.
Wat schemering kan 't hierbij halen,
Des morgens vroeg, of 's avonds laat ?
Wat avondstond, wat dageraad
Beschaamt die wenkbrauw, en die wangen ;
Nu met een dunnen mist behangen ?
Als met een sluier, fijn van draad,
En bruin van verf, daar vuur door slaat,
En speelt en schijnt op 't zwart te zweven,
Te zoet gedommeld en verdreven.
Laat de oogen weiden in die kunst :
Dees schaduw geeft dit licht een gunst.
Tegenzang.
Het zal straks rijzen, om te reizen;
Om koninklijke en aartspaleizen.
Daar aller wijzen wijsheid suft,
Met zijn van God verlicht vernuft
Te proppen: maar in 't eerst zijn banden
En nog een droeven dag voorhanden ;
Eer 't, begenadigd van een kroon,
In 't wit beschijnt den gouden troon,
Tot heil en troost van vele volken.
Het moet, vermomd met donkre wolken
Van ballingschap, veel jaren lang,
Na een bedrukten ondergang,

807. Zweit: zwaait. — 872. Te zoet gedommeld: zoo zoet vermengd. — 874. Dees schaduw geeft dit licht een guns t: Versta:
deze schaduw doet dit licht gunstiger, voordeeliger uitkomen.
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In arbeid gaande, aan 't baren raken.
Dees langzaamheid past groote zaken.
Een eik, die, met zijn hoofd vol blaAn
En bladige armen zal beslaan
Veel gronds, veel luchts, en winterbuien
Van Oosten, Westen, Noorden, Zuien,
En bliksemstraal en donderkloot
Verduren, wordt allengskens groot :
Om tegen dat geweld te sport'len,
Verzekert hij zijn voet met wort'len :
Zijn rug met pit, en hout, en bast :
Gelijk zoo stout een boschreus past.

83o

835

Toezang.
'k Zie Jakobs kinderen en knapen
Te weide gaan, en koe en schapen
In schaduw van dien hoogen boom,
Bij eenen wijd vermaarden stroom,
Vast bloemen, gras en klaver scheren.
'k Hoor beemden herderlieden leeren ,
De fluit, aan 's herders dartlen mond ;
'k Zie huppelen den vetten grond,
Op het getrippel dezer ving'ren,
Die tonen door malkandren slingren,
Tot roem van Abrams God, Wiens hand
Hen voerde in zulk een gastvrij land.

840

845

85o

HET VIERDE BEDRIJF.
LEVI. JUDAS. SIMEON.

Levi.
U op den heuveltop eendrachtig neergezeten,
En al 't geleden leed met eenen dronk vergeten.
Komt broeders, zet u aan. Hier staat de disch gereed,
Langs dit vervallen slot, met klimop-groen bekleed,
855 En met een veldtapijt naturelijk behangen.
De breede lindeboom (de zon ga vrij haar gangen,
In 't Oosten) noodigt u in 't grazige gestoelt',
Met bruine schaduwen, en aangename koelt',
En koelt den lekkren wijn, om 't hart eens te verkwikken.
Judas.
86o Verkwik uw hart met wijn, en laat uw broeder stikken.
835. Sport'len: spartelen. — 844. Herderlieden: herderliederen.
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Simeon.
Wat zegt gij, Judas ?
Judas.
Niet. Ik spreek geen enkel woord.
Levi.
Gij zit niet zacht ?
Judas.
Mij dunkt, ik zit niet zoo 't behoort.
Simeon.
Isom, zet u hier. Gemak is nimmer to versmaden.
Levi.
't Is meer dan 't halve maal.
Judas.
Dat hebt gij net geraden.
Simeon.
865 Nu, zit gij wel ?
Judas.
Ja, ja, ik zit nu wel, of schaars.
Levi
Neen, zeg vrij wat u deert. Wat wringt uw voet?
Judas.
De laars.
Levi.
Waar is 't ?
Judas.
Aan 't slinke been : of 't zijn misschien mijn wespen.
Levi.
Wel, ken u zelf.
Judas.
Ik moet mijn boezem wat ontgespen,
't Benauwt mij wat om 't hart. Nu schep ik weder lucht.
Simeon.
87o Tast toe. Elk toef zich zelf.
861. Niet: niets. — 865. Schaars: omtrent. Judas wil zeggen: ik zit
zeer goed, of 't scheelt niet veel. — 867. M ij n w e s p e n: w e s p is 't zelfde
als „gesp", eigenl. „stekel". — 870. Elk t o e f zich z elf: elk bediene zichzelven.
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Judas.
Wat 's dat ? ik hoor gerucht.
Levi.
Ik niet.
Judas.
Is 't Jozef ook ? mij dunkt, ik hoor hem klagen.
Simeon.
Die wind kan dat geluid zoo ver niet overdragen.
Levi.
En of hij klaagt en kermt, het blijft toch na, als veur.
Simeon.
Wat kan het schaan, dat hij zijn misdaad wat betreur ?

Levi.
875 't Was hem geen errenst, dat hij op het touw moest rijen.
Judas.
Ik werd weemoedig.
Simeon.
Zoo, hadt gij nog medelijden ?
Judas.
Hij sloeg zijn aanschijn zoo barmhartig West en Oost.
Simeon.
Hij zag naar Hebron toe, naar vaders huis, om troost.
Levi.
Hij riep zijn Engel aan, den trooster aller vromen.
Simeon.
88o Die hem naar Dothan wees, om zoo te maat te komen?
Levi.
Hij dronk nog hartelijk, en laafde zijne borst.
Judas.
Een hart ter dood bedroefd is altijd droog van dorst.
880. T e maat te komen: te pas te komen.

JOZEF IN DOTHAN.

139

S imeon.
Wel, Judas zat straks stom, nu kan hij weder spreken.
Levi.
Wel, wat of Judas schort ? zijn oog begint te leken.
Judas.
885 Ai, broeders, houdt uw rust, het lust mij niet te wel.
Simeon.
Leit Jozef u om 't hart ?
Levi.
Hoe nu, is 't kinderspel ?
Verblij u : want wij zijn nu t'ende van ons lijden.
Judas.
't En past den broeder niet zich zelven te verblijden
In 's broeders dood of straf. 0 schrikkelijk bestaan !
Levi.
890 Wat spreekt gij binnensmonds.
Judas.
Ik zorg, wij zijn verraan.
Simeon.
Ik heb den put in 't oog, geen mensch kan dit verraden.
Judas.
En God heeft ons in 't oog, die ziet door lindebladen,
Door merg en nieren heen. Wat schuilt er voor Gods oog.
Simeon.
Laat varen alle zorg : uw zorgen zien te hoog.
Levi.
895 Ai, ziet eens om dien hoek.
Judas.
Wie of hier aan komt trekken ?
Simeon.
Zij kruipen langzaam voort. Hoe lang of dit mag strekken ?
89o. Ik zorg: ik vrees, ben beducht.

14o
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Judas.
Wat rijst er in de lucht een stofwolk. Ziet dat yolk.
Simeon.
Ik zie geen klaar bescheid. Zij trekken in een wolk.
Levi.
Voor wie ziet gij hen aan ?
Simeon.
't Waar kunst dit juist to raden.
Judas.

goo Ik zie kameelen.
Levi.
En ik ezels, zwaar geladen.
Simeon.
Ik zie gewapenden. Zij naken meer en meer.
Judas.
Hoe schittert daar de zon in 't blinkende geweer.
Levi.
Mij dunkt, 'k zou met der tijd wel gissing kunnen maken.
Simeon.
Wie zijn 't dan?
Levi.
Arabiers.
Judas.
'k Wil nog mijn gissing staken,
goy Totdat ze ons naderen.
Levi.
't Zijn Arabiers, 't gaat vast.
't Is nu de tijd van 't jaar.
Simeon.
Hoe gaat het vee vermast.
Zij zijn aired voorbij de willige bosschage.
906. Vermast: zwaar beladen. — 907. Willige bosschage: bosschage van wilgen.

JOZEF IN DOTHAN.

141

De ruggen buigen in, door 't wicht van hun pakkage.
Hoe plaagt de mensch het dier.
Judas.
Hoe plaagt het bloed zijn bloed?
Levi.
910 Wat zegt gij, Judas? wat ontstelt u het gemoed?
Judas.
Och, Jozef !
Simeon.
Leit die nog zoo diep in 't hart begraven?
Judas.
Ik zie, hoe 't hijgend vee tot 's menschen dienst moet slaven,
En Jozef steent nu vast ellendiger dan 't vee,
Dat nog zijn voeder krijgt; maar Jozef mag alree
915 Van honger en van dorst verteren en versmachten.
Levi.
Hij heeft zijn vonnis weg: laat varen die gedachten.
Gij kwelt u te vergeefs.
Judas.
Vergun mij eene gaaf.
Simeon.
Wat 's dat ?
Judas.
Maar dat ik hem nu opveil, om voor slaaf
Den vrekken Arabier te dienen al zijn leven;
920 Naardien een mager lijk toch niemand nut kan geven,
Al bleef het schoon bedekt. Beraad u in 't gemeen.
Waar spanden ooit om strijd de leden tegen leen.
Gods diepe wijsheid schiep, tot onderlinge hoeders,
De nutste leen aan 't lijf, als tweelingen en broeders.
925 Men zet alleen, uit nood geperst, een lid van 't lijf.
Verschoont men dit, bedenkt, wat last, wat ongerijf
Gij hierdoor kunt ontgaan: 't zal eerst uw geest vernoegen,
En vrijen het gemoed van 't eeuwig knagend wroegen.
't Zij verre dat ik u of mij bij Kain zet,
918. Maar: ofschoon, slechts. — 921. Al bleef het schoon bedekt:
ofschoon 't ook bedekt bleef. — 929. 't Zij ve rre da t ik u of mij b ij
Kain zet: Versta: laat ik niet genoodzaakt zijn, u of mij bij Kahl te
vergelijken.
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93o Die zich met Abels bloed zoo gruwelijk besmet.
Hoe doodsch zag hij er uit. Hoe werd zijn hart gegeten
Van binnen : och zijn haar (zoo pijnigt het geweten
Den broederslachtigen) hing altijd nat van zweet.
Hij vlood, en waar hij vlood, hem dacht dat Abel kreet ;
935 En Gods gerechte wraak den moord zat op de hielen.
Dan zag hij geesten, dan een nest vol slangen krielen.
De dampen stegen dan van angst naar 't bekkeneel.
Zijn zaad draagt nog dien vloek. Nu oordeel het verscheel
Van broedermoorden, of van sparen en verkoopen.
94o De misdaad en de straf moet altijd t' samen loopen,
En blijven in bestek van billijkheid. De haat,
Op zijnen hals gelaan, hou dan in 't straffen maat,
En loope eer wat te laag. Gij, doet die deugd uw broeder.
Een wees verdient gena. De jongen heeft geen moeder,
945 En Rachel was ons moei en moeder. Trekt uw hand
Dit snoer te stijf; hoe 't zij, gij breekt een dubblen band ;
En breekt dit uit, hoe 't ga, uw onschuld wordt gevonden.
Een redelijke straf stopt alle lastermonden.
Simeon.
Waarachtig mannen, dat 's niet kwalijk overleit.
Levi.
95o Het schijnt dat God ons raadt op dees gelegenheid
Te letten. Zoo gij 't stemt, ik heb er gansch niet tegen.
Simeon.
Ik merk, gij zijt er al eendrachtig toe genegen.
Wie neemt dien last op zich ?
Judas.
Vertrouwt gij mij dien last?
• Levi.
Wel Judas, ga voort heen, want zij genaken vast.
Judas.
955 Zoo zet hem eerst op prijs.
Simeon.
Dat yolk valt scherp in 't dingen.
933. Broederslachtigen: broedermoordenaar. — 941. In bestek
van: binnen de grenzen der. — 943. D e u g d: weldaad. — 947. En breekt
dit u i t: en komt dit uit.
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Levi.
Het eerste bod is 't best.
Simeon.
Ja, laat den droomer springen.
JOZEF.

960

965

97o

975

Och Ruben, gaat uw aanschijn voor mij schuil ?
Mag mijn gekerm tot God en u niet baten ?
En worde ik dus in dezen naren kuil,
Van God en u en iedereen verlaten ?
Ik stik in slijm, en hijg vast naar de lucht,
En zie van ver den heldren hemel blinken,
Die speelt mooi weer, en hoort naar geen gezucht :
Hij drijft omhoog, maar Jozef mag verzinken.
De putgalm volgt op rijm mijn lesten tarm,
En schijnt beweegd mijn klachten na te smeeken:
Dat 's al mijn troost en tijdverdrijf, ocharm.
Mijn keel wordt heesch, en nauwlijks kan ik spreken.
'k Bedank den galm, de galm mij wederom.
Ik klaag mijn nood: hij antwoordt vol meedoogen.
Maar Ruben zwijgt, als sprakeloos en stom,
Hij blijft vast uit, ik klaag mijn rouw mijne oogen.
Och Ruben, kom, en zalf mijn diepe smart.
Ik kauw een vrucht vol doodelijke korlen,
Och Ruben, kom, verlicht mijn angstig hart.
Ik hoor gerucht. Wat of bier op komt borlen ?
VRACHTMEESTER.

Hier rust ik uit het stof, van zon en hitte vrij,
In deze heg, totdat de voortocht raakt voorbij.
Gaat knapen, zegt dat zij een weinig harder drijven.
980 Men zal een mijl van hier te middag leggen blijven,
Totdat de dag verkoele, en dan tot middernacht
Weer spoeden onze reis, met d' aangenomen vracht.
Dees wilde woeste hei kent dieren nochte menschen.
Men zou, om schaduw, zelf 't gewenschte licht verwenschen:
985 Maar wie genaakt dien put ? dit schijnt een ander man:
't Gelijkt een vreemdeling, en geen uit Kanaan.
Indien hij water put, om zich en 't vee te drenken,
Mij lust een versche dronk : ik wil den herder wenken.
961. Slijm: slijk. — 966. Bewe egd: bewogen. — 982. Spoeden:
bespoedigen.
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JUDAS. VRACHTMEESTER.

Judas.
Geluk mijn heer, geluk, op uwen verren tocht.
Vrachtmeester.
990 Wij jagen 't vast: gaf God of 't ons gebeuren mocht,
Maar 't beurde meer dan eens, dat mij de haas ontglipte.
J udas.
Waar leit de reis, mijn beer ?
Vrachtmeester.
Wij trekken naar Egypte
Van Galaad recht door, met ezel en kameel,
Gelaan met balsem, myrrhe en kruiden en kaneel.
995 Wat zoekt gij bij dien put ? Wij zijn wat moe geronnen.
Mij luste wel een dronk.
Judas.
Aan geen zij springen bronnen,
Indien de dorst u kwelt : dees groene put is droog.
Vrachtmeester.
Ik rust een poos, en heb van hier mijn yolk in 't oog.
Mijn dorst lijdt nog geen last. Men zal den last haast breken,
1 000 Eer nog de middagzon op 't hoofd begint te steken.
Maar luister naar dien put. Wat wil dat droef gezucht ?
Judas.
Daar leit een jonge slaaf, die huilt, en maakt gerucht.
Hij heeft het wat verkerfd, en zich wat wulpsch verloopen.
Vrachtmeester.
Is hij u veil ?
Judas.
0 ja.
Vrachtmeester.
Laat zien. Ik wil hem koopen.
990. Wij j a g en 't vast: we zetten 't (het geluk) vast na. — 995. G er on n e n: gereden. — 996. Geen: gindsche. — 999 Den las t .... b r ek en: de lading .... afnemen. — 1003.Verk erfd: verkorven. — Z i c h w at
wulpsch v erlo open: zich wat overmoedig misdragen. – mo4. Veil:
te koop.
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Judas.
1005 Ik zal hem bij dit touw doen stijgen uit den put.
Een ander heerschap waar den jongen wel zoo nut.
Daar hangt de koord. Nu stijg, nu jongen, stijg naar boven.
Hij klimt, hij klimt. Men mag hem passelijk gelooven:
De pols is niet als 't hart: zijn grond wordt niet getast.
I0I0

Vrachtmeester.
Aan veinzen is somwijl gewin en voordeel vast.
Judas.
Daar komt de knaap. Spring af. Hij dient wat onderwezen.
Ik zal hem eerst alleen een luttel gaan belezen.
JOZEF. JUDAS. VRACHTMEESTER.

Joze f.
Och Judas, zijt gij daar? erbarm u over mij.
Judas.
Kom herwaarts, ga met mij een luttel aan een zij.
1015 Wat billijke oorzaak gij uw broed'ren hebt gegeven,
Valt nu te lang. In 't kort, dank mij, die u het leven
Verbiddende, dat schenke en aanbie tot een gaaf,
Mits dat men u terstond verkoope en veil voor slaaf,
Aan dezen Arabier; dies draag uw straf geduldig.
1020

Jozef.
Mijn broeder, ik ben u, naast God, mijn leven schuldig.
Maar dienstbaarheid valt hard. Wat gaat mij, leider! aan!

Judas.
Nog harder valt de dood, die kunt gij nu ontgaan.
Dit 's 't eenig middel. Zie de broeders ons bespieden
Van dezen heuveltop: gij kunt het niet ontvlieden;
1025 Dies hou u stil en vroom, noch meldt de broeders niet.
Joze f.
Och Ruben, Ruben, och. 0 God, die alles ziet.
Judas.
Ik veil u dezen slaaf, maar wil dit eerst bespreken ;
Ik stoot hem met den voet.
1008. Passel ij k: niet al te best. — 10'6. U: voor u. — 1021. W a t
gaat mij, leider! aan: wat overkomt mij, helaas. — 1028. Ik stoot
hem met den voet: ik zie er van af. Men weet dat „een zaak, b. v. een
boedel of erfenis met den voet stooten" de gebruikelijke formule placht te
zijn, nit een aloude gewoonte ontstaan.
VONDEL IV.
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Vrachtmeester.
Zoo dient hij nauw doorkeken.
Ju da s.
Kom herwaarts.
Vrachtmeester.
Wilt gij wel veranderen van heer ?

Jozef.
103o Mijn heer, ik heb geen wil.
Vrachtmeester.
Bedaar wat. Schrei niet meer.
Steek uit den rechterarm. Nu buig dien aan den schouder.
Nu met (ten slinkerarm. Hoe oud zijt gij ?
Jozef.
Niet ouder
Dan zestien jaar.
Vrachtmeester.
Nu gaap. Ik zie nog jong gebit.
De tanden staan zeer net, en melk is niet zoo wit.
1035 Ga, loop eens heen en weer.
Judas.
Nu wakker, zonder weigeren.
Vrachtmeester.
Nu, spring eens in de lucht. Hij kan nog luchtig steigeren.
Al spels genoeg. Kom hier, lang mij uw rechterhand.
J u d a s.
Gij Arabiers, hebt meest van handbezien verstand,
En ziet al 's menschen heil en ramp van verre komen.
Vrachtmeester.
1040 Wat kunsten kan hij toch ?
Judas.
De knaap kan geestig droomen.
Vrachtmeester.
Dat kan niet iedereen : dit komt al mee to sta.
1038. Mee s t: meer dan andere menschen.
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Judas.
De vrachtheer ziet ter deeg, dat doet den koop geen scha.
Vrachtmeester.
Nu, zet den knaap op prijs, mij lust niet lang te dingen.
Judas.
Waarvoor gevalt hij u?
Vrachtmeester.
Voor tien paar zilverlingen.
Judas.
1045 't Is koop.
Vrachtmeester,
Zoo dra? gij vreest of ik mij wear bedocht.
Judas.
Hij dient u meer dan ons.
Jo zef.
Helaas ! ik ben verkocht.
Judas.
Loop ginder aan een zij. Wat dunkt u van dien jongen ?
Vrachtmeester.
Rechtuit hij staat mij aan. Hadt gij wat hard gedrongen,
En hem vrij duur geloofd, die knaap waar echter mijn.
1050 Indien ik spreken zou, naar uiterlijken schijn ;
Dat zwinksel heeft niets slaafs, maar meldt een welgeboren.
Zoo ik de hand geloof, hem schijnt wat grootsch beschoren.
Die wenkbrauw voegt geen slaaf, maar eer een man van staat,
'k Verzwijg al 't overig : 't is mislijk hoe 't beslaat.
1055 De Godheid ziet het hart, de mensch den schijn van buiten.
Men kan uit gissingen niet vast noch zeker sluiten.
Judas.
Ik zal 't bekennen, nu het zoo te passe koomt.
't Is al van heerschappij dat deze jongen droomt :
Dit baart afkeerigheid. Hij mag nog beter leeren,
io6o En beter onder vreemde, als binnenlandsche heeren.
Al had ik schoon berouw, ik wensch u veel geluk.
5049. Vrij duur geloofd: op vrij hoogen prijs gesteld.— 105i. Zw inks e 1: zweemsel. — 5054. 't Is mis 1 ij k hoe 't b es t a a t: 't is onzeker hoe
't uit valt. — 5059. Mag: kan.

148

JOZEF IN DOTHAN.
Vrachtmeester.
Kom herwaarts.
Judas.
Nu geduld, en buig u onder 't juk,
Gehoorzaam dezen heer, en luister vrij wat speller.
Vrachtmeester.
Ja, reken, dat gij dient een rechten Ismaeller.

1065

1070

1075

zo80

1085

1090

1095

Joze f.
Och, Ismaeller ! nu mijn lot
Mij onder 't lastig juk leert zuchten
Om troost en hulp tot Abrams God;
Gedenk hoe Ismael moest vluchten
Met Agar, dwars door 't gloeiend zand,
Zoo wijd uit aller menschen oogen,
Daar kind en moeder waar door brand
Versmacht, indien het mededoogen
Des Engels, in die zwoele zon
Haar bei niet had te recht gewezen,
En met een koele en versche bron
Het moeders hart en 't kind genezen
Van dorst, veel feller dan de dood:
Wees zoo een Engel en behoeder
Van mij, die op mijn moeders schoot,
En aan de borst der lieve moeder,
Verstrekte een lieve, waarde vrucht,
Niet min als Ismael de zijne,
Toen zij, vermoeid en afgezucht,
In dorre, dorstige woestijne,
Hem leide in schaduw van de bladn,
En riep, een boogscheut afgeweken,
God zelf, al heesch, om bijstand aan,
En kreet : „wie kan dat hart zien breken r'
Waarop een trooster neergedaald
Beloofde hare spruit te zeegnen,
Die nu zoo breed den adem haalt.
Zoo moet u heil op weg bejeegnen.
Zoo zegen God uw langen tocht,
Als gij voortaan een vrijgeboren,
Onschuldiglijk voor slaaf verkocht,
Zult handlen, zonder wraak of toren.
Och, Ismaeller ! druk mij zacht,
Gelijk een telg van uw geslacht.

1096. Handlen: behandelen.
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Vrachtmeester.
Naar uw geboorte staat mij wijders niet to vragen,
11 oo Gij zijt dan vrij of slaaf : voortaan moet gij u dragen,
Gelijk een eigen slaaf en een verkochten past.
Komt, knapen ! vleugelt hem, en bindt zijn armen vast.
Gij kunt uw lijden veel vermindren of vermeeren :
Waar goede slaven zijn, daar vindt men goede heeren :
1105 Zoo knecht zoo meester, dies stel u gewillig in.
Judas.
Leef lang, en hou u vroom.
Jozef.
Och, vader ! Benjamin !
Och, Ruben ! Ruben ! och !
Judas.
Nu, leer u wat bedwingen.
Geluk met dezen knaap.
Vrachtmeester.
Gij met dees zilverlingen.
Judas.
Geluk op uwen tocht.
Vrachtmeester.
Dat neem ik altijd an.
Judas.
m 0 Helaas, hoe kruipt mijn bloed, daar het niet gaan en kan.
Hoe deerlijk ziet hij om, zoo nat en rood bekreten.
Ik doe 't om beters wil, 't en werd mij niet geweten.
REI VAN ENGELEN.

ins

Zang.
Arabia, gij stoft zoo hoog
Op uw geluk, gelijk uw boog
Van onder, dat het snort en kraakt,
Den arend in de veeren raakt,
Op 't allerveiligst van zijn vlucht,
In uw met geur doortrokken lucht ;

noo. Dragen: gedragen. — 1102. Vleugelt: bindt. — 1112. 't En
werd mij niet: het worde mij niet.
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Waardoor uw fiere Fenix zweeft;
Om wien gij in festoenen weeft:
„Mijn vogel zag nooit wederga."
Gij roemt : God schonk u dees gend,,
Omdat uw yolk zijn oorsprong nam
Uit dien befaamden Abraham,
Die oostwaarts stuurde naar de zon
Zijn zonen, die hij teelde en won
Bij Agar, en bij Kethura;
Wier bloed nog groeit in Izaks scha,
En lachende in 's Hebreeuws verdriet,
Heeft gading in al 't geen het ziet.
Zwijg Ismael, zwijg Madian
Van roem, die luttel baten kan.
Zwijg Arabier, dit 's 't oude lied.
Den rechten Fenix kent gij niet.
Hij is het niet, die nesten bouwt
In uw gezegend myrthewoud,
Daar gij kaneele vuren stookt,
En alle lekkernijen kookt.
Tegenzang.
Ik haal mijn vogels roem in top:
Hij voert op zijn gekruifden kop
(Om wien een glans zijn stralen spreidt)
Een heldre star. De majesteit
Ziet hem ten klaren oogen uit;
De gouden halsband hangt en sluit
Om zijnen geschakeerden hals;
Een rechten zonnespiegel, als
De zon zich blind ziet in dien gloed.
Natuur heeft met haar eigen bloed
Zijn wieken kostelijk beklad;
Trots purper, trots scharlaken, dat
Den koning of aartspriester kleedt.
De blauwe staart, zoo lang, zoo breed,
Hangt geborduurd met roos bij roos.
Robijnen schittren op turkoos.
Aldus, gevoed met hemelsch vier,
En zon en dauw, bereikt mijn dier
Zoo menige eeuw van honderd jaar.
Totdat het smelt op 't zonaltaar,
En uit zijn asch een jonge zwelt,
Die 't vaderlijke lijk bestelt

1149. Beklad: beschilderd.

JOZEF IN DOTHAN.

i5i

Ten grave met een staatsie van
Meer voglen, als ik schildren kan.
Waar vindt men vogel in een rijk,
Die mijnen Vogel zij gelijk ?
Toezang.
0 blinde Arabers, waart gij wijs,
Gij hebt, voor een geringen prijs,
Den Fenix, 't puik van uw geslacht.
Terstond gekregen in uw macht ;
Den rechten Fenix, die gewis
1170 Veel schooner dan uw vogel is.
Een Fenix, dien de haat en nijd
Met sporen stoot, verpikt en bijt.
Gij voert dien onbekenden schat
Naar Memfis, en naar Zonnestad,
Door eene wolk van zand en stof:
1175
Daar zal men, in dat prachtig hof,
Wiens naaldepunt Gods hof beschiet,
Zien, hoe de Nijl, de groote vliet,
(Die leven uit zijn pennen zuigt)
De kroon met zeven takken buigt
118o
Voor zijne Godheid, voor zijn hoofd,
't Welk aller wijzen glans verdooft.
Daar zal hij sterven, droef beweend ;
Zijn dubbele afkomst, 't vroom gebeent
(Met myrrhe en sterken balsemgeur
1185
Gebalsemd deur en weder deur,
Geleid met een ontelbaar beer)
Vervoeren droog door stroom en meer ;
Opdat het ruste in 't eerlijk graf,
1190
Op 't land, dat hem zijn vader gaf.

1165

HET VIJFDE BEDRIJF.
Ruben.
E Madianners slaan, in d' omgelegen vlekken
Hun leger. Och, hoe lang viel mij dat langzaam trekken.
1.) De
middagzon, die uit het toppunt nu recht nedr
Op 't hoofd steekt, gloeit als vuur, en lijdt geen schaduw meer.
1172. Verpikt: wegpikt. — 1184. Zijn dubbele afkomst: namel.
Manasse en EfraTm. — 1187. Geleid: begeleid.— 1189. Eerlijk: eervol. -1190. Op 't land: erf. Jozef werd begraven to Sichem, dat den afstammelingen van Jozef ten erfdeel was toegelegd. Zie 7ozua XXIV, 32.
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1195 Nu, hoop ik rust, dees hei beschut voor alle kommer.
Elk wijkt de hitte, of slaapt, gedekt van koele lommer.
'k Verneem de broeders niet, noch mensch, noch menschgelijk,
Waar ik mijn oogen draai. 0 God, der vromen wick,
Sterk Ruben, zegen hem, laat dezen tocht gelukken ;
1200 Dat hij zijn broeder mag den muil des doods ontrukken,
Met deze koorde. 0 God, neem Jozef in uw schut.
Van blijdschap springt mijn hart, in Gods naam, naar den put.
Maar Ruben, zie wel toe, en spreek bedeesd, en zachter.
Doorsnuffel dit gewest : misschien schuilt iemand achter
1205 Dit kreupelbosch ; zie toe. Hoe vrees ik voor gevaar.
'k Verneem er Diets, God lof. 't Gaat wel, de baan is klaar.
Daar hangt het touw wel vast. Laat schieten naar beneden.
Op Jozef, klim, 't is tijd. Hoe siddren al mijn leden.
Ik hoor geen stem. Wat raad ? Of ik wat luider riep ?
1210 Hij viel misschien in slaap van 't schreien, en 't is diep.
Nu broeder, klim, 't wordt tijd. Zij mochten ons betrapen.
Op, broeder, op, 't wordt tijd. God hoede ons voor zulk slapen.
Mijn broeder ! broeder, hoor ! Hij slaapt zoo zwaar als lood.
Mijn liefste broeder ! hoor. Och, Jozef is al dood !
1215 Hij slaapt den langen slaap : ik geef den moed verloren :
Want niemand slaapt zoo vast, of moest dat roepen hooren ;
En schreeuw ik hemelhoog, mijn stem mag mij verradn.
Helaas, waar berg ik mij ? Och, wat gaat Ruben aan?
Ik heb dat kind verzuimd : het zat to lang gevangen.
1220 Wie weet, of niet vergif van padden of van slangen,
Den jongen hebb' verstikt, in slijm en boozen stank.
Och, wroegt u 't hart niet ? Ja, het moet zijn leven langk
Mij wroegen. Zal ik gaan dien ouden man bedroeven,
Met zulk een leide mare ? Ik wil van alles proeven,
1225 En dalen in dien kuil, en gruwelijken schoot ;
Opdat ik Jozef visch, 't zij levendig of dood.
Mijn God, waar lest mijn broér ? Mijn God, ik scheur mijn
[kleeren.
Mijn God, waar dwaalt mijn broer ? Komt, wolven, leeuwen,
[beren,
Spalkt op, spalkt op uw keel, en vreeselijken mond.
123o Verslindt den broeder, vrij, die eerst zijn broth . verslond.
Verzaadt u met dit lief, in holen en spelonken.
Drinkt Rubens bloed : hij heeft zijns broeders bloed gedronken.
Maar och, gij dieren 1 och, gij hoort niet eens naar mij.
De wildernissen zijn meedoogener als wij :
1235 Zij sparen menschen : zij verschoonen zelfs het leven
1211. B etr ap
1224. Leide of le e

en: betrappen. — 1222. Wr oegt: beschuldigt. -d e: bedroefd. — P roe ven: beproeven.
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Der menschen, die 't gediert den naam van dieren geven,
En die zelfs dieren zijn, en tijgers in den aard.
Komt, broeders, dempt den put: ik ben de zon niet waard.
De zon mag zulk een vloek noch ondier niet beschijnen.
1240 Het gras en loof verdort, de blijde bloemen kwijnen
Waar ik mijn adem haal: of lig ik in den kuil?
Of heeft een luiperd mij gegrepen in zijn muil?
O tijger! bijt niet toe ; ik ben niet waard te sterven,
Noch tot een graf uw buik, uw ingewanden t' erven.
1245 Waar ben ik ? Schijnt de zon ? Of schijnt de bleeke maan?
Nu sterf. Neen, sterf nog niet: gij moet nog dwalen gaan,
Gaan zien, waar Jozef dwaal, waar Jozef zij gebleven :
Of zijliên hem of Cham en Amor bracht om 't leven.
't Hebreeuwsch geslacht heeft toch hun haat met recht verdiend,
125o En nauwlijks, in al 't land, een eenig mensch tot vriend.
Wat toef ik hier ? 't Is tijd. Ik moet naar boven steigren.
O zon! gij deist met recht, en schijnt mij 't licht te weigren :
Ja, weiger mij uw glans ! keer van mij 't heilig licht,
Eer ik uw zuiverheid bevlek met mijn gezicht.
1255 Mijn oogen schemeren: ik tast gelijk de blinden.
Nu, Ruben ! sla dat op, of gij den weg kost vinden.
Och, broeders! hebt ge u ook, na mijn vertrek, bedacht,
Hem uit den put gehaald, en stil om hals gebracht?
SIMEON. JUDAS.

Simeon.
Al duur genoeg verkocht, hier zal geen haan na kraaien.
Judas.
1260 Indien 't gelukken wil, dat wij den huisvoogd paaien.
Simeon.
Vertrouw dat Levi toe: hij is doortrapt en kloek.
Judas.
De logen heeft veel schijns: zij lijdt geen onderzoek.
Simeon.
Men spreke nit 66nen mond, zoo zal het elk gelooven.
Judas.
Behalven een, die 't ziet, 't alziende oog, daar boven.
1239. Vloek: vloekwaardig mensch. — 1248. 0 f z ij lien hem of C ham
en Amor bracht om 't leven: of zij dan wel de Kanaaniet of Amoriet
hem om het leven bracht. — 1260. Den huisvoogd: hier:vader Jakob.
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Simeon.
1265 Die zeit het niemand voort. God zwijgt, indien gij zwijgt.
Judas.
Van binnen zit er een, die het gemoed betijgt.
Simeon.
Hier is geen bloed gestort, hoe zou 't gemoed ons wroegen ?
Judas.
't Verkoopen van zijn bloed baart smart, en ongenoegen.
Simeon.
Hij werd voor slaaf verkocht, die ons voor slaven scheldt.
Judas.
127o Wij stonden onder hem, noch onder zijn geweld.
Simeon.
Te grooter dwaasheid was 't, van heerschappij te droomen.
Judas.
't Is bloode suffers werk, voor iemands droom te schromen.
Simeon.
Zijn 't suffers, die den slag van verre komen zien ?
Judas.
't Is hachelijk te raan, wat namaals zal geschien.
Simeon.
1275 Het allerzekerste is 't gevreesde kwaad te keeren.
Judas.
Ervarenheid en tijd den mensch veel dingen leeren.
Simeon.
't Is wel geleerd, wanneer men 't juk hebbe aan den hals.
Judas.
Zeg wat van droomen na ; nu ziet gij 't, zij zijn valsch.
Simeon.
Dank hebbe ons wakkerheid, die 't schut daarvoor kon schieten.
1266. B e t ij g t: beschuldigt.

JOZEF IN DOTHAN.

155

Judas.
128o Leed vader slechts geen last, het zou mij min verdrieten.
Simeon.
Dat 's voor een dag of tien: het slimste is in 't begin.
Judas.
Die jongen stond te diep geprent in vaders zin.
Simeon.
Dat bleek maar al te klaar, dat heeft den knecht bedorven.
Judas.
Hij heeft het tegen ons, wij tegen God verkorven.
Simeon.
1285 Wat scheelt het, hoe men leef, hetzij als knecht of heer?
Judas.
Trek Jozefs schoenen aan, en roep den jongen weer.
Simeon.
De jongsten allerlichtst tot dat gebit gewennen.
Judas.
Men leert met ongemak aldus den breidel kennen.
Simeon.
En ook zijn eigen kracht: zoo gaat men aan de hand.
1290

Judas.
Zoo wijd van vaders huis, en in een ander land?
Simeon.
Hij kon met rust en vrede in vaders huis niet duren.
Judas.
Men had hem best besteld bij iemand van ons Buren.
Simeon.
Het maagschap buurt van ver veel beter dan nabij.

1286. Versta: is dat uwe meening, waarom ruilt gij dan niet met hem?
Zoo gaat men a an de hand: zoo leert men zich voegen naar de
—1289.
omstandigheden.
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Judas.
Een ieder had zijn huis en zijn verkeering vrij.
Simeon.

1295 Die dartle droomer reed zijn vader op de schouders.
Judas.
Is 't vreemd ? Het hart van 't kind heeft trek tot huis en ouders.
Simeon.
Hij hou dien trek, en blijf veel mijlen van den haard.
Judas.
Zoo dit verkoopen niet veel mijlen onrust baart.
Simeon.
d' Onnoozle Benjamin mag nu den oude streelen.
Judas.
1300 Dees wonde in d' oude borst wil traag of nimmer heelen.
Simeon.
Of hij met Jozef spele, of Benjamin, dat 's een.
Judas.
Zijn broèr gelijk, als uit zijn aangezicht gesneen.
Simeon.
Hij zij hem ongelijk in aard, natuur en zeden.
Judas.
Onwetend heeft dat wicht een groot verlies geleden.
Simeon.
1305 Het groeie in deugden op, en vrees geen ongelijk.
Judas.
Zijn voile broeder was hem d' allerwiste wijk.

Simeon.
Hij vindt nog heuls genoeg aan zoo veel trouwe broeders.
Judas.
Uit eenen vader wel, maar uit verscheiden moeders.
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Simeon.
Wel Judas, wie komt hier ? 1k hoor een droeve stem.
Judas.
1310 Dat 's Ruben. Och, hij komt, en drie paar bro6rs met hem.
Wat raad ? Nu vrees ik 't al, ook zelfs ons stomme kudden.
Simeon.
Het schijnt, hij heeft berouw, en komt zijn krop uitschudden.
RUBEN. SIMEON. JUDAS.

Ruben.
Och, broeders! spreekt toch: leeft het kind, of is het heen ?
Ten minste toont mij 't lijk, opdat ik 't nog beween,
1315 En weenende verzacht het snerpen van den rouwe.
Gunt Ruben dezen troost, dat hij het kind aanschouwe,
't Zij levendig of dood. De dood versmoor den haat :
Het lijk blijve onbenijd. Of heeft die spruit den smaad
Des doods, nog niet bezuurd, waar is zij dan gevaren ?
1320 Ontziet men mij dit stuk, zoo 't left, nog t' openbaren ?
Och broeders ! spreekt recht uit, en helpt mij uit den dut.
Och ! zegt, waar Jozef bleef.
Simeon.
Hij droomt vast in den put.
Ruben.
'k Heb overal gezocht, maar nergens hem gevonden.
Simeon.
Hebt gij uw handen zelf dan aan den knecht geschonden ?
Ruben.
1325 'k Vernam den jongen niet, in dien vervloekten kuil.
Simeon.
Zijt gij daarin gedaald?
Ruben.
Gij ziet, ik ben nog vuil.
1318, 1319. Of heeft die spruit den smaad des doods, nog niet
bezuurd. Versta : of is dat kind nog op geen schendige, bittere wijze om
het leven gekomen? — x32x. Dut: onzekerheid.
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Simeon.
Zoo legt gij toe, om al den handel te bederven.
Ruben.
'k Verhoopte 't kind nog eens te troosten voor zijn sterven.
Simeon.
Zeg liever, heimelijk te redden in den nood.

Ruben.
1330 Och! toont mij Jozef toch, 't zij levendig of dood.
Simeon.
Verrader van uw broers, dat zou u 't leven gelden.
Ruben.
Het gelde ook wat het wil, men moet mij Jozef melden.
Simeon.
Al wie van Jozef rept, zal Jozefs gangen gaan.
Ruben.
Het ga, zoo 't wil. Dit komt op d' eerstgeboren aan.
Simeon.
1335 Gij hebt zijn dood bestemd. Waartoe dit ijdel kermen?
Ruben.
Ik stemde tot den put, om 't leven te beschermen.
Simeon.
Beschermer van uw broer! nu schijnt gij bijster vroom.
Ruben.
Och broeders! spreekt recht uit, en helpt mij uit den droom.
Judas.
Nu Ruben, zijt gerust: ik zweer, hij is in 't leven.
Ruben.
1340 Leeft Jozef? God zij lof. Waar is dan 't kind gebleven?

Judas.
Getroost u, dat hij leef, met eens genoeg gezeid.
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Ruben.
Zal ik mij troosten, geef mij kort en ldaar bescheid.
Judas.
'k Verkocht hem Ismael, om twintig zilverlingen.
Ruben.
O bloedgeld, zoo vervloekt als handen ooit ontvingen.
1345 Rampzalige, wat vloek heeft u zoo ver gebrocht?
Uw vromen broer voor slaaf erfvijanden verkocht,
En wilden, die, om roof, een roovers oorlog voeren ?
Maar 'k zei best tammen : want zij vangen en beloeren
Uitheemschen; wij ons bloed en huisgenoot en maag:
135o Opdat heel Syrien, en iedereen, gewaag
Van zulk een koopmanschap, indien 't kome uit te breken.
De wijde wereld, die zoo loilijk weet te spreken
Van onzer vaderen godvruchtigheid, wil haast
Dit gruwlijk schellemstuk der zonen al verbaasd
1355 Vervloeken; als de druk des jongens hart doorsnijde;
Wanneer hij Hebron laat aan zijne slinkerzijde,
In 't reizen, langs die droeve en harde slaafsche baan,
En kom zijn aangezicht naar vaders huis te slaan.
Och Ruben, vlie, en kom niet onder vaders oogen,
136o Dat gij zijn traneti ziet : maar niemand zal ze drogen,
Als d' afgeleefde en dorre en aangevochten man
Die tijding hoorende, van druk niet schreien kan,
Och, vaders vloek wil mij eerst springen voor de schenen.
Zal hij ons wreedheid of zijn slavernij bestenen,
1365 Of alle beide, en welk van bei dan allereerst?
Wie naakt hem allerdichtst ? Wie houdt zich allerveerst?
Och, Judas ! kon ik u een broedermoord vertrouwen?
Waar zal ik heen? o wrok ! wat kwaad hebt gij gebrouwen !
Simeon.
Heeft Judas in uw oog zoo grootelijks misdaan ?
137o Gij zelf hebt tot dien put om beters wil geraln,
En hij tot dezen koop. Het wulpsche bloed moet leeren.
Die thuis niet harden kan, gehoorzaam vreemde heeren.
Ruben.
Och, Rachels zoon! o vrucht van dat godvruchtig bed,
Eens in den put gedaald, en eens op prijs gezet,
1375 Op eenen zelven dag, van zooveel broeders tzamen ;
Waar berg ik 't hoofd van schaamte ? ik moet mij eeuwig
[schamen.
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Simeon.
Ja, schaam u, om uw moer, als 't uitvalt zoo bekaaid;
Als gij zoo schaamteloos op vaders akker zaait,
En ploegt, en eerloos mengt het kroost van zoon en vader.

Judas.
138o Ik bid u, houd gemak: dit dient vooral niet nader.
Simeon.
Een eerelijk gezel! hij wordt van schaamte rood,
Met zijn godvruchtig bedde, en in zijn Bilha's schoot.
Ruben.
Kan Dan en Naftali dat lasteren verdragen?
Judas.
Mijn broeders, houdt gemak: hier wil al 't land af wagen.
1385 Hoe stil ik dit gevecht? Om Gods wil, zwijgt toch stil.
Simeon.
Die 't al wil zeggen, hoort dat hij niet hooren wil.
Judas.
Dit veldkrakeel zou licht 't verborgen stuk ontdekken.
Ruben.
Ik tij naar d' Arabiers, die in de naaste vlekken
Zich neerslaan, mogelijk verlos ik Jozef weer.
Simeon.
1390 Bloedschender, hou uw rust, of anderszins, ik zweer.
Ruben.
Waar ben ik, onder broers, of broedermoordenaren?
Judas.
Ik bedde u, Ruben! rust, en laat dit schelden varen.
Ruben.
Ik heb mijn broér beloofd to troosten ; laat mij gaan.
Judas.
Hij riep u bij uw naam, en zag vast steewaarts aan.
1384. Hier wil al 't land af wagen: hier zal 't geheele land van
gewagen.

AI

JOZEF IN DOTHAN.
Ruben.
1395 0 Jozef, zaagt gij nog naar Ruben, om te ontvlieden?
Judas.
Ik kon niet denken, wat dat roepen wou bedieden.
Ruben.
Hij bouwde te vergeefs op Rubens looze trouw.

Judas.
Mijn waarde broeder! rust, en matig uwen rouw,
En schik u naar den tijd : gij ziet, hoe 't staat geschoren.
1400 Ik geef den moed, zoolang hij leeft, nog niet verloren.
De jongen slijte een wijl zijn jeugd in slavernij.
Een slaaf raakt licht, door 't een of 't ander middel vrij :
Indien hij 't juk ontloope, en eens te lande uit rake :
Of treffe een goede luim, dat hem de meester slake:
1405 En menig slaaf, gezet in heerelijk bewind,
Verdoofde zelf 't geluk van 't welgeboren kind.
Wie weet waar Jozefs heil en welvaart zij gelegen.
Het hangt veel aan 't geluk : dies zet u hier niet tegen,
Noch wik het niet te zwaar, dat beter kan beslaan
1410 Het rad draait wonderlijk, maar Levi komt hier aan.
LEVI. RUBEN. JUDAS.

Levi.
Ik heb een bok geslacht, om 't stuk een verf te geven.
Nu met dit lauwe bloed dien rok met kunst bewreven,
En hier en daar besprengd, en dan door 't stof gesleurd,
En met de hand en tand gereten en gescheurd;
1415 Gelijk of eenig wild den jongen had verbeten.
Ruben.
Wat zie ik, Jozefs rok?
Judas.
Nu, 'niet te luid gekreten.
Ruben.
Och Levi! gun mij, dat ik mijn verlangen blusch,
Dien lieven rok omhelze en nog voor 't leste kus;
Naardien mij Jozefs mond noch aanschijn mag gebeuren.
1397. Looze: ijdele. — 1399. Geschoren: beschikt.—I409.Beslaan:
in den zin van „uitvallen". als vroeger vs. 1045. — 1411. Een verf: een
schijn, eenglimp.— 1418. De uitgave heeft: en nog vo or 't leste een kus.
VONDEL IV.
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Judas.
1420 Nu, broeder, geef hem 't kleed, en vrij zijn zat van treuren.

1425

1430

1435

1440

1445

1450

1455

Rub en.
0 pluim, waarin het duifken stak,
't Welk wreede haviken vervoerden,
Terwijl het mij aan hart ontbrak,
En haat en nijd hun aas beloerden.
0 rok, o vaderlijk geschenk !
1J zal ik nacht en dag omarmen,
Als 't hart in droeve tranen drenk.
U zal ik in mijn bed verwarmen.
'k Zal, afgezucht door al 't geklag,
Met u al mijmerende spreken,
Gelijk of Jozef bij mij lag :
En telkens, als mijn oogen leken,
Zal ik haar wisschen met uw wol.
0 wol, o yacht, die 't lam bedekte,
Hetwelk ik blaten hoorde in 't hol,
Dat zijne onnoozle tranen lekte:
Dat op zijn blaten antwoord gaf,
Toen God en alle herders zwegen.
Och Ruben! gij verdient een straf,
Die 't grootste schelmstuk op kan wegen.
't Onschuldig kind hebt gij verdaan,
En in dien jammerpoel gestooten.
Dien ouden man gingt gij verradn,
En van zijn beste pand ontblooten.
0 heilig, o onschuldig kleed !
Men rekke en pijnige al mijn leden,
Geen slag van sterven zij to wreed:
Voor mij, een ondier zonder reden.
Och vader! Ruben is dat wild,
Van 't welk uw Jozef werd versionden.
Hij heeft uw hartebloed gespild.
Uw eigen zonen zijn de honden,
Die 't hert, in 't wilde, woeste veld,
Vervolgden, met hun bitse bekken.
Geloof niet wat men u vertelt;
Hoe wij 't verbloemen, of bedekken.
Onnoozel kleed, onnoozle rok,
Och, wat al jammers broedt een wrok !

1420. Zat: genoegen. —1427. Als 't hart in droeve tranen drenk.
Versta: als mijn hart zich drenkt (verdrinkt) in droeve tranen. — 1441. V erd aan: gedood. — 1451. Gespild: vergoten.
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Levi.
Geef hier dat kleed: ik zal 't bekladden, stukswijs boorden.
1460 Besprenkelen met kunst.
Judas.
Nu, geef het zonder woorden.
Levi.
Dit bloed verstrekk', schoon rood, mijn vinger een penseel.
Zoo tart ik zelf natuur, en 't geestigste paneel.
Hier moet ik 't sprenkelen, daar dik, daar dunner smetten:
Hier scheuren, sleepen; daar mijn scherpe tanden zetten;
1465 Zoo slingeren door 't slijk, en trappen 't met den voet,
Zoo 't nand vermengelen en slijk dooreen, en 't bloed.
Wien zou men met dien rok aldus in slaap niet wiegen?
Ruben.
Eerst broedermoorden, dan den vader nog bedriegen.
Welk een afgrijslijkheid ! ontzien wij schand noch straf?
1470 Och! eerst onschuldig kleed, nu lijkkleed, over graf
En lijk des ouden mans, gij wordt nu mede schuldig,
Ja, schuldiger dan wij.
Judas.
Nu, broeder, zijt geduldig.
Levi.
Indien gij zwijgt, als wij, men kan nets kwaads vermoen.
Ruben.
Wat al blanketsel heeft een schellemstuk van doen?
1475 Men hoeft veel logens, om een logen te bewimplen.
Bedriegers, gaat, bedriegt de herselooze simplen,
En kleene kinders, maar geen man, die hersens heeft.
't Verraadt ons al wat leeft, en al wat niet en leeft.
De putgalm bauwt ons na. De heggen krijgen tongen,
148o De nesten ooren. Hoort, hoe piepen oude' en jongen.
Het veld heeft oogen. Het geboomte sla dit ga.
Levi.
Gij zorgt en vreest te vroeg.
Ruben.
Te vroeg niet, maar te spa.
Men paait zoo licht geen man, die pit heeft achter d' ooren.
1462. Geestigste: fraaiste.— 1476. Simplen: onnoozelen. — 1483. Die
pit he eft achter d' o or e n: die een verstandigen kop heeft.

164

JOZEF IN DOTHAN.

Dat moogt gij zien, wanneer men 't schelmstuk na zal sporen ;
1485 De broeders, hoofd voor hoofd, bijzonder ondervraag;
Op uw gebaren let, hoe zich een ieder draag;
Doorsnuffle plaats en tijd; bespiede of wij verschelen.
Het moorden is geen kunst, maar kunst een moord te helen;
Uit eenen mond gelijk te stemmen overeen.
1490 Ook kan men bokkenbloed van 's menschen onderscheén,
Door reuk, of kleur, of smaak, en wat wij nu niet droomen:
Of ook het kind de rok van iemand zij ontnomen;
Of eenig wild omtrent die wildernissen waart.
Ik raas van ongeduld.
Levi.
Het kleed is nu geklaard.
1495 Kom Judas, lang mij 't geld.
Ruben.
0 schrikkelijke dingen !
Levi.
Ik tel er twintig, dat 's voor elk twee zilverlingen.
Daar broeders, elk een paar.
Ruben.
Wat zie ik met geduld ?
Levi.
Nu Ruben, neem uw deel; het zilver heeft geen schuld.
Judas.
Nu Ruben, neem het geld!
Ruben.
Zou ik mijn handen schenden
1500 Aan dat vervloekte geld?
Levi.
Hoe zal dit spel nog enden?
Hou vast: aanvaard uw deel. Wij deelen in 't gelijk.
Ruben.
O bloedgeld, het zij ver, dat ik nog winning strijk
Uit broederlijk verlies; geen geld zal mij bevlekken.
1494. Geklaard: gereed. — 1497. Wat zie ik met geduld: wat
moet ik nu geduldig toezien. — 1502. Winning: winst.
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Levi.
Zie toe, en wacht u wel, 't verborgen stuk t' ontdekken,
1505 Met dees beteuterdheid: gij zijt er mede aan vast ;
Dies draag, als billijk is, met ons gelijken last.
Ruben.
Hij drage alleen dien last, die raad gaf tot verkoopen.
Levi.
Gij doemde hem ten put; hebt gij u niet verloopen ?
Ruben.
Helaas, om beters wil.
Levi.
't Zij put, 't zij koop, tast aan.
1510 Wij zijn al even schoon; elk heeft zijn best gedaan.
Ruben.
Mijn handen sidderen. Waartoe worde ik gedrongen ?
Och moordgeld, och gij maakt mij schuldig aan dien jongen,
Mijn' broth-.
Levi.
Een halven brodr, en slechts van vaders zij.
Gebroeders, zet u bier, op eene lange rij,
1515 En reikt mij elk uw hand, dat niemands mond zal roeren
Noch reppen van dit werk, maar helpen 't voort volvoeren,
Op halsstraf, wie zich bier een stip to buiten ga.
Zoo onderworp ik mij der broedren ongena.
Nu langt mij elk de hand.
Judas.
Nu Ruben, zonder suffen.
1520 Tast toe.
Levi.
Lang bier de hand.
Ruben.
Hoe laat ik mij verbluffen.
Levi.
Zoo krijgt de handel klem. Voor 't uiterste besluit,
Met macht naar Mambre toe, een knaap en 't kleed vooruit,
1521. Voor 't uiterste besluit: tot besluit van de zaak.
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Wij achter aan. De knaap mag tegen vader zeggen :
Wij vonden dezen rok, geslingerd in de heggen,
1525 Op 't wilde woeste veld, zoo bloedig en beslijkt.
Is 't Jozefs rok, of niet ? bezie, wat dit gelijkt.
Dat zien zal hem terstond van hart en zin berooven,
En 's droomers liefde doen het ongeluk gelooven.
Houdt gij u in 't begin zoo koel, zoo droog als ik,
153o Dan steent en trapt den vloer, totdat men hem verkwikk'.
Ik weet den ouden knecht, van d' eerste vrees verrezen,
Ook grootvaar en 't gezin zoo geestig to belezen,
Dat elk haast roepen zal, verwonderd in zijn geest:
Hoe stil is 't huis, als was er Jozef nooit geweest !
1535 Nu Ruben, zijt gerust : ik wil vrijpostig voorgaan.
Was 't anders, Jozef zou met uw geboortrecht doorgaan.
Komt, volgt mij algelijk, en spreekt uit eenen mond.
Dat geldt naar Hebron toe.
Ruben.
Gaat voor: ik volg terstond.
RUBEN.

Mijn God, ik schrik. Och, wat een huis wil ginder leggen,
1540 Wanneer die logenbO den vader aan koom zeggen,
Hoe 't kleed gevonden zij op 't veld, en toon' hem dat,
Gescheurd, gesleurd, gesleept, van stof en bloed beklad.
Met wat voor ooren zal hij 't hooren? hoe zich houwen?
Met wat voor oogen 's kinds bebloeden rok aanschouwen?
1545 Mij dunkt, ik zie met wat een jammerlijk gestalt
Hij d' armen smijt van een, en achterover valt,
Met zijnen blooten kop; al 't aangezicht geschapen
Natuurlijk als een lijk : de maagden, kinders, knapen,
Ons vrouwen, moeders, en 't geheele huisgezin
155o Toeschieten op 't misbaar : den kleenen Benjamin,
Aan zijne voeten staande, op 't schreien van de moeders,
Beschreien onbewust 't verlies zijns trouwen broeders.
Jai schrei vrij, arrem kind, want gij verliest wel 't meest.
Hij riep op 't lest om u, met een beangsten geest.
1555 Zijn blinde grootvadr komt al bevende, op dat schreien,
De huisdeure uit, en laat zich onder de oksels leien,
Met kommerlijken gang: o stijve stramme stok,
0 blindeman, bedank uw blindheid: want de rok
153o. Steen t: zucht. — 1535. Vrijpostig: vrijmoedig. — 1538. Dat
geldt naar Hebron toe: dat gnat er op los naar Hebron.— 1557. Stok:
grijsaard.
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Des allerzoetsten neefs kan u geen droefheid baren ;
156o Maar hou de hand van 't kleed. 0 schors van honderd jaren
En zeventig min drie, waart gij zoo doof als blind,
Of slecht van ouderdom, als 't jongstgeboren kind,
Zoo zoudt gij tandeloos dat leed niet moeten kauwen.
Mijn brodrs, niet meer mijn broers, hoe zie ik zonder flauwen
1565 Den vader zwij men ? hoe kan Ruben 's harten grond
Bedekken, dat er niet een woord berste uit zijn mond ?
Wij moorders staan beducht, waar vader zij gebleven,
En Levi drukt mijn hand: zwijg stil, of 't geldt uw leven.
Zoo blaast hij mij in 't oor. Was ik een zoutpilaar,
157o Zoo stom, gelijk moei Lots, zoo liept gij geen gevaar,
Dat Ruben 't melden zou, met wenken of met woorden.
Gij broederslagers dwingt mij mee tot vadermoorden.
Zoo morre ik binnensrnonds, half dood van schrik en schroomt',
En word terwijl gewaar, hoe vader weer bekoomt,
1575 Als uit een naren droom: hoe op die dorre wangen
Van wederzijde een traan blijft aan de rimpels hangen.
Hij scheurt in 't end zijn kleed, zijn borst, zijn baard, zijn haar,
Als een krankzinnig mensch, en huilt met groat misbaar:
„Dit 's Jozefs eigen rok : het wild heeft hem verbeten;
158o Een ongenadig dier mijn troost, mijn hart gegeten.
Och, vrouwen! laat mij gaan. Och, kinders! laat mij los.
Gaat, roept een winterbeer, een tijger uit het bosch,
Dat zij den vader ook, gelijk den zoon, verslinden.
Weg, troost van kinderen, van vrouwen, magen, vrinden.
1585 Mijn zoon, wat tijger draagt u in zijn ingewand?
Op, vader, zoek uw kind: begraaf het met uw hand.
Gij vindt misschien in 't woud, in woeste wildernissen,
Een lid, zoo zult gij niet den heelen Jozef missen.
Ja, vond ik voet of hand, of hoofd of been, of iet,
1590 Tot troost in mijnen rouw : nu heb ik anders niet
Dan 't kleed, met bloed besprengd. Ik kus die roode smette,
Dees reten van den rok, daar 't wild den tand in zette.
Och, had een heete koorts dat jeugdig vuur gebluscht
In d' oogen, ik die zelf geloken en gekust,
1595 En 't stervende aangezicht met tranen overgoten,
En na den doodsnik nog dien bleeken mond gesloten:
't Had mij aan troost, noch u aan uitvaart niet gefaald.
'k Zou denken : 't kind heeft zijn natuurschuld vroeg betaald.
Of zoo gij sneuvlen moest, nog liefst door menschenhanden,
1559. N eef: kleinzoon. — 1562. Slech t: eenvoudig, onnoozel. —
1567. W a a r v a der zij ge b 1 ev en: waar de adem, de levensgeesten van
vader gebleven zijn; met andere woorden: of hij wel weer uit zijn flauwte
zal opkomen.
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16on Dan op het eenzaam veld, door leeuw of luiperds tanden :
Want 's menschen hart altijd tot zijns gelijken trekt.
Uw vijand had nog 't lijk met aarde wat bedekt,
Of iemand langs den weg, den doode nog begraven,
En 't lekker aas misgund de kraaien en de raven.
1605 0 ramp, voltooit gij zoo in 't end 't rampzalig jaar,
Hetwelk mijn Rachel lei van 't kraambedde op de baar ,
Mijn bed schoffeeren zag, van mijnen oudstgeboren;
Mijn dochterken verkracht; mijn zonen dol van toren
En wraak, dien moord begaan, aan Hemor en zijn stad;
1610 En al 't Hebreeuwsch geslacht verlasterd en beklad,
Met merkelijk gevaax van goed, en bloed, en leven.
Waar laat ik mij van rouw ? waar wordt mijn geest gedreven ?
0 honderd zeven jaar, wat stapelt gij op een ?
'k Heb in mijn jeugd verdriet en dienstbaarheid geledn :
1615 Mijn broeders wrok bezuurd, veel jaren moeten zwerven;
Maar 't leste valt mij 't zwaarste. Ik ga met Jozef sterven.
Gaat kinders, graaft een graf: mijn beenen worden stijf."
Zoo dunkt mij dat hij kermt, en gordt een zak om 't lijf,
En jammert nacht en dag ; hetzij de zon in 't oosten
162o Verrijze, of dale in 't west; geen mensch kan vader troosten.
Och, d' ouders telen 't kind, en maken 't groot met smart:
Het kleene treedt op 't kleed; de groote treen op 't hart.
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cog in egrpie,
TREURSP EL.
Nusquam tuta Fides.
[Nergens Trouw, waarop men staat kan maken.]
Zie Verg, glen. IV, 373.

INLEIDING.

T

Er volmaking van de trilogie, dichtte Vondel nog den

Jozef

in Egypte.

Hij droeg den 23 October 164o dit treurspel op aan zijn
vriend Joan Vechters of Victorijn, over wien in deel III bl. 248
het een en ander is medegedeeld.
Oordeelende naar het aantal herdrukken, die van dit treurspel
tijdens Vondels leven verschenen, zou men meenen dat het stuk zeer
in trek is geweest. Tien uitgaven zijn tot heden bekend, terwijl het
na dien tijd nog zesmalen opnieuw afzonderlijk uitgegeven werd.
Evenals Jozef in Dothan werd fozef in Egypte ten tooneele
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gebracht v66r het gedrukt het licht zag. De eerste vertooning had
28 Januari 164o plaats, dus nog v6Or Jozef in Dothan, dat eerst
4 Maart van hetzelfde jaar voor het eerst werd opgevoerd.
Het treurspel werd in de jaren 164o-1672 gespeeld op de
volgende dagen :
164o 28, 29, 31 Januari, 5, 7 Februari, 5 Maart.
1641 23 Juli.
1643 26 Maart, 1 1 Mei, 29 September.
1645 7 Maart (De 2 deelen van Jozef).
1646 26 Juli, 3 September.
1649 29 Maart (De 2 deelen van Jozef), 8 April, 18 November.
Daarna telkens de „3 deelen van Jozef" op een avond:
1653 15, 18 December.
1654 19 Maart, 10 December.
1655 19 Mei.
1656 20 April, 22 Juni, 23 November.
1657 5 Maart, 31 Mei, 27 Augustus.
1658 23 April, 5 September.
1659 27 Februari.
166o 12 Februari, 31 Mei, 21 October.
166r 17 Maart, 21 September.
' 662 I I April.
1663 8 November.
1664 28 Februari, 1 Mei.
1665 9 Februari, 5 Mei.
1669 8, 12 Augustus, 26 September, 12 December.
167o 1 o Maart.
Zelfs in 1776 werden de drie deelen van fozef driemalen te
Rotterdam vertoond.
De bier volgende herdruk is bewerkt naar den tekst der eerste
uitgave, in 164o bij Abraham de Wees verschenen.
DEN HEERE

JOAN VECHTERS OF VICTORIJN,
Rechtsgeleerde.

D

E Schouwburgen, te Athene en Rome, zaten van ouds als
voor 't hoofd geslagen, en opgetogen van verwondering over
Hippolytus, die de vleierijen en aanlokkingen van Fedra,

R. 35. De Schouwburgen, te Athene en Rome: voor welke de
„Hippolytus" van Euripides en die van Seneca waren vertoond geworden.
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Theseus gemalin, zijn stiefmoeder, rustig en onbeteuterd afkaatste ;
en lieten tranen, langs hunne kaken, biggelen, over den rampzaligen val des onschuldigen jongelings, sneuvelende van den
wagen, langs het strand, daar 't zeegedrocht, opgewekt door
's vaders vloek en bede, opborrelende, en opbruisende, de paarden
aan 't hollen bracht : zeker een deerlijk onnoozel, erbarmenswaardig
ongeluk, indien men 't gelooven mag; maar wie dit stuk wat
nader inziet, zal lichtelijk bevinden, dat, in 't afslaan der onkuische,
de Amazoner niets zonderlings noch lofwaardigs uitrichtte, waarom
hij den titel van GEKROONDEN HIPPOLYTUS verdiende: eensdeels,
overmits de stiefzoon, niet zonder bloedschande, zijn stiefmoeder
kon misbruiken; anderdeels, om dat hij uit den aard Mmoy&t,cog
en Mcaortjvng, een huwelijkshater, ja vrouwenhater, was; gelijk
Venus bij den poeet zegt:
Hij Scheldt mij d' allersnoodste smet
Van alle de Godinnen,
En schuwt, vervaard voor 't minnen,
Het huwelijk, en 't bruiloftsbed :
en hij zelf:
'k Vervloek, verwensch en vlucht ze altzamen,
't Zij reén, natuur of razernij
1k haat met lust haar vleierij.
Anders is 't met mijn godvruchtigen en allerkuischten Jozef
gelegen, die, van God en de natuur niet misdeeld, na 't uitharden van dien schrikkelijken storm der bekoringen, in de bloem
en hitte zijner jaren, na zijn onverdiende tweejarige gevangenis,
op den troon van eere geraakt, in huwelijk trad met Asnath, des
Aartspriesters dochter ; waar bij hij Manasse en Efraim winnende,
wel deed blijken, dat hij stok noch blok was, gelijk Xenocraat
de philosoof, van wien de overgoelijke en dartele Phryne [die
Venus kerk beschonk nit heur lijfrente met een autaarbeeld en
Venus van 'outer goud] ging uitroepen, dat ze, al den nacht, bij
een koud en zielloos stokbeeld gelegen had; nadat ze bij hem.
ondergekropen, 's morgens, ongekust en ongerept, van zijn bevrozen zijde opstond, want zij besloot, 't moest een God of steen
wezen, die geenen trek tot juffers gevoelde, daar zoo schoon een
gelegenheid hem tergde om zijne menschelijkheid to betoonen. Het
beliefde den heiligen Geest onzen degelijken Jozef, als een zuiR. 3. Sneuvelende: doodvallende. — 6. Onno oz el: onverwacht en
onvoorspoedig. – 9. A m a z oner: Hippolytus was de zoon van een Amazone. — 14. Den podet: Euripides en Seneca beiden : immers de vier
eerste der hier volgende dichtregelen zijn naar Euripides, de drie andere
naar Seneca vertaald. — 30. 0 v er goel ij k e: schoone.
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veren spiegel van onverzettelijke kuischheid, op te hangen, in de
slaapkamer der jongelingen, die, van moeders lichaam aan, met
schoonheid en bevalligheid overgoten, menigmaal, in de lente van
hun leven, door den tooverzang dezer meerminnen, schipbreuk
lijden, naar gelegenheid van landen en plaatsen, maar meest in
der koningen hoven ; daar godvruchtigheid, kuischheid, temlust,
zedigheid en matigheid, wildbraad, en dikwijls kwalijk te vinden,
de ongebondenheid, volglust en reukeloosheid welkom zijn.
Wat al gevaar en zorg is aan de schoonheid vast !
Een lichaam, overlain van schoonheid, strekt een last
Ondraaglijk voor de ziel, die onder 't pak gaat stenen,
En hoeft een sterken staf van deugd, om op te lenen,
Indien zij 't ongeschend, en zonder ongeval,
Langs 't glibberige pad des levens, torsen zal;
Want schoonheid strekt een wit van elks bekoorlijkheden.
Een ieder vlamt er op : men vleit haar met gebeden,
Bezit van eere en staat, genot van weelde en vreugd
De schoonheid, die dan treedt in 't bloeiendst van haar jeugd,
Is reukeloos en teer, en laat zich licht verleien
Van 't lokaas, daar bedrog haar loos mee weet te vleien ;
Verkiest het schijnbre goed, met eenen dommen zin,
En slaat, al wulpsch en blind, den ruimen doolweg in;
Wiens ingang lieflijk schijnt in 't eerst, maar in het ende
Hoe langer enger wordt, met doornen van ellende
En zwarigheen begroeid, wanneer men, met beklag
En tranen voortgesleurd, niet weer te rugge mag.
De bijbelsche en wereldsche historian waarschuwen de jonkheid,
als met vuurbakens, door de ongelukken en rampen, waarin zij
vervielen, die de wulpsche lusten den vollen toom gaven: en of
men van Herkules versiert, dat Deugd en Wellust hem tot ongelijke wegen noodigden, nochtans strekte hij zelf, dikwijls in wellusten verzopen, en eindelijk daardoor deerlijk om hals geraakt,
een onstichtelijk voorbeeld voor anderen, die dien verliefden vrouwenheld, als een Heilige, op 't altaar zagen staan. Ook kunnen
min tot stichting dienen de sture en zure Melanion, die, in wildernissen en woestijnen, het schuwe wild op de hielen zittende,
van alle vrouwenaangezichten, als van gruwelijke grijnzen en ondieren, al bevende en doodsch van schrik, voortliep ; ook sommige
Heidenen, die, de weelde van hun natuur met vergiftige dranken
uitblusschende, of met steenen messen besnoeiende, al schaamrood
R. 6-8. Daar godvruchtigheid enz..... wildbraad zijn:
daar men jacht op maakt, er op uit is, om hen, die godvruchtig enz, zijn,
te verleiden en te doen vallen. — 8. R e u k eloosheid: roekeloosheid.
Len en: leunen. — 3o. Versiert: verdicht.
-12.
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moeten aanzien, dat deze Hebreeuwsche profeet en held, in 't
worstelperk en de loopbaan der kuischheid, met den prijs strijken
ga; naardien zijlieden door uiterlijke middelen, dees alleen uit
kracht van zijn geloof en godvruchtigheid, vrijwillig, midden in
een koninklijk hof, midden onder een ledig, lekker en jufferachtig
y olk (dat in de rozen en violetten der vleiende wellusten tuimelde)
die zoetprikkelende lusten ternde ; niet gelijk een opgevoede bij
Pittheus, of in Pythagorische, maar in de volmaakte leeringen en
schole des allerheiligsten Meesters, van wren hij, zoovele eeuwen
te voren, door zijnen onbesproken wandel, vernedering en verheffing, een schets en schaduw verstrekte. Stichtelijker zal dan
mijn onversierde Hippolytus, op 't gewijde tooneel tredende,
uwe E. en anderen laten oordeelen, of mijn tooneelijver hem naar
't leven uitbeeldt ; en of zijn schoone ziel, ten schoonen lichaam,
oogen en aanschijn uitstralende, en mijne tooneelbeelden eenen
luister bijzettende, zoo de gunst der aanschouweren verdient, dat
men dan van hem mag zeggen:
Tutatur favor Euryalum„ lacrymaeque decorx,
Gratior & pulchro veniens 6 corpore virtus.
De lieve tranen op de wangen,
De deugd, aanvalliger en kuisch,
In 't overschoone lichaam thuis,
Aan Jozef hier den loopprijs langen.
Mijn Jozef verblijdt zich en lacht alreé, omdat hij valt in uwe
handen, die hem zoo groot eene gunst toedroeg, gelijk bleek in
't vertalen van Sophompaneas; toen uwe boekenkamer,gelijk voorhenen en sedert menigmaal, ons voor een Parnas diende: want
uwe bezigheid, telkens het heur beroep toelaat, gaarne metde
Zanggodinnen uitspannende, zelf Apollo verzen offert, of gedienstig een slagveer strekt, aan de wieken der zwanen, die, grijze
en afgezongen vogels van verre nastrevende, den hemel ter eere
zingen ; waarvan eeuwig getuigenis zal geven hij, die eeuwig
wenscht te blijven
Uwe E. dienstwillige dienaar
JOOST VAN DEN VONDEL.

't Amsterdam, 164o. den
van Wijnmaand.

23en

R. 8. Pittheus: een zoon van Pelops, en koning van Troezen, die 't
eerst lessen van redekunst zou gegeven hebben. Hij voedde zijn kleinzoon
Theseus en diens zoon Hippolytus op. — 18. Tutatur fa v o r enz. ./Enead
Lib. V, vs. 343. — 28. H e t: Versta : als het.
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Ozef, van Madianners en Ismaellers in Egypte gevoerd, en verkocht aan Potifar, koning Faroos kamerling en hofmeester,
wordt door zijns heeren gunst vrij gemaakt, in kunsten en
wetenschappen opgetrokken, en ten leste gezet in 't opperste bewind van 't huis, door ,God merkelijk gezegend, onder 't opzicht
dezes jongelings, wiens wijsheid en deugd in een schoon en welgeschapen lichaam uitmuntende, de Hofmeesteres zoo verlekkerden,
dat ze menigmaal die godvruchtige en allerkuischte ziel tot onkuischheid zocht te bekoren ; maar telkens, zoo standvastelijk en
godvruchtelijk, afgeslagen zijnde, en gelegenheid bespiedende, op
zekeren feestdag, op hare schandelijke begeerte drong, en aanhield,
ja hem bij zijn kleed greep: waarover hij ten huize uitvliedende,
het kleed ten beste gaf aan haar, die, al 't huisgezin te zamen
roepende, den Hebreeuwer geweld en schennis te last lei, 't welk
bij haren gemaal zulks geloofd werd, dat hij den beschuldigde
in 's konings gevangenis smeet.
Het Treurspel begint en eindigt met den dag. Potifars huis is
het tooneel. De Rei van Engelen spreekt de voorrede.
PERSONAGIEN.
REI VAN ENGELEN.
JOZEF.
VOEDSTER.
STAATJUFFERS.
JEMPSAR.
POTIFAR.
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Aar schijnt de zon op 't hof, en zijn vergulde tinnen,
En wekt heel Memfis op, en schiet heur stralen binnen
Dit hoffelijke huis, en alle zalen van
Den grooten Potifar, dien koninklijken man ;

D

R. 4. Opgetrokken: opgeleid. — 15. Zulks geloofd werd: zoodanig geloof vond. — 7ozef in Egypte. 3. Dit h of felij k e huis: dit huis,
dat tot de hofgebouwen — evenals in den volgenden regel: di en k on inklij ken man, dien man, die tot de hofhouding des konings — behoort.
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5 Wien Jozef, Jakobs zoon, als een gewenschten zegen,
Weleer lijfeigen werd ; toen hij van verre wegen
(In Kanaan van zijn gebroederen verkocht,
Aan Arabiers, en over Nij1 te markt gebrocht,
En weder opgeveild) te hoof in dienst geraakte,
1 o Bij Faro's ambtenaar, die hem goedwillig slaakte,
En zette dien Hebreeuw, geleerd, van elk bezind,
En zijnen meester trouw, in top van 't huisbewind.
De beer, door 's dienaars trouw, ontlast van alle zorgen,
Hecht, nacht en dag gerust, den avond aan den morgen ;
15 Maar niet zijn gemalin, vrouw Jempsar, die, ontroerd
In haren geilen geest, zoo schendig wordt vervoerd,
Om, buiten spoor van eere en van betaamlijkheden,
Het vuur van deze pest (die ziel en lijf en leden
Zoo doodelijk besmet) te koelen met een kus
20 Van Jozefs schoonen mond en kuische lippen: dus
Verslingerd op zijn deugd en deugd, en zuivre zeden,
Heeft zij nu, dag op dag, den jongeling bestreden :
Die nooit op haar geboOn noch lokaas acht wou slaan,
En nu den jongsten storm groothartig uit moet staan.
25 Het huis van Potifar wil een tooneel verstrekken
Van 's helds godvruchtigheid, die wij om strijd bedekken,
Met deze vleugelen, waarmee wij zijn gedaald
Op aarde, uit 't eeuwig licht, dat van Gods aanschijn straalt,
In Jozefs aangezicht, en elk ontvonkende oogen,
3o Waar uit dees hofmeestres haar koortsen heeft gezogen.
Heel Memfis recht van daag een afgods staatsie aan,
En al de stad reed toe op 't prachtigste uit te gaan;
Maar Jozef (binnenshuis gezind Gods troon te naderen,
En zich vast kleedende) reed toe den troost der vaderen,
35 Den eenen waren God te groeten met gebeén,
En biddende met Hem als in gesprek te treén;
Uit goddelijke zorg, voor geen onnutte droomen,
En 't geen hem in den slaap te nacht is voorgekomen ;
Opdat hij het gemoed met zulk een voedsel stijf,
4o 't Welk aan het lichaam niet, maar aan den geest beklijf:
Want eene ziel tot God en 't goddelijk gedreven,
Behoeft, als 't lichaam, spijs en voedsel om te leven;
5. Al s een g e w ens chten z e g e n: dit slaat op Potifar, en de dichter
wil zeggen : dat Potifar lang gewenscht, lang er naar uitgezien had, iemand
van Jozefs bekwaamheden ter bestiering van zijn zaken te bezitten. —
8. En over N ij 1: hier deelt de snede van 't os. het woord over in twee
deelen, en toch zonder hinder, omdat men lezen kan : Aan Arabiers (e n.
over Nijl) ter markt gebrocht. — 10. Slaakte: versta: van slaafsche, ondergeschikte diensten vrij stelde. — 1 I. Elk bezind: ieder aangenaam. — 32. Reed toe: bereidt zich, maakt reeschap.
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Om onder 't juk van 't vleesch, hetwelk den geest vermast,
Niet eens to struikelen, maar boven haren last
45 Te streven naar omhoog, naar 't eenig wit der vromen,
Van waar alleen de ziel beginsel heeft genomen ;
Dies zij, in 't slijk gespat van 's levens oorsprong af,
Vast woelt, en hijgt naar Hem, die 't al zijn wezen gaf.
Maar ziet dien jongeling daar uit zijn kamer stappen.
so Hoe zweemt hij naar de deugd en al haar eigenschappen !
Nu luistert, wat die wijze en heldre mond ons zeit,
En hoe voorzichtig 't hart zich tot den strijd bereidt.
Jozef.

55

6o

65

7o

75

8o

Zijt wellekom, herboren stralen,
Die schemering en duisternis
Het hoofd beschaamd doet onderhalen;
Vertoont ons al wat zichtbaar is,
Paleizen, naalden, lanen, stroomen;
En wekt het al wat adem schept.
0 zon, die, met uw gouden toomen,
Den hemel tot een renbaan hebt ;
Van waar gij al des werelds oogen
Bekoort, met dat bekoorlijk licht,
Welks ondergang wij noo gedoogen :
0 alverkwikkende aangezicht,
Wanneer zal uwe fakkel baren
Den dag, dien langgewenschten dag,
Dien ik geheele twalef jaren,
Verdagvaard heb met mijn beklag;
Den dag, die mijn verdriet koom slaken,
En vaders vroolijk aanschijn toon ;
Mij kussen doe der broedren kaken,
Ook Benjamins onnoozle koon,
En och, den grond van mijn geboorte;
En zet mij op mijn grootvaArs erf,
Vernoegd voor Mambre en Hebrons poorte,
Eer d' oude man van hartzeer sterf;
Terwijl ik hier worde aangevochten
Van Jempsar, 't heete en dartle dier ,
't Welk, razende van minnetochten,
Niet blusschen kan dat heilloos vier,
Tenzij in mijn bederf en schennis.

5o. Hoe zweemt hij: hoe gelijkt hij. — 5 7. Naalden: Pyramiden of
obelisken. — 68. V er dagv a ar d: gedaagd. — 72. 0 nn o o zl e: onschuldige. — 78. Dier: voor vrouw, en meer bepaald voor: verliefde vrouw.
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0 blinde, o breidelooze vrouw !
Hoe breng ik uw gemoed tot kennis,
Voor dat vergrijp, vol naberouw?
Wat zwarigheden of er naken?
Wat of die nare droom beduidt?
Tenzij Gods Englen mij bewaken,
'k Raak zonder schipbreuk hier niet uit.
'k Was, dacht mij, in een schip getreden,
En stak van land: een storm stak op,
Een kille schrik beving mijn leden,
En gaf de vroolijkheid de schop:
Dan scheen mij d' afgrond to verslinden:
Dan zwichten wolken voor den mast,
Gesold, geslingerd van de winden:
De kiel raakte op een zandplaat vast:
Daar zat ik eenzaam en verlaten,
En klaagde vast mijn nood de zee :
Maar klacht noch kermen mocht hier baten:
De zee voelt niemands hartewee.
0 hemel, zoo die norsche buien,
Waarmede ik droomende overvoer,
Al weder strijd en ramp beduien;
'k Beveel, o stuurman, u het roer
Van mijn gemoed: gij kunt mij sturen
Behouden aan een stille kust;
En of gij 't onweer lang liet duren,
Nog slaap ik in uw schoot gerust.
Mijn God, mijn toevlucht, uw geboden
Gaan mij ter harte in dit geschil:
U eere ik, maar geen valsche Goden,
Noch os, noch hond, noch krokodil,
Gelijk dees domme Egyptenaren:
Behoe mijn ziel in deze baren.
VOEDSTER. STAATJUFFERS.

115

Voedster.
Wie klopt hier aan de kamerdeur?
Staatjuffers.
Doe op, de Juffers staan er veur.

94. Dan zwichten wolken voor den mast: dan werd het schip
zoo hoog opgenomen door de golven, dat de mast de wolken doorboorde. —
95. De uitgave heeft: van wier win den.
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Voedster.
Och, raakt aan grendels noch aan sloten,
Ik kom u bij.
Staatjuffers.
Hoe, slaapt mevrouw ?
Voedster.
Haar oogen, effen wat beschoten
Van vaak, mij, vol van angst en rouw,
Vast houden wakende, en verlegen.
Zij heeft te nacht een koorts gekregen,
En niet een oogenblik gerust.
De brand in 't bekkeneel gestegen,
Neemt af, maar is nog niet gebluscht.
Staatjuffers.
Wij kwamen om het haar te poeren,
Te krullen, en met goud te snoeren,
En haar op 't sierelijkst te kleén.
Voedster.
Versiert u zelf, en gaat vrij heen :
Ze is niet gesteld om uit te komen.
Staatjuffers.
En of dit kwalijk wierd genomen,
Dat wij, haar latende in dien staat,
Ons durven geven op de straat.
Voedster.
'k Blijf borg, laat mij alleen betijen :
'k Weet u van opspraak te bevrijen,
En ken haar luimen al te wel.
Staatjuffers.
Zoo durven wij, op uw bevel,
't Gezicht van deze feest genieten ?
Voedster.
Gaat heen, het zal haar niet verdrieten.

124. B e k k en eel: hersenkas. — 126. Te p o e r e n: poederen, poeieren.
Haarpoeder was ook in Vondels dagen in gebruik; doch ze was niet wit,
gelijk in 't laatst der vorige en in 't begin van deze eeuw; — maar van
een stof, geeigend aan de kleur van 't haar. Zoo poederde zich de lichtblonde met zilverstof, de rosachtige met goudstof, de zwartharige met spiesglas of andere vonkelende stof.
VONDEL IV.
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Staatj uffers.
Och, Isis loone u deze deugd,
0 oude voedster, die ons jeugd
Vergunt met andren te vergaren.
Voedster.
'k Bedenk als nog mijn jonge jaren,
Met lust en weelde doorgebrocht,
En gun u gaarne dezen tocht.
De rozen blozen om te pluiken.
Wie tijd heeft, moet haar tijd gebruiken.
Ik draag de juffren haat noch nijd.
Gaat henen, bezigt uwen tijd;
Daar tranen, lijkzang en gebeden
Zich mengelen met vroolijkheden.
REI VAN ENGELEN.
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17o

Zang.
Sluit voor begeerte uw graag gezicht ;
Zij loert, zij loert om in te varen.
Sluit d' oogen, vensters van het licht,
Indien gij wilt uw hart bewaren :
Want zoo begeerte eens binnen sluipt,
Zij zal bederf en jammer baren,
Dat eeuwig smert, en eeuwig druipt.
De dingen zijn niet als zij schijnen :
De worm zit binnen lekker ooft,
En levend kleur bedekt venijnen.
Hij doolt zeer licht, die licht gelooft :
In paradijzen nestlen slangen :
De slangen hangen boven 't hoofd,
Daar goude en blozende appels hangen :
Dies wacht uw vingers, wacht uw hand,
Noch vat den dood niet met uw tand.
Tegenzang.
't Godvruchtige geslacht van Seth
Lijdt schipbreuk op korale klippen,
Op een albaste, een streelend bed ;
En strandt op 't zachte strand der lippen,

143. 'k Bedenk. Alle uitgaven hebben: 'k B e da n c k; de lezing is van
Dr. J. van Vloten. — 168-17i. Dit ziet op het gebeurde v6Or den zondvloed.
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Die vleien kunnen als weleer
Haar moeder, die met Adams slippen
Den ganschen aardkloot rukte om veer.
De voorgang in 't wellustig Eden
Wordt nagevolgd van tijd tot tijd:
Men schept vermaak in 't overtreden :
d'Oprechtigheid versmelt en slijt.
De hemel, opgewekt door 't sarren
Van zulk een opgehoopte spijt,
Verheft tot boven aan de starren
Een zee, van geen gebergt gestuit :
Een zee wischt alle vlekken uit.

175

i 8o

Toezang.
Wat ziet men schoone naakten zwemmen,
En drijven op den wereldvloed.
Al 't water bluscht en temt dien gloed,
Niet machtig om zich zelf te temmen.
Of vrouwelusten veel beloven,
Men ziet hoe duur die lusten staan:
Men ziet de wereld ondergaan;
En komt verboden lust nog boven?

185

190

HET TWEEDE BEDRIJF.
VOEDSTER. JEMPSAR.

Voedster.
IJ slaapt, doch ongerust ; 'k wil zachtjes nader treén.
Hier left het hoofd: zij smijt haar armen staag van een,
En nauwlijks halfgedekt kan 't bed de leden houden.
195 Best dek ik 't naakte lijf, dat anders mocht verkouden.
Mij dunkt, zij droomt: 'k wil stil bij 't hoofdeind blijven staan.
Hoe raaskalt ze in den slaap : nu laat haar eens begaan !

Z

200
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Jempsar.
Al gaf mij het geluk te dragen
Den schepter met den tulleband,
En d' eigen kroon, die Faro spant,
Al zat ik op des konings wagen,
Geecrd als koningin van 't land;
'k Had tienmaal liever te behagen
Uwe oogen, bruin als diamant,
Dan 's konings oogen, en de zielen,
Die voor deze aardsche Goden knielen,

1 8o

210

JOZF IN EGYPTE.
En hen verheffen hoog in top.
Ik nam de kroon van mijnen kop,
En kroonde uw hoofd met puik van stralen.
Een kus zou 't allemaal betalen.
't Genot van eenen kus is meer
Dan al 't genot van staat en eer.
Voedster.
Helaas ! voor 't minnend hart is rust noch vred geschapen;
Want Min houdt scherpe wacht, als al de zinnen slapen.

215

220

Jempsar.
Duur lang, o liefelijke pijn
Van minneschichten, diep geschoten.
Smelt Venus vuur uw hart in 't mijn ?
Heeft zij uw hart in 't mijn gegoten,
En bei de harten, eens-geaard,
Ononderscheidelijk gepaard ?

Voedster.
Genoegelijke droom, kunt gij dees vlammen blusschen ;
Ik wil, in Jozefs plaats, haar mond en wangen kussen.
Jempsar.
Dat 's artsenij van iemands mond.
Wie kust mijn kwijnend hart gezond ?
225
Verzoet gij zoo dit bitter lijen ?
Och Jozef, duik, mijn morgenstar ;
Och vlucht : daar dreigt u Potifar.
Hij komt ons deze vreugd benijen.
Daar moordt hij u in mijnen schoot.
23o
Waar heen gevloden voor den dood ?
Och voedster, help, hij moordt, hij woedt, om mij te krijgen.
Voedster.
Wat razernij is dit ? dus uit den bed te stijgen ?
En fangs de kamer naakt te vliegen in het hemd,
De vlechten om het hoofd, als dol en ongetemd ?
235 Wat razernij is dit ?
jempsa r.
Helaas, waar zijn mijn zinnen ?
Voedster.
Die zijn van huis, Mevrouw.
21 9. Eens - g e a ar d: eensgezind.
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Jem psar.
Och, haal ze weder binnen.
V oedster.
Hoe hijgt ge dus ontsteld ? bedaar wat, en bekoel.
Nu koom, en zet u hier wat neder in dien stoel,
Naardien gij op de koets niet langer kunt geduren.
240 Koom, schiet dien tabberd aan.
Jempsar.
Waar ben ik ? in wat muren ?
Voedster.
Mevrouw, gij zijt in huis. Hoe ziet ge zoo beroerd ?
Hoe hangt dit haar om 't hoofd, zoo wild en ongesnoerd ?
Nu koom, laat mij begaan : ik zal 't een luttel schikken.
Wat kwam u over ? kan een droom u zoo verschrikken ?
245 Daar is de spiegel: zie, en spiegel dit gelaat.
Aanschouw eens, hoe die brand van 't hart in de oogen slaat ;
Hoe mager 't aanzicht kwijnt, en d' ingevallen kaken ;
Hoe Min het schoon misverft, en hoe zijn boog kan raken
Een ongewapend hart. Hoe heel ik dees kwetsuur ?
25o Blusch uit, blusch uit bij tijds dit zorglijk smeulend vuur.
Blusch uit den brand, eer die in 't dak van 't hof koom steigeren.
Jempsar.
Zoo lang die jongeling mij zijnen mond zal weigeren,
Ziet Jempsar hulp noch troost voor haar bedroefde kwaal.
Helaas, waar was ik straks ? wat vriendelijke straal
255 Verscheen mij in den droom ? hoe flonkerden die oogen ?
V oedster.
Vertel dan uwen droom.
Jempsar.
Mij dacht, 'k werd opgetogen
Met Jozef, mond aan mond, in Venus heilgen troon,
In Venus ledikant, omheind van minnegoOn :
Die schutters deden niets dan naar ons harten doelen ;
26o Wij niets, dan minnebrand en kus met kus to koelen.
0 welk een lieven glued gevoelde ik, schicht op schicht !
Wat lust is dat, die 't brein als uit zijn leger licht ?
Laat andre zinnen vrij om weelde en wellust woelen,
1k noem den grootsten lust, verbeelding van gevoelen
241. Beroerd: hevig ontsteld van ontroering. — 259. Doelen: mikken.
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265 Der onderlinge vlam, die door al d' adren rijdt,
Maar zulk een zaligheid nut niemand onbenijd ;
Want midden onder 't spel kwam mijn gemaal gevaren
Met eenen blooten dolk ; straks rezen al mijn haren.
Hij bluschte in mijnen schoot dit leschvuur van mijn gloed,
27o Bespattende mijn borst en aanzicht met dat bloed,
Om 't welk mijn bloed dus ziedt en schuimt, en 't hart moet
[zuchten.
Dat dreef mij uit den bedde, om lijfsgevaar te ontvluchten,
En dezen tweeden steek, die naar mijn boezem ging.
Och Jozef, Jozef, och ! och schoone jongeling !
Voeds ter.
275 Zwijg stil, het geldt uw hals. Hoe nu dus ongebonden ?
Ik heb uw jufferen alreé van kant gezond en.
Ai bind, om slaven en gezin, uw tochten in.
Ik schrik voor uwen heer: wat, schaam u voor 't gezin.
Jempsar.
Ik pas op eer noch schand, noch op mijn eigen leven.
28o De Min vervoogt het al.
Voedst er.
Waar wordt mijn kind gedreven
Van dolle razernij ?
Jem psar.
Ai, moeder, spreek zoo niet,
Noch scheld geen razernij mijn redelijk verdriet.
Uit rijpe reden wordt mijn hartewee geboren.
Gemeene schoonheid mag gemeen vernuft bekoren,
285 Dat reukeloos slechts ziet de dingen over 't hoofd,
Of licht bestemt, 't geen 't oog al blindelings gelooft :
Maar wie met oordeel mint, zal zich alleen vergapen
Aan eenig puikschoon, tot verwondering geschapen :
Gelijk dit uitheemsch licht, dat leider ! al te kuisch
290 Verguldt gewelf en zaal van ons gezegend huis ;
En dunkt het u, dat ik nog revel zonder reden ?
Bezie den jongeling van boven tot beneden,
Hoe vrouw Natuur aan hem te kost leide al haar schat.
Wat wraakt uw oordeel bier ? Wat wenscht gij anders, dat
295 Niet straks tot misstal strekt ? Wat rots wordt niet bewogen ?
Nooit zag een valk in 't hof zoo wakker uit zijn oogen ;
265. R ij d t: trilt. — 280. V er y oogt: bestuurt. — 286. Bestemt: beaamt. — 288. V e r w on dering : bewondering. — 295. mis s t a 1: misstand.
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Die oogen, daar de Min, gezeten op zijn stoel,
Het alles brandt en blaakt, en blijft zelf koud en koel.
Het hooge voorhoofd schijnt een glans van zich te spreien.
30o Men ziet het blonde haar zijn lokken aardig zweien,
En zwieren over nek en over schouders heen.
In 't aanzicht gloeit de verf. Wie zag ter wereld leen
Van maaksel zoo volmaakt, zoo net, zoo evenmatig ?
De mond (die 't zeggen dorst) te stemmig, en te statig,
305 Zou iets vrijpostigers vereischen, 't geen een mensch
Van zulke jaren voegt, zoo had ik al mijn wensch ;
Zoo zwom ik in een zee van allerhande volheid.
Ai moeder I noemt gij nog uw dochters liefde dolheid ?
Och Jozef, Jozef, och, de rede leert het mij,
310 Dat ik u minnen moet, al schijnt het razernij.
Voedster.
Dit kweekt uw koorts : is 't vreemd dat gij zoo fang blijft kwijnen ?
Jempsa r.
Gelijk langs eene beek de bloemen schooner schijnen,
Daar 't water over drijft ; zoo schijnt zijn eedle geest,
Zijn ziel wel ruins zoo schoon, door 't lichaam, schoon van leest,
315 Waarin met overleg dees kiesche geest kwam dalen,
En flikkren, eveneens gelijk verdronke stralen
In mijnen, en gelaat, en voeglijkheid, en al

Wat iegelijk bekoort en trekt, met zulk een val,
Dat hij zich meester maakt van vrouwen en van heeren,
32o En waard is niet een huis, maar rijken te regeeren.
Och Jozef, Jozef, och, de rede leert het mij,
Dat ik u minnen moet, al schijnt het razernij.
Voedster.
Gij zijt te krachtig en hardnekkig in 't verbeelden.
Jem ps a r.
De hemel overgoot met overmaat van weelden
325 Dit huis, gedurende 't voorzichtige beleid
Van dat lieftallig kind. Het welig veld ontzeit
Ons vruchten noch gewas. De dienaars en de knapen
En slaven spoen hun werk. Mijnheer mag veilig slapen,
Op Jozefs wakkerheid. De Koning en al 't hof
33o Onthalen Potifar met ongemeenen lof.
Hier hapert niets, dan dat wij hem vergeefs beminnen,
300. Zweien: zwaaien. — 317. Mijnen: 't Fr. mine, voorkomen,
trekken. — 318. Iegelijk: iedereen. — Val: welstand.
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En hij te kriegel valt, en al te stijf van zinnen,
In 't weigren van mijn bede, en dagelijksch verzoek.
Voedster.
Zoo keer uw slaaf den nek, met een verdienden vloek.

Jempsar.
335 Och Jozef, laat mijn vloek veeleer mij zelve treffen,
Dan uw alwaardig hoofd, hetwelk ik wensch te heffen
Tot aan de starren toe; te kransen met een krans
Gevlochten van mijn haar, met uitgelezen glans.
Wie haat zijn eigen hart, of wordt er op verbolgen ?
34o Wanneer de zonnebloem vergeet de zon te volgen
Met lonken ; wanneer haar verdriet 't geliefde licht
Te aanschouwen, met een zoet en minnelijk gezicht ;
Dan zal ik dien Hebreeuw, mijn lief, den nek toekeeren.
Een aangewende min valt lastig te verleeren.
345

Voedster.
't Valt licht te haten, die onz' gunst en vriendschap haat.
Hij blijft toch even schuw, en vliedt u, waar gij gaat.
Jempsar.
Te feller wordt mijn vuur door 't weigren aangesteken.
Voedster.
Gelijke liefde kan gelijke liefde kweeken.

Jempsar.
Geloof me in 't geen ik voel : de liefde in haar bejag
3 5o Is heetst op 't wild, 't welk zij niet achterhalen mag,
En heeft min trek tot iets, dat maklijk wordt gevangen.
Begeerte groeit te meer, door 't vurige verlangen.
De min is haar geen ernst, die om het afslaan suft.
Rechtschapen dapperheid wordt niet zoo licht verbluft.
Voedster.
355 Gij kocht dien knecht voor slaaf : wat lief hebt gij verkoren ?
Jempsa r.
Zwijg stil, verklein hem niet : gij moordt mijn ziel door de ooren.
Wat zwerft er menig held, dien 't aan geluk ontbreekt,
Maar niet aan scam noch deugd. Al wat in Jozef steekt
Gelijkt niet slaafs, maar beers : dat zwinksel en die gaven
35o. Mag: kan. — 355. Dien knecht: dien jongeling.
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36o Getuigen, hoe hij nam zijn oorsprong uit de braven :
Doch 't zij, zoo 't wil ; ik wensch voor zijn slavin te gaan.
Gelukkig waar de vrouw, die onder hem mocht staan.
Voedster.
Het minnende oog vergroot die dingen zonder oordeel,
Acht alle droomen waar, en rekent schade voordeel.
365 Mevrouw, 't is valsche waan, die uw verstand misleidt.
Verkies een veilig pad : geloof niet wat ze zeit.
Al gaf hij schoon gehoor, zoo leert uw staat u duiken.
Gij moogt dien jongeling niet openbaar gebruiken,
Maar steelswijs, en ter sluik, en ergens in een hoek,
37o En met een hart vol schriks.
Jempsar.
Dat is al 't geen ik zoek.
Gesloken min smaakt zoetst, in duistre en diepe holen :
Daar leeft men bij den nacht ; daar glimmen Venus kolen
Met levendiger gloed, dan bij den lichten dag.
Voedster.
Zwijg stil, ik hoor mijn heer : mij dunkt, ik hoor gewag.
375 Daar klopt hij aan de deur : ik beef voor mijn gepeinzen.
Verbijt u toch een poos : wat raad om dit te ontveinzen ?
POTIFAR. VOEDSTER. JEMPSAR.

Potifar.
Doe open, Voedster; hou! wat onrust hoor ik hier ?
Hoe vaart Mevrouw ?
Voedster.
Een vrouw is een rampzalig dier :
Daar zit zij voor de sponde, en heeft maar pas geslapen.
Potifar.
38o Hoe is het toch, mijn troost ? hoe is 't met u geschapen ?
Jempsar.
Gelijk gij daaglijks ziet ; het lust mij maar van pas.
367. Al gaf hij schoon gehoor: ofschoon hij gehoor gaf.— 368. Open.b a ar: zoo, dat het ieder bekend zij, vrijelijk, op wettige wijze.— 374. Gewag: beweging. — 381. Maar van pas: niet al te best.
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Potifar.
Zoo leunt een kwijnend beeld, gebootst van maagdewas,
Op eenen ebben stoel en laat het hoofd vast hangen.
Is dit die lieve mond ? zijn dit dees zachte wangen,
385 Die gij mij eerstmaal boodt, met onverzaden lust ?
Heeft Potifar zoo vroeg den bloesem afgekust,
En al dat blozend schoon van 't aanschijn afgestreken ?
Uw rozen gaan eerst op, voor 't licht, dat door wil breken,
En op den drempel staat, den valen nacht te spijt,
390 De Goden hoeden het, dat niet een bui van nijd,
Van norsche zwarte nijd ons koom zoo vroeg berooven
Van zooveel helderheen, als uwe jeugd beloven
De lusten van uw lief en trouwen bedgenoot,
Die nergens zachter rust, dan in dien warmen schoot.
39 5 'k Moest, overwonnen door uw zuchten, door uw tranen,
Mij, zeven nachten lang, van dit schoon lichaam spanen ;
En twijfel waar ik hebbe in mijnen plicht gefaald,
Omdat gij, als voorheen, niet uw gemaal onthaalt,
Ja, schier afkeerig schijnt van hem, en van het leven.
400 Zeg op, waar is u stof tot ongenoegt gegeven ?
Wat maakt u wars van 't licht, en mijne oprechte min ?
Mijn lief, of hapert het aan iemand van 't gezin?
Gij zucht, en antwoordt niet. Wie zijn ze ? Ik zal hen straffen.
Ontdek het uwen heer: hij kan er raad in schaffen.
405 'k Wil dat een iegelijk u viere, en eere, en dien :
Dat ze altezamen u, als mij, naar de oogen zien.
Gij steent, en kropt het in : hoe kan ik dit gedoogen ?
Wat hartewee schuilt hier ? De tranen staan in de oogen.
Wat schreit gij ? spreek vrij uit, en meld mij, waar het schort.
410 De kranke, die haar leed den arts verbergt, verkort
Zich zelve, maar wie 't klaagt en meldt, die kan men helpen.
Zeg op: is 't in mijn macht, ik zal dees wonde stelpen.
Jemps a r.
Vertrouwt gij, dat wij wars van uwe liefde zijn,
Ons liever, dan voorheen de dag en zonneschijn,
415 Die nu verkwikken komt al wat begon te flauwen ?
O smert! o hartewee ! wat valt dit hard te kauwen!
Maar laas ! nog harder te verduwen, voor een vrouw,
Die, teeder van gemoed, niet opmag tegen rouw,
En onmin. Heilig oog des hemels, die beneden
420 Op de aarde met uw straal de minste onzuiverheden
382. Geboots t: geboetseerd. — 396. Span en : spenen. — 400. Ong eno e g t : ongenoegen. — 458. 0 p m a g: op kan.
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Ontdekt en altijd zelf zoo rein en zuiver zijt,
Gij ziet en kent mijn grond. 0 Goden, helpt, hoe snijdt
Dat woord ons in het hart.
Potifar.
Nu sus, niet te ongeduldig.
Voedster.
Mevrouw blijft eeuwig dienst en trouw en liefde schuldig
425 Dengenen, die haar trouw aan zijne trouw verknocht,
En zoude er blijk van doen, indien ze meer vermocht :
Maar vrouwen zijn gelijk het weer der zomerdagen,
En onderhevig meest aan luimen, en aan vlagen.
Laat deze droeve bui van onlust overgaan.
43o De zon getroost zich wel, dat d' afgeschenen maan
Verflauwt, en niet een lid meer schijnt te kunnen reppen :
Terstond verrijst ze, en lacht, en komt weer luister scheppen
Uit hare wederga, dies koesterenden straal.
De sluimerende Min is slechts op een verhaal
435 En om meer voorraad uit, en zal eerlang al tevens
Opborrelen vol saps, doortintelen vol levens
De leden van u beide, en zetten, met meer blijk
Van gunst en gloed dan ooit, al 't achterstel gelijk.
Pot ifar.
Wat oordeelt d' arts van haar, en van dit langzaam kwijnen?
Voedster.
44 0 Zij heeft te groot een moed, en schaamt zich ziek te schijnen,
Bij artsen of gezin.
Potifar.
'k Had hoop, dat zij haar geest
Verkwikken zoude, op 't hooge en heerelijke feest,
Hetwelk de juffers zelfs bekleeden, en vereeren.
Voedst er.
Misschien help ik Mevrouw voor middag in de kleeren.
Potifar.
445 Bekoort u 't hoogtijd niet? het woelt alree op straat.
434. Verhaal: verademing. — 438. 't Achterstel: 't achterstallig. —
443 . Bekleeden: versieren. — 445. 't Ho o g t ij d: het hooge feest.

i 88

JOZEF IN EGYPTE.

Jempsar.
Dit feest bekoort mij min dan d' eenzaamheid. Ai, laat
Mij heden in de stilte, en achteraf bedaren :
't Wordt beter. 't Gekrioel der uitgelaten scharen
Mocht steurnis geven aan de zinnen. Al mijn lust
450 (Indien er lust is) strekt tot afgescheiden rust.
Voedster.
Zwaarmoedigheid, van haar gedachten overladen,
Zoekt altijd eenzaamheid, en wandelt doodsche paden.
Potifar.
Zwaarmoedigheid wordt zoo door eenzaamheid gevoed.
Gezelschap baart vermaak.
Jempsar.
De barring van 't gemoed
455 BHA duren, daar het ruischt van strijdige gezinden.
Potifar.
Vergader zonder strijd.
Jempsar.
Waar is die plaats te vinden ?
Voedster.
Belieft het u, Mijnheer, beveel den huisvoogd vrij,
Dat hij Mevrouw in alls van daag te wille zij,
't Gezin vertrekken doe, en steurnis zoek' te mijden.
Jempsar.
46o 0 ja, dat waar mijn wensch ; dat zou mijn geest verblijden.
Potifar.
Het zal geschien, mijn troost. Daar noodt mij ons karos
Op 't hooge feest : grijp moed.
Jempsar.
Mijn hart.
Potifar.
Nu laat mij los.
Ik hoop na 't hoogtijd u in betren staat te ontmoeten :
Laat Jozef midlerwiji mijn schuld gedienstig boeten.
454. Barning: branding. — 455. Gezinden: hier genomen voor 't
m. v. van gezind t e; doch met verzachten uitgang. — 457. Den hui sv o o g d: Jozef. — 459. 't Gezin: het hofgezin, de hofstoet.
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Jempsa r.
465 Och voedster, vat dit woord: hij zelf geeft ons verlof.
Voedster.
Zwijg stil.
jempsar.
Spreek Jozef aan: nu hebt gij sprekens stof.
Voedster.
Och zwijg, Mevrouw, zwijg stil, eer hij u hoor geluid slaan.
'k Zal luistren wat Mijnheer den huisvoogd zeit in 't uitgaan.
De juffers gaan vast heen: de juffers nooden hem:
470 Hij weigert haar 't gelei: daar hoor ik Jozefs stem.
POTIFAR. JOZEF.

Potifar.
Wel Jozef, gaat gij nu de juffers niet geleiden
Naar 't vrouwentimmer, om het oog te laten weiden
In zulk een schoonen rouw, die lijk en uitvaart siert
Van Apis? suft gij thuis, nu al de wereld viert?
Jozef.
475 Mijnheer, ik kan den tijd wel eenzaam overbrengen.
Hoe verder van dat vuur, hoe minder zorg voor zengen.
De juffers tieren best in 't midden van 't gewoel.
Hij blake om haar, wie wil; mijn aard is stil, en koel.
Potifar.
Kan zoo een jongling zich van zoo veel zonnen spanen,
480 Van 't vuur, 't welk schooner speelt door teere juffretranen,
Dan 't licht door eene wolk; wanneer de regenboog
Gespannen, regens spelt, en verft de lucht omhoog.
Dit beurt om vier jaar eens. Hoe blijft gij zoo afkeerig
Van feesten?
Jozef.
Ik was nooit nieuwsgierig noch begeerig
485 Om d' uitvaart te bezien.
Potifar.
De toestel wijst wel aan
Met wat een heerlijkheid dees staatsie toe zal gaan,
472. 't V rouw entimmer: het vrouwenvertrek.
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Ja heerlijker dan ooit in menig jaar te voren.
Wien zou ze heden niet, wien morgen niet bekoren ?
Van daag de ridderschap, en schutterlijke kracht,
490 Met slepende geweér: een Bubble rij en pracht
Van Isis priesteren, gedost met hartevellen :
Dan 't aangebeden lijk, en die dat lijk verzellen ;
De koning, en al 't hof: de heeren, en de raad:
De koningin in rouw : haar sleep, en heele staat,
495 Met sluiers om het hoofd, met tranen op de wangen :
De borsten opgekrabt, de lucht met lijkgezangen,
Met priesterlijk geloei, tamboer, en sisterklank,
En cymbelgalm gepropt: de spietsen taai en langk
Bewonden met een mirt, geslingerd heen en weder.
500 Aldus geleidt men 't lijk, de straten op en neder,
Tot daar het eeuwig wordt de grafnaald toevertrouwd.
Maar morgen, effen als de zon, gehuld met goud,
Het hoofd heffe uit de kim, om 't aardrijk meé te deelen
Dien goddelijken glans; steekt Memfis zijne kelen
505 Al teffens op, van vreugd, en juicht uit eenen mond:
Gezegend zij de dag, die Apis weder vond.
Men haalt dan 't gouden vat uit het Godheilig koffer,
Mengt water, aarde en geur dooreen, en giet het offer
Op 't voorhoofd van dien God, die gulde horens draagt,
510 En met een halve maan de maan tart, eer het daagt.
De stad komt naar den Nij1 met macht hem tegenloopen.
De kopre poorten gaan voor zijn geloei straks open.
Zoo wordt hij op het koor gezet, voor 't hoog autaar.
Hij stond te voren bier vier etmaal droef en naar,
515 Uitbeeldende Isis druk, behangen met zwart linnen.
Men leidt hem 's nachts stil uit, bij dag met staatsie binnen:
Dan offert elk voor 't koor, 't zij ouderdom of jeugd.
Wie heden smelt van rouw, springt morgen op van vreugd.
Jozef.
Men viere Osiers geboorte- of sterfdag, of de granen
52o Van Isis, of gestarnte, of zon, of nieuwe manen,
490. Met slepende geweér: ten teeken van rouw. — 500. 't L ij k:
van Apis namelijk. Men weet dat deze godheid door de Egyptenaren gediend werd onder de gedaante van een zwarten stier, met een wit kolletje
op 't voorhoofd, de gedaante van een arend op den rug, en op de rechterzijde een maanvormige witte viek. Het dier mocht maar zekeren bepaalden
leeftijd bereiken, na welken het gedood werd en een ander gezocht, dat
op die zelfde wijze geteekend was. Zoo lang dit niet gevonden was, heerschte
er rouw door geheel Egypte, die bij het opsporen van het verlangde in
vreugdefeesten verkeerde.
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Of 't zevendaagsche feest des Nijls, of wat men wil;
Men bidt den Vuurgod aan, of koe, of krokodil,
Anubis, Ammon, of wat wijders wordt geboden;
Ik volg 't Hebreeuwsch gebruik, en geene uitheemsche Goden.
525 Eert Koptus Zonnestad en Memfis een getal
En menigte van Goon ; wij eeren overal
Een Godheid met gebeen en zuivre offeranden.
Potifar.
't Ontbrak Egypte nooit aan hemelsche verstanden:
Dat weet gij, die, volleerd in wijsheid, kwaamt zoo knap
53o Te steigren op den troon van alle wetenschap.
Jozef.
Ontlast mij van dien lof: want heb ik iets bedreven,
't Welk lof verdient, dat zij den hemel toegeschreven,
En u, die aan uw slaaf niet luttel leit te kost.
Wanneer men heet volleerd, is de eerste les begost.
Potifar.
535 Men wacht van over zee vernuften, met veel smeekens
Aanhoudende om te rain, wat onze naaldeteekens,
Gebeelde wetenschap en wijsheid zonder end,
Verbloemde spraak, alleen 't scherpluistrende oor bekend,
En heiligdommen, al verborgenheèn verbloemen.
54o d' Uitheemsche zal dit rijk der wijzen moeder noemen,
En zuigende haar borst godvruchtig voedsel af,
Den godsdienst voeren thuis, dien zij den vreemdling gaf.
De vreemden zullen hier [tenzij de orakels falen]
Den godsdienst niet alleen, maar ook hun wetten halen;
545 En de aardboOm omgezet, naar Memfis gouden stijl,
Wil zijn verandering dank weten onzen Nijl.
Jozef.
'k Beken, dees school vermag de wereld te stoffeeren
Met koppen, die natuur op 't spitst hier kennen leeren;
Maar 'k wenschte, dat ze eens klaar uit het natuurboek zag,
55o Wat wondre oorzaak eerst het licht bracht aan den dag:
Zij zou met ons Hebreen straks 't eenig Wezen vieren,
In plaats van hemelsch heir, of voglen, visschen, dieren,
Of hoofdstof, of een held, of een, die 's volleks gunst
Verdiende, door een vond van vollek-nutte kunst.
529. Knap: snel, vlug. — 534. Begost: begonnen. — 548. Spitst:
scherpst.
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Potifar.
555 Wat oord des lands komt naast door godsdienst aan uw zeden ?
Jo ze f.
Daar 't Kreeftvuur gloeit op 't hoofd, en Knef wordt aangebeden ;
Die, barende het ei door zijnen zwangren mond,
Wel aanwijst, dat dit groote onmetelijke rond,
Van eenen God, die nooit beginsel heeft genomen,
56o En nimmer sterven kan, alleen zij voortgekomen.
Potifar.
Ontdek mij op wat grond gij uwen godsdienst plant.
Jozef.
Op overlevering, gereikt van hand tot hand,
En openbaringen aan opgetogen vaderen,
Doch meest aan Abraham ; in wiens godvruchtige aderen
565 Die Godheid zweefde en dreef. Wat zal ik zeggen van
Dat hoogverlicht vernuft ? waar zag de zon ooit man
Zoo onbesproken vroom, zoo vreedzaam, zoo rechtvaardig,
Zoo onderdaan, zoo braaf, en zulk een zegen waardig
Als Abraham ? was 't vreemd dat 's hemels eigen mond
57o Zich eeuwig aan dien held en aan zijn kroost verbond ?
Potifar.
Dien vader, die zijn zoon, ja, eenig kind wou slachten ?
Jozef.
En branden op 't autaar.
Potifar.
Hoe vallen die gedachten
In 't redelijke brein ? Wijdt 't vaderlijk gemoed
De Godheid een autaar, door 't kinderlijke bloed ?
Jozef.
575 Uit dwang, noch landsgewoont', noch eerzucht, noch iets
[menschlijks :
Maar om te toonen, dat hij niet bezat iets wenschlijks,
't Geen stond te weigeren den rechten Eigenaar,
Die 's mans gehoorzaamheid beproefde op dat autaar;
526. K n e f: een godheid, aan welke de Egyptenaren de schepping der
wereld toeschreven. Eusebius verhaalt uit Porphyrus, dat Knef werd afgegebeeld met een ei, dat uit zijn mond voortkwam. Het e i was vanouds het
zinnebeeld der aarde.
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Den wil voor 't werk, den ram ontving in Izaks stede;
58o En zwoer hem zulk een gunst met nimmer schendbren eede.
De godsdienst van dien held slacht de ongerijmdheid niet
Van 't geen door Tyfons wraak gesmakt werd in den vliet ;
Hetwelk uw priesterdom, met ongeverfde wangen,
Nog statig voert ten toon, in jaarlijksche ommegangen.
Poti far.
585 't Geen, onder deze schors, voor 't yolk verborgen leit
Dat 's een natuurgeheim; hoe zich de vruchtbaarheid
Der dingen in 't begin beholp met vochtigheden;
Hoe een het alles teelt. 't Luidt vreemd, dat een besneden
Durft reppen 't geen hij zelf aan God te wijden plach,
590 Zoo dik 't onnoozel bloed beschreit den achtsten dag.
Jozef.
Nooit joeg, 't geen God het oog der mannen ging vertrouwen,
Roo wangen aan of schaamt' de maagden noch de vrouwen;
Gelijk uw feest, kwansuis versierd met ijdlen glimp.
Gods wijsheid zweeft te hoog, en boven alle schimp.
595 Zij gaf haar eigendom dit teeken, tot een zegel
Van 't opgerecht verbond, en schreef het voor een regel
Van kuischheid ; leerende besnoeien hart en zin
Van dartlen wellust, en van wulpsche en woeste min.
Behalve dat dit schut onheelbre en andre smetten,
600 En 't menschelijk geslacht door telen voort kan zetten.
Potifar.
Nu riek ik, waarom gij de juffers zendt voorhedn.
Jozef.
Vertrouw, belieft het u, Mijnheer, dat wij Hebredn,
Veel meer dan eenig yolk, de bloem der jaren wijden
De kuischheid ; om wiens wil wij heiliglijk vermijden
6o5 Gelegenheid en plaats, die ons verrukken zou,
Door 't lonken op een maagd of een gehuwde vrouw.
Ja, zonder halsstraf mag bij de onzen nergens duren,
Een, die haar welig vleesch aan boelen durft verhuren.
Wij huwen onbevlekt den maagdom aan een maagd,
610 Uit teellust, niet uit lust, die 't geil gezicht behaagt.
Potifar.
Zoo straft gij overspel, geweld, en maagdeschennis?
583. Met ongeverfde wangen: met schaamtelooze kaken, zonder te
blozen. — 59o. D i k: dikwijls. — 6oi. Zendt voorheên: vooruitzendt.
VONDEL IV.
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Jozef.
Wel degelijk. Helaas ! gaf God dat ik geen kennis
Moest dragen van die wraak, noch zulk een schendig stuk.
Potifar.

Gij zucht er om, als raakte u eenig ongeluk.
615 Ik ga, 't wordt tijd. Mevrouw heeft lust, noch 't mag haar beuren
Te feest te gaan : ik wil dat niemand haar koom steuren
In de eenzaamheid, en elk de zwakke viere en dien',
Indien zij iets verzoekt.
Jozef.
Mijnheer, het zal geschien.
REI VAN ENGELEN.

Zang.
62o

625

63o

635

Egypte, woudt gij leeren,
Waarin uw zegen leit ;
Gij stofte op Fenixveeren,
Noch vette vruchtbaarheid
Des Nijlstrooms, die uw landen
Bevochtigt, jaar op jaar,
Noch ijdele offeranden
Noch Vuurgods blind autaar ;
Maar op des werelds Vader,
Geroemd van Abraham,
Toen hij Bees grenzen nader,
Ja, hier ten hove kwam
IJ met die vonk verbazen ;
Gelijk zijn naneef ook
Die kool zoekt aan te blazen :
Opdat uit vonk en rook
Gods vlam het Hof koom blaken,
En sla in alle daken.
Tegenzang.
Door vloeken noch door zegen
Zal d' onversierde God
Dees valsche Goon uitvegen ;

612, 613. Hier zinspeelt Jozef op de wraak, indertijd door Simeon en
Levi, wegens het schenden van Dina, op die van Sichem genomen. Zie
Genesis XXXIV. — 638. D e on v er sierde God: de God die niet verdicht is.
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Maar eer zijn eigen rot,
Verzwerende de glansen
Van 't eeuwig schijnend licht,
Om koe of kalf zien dansen,
Met eenig laf gedicht ;
Daar zij van kroezen zijpen,
Op 't zatte en dronken feest
Terwijle snaar en pijpen
Verdartlen lijf en geest
Van jongen, en van ouwen.
Gods tolk, op dat gekrijt,
Dien afval zal aanschouwen,
En brijzelen van spijt
In steen gesneden wetten.
Wie kan dit land verzetten ?
Toezang.
Dat kan ten leste 't Hemelsch wicht,
't Welk, dien onnoozlen moord ontvloden,
Naar Memfis, met zijn klaar gezicht,
Ter neder stort de duistre Goden ;
Doet Ammon kloppen op zijn mond,
En, staande op een gesternden grond,
Laat gloende tongen nederdalen
Op visschers kruinen, die zoo knap
Verstommen Isis priesterschap,
En eeren in verscheiden talen,
Recht uit, klaar uit, en onverbloemd,
Dien God, daar Jozef hier van roemt.
HET DERDE BEDRIJF.
VOEDSTER. JOZEF.

Voedster.
Daar komt hij : hoe zal ik mijn woorden best beleggen ?
Die jongman is to kuisch, en Het zich nooit gezeggen,
Hoe minnelijk Mevrouw hem onderging, en bad :
67o Zijn voeten staan niet stil. Wou 't slechts gelukken, dat
Hij 't een oor bood, en stond, terwijl ik het doorboorde
Met mijn geslepen tong : 'k zag hoop geboren voor de
64o-649 . Voorstelling van den kalverendienst der Israelieten. — 645.
Zij p en : zuipen. — 655. 't Hem el sch wi ch t: Christus. — 662. Die :
de v is s chers namelijk. — Knap: vlug, handig. Zie vs. 529. — 667. B eleggen: overieggen.
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Bedrukte en bleeke schim, die nauwlijks half gesierd,
En half gekleed, mij smeekt en bidt, en herwaart stiert,
675 Of zij door mijn beleid hem aan haar snoer kon krijgen.
Hij wordt mijn tred gewaar, en leert mij dit verzwijgen,
En deist op elken tred. Helaas ! nu krimpt mijn moed.
Ik wensch, tot heil van 't huis, u allerhande spoed,
Begaafde Jongeling, te vroeg verward in zorgen.
68o Ik wensch u goeden dag.
Jozef.
Ik u een kuischen morgen.
Voedster.
Kan nu dat heerlijke en langgewenschte feest
Niet lokken buitenshuis uw staag gespannen geest,
En donker voorhoofd ; om die wenkbrauw wat te ontwarren,
In zulk een heldre lucht, vol puik van joffrestarren ?
685 Uw aangezochte jeugd verdient met recht, dat zij
Door zulk een open ruimte en hemel spelen rij ;
Daar nooit godvruchtigheid zoo stip ging op haar orden,
Of zij kwam om te zien, of om gezien te worden.
Verslenst gij zoo de bloem en 't eelste van uw tijd ?
690 Al wat men op zijn tijd niet plukt, dat gaat men kwijt.
Joze f.
Laat die om Joffrenpracht zijn tijd vrij gaan vergissen,
Die zoo veel over heeft, dat hij er van kan missen :
Wat mij belangt, mijn tijd valt kort en schaars genoeg ,
Indien ik dagelijks met erns mijn meesters ploeg
695 Zal drijven, zoo 't betaamt, en op mijn huisambt passen,
Aleer daar distelen en doornen over wassen :
Of gunt mijn dienstbaarheid mij eenig overschot
Van tijd, dat draag ik op, met al mijn hart, aan God,
Den toevlucht der Hebreen, mijn hoop, en vast betrouwen.
700 Ik spreek met God alleen, dies rep mij van geen vrouwen !
Voedster.
Versmaadt gij dat geslacht van zulk een zoeten aard ?
Een vrouw was 't, die u droeg, een vrouw heeft u gebaard :
Uw lippen, van geen slang noch tijgers opgetogen,
Die hebben melk en bloed een vrouw van 't hart gezogen.
7o5 Ai, Jozef, matig u in 't spreken : spreek geen woord,
Hetwelk uw moeders eer niet ophou, zoo 't behoort.
691. Vergissen: weggooien, verkwisten. — 703. Opgetogen:opgevoed.
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Jozef.
Zoolang mijn aders slaan, op 't bloed mijn geesten teren,
Zal ik mijn moeders naam en haar geheugnis eeren,
En, om mijn moeders wil, wat vrouw ter wereld leeft.
710 Het vrouwenaanschijn is de print, daar God in zweeft,
En Gods gelijkenis. Al wie Gods schepsel lastert,
Verlastert God in 't beeld en is van reen verbasterd.
Voedster.
Wat zoo, dat brave woord past zoo een jongeling,
Die teffens zoo veel gunst van 's hemels gunst ontving.
715 De vrouwen komt die eer, al zwegen al de mannen.
Men zag nooit liever paar in een verbond gespannen
Dan man en vrouw, misschien wie d' uwe wezen zal ?
Dies built uw zinnen wat, de vrouwen te geval.
Gedienstigheid wint gunst. Wie toeleit eens te huwen,
72o Leer heur naar de oogen zien : de min verflauwt door 't
[schuwen.
J ozef.
Hij Legge op huwen toe, die lust heeft tot dat juk,
En stelle in zulk een last zijn opperste geluk ;
Mijn toeleg is nog wild, mijn min nog ongeboren :
Doch zoo mij zulk een lot daarboven werd beschoren,
725 Dat rolt te zijner tijd van zelf wel in mijn schoot.
Raakt God mijn hart met min, ik geef den boezem bloot.
'k Heb andre zorgen, die mij 't minnen wel beletten.
Wie minnen wil, moet hart en zinnen daar na zetten.
De min eischt niemand half, maar den geheelen mensch.
Voedster.
73o Helaas ! hoe raak ik dan eens 't ende van mijn wensch ?
Jozef.
Wat wenscht gij met dien zucht ? Wat of de voedster mompelt ?
Voedster.
Dus over 't hoofd in druk en zwarigheid gedompeld.
Jozef.
Wat zwarigheid is dat ? Wat schoot er ? Spreek klaar uit.
712. Reèn: rede. — 723, Wijd: ver.
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Voedster.
Och, zaagt gij, hoe Mevrouw het hart van hartzeer sluit.

Jozef.
735 Wat nu ? Kan ik haar smart en hartewee genezen ?
Voedster.
Dat staat misschien aan u: och, liet gij u belezen.
Jozef.
Belees mij niet: 'k heb last ontvangen van mijn Heer
Mevrouw ten dienst te staan. Wat ik, behoudens eer
En ambt, vermag, dat wordt haar willig opgedragen :
740 Maar komt gij om mijn kroon, mijn kuischheid te belagen,
Zoo wick, en rep mij niet, dat naar iets schendigs smaak,
Of 'k zal voor Potifar ontvouwen al de zaak,
En zoo gelijk ze leit : ik pas niet op dit krijten.
Wat u dan overkomt, moogt gij u zelve wijten.
Voedster.
745 Hebreeuwsche spruit, 't zij ver dat ik u lagen leg.
Betrouw wat beters : jaag al die gedachten weg.
Verlegen met Mevrouw, van hoogen nood gedreven,
Verstout ik mij dus verre om raad met u te leven,
In 't uiterste gevaar ; wordt hierin iet misdaan,
75o 't Geschiedt om beters wil. Och, blijf een luttel staan :
Gij weigerde nooit mensch zijn klachten aan te hooren.
Jozef.
O schennis ! o verdriet ! 0 had ik nu geen ooren !
Voedster.
Verwensch uw ooren niet zoo reukeloos en licht,
Noch dreig dus, met een wars en overdwars gezicht,
755 Een dienstbO, die u niets oneerelijks komt vergen ;
Maar zich van angst en schrik niet langer weet te bergen.
Gij weet niet wat al leeds ik over heb gebracht
Dus lang, maar nooit zoo bang als nu den ganschen nacht.
Dat kermen neemt geen end, dat zuchten, stenen, weenen.
76o Wat nood waar 't, borst mijn hart : nu bersten zelfs de steenen
Van mededoogen. In haar oogen komt geen vaak :
743. Ik pas niet op dit krijten: ik geef niet om dat schreien. — 748.
Raad....leven: raadplegen.
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Of sluimert ze een poos, zij raaskalt, en de spraak
Verraadt al wat ze droomt. Een torts verbrandt heur aren,
En 't slapen schijnt de kwaal en ziekte te verzwaren ;
765 Zoo 't slapen heeten mag, dat 's lichaams krachten mat.
Zij vloog nog heden op, de kamer langs; zoo dat
Het op krankhoofdigheid geschapen uit te komen,
Men haar met slot en boei en keten dient te toomen.
'k Ontveins vast voor mijn Heer, en stuur vast van der hand,
77o Al wat ik sturen mag, maar al vergeefs: de brand
Stijgt hooger. Och, wat rand ? wat raadsman helpt mij sturen?
Ik ben mijn rand ten ende.
Jozef.
En blijft die koorts nog duren ?
Rampzalig dier, gij geeft uw lijden lijdig toe.
Wat maakt, wat maakt gij 't mij, maar meest u zelve moe !
775 't Heeft week op week geduurd, en endlijk zoo veel dagen.
Hoe heb ik, dag op dag, uw stormen afgeslagen,
Met zulk een eerlijk hart, als zoo een jongman voegt,
Die als vergift vermijdt, al 't geen daar 't hart af wroegt.
Ik wensch haar eerbaarheid en onbesproken zeden.
Voedster.
78o 'k Vertoon u haren nood, en koom niet ongebeden.
Ai, Voedster, bad ze, ga, en spreek dien held toch aan.
Hij weiger' niet, voor 't lest mij eens te woord te staan.
'k Ben wel getroost zijn minne, als 't wezen moet, te derven,
Mag mij een troostlijk woord gebeuren voor mijn sterven.
785 Mijn vleesch versmelt als sneeuw, in dezen zoeten brand,
Hij hoor' mijn jongste klacht, en hou een luttel stand.
Hij vall' die hem bemint, zoo straf niet als te voren.
Zoo bad ze, en dreef mij voort.
Jozef.
Zij dreef u, maar verloren.
Ga henen, voedster: ga vrij heen, van waar gij kwaamt.
790 De dienstmaagd slacht de vrouw : was 't wonder dat de
[schaamt
U niet belette dus mijn kuisch gehoor te tergen,
En dat oneerlijk stuk zoo schendig af te vergen?
765. Mat: afmat. — 773. L ij dig : tamelijk, nogal. — 780. En kom
niet ongeb e de n. Versta: ik kom op haar verzoek. — 788. V e r lo r en:
tevergeefs.
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Voedster.
Ik verg u niets, maar koom Mevrouwe te geval.
Jozef.
0 schand ! gij vergt mij dat ik haar believers zal.
Voedster.

795 Ik volg alleen mijn last : en maakt u dit verbolgen ?
De voorslag staat aan haar, aan u de keur van volgen,
Of weigren zoo zij iet verzoekt, 't geen kwalijk past.
Jozef.
Wie om het lokaas zwiert, en hengelt, raakt wel vast.
Al wie gevaar bemint, vervalt daardoor in lijden.
Soo Men moet alleen geen kwaad, maar d'opspraak zelf vermijden.
Hoe verder van dien strik, hoe vrijer van gevaar.
Hier schuilt een slang in 't gran.
Voedster.
Waar schuilt die ? wijs me, waar ?
Jozef.
Men boet met zware schade een al te licht betrouwen.
Voedster.
Men vindt gebrek in mans : men vindt gebrek in vrouwen.
Jozef.
8o5 In vrouw, of man, hoe 't zij, dat geldt al even veel,
Wanner ons 't ongeluk gevat hebb' bid de keel.
Voedster.
'k Vertrouw nochtans, gij zoekt 't bouwvallig huis te stutten,
En 't ongeval des zelfs met alle macht te schutten,
Zoo wel als ik. Gij hoort, het onheil dreigt nabij,
810 Het onheil van een dood, of snoode razernij :
En zoudt gij dezen slag bijtijds niet helpen breken ?
Jozef.
Waar met Met dat gebrek te koestren en te kweeken ?
Haar lieflijk t' ondergaan, met een gemaakten schijn,
8o8. Schutte n: keeren, tegengaan. — 813. Ondergaa n: voorkomen.
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Alsof men waar gezind haar' lust te wil te zijn ?
815 En waar hiermee die slag, waarvoor gij vreest, gebroken ?
Dat lescht geen brand, dat dient veeleer om 't vuur te stoken.
V oedster.
Moet ik u leeren, 't geen uw harsens niet ontbreekt :
Hoe een voorzichtig arts met al zijn wijsheid smeekt
Gebreken, die geen mensch noch kunst vermag te heelen.
82o Al wat geen heelen kan verdragen, moet men streelen,
Noodzakelijk. Men geef dees razernij wat bots:
Zij lijdt geen tegenspraak, en staat gelijk een rots ;
Of loopt, als 't schuim der zee, zich op een rots te bersten.
Och, zaagt gij, hoe haar lest die blinde buien persten
825 Tot wanhoop. Waar ik 't hoofd eens henen wende of keer;
'k Zie hartzeer aan Mevrouw, en sidder voor mijn Heer.
Het brein is driftig, nog veel driftiger haar leven.
Zij mag zich zelf verdoen, een wissen doodsteek geven,
Of springen in een put, of van een galerij.
83o Wie 't onheil treft of niet, het treft voorzeker mij,
Wiens zorg zij werd vertrouwd : och, of ze een ander koze.
Jozef.
Nu weet ik nauwelijks hoe deze zinnelooze,
Dus aangeprikkeld, mij wil rukken buiten spoor
Van mijn vertrouwden plicht ; de hemel schiet er voor.
835 Is dit de kracht van Min, die [bobbelende in de aren,
Uit een genegenheid en heete trek tot paren,
Wanneer zij al te diep haar taaie wortels schiet,
Door 't staroogen, op 't geen zij 't allerliefste ziet]
't Verwonnen hart alzoo vermeestert met gedachten
840 Op 't ingedrukte beeld dat geenerleie krachten
't Verzetten kunnen, van 't gewenschte minnewit,
Dan door verbeeldingen nog machtiger als dit?
Want Min heeft, uit heur aard een nasleep van gebreken,
En zorg, en moeilijkhthi, die 't miltebloed ontsteken,
845 Waaruit een donkre damp allengskens opwaarts zweeft
Naar 't brein, daar het verstand zijn stoel en woonplaats
[heeft ;
Zoo wordt het bekkeneel beneveld en de zinnen:
Het hoofd draait om end' om, en rust niet van te spinnen
818. Smeekt: lenigt, verzacht. — 827. D r i ft i g: onbestendig, onrustig. — 828. Ma g: kan. — 834. De hemel schiet' er voor: de
Hemel zette er een schut voor, schutte het, kome tusschenbeide.
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't Geen d' overpeinzingen in hare bezigheen
85o Op 't ingeprente wit vast rokkenen op een.
Dit malen zonder end, wat zou het anders kunnen,
Dan al de zwarte gal verbittren en verdunnen,
Tot dat ze zette in vuur en vlam al 't ingewand
En vliegende in het brein verweldig' het verstand.
855 't Waar allerraadzaamst dan haar uit den huize brengend,
En met een deugdelijk gezelschap daar vermengend,
't Gemoed te voeren veer van dien vervlockten lust ;
Als binnenshuis aldus, met opzet, zonder rust,
Bij dees gelegenheid die geilheid aas te geven.
Voedster.
86o Och, Jozef, geef mij raad : dit geldt Mevrouw haar leven.
Jozef.
Gij hebt mijn raad gehoord : ik ben dit tergen moe.
Weet iemand beter raad, zoo hou mij dit te goe.
VOEDSTER. JEMPSAR.

Voedster.
Wat antwoord zal ik nu 't verlangend harte brengen ?
't Waar groote kunst een drank zoo op zijn pas te mengen
865 Met iet wat liefelijks, en iet wat wrangs en stuurs,
Dat zij, Wiens dorstig hart een gloed van zooveel vuurs
Naar zich getrokken heeft, niet feller kwam te ontsteken,
Of voelde, op eenen sprong, den bland van 't lijf gestreken,
Door 't walgen van zijn min ; nu hij haar bede ontzeit,
87o Daar zij doodkrank en flauw, alsop doods oever left
En zieltoogt ; en getergd, door spijt op spijt te laden,
In top staat, om te slaan tot reukelooze raden.
In zware krankheen is geen zorgelijker ding,
Als schichtige ommezwaai ; want die verandering
875 Baart menigmaal de dood. Hoe raak ik uit dit lijden :
't Gevaar is voor de hand en dreigt van wederziiden.
Och, Isis, Isis, help mij raden : maar blijf staan,
Daar komt Mevrouw al zelf.
Jem psar.
Hoe is die tocht vergaan ?
Geeft Jozef u gehoor ? zeg op, ik wil dat weten.
859, A as: voedsel. — 868. 0 p ee nen sprong: plotseling. — 874.
S chi c h tige : overhaaste,
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Voedster.
88o Mevrouw, hoe dus om 't hoofd gezwollen, en bekreten ?
Jempsar.
Geeft Jozef u gehoor ? niet lang gesammeld, nu 1
Voedster.
Die gast hield zich, in 't eerst, nog even koel en schuw,
Ja borst met dreigen uit, alsof hij 't stuk wou melden,
En mij, bij zijnen Heer, die stoutheid doen ontgelden.
Jempsar.
885 Zoo keert gij zonder troost en lessching van mijn vlam ?
V oedster.
Ik bracht hem, dat hij stond, en tot bedaren kwam,
En luisterde een pool, getroffen van meedoogen,
Beklagende uwen staat, met tranen in zijn oogen.
'k Zag liefde en schrik om strijd malkandren gaan te keer.
890 Aan de een zij stond Mevrouw, aan de ander zij mijn Heer.
De zinnen neigden wel om Jempsar te believen,
Maar deisden, uit ontzag van Potifar te grieven.
Mijn geest hing midlerwijl, vast tusschen vrees en hoop.
Men had er mogen zien, hoe 't bloed al heimlijk kroop,
895 Daar 't niet kon gaan. Het scheen of overleg van reden
Zich zonder zijde droeg, in zulke strijdigheden.
Ten leste bleef de schaal recht in den evenaar :
Hij dankte u voor die gunst, ging heen, en zuchtte zwaar.
Jempsar.
Hij zuchtte, en ging zijns weegs, en laat mij deerlijk zuchten,
90o En vliedt mij als een slang ? Zijn dit dan al de vruchten,
Die ik van mijne min zal maaien ? Neen, o neen,
Uri middel weet ik nog, al was er anders geen,
En dat is mij genoeg, om eens bier uit te raken.
Voedster.
Wat rand ? Mevrouw besterft zoo wit gelijk een laken
905 In 't aanzicht : durf ik wel geluid slaan ? o mijn schroom !
Zij zijgt : best zwijg ik stil, tot dat ze wat bekoom'.
Jempsar.
Och, voedster !
892. Ontzag: vrees. — 896. Zonder zij de: onzijdig.
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Voedster.
Och Mevrouw !
Jempsar.
Ik heb een jongste bede.
Voedster.
Bid vrij, en spreek vrij uit, en zet uw hart to vrede.
Jempsar.

Ga naar den huisman toe, die bij ons landhuis woont,
910 En zeg hem, die zich staag gedienstig heeft getoond
Aan zijne vrouw, dat hij, niet spader als op morgen,
Mij een paar adders breng', doch steelswijs, en verborgen,
En in een korf met blaan en vijgen toegedekt.
Voedster.
Wat zouden de adders doen ? Waax henen of dit strekt ?
915 Ik hoop niet, dat gij u wilt dooden met die slangen.
Jempsar.
0 allerschoonste dood ! wiens hart zou niet verlangen
Te kussen uwen mond in een gewisse rust !
Wanneer men 't vroolijk licht, en 's 'evens hoogste lust
Verwenscht van ongeneugt ? hoe vroolijk zou ik grijpen
92o In elke vuist een slang, en sarren haar, en knijpen,
Opdat ze, al krullende, rondom dien blooten arm,
Mij d' aders met den bek afbeten, en al warm
Afzogen 't koortsig bloed met mijne ziel, en zwollen
Van brand om 't hoofd en zoo geraakten aan het hollen,
925 Als ik ! wat kon dat schaan ?
Voedster.
Wat roept gij om den dood ?
Jempsar.
Waar blijft de dood, zij koom' : daar leit mijn boezem bloot :
Zij bijt' slechts toe ! o dood, gij zult mijn tochten toomen !
Voedster.
Naardien gij zulk een kwaad hebt enkel voorgenomen,
908. Bid: vraag. — 909. Huisman: hoer.— 911. Aan zijne vrouw:
namelijk aan zijne meesteres.
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Zal ik u van zijn min, door eene zoete wraak,
93o Verlossen. Die uw gunst zoo trots versmaadde, smaak
Hetgeen hij wel verdient, en wat verbitteringen
Versteurde min al kookt : opdat de jongelingen,
Die onverbiddelijk der vrouwen gunst versmaln,
Gewaarschuwd zijn bij tijds haar aan de hand te gaan.
935 Men zal Bien gast voor 't lest het vier wat nader leggen.
Wee hem, indien hij dan uw bede durve ontzeggen!
REI VAN ENGELEN.

Zang.
0, schoone Rachels schoonste zoon !
Hoe lastig valt u al dit schoon,
Uw jonkheid aangeboren.
940Wat geeft dit, in een welig hof,
De dartle oogen niet al stof,
Om de uwe te bekoren,
En of te leiden van de deugd ;
In 't allerblakendst van uw jeugd,
In 't lustigst van uw leven,
945
Bij dees verwijfde Egyptenaars.
Wat loopt uw schoonheid veel gevaars !
Uw schaamrood moet er kleven
Aan d' onbeschaamdheid van dit wijf,
95o
Tenzij Gods kracht u sterke en stijf.
Men wensch dan slechts om erven
Gezond van lijf en vroom van aard :
Want schoonheid lijf en ziel bezwaart,
En kan ze bei bederven.
Die bloem heeft min genot dan last.
955
Aan schoonheid zijn veel zorgen vast.
Te genzang.

96o

965

Dit tuigt ons Jozef niet alleen,
Maar ook zijn zuster, die voorheen
De maagdelijke reien
Ging zien, met een verheugde ziel;
Daar 't oog van Sichem op haar viel,
Die, zich aan klacht noch schreien
Noch worstlen keerende, de maagd
Benam den maagdom ongevraagd.
Het lichaam bleef geschonden,

958. Z ij n Zuster : Dina. Zie Genesis XXXIV.
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Doch niet het onbevlekt gemoed ;
Dat, ongebluisterd in dien gloed,
Een zelve werd bevonden,
Ja, dubble maagd ('t en schijn niet vremd)
Nadien haar wil niet had gestemd
In de onbeschaamde schennis
Van dien geweldenaar, die na
Door 't overwegen kwam te spa
Tot naberouw en kennis,
Hoe hij 't met Jakobs huis verkorf;
Dat hem en al zijn huis bedorf.
Toezang.

98o

985

Hoe vele rampen, u benarren,
0 Vader Jakob ! suf toch niet ;
Naardien gij twee zoo kuische starren
Uit uwen bloede blikkren ziet
In 't midden van de duisternissen.
Getroost u over Dina's kreet,
En Jozefs aangezicht te missen !
Het lief zal groeien door het Teed.
Wij helpen hem de stormen doorstaan.
De prijs komt na, de strijd moet voorgaan.
HET VIERDE BEDRIJF.
JOZEF. VOEDSTER.

Jo zef.
Al is de Voedster weg, nog blijft mijn geest beladn,
Hoe 't met dit razend wijf ten leste wil vergaan.
Mijn hart getuigt niets goeds. Ik zorg, zij zal niet rusten,
990 Maar aangeprikkeld van haar ongebonden lusten,
Mij brouwen eenig Teed tot wraak van al dit Teed,
't Welk zij mij leit te last. Die geile tocht is heet,
Ja, ziedt, gelijk een pot, alree aan 't overloopen :
Doch 't ga, zoo 't wil: moot ik haar dolligheid bekoopen,
995 't Gedij tot 's Hemels eere, en buiten mijne schuld 1
'k Verhoop, de Hemel zal mij sterken met geduld.
Daar komt de Voedster wear : hier is wat vreemds besteken.
967. Ongebluis ter d: ongeblakerd. —972. N a: naderhand. — 997. B es tek en: overlegd.
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Voedster.
Koom Jozef, bij Mevrouw : zij moet en wil u spreken :
'k Verdaag u uit haar naam.
Jozef.
Wat eischt Mevrouw van mij ?
Voedster.
too° Ik zeg u niet een woord.
Jozef.
Wel, kom wat nader bij !
Voedster.
Mevrouw begeert u zelf iets mondeling t' ontdekken :
'k Verdaag u uit haar naam.
Jozef.
Zoo durf ik niet vertrekken.
Voedster.
Ik ga.
Jozef.
Hier hapert iet en 't loopt gewis op 't end.
0 Hartekenner ! die al mijn gedachten kent,
f oos Bestier ze, dat ze rechts noch links zich van u neigen,
Noch 't minst iet wanklen, door beloften noch door dreigen,
Op d' eerelijke baan, de heerbaan van de deugd.
Verhoor nu Jozefs bee: hij offert u zijn jeugd.
JEMPSAR. JOZEF.
j

em psar.

Ondankbre Jongeling, hoe lang zult gij gaan pratten,
TOIO Op dat verganklijk schoon, en zoo veel rijke schatten
Als vrouw Natuur aan u te dartel lei te kost.
Natuur had beter zulk een werkstuk nooit begost,
Of het begonnen beeld verwaarloosd op te maken ,
Naardien 't niet anders doet dan pijnigen, en blaken
1015 De harten, die het vangt door de oogen. 'k Vloek dien dag,
En uur, en oogenblik, dat ik u eerstmaal zag.
999. 'k Verdaag u: ik roep u op. — 1002. V ertrekken: uitstellen.
—109.Praten:zichfv .
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Jozef.
0 Schepper, is er iet behagelijks geschapen
In mij, waaraan een vrouw haar glorie zou vergapen,
En leef ik eenig mensch tot weerwil en verdriet,
1020 En tegens 't hart; men wijt het den onnoozle niet:
Uw schepsel draag geen schuld. 'k Ben van u afgegoten
Op zulk een vorm, gelijk uw wijsheid had besloten.
Jempsar.
Gij zorgt vast voor mijn eere, en weigert mij mijn lust.
De lust ga boven d' eer, zoo d' eer ooit werd verkust.
Jo zef.
5025 De hitte van de lust gaat effen voor 't gevoelen,
Hoe korte weelde smert ; maar eer die lust aan 't koelen
Geraakt, waardeert men, wat verlies van naam en eer
Zou Belden, kreeg men d' eer om goud of tranen weér.
Jempsar.
Ik heb mijn tranen, ja mijn oogen al verkreten,
1030 Verkreten, maar vergeefs.
Jo zef.
't En werd' mij niet geweten.
Jempsar.
Met reden : gij alleen zijt oorzaak van mijn kwaal.
Jozef.
Wat boor ik dag op dag, niet eens, maar honderdmaal.
Jempsar.
Getroost u, 't heeft een end : 'k berei mij om to sterven,
0 onmeedoogend gast.
Jozef.
Hoe kan ik u bederven
1035 Met mij, om 't snood genot van.
Jempsar.
Hoe, wat noemt gij snood ?
1024. De zin is: de eer kan toch niet verkust (weggekust) worden, maar
wel de lust: zoo ga deze boven gene. — 1035. V an : hier achter moesten
. . . . staan , doch die gebruikte men in die dagen nog niet.
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Dat ik u waardig acht t' omhelzen in mijn' schoot ?
Te bi&n dien verschen mond ? die vriendelijke wangen ?
Deze oogen, die zoo zeer niet naar den dag verlangen,
Als om uw aangezicht t' aanschouwen 's morgens vroeg ?
1040 Noemt gij dit snood genot ? En heeft hij breins genoeg,
Die aangeboden min zoo schimpig gaat versmaden ?
Jozef.
De min, berooid van hoofd, laat zich van niemand raden.
Al 't voordeel dat men trekt uit wellust is gering,
En meer niet dan een dolle en vuile prikkeling
1045 Van 't lijf, terwijl 't gemoed vast wroegt door 't overwegen.
Dat 's al het voordeel: zet hier nu al 't nadeel tegen.
Het overspel begaat terstond een dubble smet,
Besmet er twee : 't ontwijdt en scheurt het heilig bed,
Vol onrust, vol krakeel : de weerga haat heur gade,
top Behaagt den boel alleen, en gaat met hem to rade :
d' Onwettige erfgenaam geraakt in 't wettig goed :
De vader mist zijn kroost, en twijfelt aan het bloed :
Het achterdenken groeit : de twist doorkruipt de leden
Van 't maagschap ; in het kort, het huwelijk bouwt steden,
1055 Gelijk het overspel ['t welk God en mensch zich belgt,
Al slaat men 't in den wind] die in den grond verdelgt,
Door moord en vijandschap, al razende en bezeten ;
En sleept de rampen na, gelijk een lange keten
Haar schakels : is 't dan vreemd, dat allerhande lieu
io60 En tongen, in dit stuk, met wetten zich voorzien ?
jempsa r.
Wat wetten de Syriers, Hebreen, Arabers hebben,
Of wij, ik acht ze als rag, en dunne spinnewebben,
Daar ruischt de groote door, de kleine kleeft er vast.
Mijn wellust zij mijn wet. Wat niemand anders past,
1065 Past mij, die zich van wet noch recht laat overkraaien :
Men leeft hier op zijn hoofsch.
Jozef.
Zoudt gij uw heer zoo paaien ?
Jempsa r.
Men velt geen vonnissen op ongegrond vermoen.
En moest mijn Heer op 't nauwste eens rekeninge doen,
1049. W eerg A: wederhelft. — 1053. A c hter denk en: wantrouwen,
achterdocht.
VONDEL IV.

14

210

JOZEF IN EGYPTE.

Het stond dan t' overzien, hoe hij zich had gedragen.
1070 Wat doen de mannen niet, dat zij geen vrouwen vragen ?
De rechter zuivre zich van 't zelleve gebrek,
Verdient het zulk een naam. Wie leert er zonder vlek ?
Jozef.
Gij waart om hals, kwam hij op 't stuk u overvallen.
Jempsar.
Zoo storf ik om de min, de zoetste dood van alien.
1075 Mijn zinlijkheid waar mij die suikre dood wel waard
En waar heeft ooit de dood rechtschapen min vervaard?
Wat vreeselijke dood kan ware liefde scheiden ?
Al blijft het lichaam hier, de zielen zelfs geleiden
Malkanderen beneen, in 't onderaardsche veld,
1 o8o In 't vroolijk mirtebosch; daar kust men, daar vertelt
d' Een d' ander zijn fortuin, en eerste sluikerijen :
Daar wordt men weder maagd: daar leert men weder vrijen,
Ms waar het nooit geschied: daar lacht een zalig dal.
Men trekbekt onbenijd, als duiven zonder gal.
1085 Men brandmerkt niemand daar met lasterlijke namen ;

Noch 't heet er overspel, zoo twee uit min verzamen.
Al wisselt men somtijds uit zinlijkheid van lief,
Dat draagt alleen den naam van vriendschap en gerief.
Het beurt er dag op dag : men volgt daarin de wijze.
1090 't Is een verandering en lust naar versche spijze ;
Nadien een zelve kost de gasten walgen doet:
ja, 't grofste lasterstuk wordt met een kus geboet.
De wetten worden nu de vrouwen voorgeschreven
Van mannen, die toch zelfs om wet noch regel geven.
Jozef.
Mevrouw,
men
kwetst
en schendt, door 't schenden van
1095
[zijn echt,
Aileen geen menschelijk, maar zelfs het godlijk recht;
Dat toome uw lust, kan 't recht der menschen u niet toomen.
Jempsar.
Van sluiklust? Jupiter is zelf ter sluik gekomen,
Bij Isis: Isis zelf ontving ter sluik Osier,
II oc:. Haar broer: ons Godheen gaan ten Hemel door dit vier.
z086. Ve r za m en: to zamen komen, zich vereenigen. — 1089. H e t
beurt: het gebeurt, geschiedt. — 1091. E en zelve: een zelfde. — 1092.
Geb o et: betaald.
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Jozef.
Het kostte Osier zijn hals, gekapt in zoo veel stukken,
Als 't rijk hem graven bouwt : 't zou bier niet beter lukken,
Indien uw Typhon mij betrapte op zulk een daad.
Jempsar.
De slaven van der hand, de Joffers op de straat,
i 105 En Potifar verlet, door 't hoogtijd van dien heilig,
Bespi& ons weelde niet : al 't huis is vrij en veilig.
Jozef.
Gewelf, noch dak, noch muur bedekt die schande niet
Voor 't aldoordringende oog, 't welk ons gedachten ziet,
En straft het opzet, 'k zwijg de schandelijke daden.
itto De Godheid ziet het al.
Jempsar.
Die zal ons niet verraden.
Jozef.
De Godheid sloeg en plaagde, om een Hebreeuwsche vrouw,
Den Nijlvorst, onbewust van haar gegeven trouw.
d' Abimelechen zijn gewaarschuwd voor de schennis
Nog onbegaan, hoewel onnoozel, zonder kennis.
m 5 Het hemelsch vuur verbrandde, om schennis, heele steen,
Tot pulver en tot asch.
Jempsar.
Dat 's jaren lang geletn.
Jozef.
Het overspel wordt zelfs gestraft van stomme dieren.
Jempsar.
Die vrijen blindeling ; wat durft gij niet versieren.
Jozef.
't Zij veer dat ik uw bed door overspel ontwij.

1120

Jempsa r.
Wat 's overspel? Een kus, den echten mond voorbij.

1103. Typhon: de broeder en moordenaar van Osiris: — hier is het
Potifar, dien Jozef bedoelt. — 1111-1112. Een Hebreeuwsche vrouw:
Sara. Zie Genesis XII: 11-20 en XX. — iii 3. V e r s i e r en: verzinnen.
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Jozef.

Ik bid, verbeeld u eens, gij waart op 't stuk gegrepen ,
Zou Memfis en al 't hof niet zien uw neus genepen
Van 't aanschijn, en u naakt en bloot gevoerd ten toon ?
En hoe ik, na veel smaads, en weiverdienden boon,
1125 De huid van 't lijf gestroopt, met duizend wreede slagen,
Op eenen ezels rug de stad werde omgedragen,
En eeuwiglijk voor slaaf verwezen naar de mijn ?
Wat dunkt u? zou dit lief dat iced wel waardig zijn ?
Indien wij beide niet op heeterdaad doorsteken,
1130 Men 't goddelooze bloed al schuimende zag leken
Van 't overspelig bed; daar ik, uw boel, al warm
Den geest gaf, in den strik van dien vervloekten arm ;
En leerde een ander zich van schelmsche lusten spanen,
En hoeden voor bedrog van krokodilletranen.
Jempsar.
1135 Vertrouwt gij dan dat ik naar uw bederf zou staan ?
Al 't huis is stom en zwijgt: geen mensch kan ons verrad.n.
Jozef.
Schoon huis en kamer zweeg, en alle pijlers zwegen,
't Geweten zwijgt niet stil: 't hart met zich zelf verlegen,
Beschuldigt nacht en dag zich zelven, waar men gaat,
1140 Ook daar men d' oogen luikt : die gruwelijke daad
Die schennis borrelt op, hoe diep zij wordt gedompeld.
Men rekent zich verraán, waar iemand spreekt, of mompelt.
Ontmoette ik Potifar, mij viel straks in : dat 's hij
Die mij heeft opgevoed, gebeurd uit slavernij,
1145 In top van 't huisbewind, en duizendmaal verbonden :
Maar, als een dankbaar knecht, heb ik zijn bed geschonden.
Vlie, booswicht! vlie : loop straks ten huize uit, al versaagd,
Zoo veer, daar 't schellemstuk het hart niet langer knaagt,
Gelijk een worm het ooft: maar, och, 't is al verloren,
1150 Al loopt gij, daar de NW zijn kil begint to boren;
Of daar de zon Naar glans ter middernacht verschuilt ;
Daar 't ondier, afgevast in sneeuw, van honger huilt:
Gij kunt de donderstem van Gods gerecht niet smoren :
Die vierschaar doemt alzins: die rechter laat zich hooren.
'155 Mevrouw, wat houdt ge mij ? 'k Ruk zoo nog niet mijn Heer,
En u en mij, en al 't gezegend huis om veer:
Dat hoede God. Hoe klonk die val door volgende eeuwen,
Tot endeloozen smaad en schande der Hebreeuwen.
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Zou Jozef zulk een stuk in Gods gezicht bestaan?
116o 'k Heb veel te veel gehoord. Wien houdt gij ? Laat mij gaan
Jempsar.
Ik val voor uwe knièn, en offer aan dees voeten
Dit lichaam, en dees ziel, bereid haar schuld te boeten,
Door zulk een dood, als een wanhopende betaamt.
Wat draagt gij 't aangezicht, zoo schuw, en zoo beschaamd,
1165 Van mijn gezicht? Ai, zet de schaamte een pons ter zijden.
Wat schaamte niet vermag, vermoge 't medelijden
Met een, die sterven moet en kan, om uwentwil.
Ai, wisch mijn tranen af.
Jozef.
Doortrapte krokodil,
Laat los, laat los: gij moordt met dit bedrieglijk stenen.
Jempsar.
rt7o Hardnekkige, o wat hoo p ! hardnekkige, ga henen,
Ga henen met dien roem van zulk een morgenstar,
Voor wie gij de oogen sluit. Ga, meld nu Potifar,
Hoe mannelijk, hoe kuisch zich Jozef hebb' gekweten;
Opdat het eeuwig mij in 't aanzicht werd verweten,
1175 Van hem ; hoe Jempsar veronwaardigd van haar slaaf,
Zich hebbe, voor al 't hof, ten toon gesteld zoo braaf:
Maar neen, gij zult nog zoo uw moed aan mij niet koelen.
Gij hebt mijn min versmaad, gij zult mijn wraak gevoelen.
1k weet die schandvlek wel te dekken met een schijn
118o Van eerbaarheid : ik zelf zal in de voorhaal zijn.
Och, voedster, slaven helpt. 0, wie verhoort mijn klachten.
Helpt, slaven, voedster, helpt : een slaaf wil mij verkrachten.
Och, Potifar, sta bij. Och, voedster, help uw vrouw !
Waar blijft nu al 't gezin? Is niemand mij getrouw ?
1185 Daar vliedt hij : och hij vliedt. Wat mocht mijn kermen baten ?
Dat is die koele knecht. Hij heeft mij 't kleed gelaten,
Tot een getuigenis. Gij slaven, jaagt hem na.
Och, leidt mij aan een zij, tot dat dit over ga.
REI VAN ENGELEN.

1 19 0

Zan g.
Als op den top van 't lijden
Ontzeide minne eens overslaat

1175. Veronwaardigd: versmaad. — 1180. In de voorhaal: in de
voorbaat. -- 1190. Ontzeide min n e: geweigerde min.
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Met voile kracht, dan brandt de haat
Zoo fel aan alle zijden,
Als 't vuur dat Sodoms steen verslond,
En welt met smook op, uit den grond
Der grondelooze poelen.
Wat wraak lescht een onleschbren gloed?
Wat smaakt haar zoeter dan haar bloed
Al razende to koelen,
In 't bloed, dat nu zoo lang gevergd
Door 't weigren zoo veel adders tergt,
Als zij laat haren krullen,
En vlechten onder 't hullen?
Waar schuimbekte ooit een tijgerin,
Door 't plondren van haar jongen,
Van spijt om 't hart gewrongen,
Zoo wreed, als afgekaatste Min ?
Tegenzang.

1210

1215

T 220

Wat weiden kuische vrouwen
Geruster in den echten beemd;
Daar zij, om lief noch leed vervreemd,
Haar egade onderhouwen,
Met kussen, zonder valschen schijn :
Daar twee paar lonkende oogen zijn
Getuigen van die lonken,
Waardoor het een en eenig paar
Zijn kroost ziet lachen jaar op jaar,
Met vriendelijke vonken;
Die 't ongeveinsde vierslag slaat.
Hier stelt de zedigheid hun maat.
Hier nestlen geen krakeelen.
Hier bloeit, door eerlijk telen,
De spruit, die stutten zal bier na,
Met hare sterke schouderen,
De veege en afgaande ouderen.
'k Wensch Jozef zulk een wederga.
Toezang.

1225

Zij wordt vast van de zon
Gebakerd binnen On,

1200-1203. Versta: Door het weigeren zoo veel adders tergt als zij
(Jempsar) haren (op 't hoofd heeft, die zij) laat krullen en vlechten wanneer zij haar toilet maakt. — 1204. Plondr en: rooven. — 1223. A fg a an de : in kracht verminderende, afnemende.
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In des aartspriesters huis en hoven,
Die Jozef, 's Konings rechte hand,
Zal trouwen, en met zuivren brand
In haren schoot en boezem stoven,
En koestren. Wat men aan Naar ziet,
Is melk en bloed en anders niet.
Prinsessen zullen 't bruidsbed spreien :
Wij hen met zang to bedde leien,
En huwen, heiliglijk en kuisch,
't Aartspriesterlijke aan Abrams huis.
HET VIJFDE BEDRIJF.
STAATSJOFFERS. VOEDSTER.

Staatsjoffers.
wiIJ zagen Apis nooit met schooner rouw begraven.
WW Wat schort de Voedster ? Wel, hoe dus ? Wat schort
[de slaven,
Die in een ring zoo drok verbaasd en bezig staan ?
124o Wat wankt er, Voedster ? Zeg.
Voedster.
Hetgeen gij niet zoudt raci.n.
Staatsjoffers.
Heeft eenig slaaf zich nu op 't hooge feest verloopen ?
Voedster.
Wie mist gij bier in huis ?
Staatsjoffers.
Hoe komt de poort wijd open ?
Is iemand uitgegaan ?
Voedster.
De huisvoogd is 't ontvlucht.
Staatsjoffers.
Waarom !
Voedster.
Wij schoten toe, op 't jammerlijk gerucht ,
1240. Wat w ankt e r: wat is er overstuur.
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1245 Naar 't binnenste vertrek : daar lag Mevrouw verlegen,
En Jozef liep zijns weegs: maar dit waar best gezwegen.
Staatjoffers.
Behoed ons, Isis! och, zwijg stil: och, rep dit niet!
Wat hooren wij ? Zwijg stil!
Voedster.
Gij hoort, dat mij verdriet
Te melden: maar wat raad? Hoe zal men dit verbloemen ?
1250 't Is al 't gezin bekend. Ik durf het u niet noemen.
Staatj offers.
Nu zeg ons dan recht uit, hoe is 't er mee gesteld?
Voedster.
De huisvoogd wou Mevrouw schoffeeren met geweld!
Zij schreit vast, daar ze zit. Hoe zal men dit bedekken?
Al 't water van den Nijl kan deze gruwelvlekken
1255 Niet wasschen uit zijn faam, nog flus zoo wit als sneeuw.
Staatj offers.
Nu, zeg wat na van dien godvruchtigen Hebreeuw !
Hoe koel geliet hij zich, toen wij hem flus zoo trokken,
En noodden op het feest. Hoe schuw was hij van jokken,
En boerten, als een die nooit smaak in vrouwen vond.
Voedster.
126o Het stille water heeft gewis een diepen grond.
Wat raad? mijn meester komt. Wie kan haar krijten sussen,
Voor zijn oploopendheid ? Hij zal zijn gramschap blusschen
In dat baldadig bloed. Hij komt, mij dunkt, ik zie 't.
Staatjoffers.
't Zal noodig zijn, dat elk met macht hier tusschen schiet,
1265 En 't ongeluk verhoe, wanneer hij sta in 't midden
Van al het hofgezin. Wij willen hem verbidden.
't Vergrijp is menschlijk en gebeurlijk. Men verdoem'
Hem tot een zachter straf: 't waar scha, dat zoo een bloem
In 't bloeiendst van haar tijd gemaaid werd en bedorven.
Voedster.
1270 Het waar zijn rechte loon : hij heeft het grof verkorven.
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STAATJOFFERS. POTIFAR. VOEDSTER.

Staatj offer s.
Mijn Heer, is dit een feest en hoogtijd van gena,
Zoo koom met uw gena uw hofgezin te sta.
Potifar.
Wat 's dat gezeid ? Hoe dus ? Wat bidt gij met u alien ?
Wat kwaad is hier begaan ?
Staatj offers.
Wie staan kan, die kan vallen:
1275 't Vergrijp is menschelijk.
Potifar.
Hoe zal ik dit verstaan ?
Nu, Voedster, spreek klaar uit : wie heeft hier iet misdaan ?
Nu, Voedster, spreek, zeg op : wat houdt gij u zoo achter ?
Voedster.
Een koning onderhiel in 't hof een trouwen wachter,
Die voor zijn kamerdeur de wacht hiel nacht en dag ;
128o Een hond, zoo schoon en braaf, als menschen oog ooit zag.
Hij liet zich nimmermeer van iemands handen streelen,
Dan van den koning zeif, die was gewoon te spelen
Met dien trawant, in 't hof zorgvuldig opgevoed.
Hij at van 's konings disch : men gaf hem overvloed
1285 Van alles. 't Licht had lust zijn halsband te beschijnen,
Beslagen met fijn goud, en blakende robijnen.
Geen onhoofsch aangezicht dorst denken, min bestaan,
De kamer, daar zijn heer ging slapen, in te gaan,
Als met bekende wacht: ja, zelfs de hovelingen
1290 Ontzagen 's wachters oog, als zij de poort ingingen.
Maar 't scheen als of dit dier zich zeif vergeten had,
Toen eens de koningin ter kamer innetrad :
Het kwam haar schrikkelijk van achter aangevlogen,
En greep haar bij den hals, met gloende en brandende oogen ;
1295 En zonder dat ze werd gered van 't hofgezin,
't Welk toeschoot op haar kreet, 't was met de koningin
Gedaan ; het dier had al 't genoten goed vergeten,
En kreeg voor 't halssieraad een kneppel en een keten .
1295. Versta: en ware zij niet door het hofgezin gered.
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Potifar.

Wat hoor ik daar ? Mij schrikt. Wie wankelt in zijn trouw ?
130o Raakt Jozef dit, of niet ?
Voedster.
Helaas ! daar komt Mevrouw.
POTIFAR. JEMPSAR.

Potifar.
Mijn lief, wat hoor ik hier ? Hoe laat gij 't hoofd zoo hangen ?
De tranen biggelen langs de opgekrabde wangen :
De vlechten hangen los. Wat 's de oorzaak dat gij treurt ?
Hoe komt uw kleed aldus uit zijne plooi gesleurd ?
1305 Dit staat mij zeldzaam voor.
Jempsar.
Och, och, laat mij betijen.
Potifar.
Zeg op, verzwijg mij niets. Wat 's de oorzaak van dit lijen ?
'k Wil weten, wat hier schuilt: wat slaaf u hebb' misdaan.
Zeg op, 't zal hem gewis niet ongestraft vergaan,
Al was 't de huisvoogd zelf. Komt nog uw hart niet boven ?
1310 Wie is 't ?
Jempsar.
't Waar hachelijk, of gij dit zoudt gelooven.
Potifar.
'k Wil weten, wat hier schuilt.
Jempsar.
Waar laat ik mijn verdriet ?
Och, och ! och, och !
Potifar.
Zeg op : dit huilen vordert niet.
'k Wil weten, wat hier schuilt, wat huis hier nu mag leggen.
Gij weigert het ? welaan, dees voedster zal 't mij zeggen,
1315 Dit grijs gerimpeld wijf. Zeg op, eer ik 't u leer !
1 305. Dit staat mij zeldzaam voor: dit komt mij zeldzaam, vreemd
voor. — 1312. Niet: niets.
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Voedster.
Gena, mijn Heer, gena.
Potifar.
Zeg op, geen woorden meer.
Voedster.
Nadien ik 't melden moet, zoo bidde ik dan te voren,
Dat gij wilt matigen de bui van uwen tooren,
Opdat de strengheid niet de maat te buiten ga,
132o Maar lieflijk werd' gemengd met goedheid en gena.
Ik had Mevrouw alleen in haar vertrek gelaten,
Op hoop of d' eenzaamheid en stilte wat mocht baten,
En sussen het gemoed in zijn zwaarmoedigheid.
De slaven van der hand, door Jozefs loos beleid,
1325 Onthielden zich gerust op 't voorhof, zonder spreken ;
Toen snel en onvoorziens een keel werd opgesteken,
Als van een mensch ter dood verlegen, 'k weet niet hoe.
Ik schoot naar het vertrek ; dees slaven schoten toe.
Daar lag Mevrouw benauwd, als een die angstig baarde,
133o Zoo lang gelijk ze was, en uitgestrekt ter aarde,
Het lichaam naakt ten deel, de gansche boezem bloot.
De slaven viogen uit : de huisvoogd vluchtte en vlood,
Veel sneller dan een hert vooruit, en ging vast strijken,
In 't schenkers huis, en wist van staan noch om te kijken.
Potifar.
1335 Gij slaven, zaagt gij zelfs dien booswicht achter na,
Zoo knikt mij toe ; die vloek, dat hem de Viergod sla !
Men sleep hem daadlijk hier. Gaat, leert hem voor u buigen.
Wij hebben maar te veel bewijs aan zoo veel tuigen.
Jempsar.
En of gij twijfelde, zie daar, bezie dat kleed.
Potifar.
1340 Wat zie ik ? Jozefs rok ?
Jempsar.
Hij greep mij aan, ik kreet,
En riep al 't huisgezin : de booswicht straks aan 't rennen,
1336. V lo e k : vloekwaardig mensch. — 1339 O f: zoo.
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En liet mij 't kleed ten buit, opdat men klaar kon kennen
Den koelen kuischen aard van dit besneén geslacht.
Gij hebt mij dien Hebreeuw, dien slaaf, in Buis gebracht,
1345 Opdat uw bedde en huis, al t' effens werd geschonden.
Wie kan dit loochenen? Hij is op 't stuk bevonden.
0 schennis! o mijn eer, mijn zuiverheid leed last!
Och, och, och, och, och, och. Daar komt die fraaie gast!
POTIFAR. JOZEF.

Potifar.
Wat houdt gij, Potifar ? Laat mij mijn schande wreken.
135o Weg, Joffers! laat mij los. 0 goddelooze treken.
Laat los, laat los! wat schaadt dat ik dees handen smet.
En schende aan zulk een vloek, dien schenner van mijn bed!
Wat mocht ik, trouwelooze, aan u mijn huis betrouwen!
En straft men t' uwent zoo 't geweld aan echte vrouwen
1355 Bedreven ? huichelaar, verft schaamte uw wangen niet ?
Maar 't aangezicht besterft, omdat hij voor zich ziet
Zoo veel getuigen. Wie heeft mij mijn dolk ontnomen ?
Wat houdt ge mij ? Laat los, dat ik hem op mag komen,
En rukkende uit zijn borst het onbesneden hart,
136o Dat smakken, al bebloed en lillende, o mijn smart !
In 't eerloos aangezicht. 0 al t' ondankbre snoodheid !
Dees halfgeschende vrouw was oorzaak van uw grootheid !
Hoe dikwijls bad ze mij, zoo minnelijk en kuisch,
Dat ik u vijslen zou in top van hof en huis !
1365 Beloont gij zoo haar , deugd ? bewaart gij zoo de rechten
van
mijn knechten,
Der vadren ? leeft gijel
zoo
ten spieg
En slaven ? Hebbe ik in mijn boezem opgekweekt
Een half vervrozen slang, die mij het hart afsteekt.
Zoo ras zij wat bekomt ? Hoe vinde ik mij bedrogen !
137o Gij slaven, vleugelt hem, ras, rukt hem uit mijn oogen.
Joze f.
Wat left men mij to last hetgeen ik nimmer docht !
Potifar.
Ja, loochen vrij, 't geen gij niet kunt ontkennen, nocht
Verloochenen : wij staan om geen bewijs verlegen.
5358. Dat ik hem op mag komen: iemand opkomen is: iemand
op 't lijf komen. aanvallen. — 1362. Geschende: geschonden. —
I370. Vleugelt hem: bindt, boeit hem.
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Al zweeg al 't huisgezin, die mantel spreekt u tegen ;
1375 Die mantel, die nog straks dien huichelaar bedekt,
Verraadt nu 't eerloos hart. Wat toeft men langer ? trekt
En sleept den booswicht voort in 's kerkers duisternisse,
Daar hij de klare zon en heldren middag misse;
Nadien zijn misdaad blijkt, zoo klaar gelijk de dag.
138o Mijn liefste, schrei niet meer : laat varen dit geklag!
'k Zal hem dat schellemstuk verleerende, haast stellen
Ten spiegel en ten schrik van zulleke gezellen !
Gij, Joffers, leidt Mevrouw naar binnen. Voedster, sla
Zorgvuldig dees bedrukte en aangevochte ga.
1385 De Joffers schorten haar. Schep moed, schep moed, mijn leven !
Hoe lastig valt de gang : ai, ziet, de beenen beven.
Zij kan nog nauwelijks bedaren van dien schrik.
't Is noodig dat men 't hart door aanspraak wat verkwik.
Maar wat een grooten strijd gevoelt mijn hart van binnen :
1390 'k Moet haten, dien ik niet kan laten to beminnen.
0 Jozef, 'k had mijn hoop en hart op u gezet.
Hoe braaf hadt gij mijn huis en al mijn staat gered,
Mijn schriften, schatten, knechts en slaven, schuren, stallen,
En akkers. Wat een stut is mij zoo kort ontvallen,
T395 In 't zekerst van mijn rust. Waartoe verboden stof
Van wellusten gezocht ? De schoonste bloem van 't hof,
In 't bloeiendst van haar lent, stond lachende opgeloken
En reed voor u, had ik die lucht slechts eens geroken.
Nu legt gij levend dood, door 't sterven van uw eer.
1400 Nu smijt een oogenblik veel jaren dienst om veer !
Hoe kan zoo schoon een lijf, een geest begaafd met reden,
Vermommen zulk een kwaad, en die wanschapenheden
Verbergen voor het oog der menschen, 't welk toch niet
Kan oordeelen, dan naar hetgeen 't uitwendig ziet.
1405 Bedekt een fraai gestalt die leelijke gebreken ?
Moet gij op 't hooge feest mij juist naar 't harte steken,
Door 't schenden van het pand, dat in mijn armen leit ?
Mijn hoop had mij van u wat anders toegezeid :
Maar anders schikt de mensch, en anders is 't beschoren.
1410 Wanneer men droomt van rust, wordt de onrust eerst geboren.
REI VAN ENGELEN.

Hoe menigmaal bedriegt de schijn.
De trouw kan nergens veilig zijn.
1385. D e J offers s ch or ten h a ar: onderschoren, onderschragen haar. —
1394. Kort: spoedig. — 1397. 0 pgeloken: ontloken. — 1398. Had ik

slechts eens g e r oken: had ik er maar even erg in gehad, dat gij die
verlangdet.
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De nare kerker, ijzre keten,
,En lasteringe op 't allerboost
Verwacht te hoof de Deugd, Wiens troost
Bestaat in God en 't goed geweten.
z' Omhelst haar lijden met geduld,
Terwijl ze boet eens anders schuld.

CID t 15 ottistiorf
VAN

DIRK KASTELEYN EN ELIZABETH DE VRIES.x
0, d' Evelsehe Fortuin.

Elukkig die te prijk zat, eer ze storf,
En proeven mocht den lekkren honigkorf,
Vol dauw, vol geur van bloemen en van kruid.
Elk vliegt er in, en niemand wil er uit.

G
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Ai, zwijg, die korf heeft lust, en ongerief,
En walglijk zoet, en beide leed en lief;
Die milde korf staat ieder even na ;
Maar menig tergt en vergt hem met zijn scha.

Gebruikt den korf, misbruikt den honig niet.
Wie matig likt, heeft onlust noch verdriet.
Maakt Kasteleyn noch Lysbeth 't hoofd niet zeer.
Al kwetst de bij, de honig heelt het weer.
Slikt zoeties.

X. Dirk Casteleyn gaf bij zijn ondertrouw op geboortig te zijn van
Haarlem, 28 jaren oud te wezen en geen ouders meer in leven te hebben.
Zijne bruid, Lysbeth Sybrants de Vries was 21 jaren oud en te Leiden geboren. Zij vertoonde consent van haar ouders. Zij huwden 21 October
1640 te Amsterdam.
1. Die te p r ij k zat: die de Bruid was. Bij onze voorouders was het
de gewoonte, dat een Bruid op de receptiedagen gezeten was op een verhevenheid, terwijl er een kroon, sierlijk van bloemen, linten en klatergoud
opgemaakt, boven haar hoofd was opgehangen. Men noemde dit dan :
te pr ij k of te pr on k zitten, Welke uitdrukking ons nog dikwijls in de
gedichteii van Vondel zal voorkomen.
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Op Corittris gitifo:a
I, Rembrandt, maal Cornelis stem.
Het zichtbre deel is 't minst van hem :
't Onzichtbre kent men slechts door d' ooren.
Wie Anslo zien wil, moet hem hooren.

A

CiDt

ligruif6trg."
AAN

MAGDALENA BAECK.
E schoonste roode rozen groeien
Op geenen Griekschen berg, o neen,
Maar op den Kruisberg, hard van steen,
Daar Jezus hoofdkwetsuren vloeien
Van heilig, van onnoozel bloed,
Geronnen tot een rozenhoed,
Wiens blaan, vol gears, gedurig bloeien,
Door den gevlochten doornekrans:
Waarvan de Goddelijke glans
Beschaduwd wordt en overwassen.

D
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XI. Cornelis Anslo was de zoon van Claes Claesz. Anslo, werd in 1592
geboren en was leeraar bij de Waterlandsche Doopsgezinden te Amsterdam.
Zijne drie broeders waren aldaar hoofdlieden van het Lakenbereidersgilde,
waartoe Vondel door zijn nering ook behoorde. Hij maakte zich onder
zijne geloofsgenooten zeer bekend door zijne menigvuldige geschriften, rakende
twisten onder de verschillende secten der Doopsgezinden en bijzonder tegen
Nittert Obbens.
Hij stierf in 1646.
Hoogstwaarschijnlijk dagteekent het gedicht evenwel van 1640, daar zich
in de Albertina te Weenen een door Rembrandt met rood krijt geteekend
portret van Anslo bevindt met het vers er onder en gemerkt: Rembrandt f 1640.
In 1641 etste Rembrandt zijn portret.
XII. Het is niet te bepalen, wanneer dit gedicht gemaakt is. In elk geval
v6Or of in 1640, toen het opnieuw, met muziek van Cornelis Padbrue, werd
uitgegeven.
Magdalena Baeck was de dochter van Joost Baeck en van Magdalena van
Erp (zie II bl. 277) en werd 9 Januari 1625 in de Oude Kerk gedoopt.
Zij stierf ongehuwd; zie ook het fragment der geslachtslijst van hare
familie achter deel II.
6. Rozenhoed: rozenkrans. — 9, 1o. Versta : welke bladeren en doornekrans den Goddelijken glans overwassen en beschaduwen.
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De rozedruppels strekken schoon
Robijnen aan de doornekroon.
De rozevlaag verdrenkt, met plassen,
De leliebloem van't aangezicht ;
15
Waaruit de zonne schept haar licht,
De zonne, die, met hevende assen,
Te rugge rijdt, bezwijmt, en sterft,
Nu 't rozebloed Gods lelie verft ;
De Lelie die het hoofd laat hangen,
20
En geeft den allerlesten zucht,
En vult met rozengeur de lucht.
De Christen bijen met verlangen
Lich spoeden naar dien rozengaard,
Zoo ras het licht de lucht verklaart ;
25
En zwarmen, om de rozewangen
Van 's levens bloem, en lentespruit :
En zuigen zoeten honig, uit
De gal en gift en bitterheden
En alsem van het doornebosch.
30Uit leliewit en rozenblos
d' Aartsenglen mann' met nectar kneden,
En hemels suiker, en ambroos.
De dag en teelt geen uchtendroos,
Zoo dikmaal hij komt aangereden
Die zoo de flauwe ziel verkwikt,
35
En 't hart, tot wanhoop toe verstikt,
Versterkt, als deze rozegeuren
Van 's levens rozentak en bout ;
Met bittre tranen nat bedauwd,
40Tot troost van al die eeuwig treuren.
Hier springt, voor al die dorstig zijn,
Een bron van roode en witte wijn,
Zoo lekker, als ooit tong kon keuren.
Hier wascht men het bevlekt gemoed
In 's levens kostelijken vloed,
45
Vergaderd uit vijf zuivre sprongen.
Hier levren d' aders purper uit,
I I, 12. S Choon rob ij n e n: schoone robijnen. — 13, 14. Versta : het
afstroomende bloed verft het bleek gelaat. — 19. De Lelie: staat bier
voor : het lichaam zeif van Christus. — 22. De Christen b ij e n: de geloovigen. — 24. V e r k la art: opheldert. — 29. Het doornebosch: de
doornekroon. — 31. Mann' met n e ctar: verkeerde, doch toen algemeen
gebruikelijke vermenging van Bijbelsche met Heidensche voorstellingen,
waarbij (vs. 32) nog de zeer moderne van suiker bijkomt. -- 42. Rood e
en wit t e w ij n: men denke aan 7ohannes XV, vs. 1. — 46. Vij f z uiv re
s p r o n g e n: de vijf wonden van Christus.
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Tot pracht der koninklijke bruid ;
Wiens lof van David is gezongen,
En van den wijzen Salomon ;
Toen ze, in dees speer- en spijkerbron,
Bevochtigden hun goude tongen :
Toen David stelde luisterscharp,
Op dat geruisch zijn schelle harp,
En Salomon zijn hooge klanken.
0 bloed- en waterrijke rots !
0 hartebron der wijsheid Gods !
0 artsenij voor alle kranken !
Vergun mij ook een druppel nat.
Bevloei mijn dor en dorstig blad,
En leer me mijn Verlosser danker,
Op d' oevers van dien gulden stroom ,
In schaduw van dien rozeboom,
Bedekt van Cherubinnevleuglen.
Daar rust het afgejaagde hart,
En vindt er stilpijn voor zijn smart;
Daar nestlen alle tamme veuglen,
En heffen, tegen 't Paradijs,
Bij beurt, een lofzang aan, om prijs :
Daar leert de ziel haar lusten teuglen,
Met Gods gebit en rozentoom.
Z' ontwaakt er, uit den ijdlen droom
Der ijdle wereld, om t' aanschouwen
Den Middelaar van 't Nieuw Verbond.
Zij kust zijn bleeken rozemond.
Men ziet er, onder 't puik der vrouwen,
De Christelijke Magdaleen,
Haar tranen, zuchten en gebethl,
God offren, met een vast betrouwen,
Dat als een Baeck in 't duister scheen.

51, 52. Versta : toen zij de stof van hun treflijke gezangen ontleenden
aan de voorstelling van het lijden des Heeren. — 6o. Blad: namelijk het
blad der tonge. — 66. S tilp ij n: pijnstilling. — 77. De Chris tel ij k e
Magdal e en: zinspeling op den naam van haar, aan wie het gedicht is
toegewijd.
VONDEL IV.
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Op Sctrptr $34n §44reer
Professor der Philosophie,
DOOR SANDRART GESCHILDERD.

Oo zien wij Baarle nog, als 't lichaam leit vergaan,
Doch niet zijn wakkre geest, belust, als Klaudiaan,
En Aristoteles, met onvermoeide schachten,
Op maat en zonder maat, de laagte te verachten.
Augustus' eeuw komt zelf beluistren zijnen geest,
Hetzij hij verzen dicht, of goude lessen leest.

Z
5

OP HET AFZETSEL DES PROFESSORS DER HISTORIEN,

6terettri Torritto,xiv
KUNSTIG GESCHILDERD DOOR JOACHIM SANDRART.

Aat zestig winters vrij het Vossen-hoofd besneeuwen,
Nog grijzer is het brein dan dat besneeuwde hoofd.
Dat brein heeft heugenis van vijftig honderd eeuwen,
En al haar wetenschap, in schriften afgesloofd.
5 Sandrart, beschans hem niet met boeken, en met bldren :
Al wat in boeken steekt, is in zijn hoofd gevaren.

L

ANDERS.
Sandrart, betrouw niet licht uw verf, noch uw gezicht,
Als gij u nederzet om Vossius te malen;
XIII. Ook Hooft maakte een bijschrift bij dit portret. Volgens de uitgave
zijner Gedichten door P. Leendertz Wz. (I bl. 351) valt dit gedichtje tusschen 2 Maart en 13 April 1641.
Het hierboven afgedrukte bijschrift van Vondel zal dus ook wel uit dien
tijd dagteekenen.

XIV. Hooft maakte bij dit portret, gegraveerd door Theod. Matham den
13 April 1641 een bijschrift, zoodat waarschijnlijk Vondels bijschrift ook
uit dien tijd dagteekent. Het werd in 1641 het eerst gedrukt in de tweede
uitgave van de Gebroeders.
3. V ij f tig honderd eeuwen. Aldus het handschrift, doch bij den
druk heeft Vondel dit veranderd in : v ij ftig e e u w e n.

OP GEERAERT VOSSIUS.
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Want d'oogen schemeren in dat geleerde licht,
Waarin de wijsheid blinkt en schittert met haar stralen.
Al kleedt gij hem sneeuwwit, in 't koor te K antelberg,
Nog witter is zijn hart, oprecht, en zonder erg.

Op ;Doctor gaittutf Corfu.'
Oo zal Sandrart nog lang ons Coster laten zien,
Den rEskulaap, die stout de Dood het hoofd durf bien,
Totdat ze 't Gasthuis ruimt, beschimpt van zoo veel zieken.
Maar als Pegaas hem voert ten hemel, op zijn wieken,
Dan hoort men hemelval, een tong gestipt in zout.
Den Hollandschen Parnas heeft hij aan 't Y gebouwd.

Z
5

OP DEN HEER

Titter Contteitq. ooft,"'
Ridder van St. Michiel. Drost te Maiden, Baljuw van Gooiland, &c.
Et brein, gespitst op 't roer van Staten te regeeren,
En 's werelds Oceaan met kloekheid te braveeren ;
Den geest, die Tacitus en d' oudste Dichters tart,
Besloot Natuur in 't Booft, herboren uit Sandrart,
5 Die hoofd-en-halssieraad des Ridders heeft vergeten,
De Duitsche lauwerkroon, en Fransche konings-keten.

H

XV. Samuel Coster werd 16 September 1579 te Amsterdam geboren.
Hij was de noon van den timmerman Adriaen Lenaertsz, die te gelijk ook
koster was van de Oude Kerk, en van Aertgen Jansdr. Hij werd 12 Mei
1607 als student in de letteren te Leiden ingeschreven en nadat hij 9 September 1607 te Naaldwijk gehuwd was met Josina Albrechtsdr. van
Beuningen, promoveerde hij 3o April 16io in de medicijnen. Kort daarna
werd hij benoemd tot dokter van het gasthuis, welke betrekking hij tot
6 April 1662 waarnam. Waarschijnlijk stierf hij kort daarna.
In 1617 stichtte hij, ontevreden over den gang van taken in de Amsterdamsche Rederijkerskamer In Liefde Bloeyende, de Academie, welke later
aanleiding gaf tot het stichten van den „Schouburg". Voor de twisten, naar
aanleiding der daar vertoonde stukken, tusschen de kerkelijke partijen te
Amsterdam gestreden, zie men deel II bl. 426 en vlg.
Het gedichtje doelt op een portret door J. Sandrart geschilderd en door
R. Persyn gegraveerd.
XVI. Het bijschrift, dat voorkomt op het door R. Persyn naar de schilderij van J. Sandrart gegraveerde portret, is waarschijnlijk uit het begin
van 1641.
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VOLTREKKING ZIJNER AANGEVANGEN NEDERLANDSCHE
HISTORIE.

7

Ls 't Roomsche nonnevier, zoo blake uw heilige ijver,
Vaar onverdrietig voort, gewijde Storieschrijver
Van onzer eeuwen ramp, en flakkerend geluk :
't Welk somtijds gaf een blik, in oorlogsdamp en druk :"
5 Sprak Neerland, toen zij Hoof/ al bevend aan zag vatten
Zijn pen, tot waring van verwareloosde schatten :
Nadat ze, in Poezij gemat en afgesloofd,
Voltrekken ging 't geen ons van 't noodlot was beloofd :
Dat aan den Amstelstroom verrijzen zou de wreker
1 0 Van onze sloffigheid, en Duitsch en duidlijk spreker :
Die zelf' den Zwijger van den ouden Tibervliet
Zou tarten, met onz' taal, en toonen, dat er niet
Geredend is, zoo rijp, van deftige Latijnen,
Of 't licht van Holland dar wel tegen Rome schijnen.
55
Dit werrek eischt een God, die schiklijk scheiden zal
Dien baaierd, zoo verward, door allerlei geval :
Een God, die 't gansch volmaakt, en zonder zijd' te dragen,
Aanschouwt van 's hemels top der sterfelijken plagen,
Zoo veel vermaarde steen, bedolven in haar asch,
20
Beroofd van schat en pracht, de kampen van 't gewas :
Heerlegers tegens een gevoerd, door razernije :
7

A

XVII. Uit welken tijd dit gedicht dagteekent, is niet met zekerheid te
bepalen. In 1642 gaf Hooft het eerste stuk van zijn Nederlandtsche Historien
uit, dat in 1654 gevolgd werd door een tweede en laatste deel. Misschien
doelt Vondel op het uitkomen van het eerste deel en behoort het in deze
periode geplaatst te worden.
I. 't Roomsche nonnevier: het vuur in den tempel van Vesta, dat
nooit mocht worden uitgedoofd, en voor welks onderhouding de Vestaalsche
maagden moesten waken. — 2. Storie: op zijn Engelsch, voor historie. -3. Fla kk er en d: 't zelfde als fl ikker end, doch nog meer het denkbeeld
van weifelend uitdrukkende. — 5. Al b even d: d. i. : schroomvallig, bij 't
overdenken, welk een reuzetaak hij aanvaardde. — II. Den Z w ij g er :
Tacitus. — 13. Geredend: gezegd. — 17. Zonder zijd' te dragen:
zonder naar de eene of andere zijde over te hellen, onpartijdig. — 58-32. Een
korte maar volledige opsomming der rampen, die 't Land gedurende de
eerste worsteling met Spanje had ondervonden. — 20. De kamp en van
't g e w as: de velden (beroofd) van 't gewas.
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De Vrijheid hier aan 't woen, en daar de tyrannije:
De Koning tegens 't yolk : de burgers onderling
In 't harrenas, vermengd met busse, spies, en kling:
25 De Graven op 't schavot, en d' Edellien aan 't vluchten :
Hier 't vier des martelaars: de wetten daar aan 't zuchten:
De kerken ginds in last, geplonderd van sieraad:
Geloof en brein gesplitst ; gedeelden raad en Staat :
't Verbond bezworen en lichtvaardig weer gebroken :
3o Hier kwaad berokkend. daar gesponnen : ginds gewroken:
Verkrachte kuischheid, en vermoorde onnoozelheid:
Verraad en oproer : 't juk de steden opgeleid.
Maar wat verpijn ik mij u all' d' ellend te noemen.
Eer tel ik 't oeverzand, en al de lentsche bloemen.
Ook is mijn wit alleen te nopen uwen geest,
35
Die op dees heerbaan draaft, en nijd noch opspraak vreest :
Een heerbaan, die u zal geleiden naar de starren:
Terwijl, om snood gewin, bier snoode zielen marren:
Die, als het domme vee, slaan d' oogen naar beneen,
40En hebben 't leven noch met mensch noch God gemeen.

Op ben aortrot buitt
VAN 'T BEELD

DES HERTOGEN VAN ALBA,xvm
WELEER IN ' T KASTEEL VAN ANTWERPEN OPGERICHT :

welke duim daarna in handen des Heeren Drossaards P. C. Hooft is geraakt

tr

hand die zweeft vast op uw pluim,
En speelt met Alba's kopren duim:
Maar waar zij van geen macht beroofd,
Zijn hand zou spelen met uw hoofd;

XVIII. De duim was in 1641 in het bezit van Hooft en daar deze
Maart van dat jaar er een gedichtje op maakte (Gedichten, uitg. Leendertz., I. bl. 35o), acht ik het niet onwaarschijnlijk, dat hij den duim kort
vOOr dien tijd in bezit kreeg. Vgl. zijn Nederl. Historien B. V, bl. 224 en
zijn Brieven IV, bl. 13.
2

35 M ij n wit: mijn doel. — Op den koperen duim. I. U w pluim: uw
veder, uw schrijfpen. — 3. Z ij : de hand van Alba, waarvan in den volgenden regel gesproken wordt.

OP DEN KOPEREN DUIM.

Zia

Gelijk de lepel met de klos.
0 Dwinglandij, wat zijt ge bros !
Gij hadt weleer den duim er op :
Nu strekt uw duim Hoofts zinnepop.

5

Op Tonbee.'
Andrart heeft Vondel dus naar 't aanzicht uitgedrukt,
Niet zijn gedachten ; want die waxen weggeruk t,
Verslingerd op aloude en bloende treurtooneelen,
Om ernstig of to zien, wat rol uitheemschen spelen.
Vindt niemands brein in bloed, noch gal, noch tranen smaak ;
Dees leeft in treurdicht. Ai, vergun hem dat vermaak.

S

CiDadoffer
AAN

DEN MAGISTRAAT VAN AMSTERDAM,xx
NA HET SPELEN VAN

DE GEBROEDER.S
IN DEN SCHOUWBURG.

R

5

1o

Egeerders van de goude toomen

Der stad, gebouwd op bei de stroomen,
Gescheiden door den Dam en sluis :
O glorie van ons oud stadhuis ;
Wat voelden hier de treurtooneelen
Al gunst van Goden, onder 't spelen,
Op 't luistren van den Magistraat;
Op d'aandacht van dien. wijzen Raad.
De Schouwburg, galmende op zijn vaarzen,
En trotscher tredende in de laarzen,

)(Ix. Het portret, waarop Vondel dit bijschrift maakte, is uit denzelfden
tijd als de zoo even vermelde portretten van Vossius, Barlaeus, Hooft en
Coster. Het stelt Vondel voor op ongeveer 53-jarigen leeftijd en werd door
Theod. Matham, naar de teekening van J. Sandrart gegraveerd.
XX. Het gedicht is van April 1641. Den 8 van die maand werd dit
treurspel voor de eerste maal vertoond. Zie boven bi, 3.
5. De lepel met de kl o s: klos is hier de houten bal, die met een
houten 1 e p el werd op en neder geworpen: een spel, niet ongelijk aan 't
raketten. — 7. E r op: op het land, namelijk. — 8. Z inn ep op: speelpop.
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Heeft nu al 't koninklijk geslacht
Met betren zwier ten val gebracht.
Volhardt gij zoo in kunst te kweeken ;
Zoo hopen wij allengs te steken
Het grijze Athene naar de kroon:
En sneuvlen wij, nog staat het schoon
Te sneuvelen voor uwe voeten,
Waarvoor vier winden knielen moeten.

15

J. V. VONDELS

45t6rotbers."'
TREURSPEL.

't

Erecht des Hemels haat het gruwlijk bloedvergieten.
Verdelgt al Sauls huis en zijn gedachtenis.
Al schijnt het aan den tijd hier jaren lang t' ontschieten,
Hoe lang de wraak vertrekt, zij komt in 't eind gewis.
Te vier uren j5recies.

45rafttcarb
VAN

'S KONINGS STADHOUDER
IN

IERLAND.XXII

G

Raaf Strafford, al te vierig in zijn trouw,

Zijn vaderlands verwondering en rouw,
En door zijn deugd gewassen, boven 't peil
Des menschelijken lofs, zoo hoog en steil;
XXI. Dit blad schijnt een snort van aanplakbiljet geweest te zijn.
XXII. Thomas Wentworth, graaf van Strafford, geboren in 1593, werd
in 1621 lid van het Lagerhuis, in hetwelk hij zich tegen de staatkunde van
Jacobus I verzette. Nog krachtiger verzette hij zich tegen het hof, toen
Karel I zijn eerste Parlement bijeenriep. Het politieke fanatisme, waartoe
de Puriteinsche oppositie oversloeg, deed hem zich aan de zijde van het
hof scharen. Hij was sedert met den bisschop Laud de krachtige steun van
Karel I. In 1632 benoemde de koning hem tot stadhouder van Ierland,
welke betrekking hij in 1640 neerlegde. Toen in dat jaar het zoogenaamde
Lange Parlement bijeenkwam, begreep Strafford den gevaarvollen toestand
van de raadgevers des konings en wilde niet naar Londen komen. Op de
toezegging van Karel I, dat hem geen leed zou wedervaren, kwam hij toch,
maar werd spoedig door het Lagerhuis aangeklaagd en gevangen genomen.
Na lang aarzelen was de koning zwak genoeg om het doodvonnis van zijn
getrouwsten en bekwaamsten dienaar te onderteekenen. Hij werd 2 Mei
1641 onthoofd.
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Zijn Ileilig Hoof d toewijende aan 't versteend
En wreed gemoed der razende gemeent,
Met een standvastigheid, die Cato voegt,
Of Thrasea, in 't sterven zoo vernoegd;
Of, onder Nero's moederslachtig rijk,
Den grijzen onbeteuterden Stoijk,
I0
En alien den Stoijken, ooit bekend;
Dees [toen hij nu, met een benijbaar end,
En wel getroost, als buiten stervensnood,
Den jongsten dag zijns levens hier besloot]
I 5 Verlichtte braaf, gelijk een held, het pad
Der Dood, mits hij haar rustig tegentrad ;
En (zelf zoo boos beticht van zijn partij,
In 't straffen van de snoodste schelmerij
Der schreiende gemeente, door het leed
20
Van naberouw, dat haar in 't harte sneed)
Scheen vonnis zelf te vellen over 't stuk,
En strafte 't grauw, aan 't lijf niet, maar met druk.
Hij achtte 't nut, te krimpen 't langer lot
5

Zijns levens, en zich t' offeren aan God,
25

30

Om zulk een storm des tijds, vol ongevals,
Tot 's Konings dienst, te stuiten op zijn hals.
O groeizaamheid, gepast te wonder
Naar zulk een mans onnoozlen stijl !
O edele gerustheid, onder
Den slag der ongeruste bijl !

7. C a to: die van Utica, die zichzelven om 't leven bracht, toen Caesar
aan den Romeinschen burgeroorlog een einde maakte, door zich de heerschappij over den Staat aan te matigen. — 8. Thrasea: Thrasea Petus
was een Romeinsche Raadsheer en Stoicijn, van Padua geboortig, en die
het leven van Cato van Utica beschreef. De ouden maken veel gewag van
zijn geleerdheid en vroomheid. Nero deed hem ter dood veroordeelen, en
Tacitus zegt, dat hij in hem de deugd zelve doodde. Zijn lot had hij vooral
daaraan te danken, dat hij een staatsbeambte, diet). Nero had willen doen
sterven, had verdedigd en in 't leven behouden. Arria, zijn vrouw, bracht
zich met hem om het leven. — 9. Onder Nero's moederslachtig
r ij k. Versta: onder de regeering van Nero, gedurende welke moedermoord,
als door den Keizer zelven gepleegd, geene misdaad meer kon geacht
worden. — zo. Den grijzen onbeteuterden Stoijk: Seneca, Nero's
leermeester, die, evenals de vroeger genoemde Cato, tot de sekte der
StoIcijnen behoorde. — 16. M i t s: vermits. — 23, 24. De zin is: hij achtte
het nuttig zijn leven, dat langer van duur had kunnen zijn, te bekorten en
tot een Gode behaaglijk offer te brengen aan 't algemeene welzijn. — 27.
Groeizaamheid: hier: kracht.

OP DEN GRAAF VAN STRAFFORD.
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bot (15ractf 55411 girafforb,
ONI)ERKONING VAN IERLAND.

left, gesneuveld door de bijl,
H Ter
De Graaf van Strafford, Ierlands stijl.

Op Ott firafitte
DES

DROSSAARDS VAN MUIDEN
MET

MEVROUWE VAN WICKEVORT,
WIE VAN BEIDEN DE KAARS

ZOU DRAGEN.XXIII

UIT C. VAN BAERLES LATIJN VERTAALD.

En vriendelijke twist begost
Zich tusschen Anna en den Drost
Te mengen : of het Hoofd van Muiden,
Dat voor al Neerlands dichters huiden
De fakkel draagt, vooruit zou treen,
En dragen 't licht, daar 't licht of scheen ;
Of dat de schoone huiswaardinne,
De torts van kuische en eerbre minne,
Beleefdheid, trouwe, en goude zeen,
En 't licht der joffren, 't licht voorheen
Zou voeren, en den nacht verdrijven.
Apollo scheen om 't recht te kijven,
En met zijn zuster in de war ;
Of d' avond- met de morgenstar
Heleen met Kastor ; Mars met Veste.
Hij wil, zij niet. Elk doet zijn beste,

E

5

io

15

XXIII. Volgens den tekst van het handschrift, toebehoorende aan
Mr. J. D. Veegens te 's-Gravenhage. Brandt nam dit gedicht het eerst op
in zijne uitgave van Vondels Poezy (1682). De woorden: „Uit C. van Baerles
Latijn vertaelt" zijn er door Brandt bijgeschreven.
In Juli 1641 logeerde Barlaeus met Hooft en zijn vrouw op het Huis
ter Kolve, bij Wassenaar, het buiten van Joachim van Wicquefort. Vermoedelijk dankt het gedicht van Barlaeus zijn ontstaan aan een voorval,
dat daar plaats had. Zie Oud-Holland I bl. 146 en VI bl. 24.
Op den Graaf. 2. S t ij 1: stut, steun. — op het krakeel. 4. D a t. Eerst
stond er: die. — 9. Goude. Brandt heeft: goede. — so, Voorheen
zou voeren: vooruit zou dragen. — 14. 0 1. Eerst stond er: z elf.
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En geen van beide als d'ander wil.
Elk heeft zijn zin in dit geschil.
Twee, die elkanderen gelijken
20
In deugden, weigeren te wijken,
Door ongelijkheid van verstand.
De Drost drijft, dat Apollo's brand
De zee en 't aardrijk toe- en aanlicht,
En dat de maan hem naar zijn aanzicht
(Waaruit zij leven schept) moet zien.
25
Maar Anna wil, dat zij hem dien',
En dat die groote gast gehouwen
Is, 't licht zijn dischvrouw te vertrouwen.
Terwijl men dus om 't licht krakeelt,
3o En elk zijn end houdt, en verscheelt ;
Slaat Hooft zijn armen om haar leden,
En beurt zijn dischvrouw van beneden
Om hoog, en maakt een nieuw gestarnt,
En vrouwebaak, die heerlijk barnt.
Vrouw Wickevoort, om 't scheel te slechten,
35
Gewint den kaarsstrijd, na al 't vechten.
De Drost, die haar op d' armen draagt,
Wiens dienstbre heuschheid hem mishaagt,
Vermaakt zich, dat hij triomfeere.
40Hier blijkt geen onderscheid van eere ;
Want slaat men gast en dischvrouw gd,
Hier is geen orde, voor nocht' na.
Hij, die om Gooiland te bescharmen
De rechtsrod draagt, draagt op zijn armen
Dees vrouw, die menig licht verdooft ;
45
En torts en vrouw gehoorzaamt Hooft.
Wij zien met lust en onverbolgen
Hier niemand voorgaan, niemand volgen,
Daar niemand heer noch page kent,
5o
En elk zijn kroon houdt ongeschend ;
Terwijl zij elk den kaarsprijs strijken,
Daar geen den andren komt te wijken ;
Elk deel aan deze zege heeft,
In 't veld, daar 't Hooft noch Anna geeft.
59. Elkanderen. Vondel schreef eerst: malkanderen. — 21. Verst and: begrip, meening. — 22. D r ij ft: in den zin van: tracht door te
drijven. — Bran d. Eerst stond er: hand. — 35. 't S c h e el: 't geschil. —
4I• Slaat: Brandt las: slae. — 49. Page. Vondel spelde eerst: pagi. —
52. Daar geen den andren komt te wijken. Eerst stond er: Daar
geen van twee den andren wijken.
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ot (Pads.

TREURSP EL.
Tantm molis erat

ROMANAM condere GENTEM.
d. i. in Vondels eigen vertaling;

[Met dus veel arbeids stond bet Roomsche yolk te planten].
VERG. "Fneis, I. 3 3 .

INLEIDING.
Ondel was in het najaar van 1641 tot den Roomsch-Katholieken godsdienst overgegaan en reeds aanstonds toonde hij zijn
lust om van zijne gehechtheid aan de nu door hem beleden
leer getuigenis of te leggen door het dichten van het hier volgende treurspel, waarin de beide voornaamste Apostelen der Room-

V

sche kerk de hoofdrol speelden.
Dit nieuwe werk van den grijzenden dichter vond niet veel
sympathie bij het meerendeel zijner tijdgenooten. „Om dat het te
Roomsch was in veeler oogen", zegt zijn levensbeschrijver Brandt.
Uit den aard was het om dezelfde reden ongeschikt om op het
tooneel gebracht te worden.
Langen tijd was het een raadsel, wie Vondel met Eusebia bedoeld heeft. Een briefje van Tesselschade aan Barlaeus, door

Dr. J. van Vloten 1 ) uitgegeven, ontstak over dit punt helder licht.
De Alkmaarsche weduwe noemde zich daar zelve „de Alckmaersche Eusebia". Dit briefje is „van 1642 en nog wel uit de laatste
dagen der Goede Week 2)".
Misschien is er naar aanleiding van deze opdracht eenig verband te brengen tusschen dezen geloofsovergang van Vondel en
zijne bijzondere genegenheid voor Tesselschade.
De hier volgende herdruk is bewerkt naar den tekst der eerste
uitgave, in 1641 bij Abraham de Wees verschenen.
1) Onuitgegeven brieven en gedichtjes van Tesselschade, Huyghens, van
Baerle en anderen. Leyden, 1852, bl. 37.
2) Peter en Pauwels, uitg. door P. J. Koets Jr., 2869, bl. 27.
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OPDRACHT
AAN

EUSEBIA.

Usebia! nu trek, op Gods bazuinen,

Met mij, niet om den Jerichoschen muur :
E Maar
om de stad, die met haar zeven kruinen,
5

15

20

25

3o

De donders tartte, en tergde al 't bliksemvuur.
Nu leer met mij zachtzinnig oorelogen,
En Rome zelf bestormen op zijn kracht ;
Niet met geweld van schildpad, ram en bogen,
Waar mee het fel al 't aardrijk t' onderbracht ;
Maar met gebeen, en tranen, en twee tongen,
En wonderheên, en afgepijnigd bloed.
Wat Caesar dwong, heeft Christus dus gedwongen.
De doornekroon beschaamt den lauwerhoed.
Omhels dan dit paar helden, echte vaders
Der Roomsche bruid, en Godverloofde maagd ;
Die, op het bloed van hun doorluchtige aders
Meer moeds dan op Anchises afkomst draagt :
Die afkomst kwam den grijzen stroom oproeien,
En plantte daar, door 't zwaard, vervloekte Goon
d' Apostelschap, bekneld in ijzre boeien,
Verhief er 't kruis, gezegend in Gods zoon.
Gij kust en leest de blaan die eeuwig leven ;
De lelien met rozen overstrooid;
Spierwit satijn met martelinkt beschreven,
En bloedkoraal op sneeuw, dat niet ontdooit.
Daar ziet men druk het pad tot blijdschap banen,
Daar puft de stank des kerkers 't welig hof.
Daar kiest uw lust geen perlen voor die tranen.
Daar veegt men kroon en schepter uit, als stof.
Terwijl de jeugd, met ijdelheên geladen,
Den oogenblik des levens wulpsch verkwist,
Leert de aandacht bier de tirannij versmaden,
En de ijdelhedn, noch ijdeler dan mist.

7. S c h ild p a d : 't Lat. testudo, een dak, van schilden gevormd, en
waaronder de soldaten zich tegen 't werpgeweer beveiligden. — 12. L a uwerhoed: lauwerkrans. i6. Moeds: roem. — 17. Die afkomst.
Eneas namelijk, die, volgens de overlevering, een nieuw rijk stichtte aan
de boorden van den Tiber, waaruit later het Romeinsche ontstond. —
26. Daar puft de stank des kerkers 't welig hof: puffen is hier:
overtreffen, zoodat de zin wordt: de stank des kerkers is to verkiezen boven
den geur van 't hof.
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Zij leert er naar Gods strenge ridders aarden.
Die 't hemelpad, op purper niet betreen,
Maar
op de punt van spijkers, snee van zwaarden,
35
Geklonken en geknarst door vleesch en been.
Wat is ons vleesch, dat toch in 't graf moet rotten ?
Wat is het lijf, vermast van snoode pracht ?
Der wormen spijze, en voedsel voor de motten ;
40Een hindernis van 't geen God dierbaarst acht.
Dat 's 't wezen uit zijn aangezicht gesneden,
De hemelsche en in klei gevangen ziel ;
Die haakt te spoen, met wijde en wisse schreden,
Naar 't zalig honk, waar op haar liefde viel.
Geen Labyrinth der wereld kan verwarren
45
Haar opzet, zoo zij volgt den marteldraad,
En 't licht der beide in bloed vergulde starren ;
Waarvoor het kroost van Tyndar ondergaat.
De Tiber komt ten Apennijn afbruisen,
50En schijnt verheugd, daar hij hun graven schuurt ;
Gevierd van zoo veel keizerlijke huizen,
En koningen, wier eere als Christus duurt.
Hoe dus ? ik raak geen aarde: mijne veder
Verrukt den geest naar de Apostolische asch.
Eusebia, laat los. Gij trekt mij neder,
55
Die reede al uit den damp der wereld was,
En liet u, na mijn afscheid, hier geen beter
Geheugnis, dan Sint Pauwels en Sint Peter.
De Heer Huig de Groot, koninklijk gezant bij den Christelijksten Koning, schrijft, in zijn bijhangsel der uitlegging over den
Antichrist, aldus, uit den mond der zalige vaderen, en de penne
der kerkelijke historieschrijveren :
Maer de Christenen, beide mannen en vrouwen, die te Rome waren,
vlughtende naer de koningklijcke kercken der Apostelen, Peter en Pauwels;
zoo ten tyde van Alarick, als van Theudorick, berghden hun leven, en hare
kuischeit, volkomentlijck door een gelijcke goddelijcke voorzienigheit, waer
door, in Hierusalems ondergangk, van Godt wierden behouden, die zyne
wet hadden gehouden.
Noch een luttel verder:

De Christenen deden 't geen God begeerde. Zy gingen uit Babylon, dat
is uit de stat Rome, naer de Heilige Plaetsen, die buiten de stat waren; en
werden daer, als in gerusten vrede, geberght; niet zoo zeer door der Gotten
genade, als door Gods beschuttinge. Zo regeerden de Martelaer s met Christus.
48. Het kroost van Tyndar: Castor en Pollux, de Dioscuren of Tweelingen, welk gesternte door de ouden meer bepaald beschouwd werd als
den zeevarenden gunstig.
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INHOUD.

E Apostelen, Peter en Pauwels, van Keizer Domitius Nero
in den kerker gesmeten, werden, op den top der gedreigde en
genakende straffe, (waarover hun doodvijanden vast uit waren)
gedrongen, door het hard en gedurig aanstaan der Christenen, ter
stad uit te vluchten; daar hun gemoette Jezus Christus, die, van
Cefas gevraagd, waar hij henenging, hem antwoordde: naar Rome,
om weder gekruist te worden. De Bethsaider, hieruit besluitende,
dat Gods zoon in hem, zijnen dienaar, aan het kruis lijden zoude,
keerde met den ambtgenoot weder in stad, en gaf zich gewilliglijk in de leeuwsklauwen des tijrans ; die hen beiden liet geeselen, en (als schuldig aan 't lasterstuk van goddeloosheid, verwees, den eenen, om gekruist, den anderen, om onthoofd te worden.
Alzoo werd de prins der Apostelen, op Janus' berg gekruist, doch,
ter zijner bede, met de voeten neerwaarts; en de leeraar der
Heidenen knielde, te Gutta, bij het Salvische water, rustig voor
het zwaard. Nero ontzette zich, tot razens toe, over hun dood, de
voltooiing zijner schelmerijen ; en sidderde voor de geesten van
Pauwels, en Peter; wiens kudde bevolen bleef zijnen nazaat Linus ;
die, der martelaren uitvaart bezorgende, de bedrukten vertroostte
met God, en de tegenwoordige en toekomende glorie deter HEILIGEN.

D

Het tooneel beeldt Rome uit. De geesten van Simon toovenaar
en Elymas spreken de voorrede. De Rei bestaat uit gekerstende
soldaten. Het treurspel begint te middernacht, en eindigt met den
volgenden dag.
PERSONAGItN.
SIMON, Toovenaar. 1
Geesten.
ELYMAS.
PETRONEL. 1
Leerlingen der Apostelen.
PLAUTIL.
PETER.
1 Apostels.
PAUWELS.

Inhoud. R. 14. N e e r w a ar t s: drukfout. — Volgens de traditie immers,
verzocht Petrus, inverso ordine, met het hoofd neerwaarts gekruist te worden,
ten einde niet gelijk te zijn aan zijnen Meester. — 22, 23. Gekerstend e
sold at en: tot het Christendom bekeerde soldaten. — Personagien. I. Simon
Toovenaar: de persoon, bekend uit Handel. VIII vs. 9 en volgg. als de
wonderdoener uit Samarien, die, door den Apostel Philippus gedoopt zijnde,
daarna aan Petrus en Johannes geld aanbood, om van hen de macht te
verkrijgen van, evenals zij, door handenoplegging den Heiligen Geest mede
te deelen, en daarover door gezegde Apostelen streng bestraft werd.
Elymas of Bar-Jezus, de valsche Profeet, die te Paphos door Paulus
-2.
met blindheid geslagen werd. Zie Handel. XIII: 6 en volgg.
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REI van gekerstende soldaten.
CORNELIA, Moeder der Nonnen
AARTSOFFERWICHELAAR.
DOMITIUS NERO, de Keizer.
AGRIPPA, zijn opperste.
LINUS, Sint Peters nazaat.

van Vesta.

PETER EN PAUWELS.
HET EERSTE BEDRIJF.
SIMON TOOVENAAR. ELYMAS.

Simon Toovenaar.
K, Simon Toovenaar, boor hier, van 's afgronds stoel,
Door 's aardrijks ingewand, te keel uit van den poel,
Waarin de Ridder sprong, die nederkwam te paarde,
En sleepte zoo de pest van boven, onder de aarde.
5 Wat uur mag 't zijn? mij dunkt, de sterren staan in keer.
De stille midnacht ronkt, en glijdt op 't ronken neer.
Waar sammelt Elymas? waar blijft mijn schildknaap achter ?

I

Elymas.
Ik volg op meesters spoor, al valt mijn tred wat zachter.
De wereld leit nu stom, in haren eersten droom.
10 Waar ben ik, =ester? zeg, wat ruischt hier voor een stroom ?
Simon.
De Roomsche Tiber, trotsch op zoo veel trotsche werken,
Op Nero's nieuwe stad, die, met driehonderd kerken,
En smokende outers, dient den grooten Lucifar,
R. 2. Cornelia, Moeder der Nonnen van Vesta: opperste der
Vestaalsche maagden. — 5 , Z ij n op p e r s t e: zijn overste. — Peter en
Pauwels. 2, 3. Den poel, waarin de ridder sprong: in 't jaar 362
voor Chr. had zich te Rome in 't midden van de markt een groote kuil
geopend, waaruit een verpestende damp opsteeg. Het orakel, geraadpleegd
zijnde, antwoordde, dat de aarde zich eerst dan weder zou sluiten, wanneer
de Romeinen er datgene hadden ingeworpen, waardoor zij het meest vermochten. Marcus Curtius, een Romeinsch Ridder, zijn kostbaarste wapenrusting hebbende aangegord, en zijn treflijkste rijpaard bestegen, sprong
hierop in de kloof, die zich dadelijk achter hem sloot, waarmede Rome
tevens van den pestwalm bevrijd werd. — 13. D en g r o o t en L u c ifar:
men zij hier indachtig dat, nog in Vondels tijd, algemeen geloofd werd aan
het werkelijk bestaan der Heidensche Godheden, die echter, naar het heerschend gevoelen, niet anders waren dan booze geesten, gevallen engelen,
die deze gedaante en schijn hadden aangenomen. In dezen zin kon dan ook

Vondel hier aan Simon laten zeggen, dat de stad Rome, in haar driehonderd tempels, het hoofd der booze Geesten, t. w. Lucifer, diende.
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Die onverzoenbaar nog den hemel tarten dar.
15 Maar och, ik sidder, och.
Elym as.
Gij deist, wat doet u ijzen?
Simon.
Mij dunkt, ik zie dat langs dien doodschen schouwburg rijzen,
Die eeuwig tuigen kan, en eeuwig tuigen zal
Van mijn geknakte heup, en onvergeetbren val.;
En hoe ik, uit de lucht, na 't zweven heen en weder,
20 Voor Nero's voeten, plat geploft van boven neder,
Gaf 't Galileesch gebroed, en des gekruistens naam
Gewonnen spel; in 't end de hel mijn lesten al,m,
En ziel; op 't handgeklap en schateren der scharen,
Mij thans nog toegedaan, met beelden, en altaren,
25 Gewijd tot Simons eere. 0 schouwburg, daar gij staat,
'k Herdenk nu aan dien smak. Een koorts, een grilling gaat
En rijt door al mijn leén, nu ik dees plaats genake.
Elym as.
't Hervoelen van die smart geeft sporen aan de wrake,
Die ons ter helle uit drijft, en uit den helschen gloed;
3o Om deze wraakkoorts eens te koelen, met het bloed
Der Hoofdapostelen, ons vijanden, en vloekers:
Om al 't verlies betaald te zetten, met veel woekers:
't Welk duizendkunstenaars des naren afgronds voegt,
Die zich, aan u en mij, volkomenlijk genoegt.
Simon.
35 Samarii getuigt, door 't dorp van mijn geboorte,
Dat Gitthon heet, hoe jong, verloofd aan Pluto's poorte,
1k daar de basterdjoOn kreeg listig aan de koord ,
Totdat een Flips mij trotsch kwam leggen boord aan boord,
En dreef de geesten uit, en goat op mans en vrouwen
4o Zijn water. Straks begon mijn aanzien te verflauwen;
Dies was het ook geraan te mommen met die grijns:
1k (om ons zwarte kunst te witten, met veel schijns
16-27.

Simon had namelijk (volgens de overlevering) beweerd, dat hij
ten hemel zou stijgen, en den keizer op dit schouwspel genoodigd. Werkelijk steeg hij door tooverkunst (?) in de lucht, doch viel naar beneden, brak
zijn been en overleed aan de gevolgen van zijn val. — 16. D a t la n g s:
dien weg uit. — 28. 't Her y oelen: 't nogmaals voelen. — 37. De b a st e r dj o6n: de Samaritanen. — 38. Een Flips: de Apostel Philippus. —
39. 4o. En goot op mans, en vrouwen zijn water: en mans en vrouwen doopte.
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Van heiligheid) vond goed het hoofd te laten dompelen;
Zei zuchtende amen, op zijn vragen, op zijn mompelen;
45 Begaf me aan 's leeraars zijde, en gaapte naar die stem:
Totdat de landsman ook kwam van Jeruzalem.
'k Beproefde schalk hun trouw met schatten te bekoren,
Om 't vdlk door wonderheên te leiden bij zijn ooren:
Dan laas 1 't was al vergeefsch en moeite en list gespild:
5o Want Cephas voer mij straks al vloekende in het schild.
Zij togen voort. Ik kuiste, om de oogen te benevelen,
In schijn hun wondren na, en prediken, en prevelen,
En schoeide meesterlijk op eene zelfde leest
Van Vader, of van Zoon, of dien onzichtbren Geest:
55 Om zoo een ruimer weg, naar 't barnend hof, te banen,
Voor kruisgezinde, en JoOn, en mijn Samaritanen.
Want ieder houdt den trant, gelijk hij is gewoon:
En op wat spil mijn kloot wil draaien, hij draait schoon.
Mijn boel Selene noemde ik moeder aller dingen.
6o Zij baarde d' Englen: om haar schoon gestalt vergingen
De muren van Priaam: zij was 't verdoolde schaap,
En Simons hemelsch kroost. Zoo wiegde ik elk in slaap.
Zij trad als Pallas: ik kon Jovis bliksem handelen;
Of ging, als watervoogd, droogvoets op 't water wandelen:
65 Schiep weite en tarwe uit steen: brak poorten van metaal:
Keek voor en achter uit, als Janus: moist een zaal
Met koninklijk tapijt door schimmen te behangen ;
t'Onthalen te banket, met spel en maatgezangen,
Mijn dischgenoot ; die (wat hij zag, of gadesloeg)
7o Niet zien kon, wie de spijze, in gouden vaten, droeg
Ter tafel; noch wat hand de pezen streelde, en snaren;
Noch uit Wiens mond de wind kwam in de fluiten varen.
Ik bracht Samarie in 't harnas, op de been.
46. D e landsm an: Petrus. — 5o, Cep has: Petrus. — 55. 't Barn end hof: het brandende hof, de hel. — 59. Mijn boel S elen e: Simon
voerde — volgens de traditie — met zich zijn bijzit S e len e of ook wel
Helena geheeten, en welke hij de „eerste verstandelijkheid (intelligentia),"
de „moeder van alle dingen," en somtijds, den „H. Geest." „Minerva" of
de „opperste wijsheid noemde. Hij zeide, dat hij door die „verstandelijkheid"
voornemens was geweest, Engelen te scheppen; doch dat zij, den wil haars
vaders kennende, lager was gedaald, en de Engelen, nevens alle geestelijke
machten, had voortgebracht, aan welke zij haar vader niet had bekend gemaakt: dat Helena telkens in de lichamen van andere vrouwen was overgegaan, en onder anderen ook in dat van Helena, de vrouw van Menelaus,
die oorzaak was van den Trojaanschen oorlog, en dat zij eindelijk in dat
van die Helena van Tyrus overging, welke hij met zich leidde. — 68. Te
b an k e t: aan den feestdisch. — 73-78. Hier past Vondel op Simon toe
't geen bij Josephus yoodsche Gesch. B. XVIII, Hoofdst. 5, verhaald wordt
van een ongenoemden bedrieger.
IV.
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Het heir schoolde, aan den voet van Garizim, bijeen ;
75 Om Mozes' heiligdom te zien ten berg uit graven,
Daar hij 't kwansuis begroef : maar daadlijk zag men draven
Den heilgen heuvel op Pilatus' ruiterij,
Die al mijn macht vertrapte, en vlamde felst op mij.
Elymas.
Maar gij ontslipte hem, en kwaamt in 't end naar 't westen.
Simon.
8o Ik kreeg in mijn gewoud deze oude en strijdbre vesten,

Daar allerhande slag, zoo 't Galileesch als Joodsch
En Heidensch, onder een, mij aanbad als iets grootsch,
Ja wierookte, als een God ; en zwermde en zwierde als rnuggen
Rondom mijn beelden ; een in 't midden van twee bruggen,
85 En een op Quirinaal. Maar Peter, uit zijn droom
Opschietende, al verbaasd, komt hevig naar den stroom
Van Rome streven. Wij, voor dat gezicht, aan 't schuilen;
Gelijk voor 't morgenrood, de vledermuis, en de uilen,
In een Cimmerisch hol, of blinde moordspelonk ;
90 Daar nimmer zon noch maan, noch eenig starlicht blonk.
Elymas.
Mij heugt uw vlucht van Rome; en 't ongeluk is ouder
Dan 't mijn, te Paphos ; daar ik om den stedehouder,
Den schrandren Sergius, ook tegens Sauwels beet,
Weleer Gamaliels scholier, die, fel en heet,
9 5 Mij schold een vrucht van Styx, doortrapt, en valsch, en wrevel :
En schuivende op mijn oog een nacht en dikken nevel,
Kreeg zoo het Cypersch hoofd al smeekende aan zijn snoer.
Men denk', wat wraak ik toen dien wreeden weiflaar zwoer.
Tot tuigen strekken mij zooveel getergde vloeken,
TOO Gebraakt uit mijnen mond ; zooveel vergalde boeken,
Gespogen uit mijn pen, die nergens spaart noch schroomt.
Den naam, die al ons vlucht zoo kort houdt ingetoomd.
Simon.
Ik, sedert Claudius bezocht de bleeke scharen,
Hervatte 't werk, zoo ras als 't puik der toovenaren
io5 Gedagvaard, werd onthaald van Nero's hof, en troon,
Die, zoet op tooverkunst, Jupijn stak naar zijn kroon.
80. Gew out : geweld. — 89. Cimme r i s c h h o 1: plaats, waar, volgens
de overlevering, de zon nooit doordringt. — 93. Sergius: de Pans. —
97. C y p e r s c h hoofd: Elymas was geboortig van Cyperen, uit de stad
Paphos, waar Sergius landvoogd was. -- S m eek end e: vleiende. — io6. Z o e t:
verzot, belust.
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Toen most de magre strot van Peters kudde bloeden,
En blakeren. Ik groeide in 't bitterst van dat woeden,
En leerde elk wierookvat noch afgod te versmaan,
I Do En onder water door, en boven water gaan,
Om 't martelen t' ontvlien ; en kon mijn list verbloemen,
Ja, liet mij naar den naam van dien Gekruiste noemen;
Wiens benden, op het punt van storten, en in last,
Om bijstand jammerden, schier dood, en afgevast.
115 Dees tweelingen, om mij de vleugels eens te korten,
Gewekt door dit gekerm en krijten, kwamen storten,
Een ieder uit zijn oord, als stroomen, herwaarts aan.
Ik wederstond ze; maar wie kon hun wederstaan ?
Zij deden mij de ziel, met bloed en galle, braken.
120 0 spijt! ik voel, ik boor mijn heupebeen nog kraken.
Ik stortte al tuimelend, met ziel en lichaam, neer
Ter aarde, en inijne ziel, geperst ten lijve uit, weer
Van d' aarde in Pluto's poel: en blijft dit ongewroken?
Wij kregen last op nieuw apostelmoord te stoken.
125 Op, Elymas, nu sla, die u met blindheid sloeg.
Hits Nero weder op: gij kept zijn aard genoeg.
Maar toef, waar blijft al 't spook, gereed om op te trekken?
'k Zal stampen, dat het dreunt, en al den drommel wekken.
Mijn leerkind, volg mijn stem. Op, Geesten, klooft den grond
130 Der aarde. Sammelt gij ? 'k Verdaag u met mijn mond.
Of stamp ik te vergeefs, met recht op u verbolgen?
Op, Spoken, 't was bestemd, gij zoudt uw leidsrnan volgen.
Ely mas.
Zij komen. D' aarde loeit, en siddrend, berst van een.
Nu braakt ze zwavelvier, en rook, en stof, en Steen.
135 Daar zijn ze.
Simon.
Wellekom, o nimmerslapende Ikkers,
Zielmoorders, bloedraAn, stokebranden, aartsverklikkers,
Trawanten, die, gespitst op 't schijnschoon valsch, en wreed,
Den God des afgronds dient, en stapt in zijnen eed;
Verblijdt u, want gij zult, met ons, uw kromme krauwels
140 Nu wasschen, in het bloed van Peter en van Pauwels;
Die hier, in hechtenis en ketens, dag en nacht,
Vast morren, naar de lucht, gebeden, zonder kracht.
Gij zult u heden met dien vetten buit vernoegen.
Dit zijn ze, die u staag uit 's lichaams schorsen joegen,
x15. Dees tweelingen: Peter en Pauwels. — 135. Ikkers: nikkers,
booze geesten. — 142. Morren: prevelen.
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145 En heerschten over doOn en spoken, zonder tal,
Niet eens in een gewest, maar stadig,overal.
Dit zijn de knevlers zelfs, die ons schriftuur verbrandden.
Dit zijn ze, die gij sloegt in boeien, en in banden;
Holpt geeslen, steenigen, verbannen, reis op reis.
i5o Verspreidt gij u door stad : beveelt ons twee 't paleis.
Bedrijft, gelijk nog korts, wat ongemeens, wat wonders.
Verwringt iet: breekt iet : speelt met bagels, bliksems, donders.
Verbaast, hitst op, doorspookt de kerken onzer Goon.
Berokkent wat gij kunt. De kans stond nooit zoo schoon.
155 Gij naar de Flamens. Gij naar priesters en vestalen.
Gij naar vernuften, die op losse starren dwalen,
En drijven met den kloot des hemels nimmer moe,
Gij al uw best naar vee-en-vogelwichlaars toe.
0 helden, laat u niet verbluffen van een sterker.
1 6o Gij holpt 't gehate paar in dien benauwden kerker :
Volvoert uw opzet nu, met onvergangbren lof,
En steekt de horens op, in spijt van 't hemelsch hof.
De hemel zelf verlaat zijn eigen afgezanten.
Gij sleet d'Apostelschap allengs, aan alle kanten,
165 Door zaag, of zwaard, of stok, of steen, of koord, of druk:
Een hooge dag voltooie al 't vorige geluk.
Ik vlieg naar Nero's hof. Verspreidt gij u, bij driften.
't Lust Simon Simon nu, zoo fijn als meel, te ziften ;
Dat al de wereld zie, hoe reukeloos, hoe stout
170 De hemel kerken, op zoo kranke zuilen, bouwt:
151.

K or ts: onlangs, kort geleden. — 155. De Fla m ens: Flame n
noemde men den zoodanigen Priester, die zich bepaald aan den dienst
eener bijzondere godheid had gewijd. Hij droeg zijn naam van het filunz,
den „band", waarmede hij zich het hoofd omwond. De voornaamste Flamens waren de Flamen Dialis of „Priester van Jupiter," de Flamen Martialis, van „Mars", en de Flamen Quirinalis, aan „Quirinus" of „Romulus". —
156. Vernuften, die op loss e starren dwalen: eigenlijke sterrenwichelaars, als waarop hier gedoeld wordt, kenden de Romeinen niet; en
die hoorden meer in 't Oosten thuis, van waar zij, in de Middeleeuwen,
hun kunsten naar Europa overbrachten. De Romeinsche waarzeggers gaven
wel acht op luchtverschijnseleu, als weerlicht, donder, enz., maar niet zoozeer op gesternten. 't Is waar, dat hier kan gedoeld worden op toovenaars, die, zooals Simon en Elymas zelven, van buiten waren aangekomen. —
158, Vee-en -vogelwichlaar s: met de eerste soort worden de haruspices
bedoeld, die het toekomende voorspelden uit het ingewand der offerdieren:
met de tweede de augures, die acht gaven op het geschrei en de viucht der
vogelen, gelijk mede op de meerdere of mindere gretigheid, waarmede deze
hun spijs nuttigden. — 168. 't Lust Simon Simon nu, zoo fijn als
m e el, te z i ft e n: Simon de Toovenaar wil hier Simon Petrus ziften.
Het is een woordspeling op het gezegde des Heeren, Lukas XXII vs. 31.
Simon Simon ziet de Satan heeft ulieden zeer begeerd, om u
te ziften als de tarwe.
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Opdat geen maeht zoo groot vcrschijn, voor 's menschen oogen,
Waartegen 's afgronds macht en kracht niet op zou mogen,
De haan, vol slaaps, kiopt nog de slapers niet aan 't oor.
Ik strek een heldre maan bij duister. Dat 's u voor.
Elymas.
175 Wel meester, waar blijf ik ? wat oord wordt mij bevolen?
Simon.
Nu, vraag niet. Voig mijn toorts, zoo kunt gij niet verdolen.
PETRONEL. PLAUTIL.

Petronel.
't Is meer dan tijd, om naar 't gevangenhuis to gaan,
En komt Plautil nog niet? 't wordt spa : daar kiopt zij aan.
Plautil.
Doe open, Petronel: doe open, zonder schromen.
Petron el.
18o Tree binnen, moeder. Toef, ik zal hier licht doen komen.
Olympa, breng hier licht : waar blijft gij? nu, ga heen.
Plautil.
Wel dochter, wat 's er gaans? wij spreken nu alleen.
Petr on el.
Nu naar de Vaders toe, waarhenen ik u leide,
Die niemand nader, tot verlossing van hun beide,
185 Kon kiezen dan Plautil, wiens ijver brandt als vier;
Nadien zij 't leerkind is van Pauwels; ik scholier
En dochter, naar 't gemoed, van onzen Bisschop Peter.
Plautil.
Tot noodhulp in gevaar verkoost gij niemand beter
Dan mij: maar dochter, hoe? wat durft uw jeugd bestaan?
190 0 reukelooze jeugd, dit kan niet wel beslaan.
Petronel.
De jonkheid past wat stouts, en staat niet licht verlegen.
Bedaagdheid, rijp van brein, wil wikken, overwegen,
En waagt niets wichtigs, voor zij 't wis en zeker ziet,
En 't stuk hebbe in haar macht, maar neen, zoo gaat het niet
174. D a t 's u voor: dat gaat u voor. -- 19o. B e sla a n: uitkomen.
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195 In zaken van belang. 'k Misprijs niet raad te vragen:
Maar altijd suffen, altijd wikken, nimmer wagen.
Bedrijft, bedijt ook niet,

200

Plautil.
't Is waar, doch wat kan 't schaán,
Dat mijn zwaarmoedigheid den weg (wil 't helpen) baan
Ten kerker? hindert het gevaarlijkheen te mijden?
Zij grijnzen, niet van een, maar schier van alle zijden,
Zoo gruwlijk, dat mijn oog hier nauwlijks door kan zien:
Doch, zoo gij 't u getroost, in Gods naam, 't moet geschién.
Petronel.
Ai, zet geen zwarigheid, aleer ze wordt geboren.
Plautil.
Gij wilt dan, eer wij gaan, wel eerst mijn inzicht hooren?

Petronel.
205 Zeer gaarne, moeder: zeg, wat maakt uw hart bedeesd?
Plautil.
Zij vreest niet ijdel, die bijtijds voor 't uiterst vreest :
Want mist die tocht, gij helpt de Herders glad om 't leven,
Hun kudde aan nieuw gevaar. Hoe menig zal er sneven,
Die nu nog veilig duikt.
Petronel.
Wel, moeder! vaar zoo voort.
Plautil.
210 Gij zijt nog jong, mijn kind: maar ik heb nooit gehoord,
Hoe iemand uit den muil des moordkuils zou geraken.
Hij slacht de hel, die weet van slikken, niet van slaken.
Dat Mamertijnsche hol: of is 't u onbekend?
't Is rotssteen, staal, metaal, al wat er klinkt omtrent:
215 Cemente muren, ijzren staven, kopren deuren.
Kan uwe teere hand die breken, buigen, scheuren?
Of draagt gij Samsons kracht verborgen in uw haar?
Of meent gij, slechte maagd, zoo sluik van middel, daar
Te wringen door den muur, waarin geen zon kan schijnen,
220 Als voor een halleve uur; en kwalijk zonder kwijnen
Van 't alverkwikkend licht? Zoo is 't er niet gesteld;
't Zijn dubble tralien, 't zijn werken voor geweld.
797. Bedijt: doet gedijen. — 218, Slechte: eenvoudige.—Sluik: dun.
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Petrone'.
Beschrijf den kerker niet; dat 's tijd en tong versleten,
Voor mij, die menigmaal verversching, drank, of eten,
225 Of brief, of artsenij aan dees gevangens bracht.
Zijn maagdevingers teer, dit ijzertuig heeft kracht,
Die sleutels ... .
Plautil.
Petrone]] door wien of dit gelukte?
Wie was zoo koen, die dit in was of potaard drukte?
Wie smeedde op vormen juist de rechte wederga?
Petrone'.
23o Nu, onderzoek niet scherp. Dit , baart min nut, dan schl.
Zeg op, wat vreest gij meer ?
Plautil.
't Gebas der wakkre honden;
Het wachthuis, daaromtrent; de schildwacht, en de ronden;
Het yolk, dat 's nachts langs straat te doen heeft bij geval:
En niet van eenen kant, ik schrik van overal,
235 Voor mijn gedachten zelfs, en wat men niet zou droomen.
Petrone'.
'k Wil road gaan in de zaak. zoo hoeft gij min te schromen.
De honderd oogen, die den kerker gadeslaan,
Ja, bei de hoofden zelfs, Proces, Martiniaan,
(Door wonderheén verlicht, daar Peter opgesloten,
2 40 Hen, met zijn eigen hand, gezalfd heeft en begoten;
Toen hij de bronaar sloeg in dien Tarpeeschen grond)
Begunstigen dit stuk ; geen lasterlijken vond;
Nadien men 't Capitool geen onheil poogt te brouwen.
Plautil.
Maar waarom bezigt men niet liever mans dan vrouwen,
245 Of maagden ? blijven mans op zulk een aanslag thuis ?
Petrone'.
Marien houden stand bij 't graf, ja onder 't kruis,
Daar mannen angstig vlien, en nagels, speer en doren,
Gelijk veel zwaarden, een Lieivrouwehart doorboren.
En of 't mislukte, 't waar gevaarlijker voor mans.
25o De maagden acht men minst; want wagen die een kans,
236. Rond gaan: open zijn. — 242. Geer_ lasterlijken vond: een
daad, waar niets kwaads in gelegen is. — 248. E e n Li efv r o u w eh a r t:
het hart der Lieve Vrouwe (de moeder van Jezus).
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't Heet wijvenijver: 't geeft geen omzien, niet met alien.
Nu den Verlosser, eer wij gaan, te voet gevallen.
Gij zult op schildwacht staan, gelijk een halsvriendin.
Nu kniel, opdat men 't werk aldus met God beginn'.
255
„Verlosser, die, om elk te lossen, u liet vangen
En binden; en nu zit, aan 's vaders zij, behangen
Met eenen mantel, rijk van Goddelijken gloed,
Waarvoor al 't zichtbre Licht zijn stralen strijken moet;
Gij Samson, die den mond des afgronds op kost sparren,
26o Dien roof ontweldigen, en slepen naar de starren;
Op 't grimmig brullen van 't krankhoofdig helsch gedrocht,
Dat tegens uwe stern, een wijl niet kikken mocht:
0 Heiland, moedig ons, om nergens voor te zwichten.
Verlos en red die beide Apostelijke lichten,
265 Op 't schreien van uw bruid, op 't jammerlijk geklag
Van haar, die ongetroost dit pak niet dragen mag.
Ontruk uw hoofdkerk niet den steun der hoofdpilaren,
De dragers van het dak, waar onder wij vergaren.
Begunstig onze hoop. Zoo 't anders is verzien ;
27o Wij rusten in uw wil, die moet vooral geschien.
PETER. PAUWELS.
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28o

0 wakkerste van alle vooglen,
Die mij uit 's misdaads doodslaap kraait,
En drijft, door 't klappen uwer vlooglen,
De zon aan, die zich oostwaarts draait,
En langzaam naar de kim komt rijden ;
Terwijl ze alree bekommerd is,
Om d' ijzre tralien te mijden
Der Mamertijnsche vangkenis ;
Die vasthoudt, in haar holle kaken,
Den weiflaar, die 't van 't harte kon,
Al willens wetens te verzaken
Den glans der onderdrukte zon;
Een zon, die abler blinden oogen
Genezen kwam. Getrouwe haan,

251. 't Geeft geen omzien, niet met alien: het geeft gansch geen
omzien. — 259, 26o. Bij deze vergelijking tusschen Christus en Samson
bedoelt Vondel, dat, evenals Samson de honigraat uit de keel van den
leeuw haalde, zoo verloste Christus de zielen uit de kaken der hel.
262. Mocht: kon. — 266. Mag: kan. — 269. V erzien: beschikt. —
270. Wij rusten: wij berusten. — 271. 0 wakkerste van able vooglen; 0 ham — 278. Vangkenis: gevangenis,
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Gij kraait, eer nog dees doek kan drogen,
Alweer op elke wang een traan.
Gij morgenwekker ! leert mij schreien
Gedurig, eer de morgenstar
De scheemring, voor dien glans, gaat spreien,
Waartegens ik niet opzien dar;
Waartegens ik niet op kan beuren
Dit romplig, schromplig aangezicht;
d' Oogappels, week en blind van treuren,
Bezwalkt, beschaamd, en schuw van 't licht.
Heb ik hun nog niet uitgekreten,
Die waard zijn God noch zon to zien ?
Heb ik mijn tong niet afgebeten?
Die, om gevaar en smaad t' ontvlien,
Verloochende den rechten hoeder;
Verzwoer het al t' onnoozel lam ;
Dat smetteloos van zijne moeder
Ter wereld, al de wereld kwam
In bloed en hartewater baden:
Zich offeren op 't kruisaltaar.
0 Paaschlam, ik holp u verraden,
In 't onweer van die wreede schaar.
De kusser van 's verzoeners wangen
Verried maar eens der menschen zoen :
Mijn mond, nadat hij was gevangen,
Verried, helaas! Hem driemaa,l; toen
Hij vast bespot werd, en bespogen.
Erbarm u mijner : zie omlaag:
Alziende Waarheid, straf mijn logen !
Verzwaar de ketens, die ik draag !
Wat woorden liet ik mij ontslippen!
Verzaakte ik zoo mijn God, mijn Heer !
Wat lastren schonden deze lippen!
Ik nok, ik berst, ik kan niet meer.
Mijn geest bezwijkt. Ik zijg ter neer.
Och, och, och, och! och, och, och, och !
Pauw els.
Ai, meegevangen! staak dit nokken, staak dit stenen,
En laat mij sluimeren. Of zult gij eeuwig weenen,
Om 't struikelen der tonge? om zoo een woord, dat stil
De lippen los ontglipte, uit zwakheid, niet met wil?

292. Romplig: rimplig. — 300. Onno oz el: onschuldig. — 307. De
kusser van 's verzoeners wangen: Judas. — 311. Vast; intusschey,
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325 Wat anders heeft de mond, wat anders 't hart gesproken.
Gij ziet, van hartewee, verkniest, veroud, gebroken.
Dit kermen, nacht op nacht, verzwakt den ouderdom,
Versteurt den slaap, of maakt mijn nachtgebeden stom.
Ik schouw (want tranen uit berouw tot zuivring strekken
33o Van een bevlekt gemoed) u rein van deze vlekken.
Peter.
Mijn ambtgenoot, ik weet, ik rek uw taai geduld
Te lang, door 't moeielijk vernieuwen van mijn schuld ;
Zoo menigmaal de haan aan 't sluimrig hart komt kloppen.
Wat raad ? mijn hartaar berst, in 't eerst allengs bij droppen,
335 Dan korter, drop op drop; dan giet ze beken uit ;
En schrei ik niet, zoo is 't alleen of 't hart mij sluit.
Ai, medebroeder ! laat mijn tranen ruim gaan weien.
Laat mij mijn doodvergrijp ophalen ! Laat mij schreien!
Pauwels.
Zoo klagen 't hart verlicht, vaar voort met uwe klacht.
Peter.
34o De nacht vermaant mij weer aan 's Heilands jongste nacht;
Waarin d' Aartspriesters zelfs, schijnheilige Ouderlingen,
En Schriftgeleerden hem, met staal en stokken, vingen,
Door d' opgeruide schaar, en dien Iscarioth;
Verkoopende, om wat gelds, zijn meester, en zijn God !
345 Ik trof in 't honderd, met den korten krommen degen,
Maar al vergeefs; elk vlood, en Simon stond verlegen,
Verlaten, en most zien, tot stervens toe bedrukt,
Hoe deerlijk Jezus daar zijn oogen werd ontrukt,
En steewaart ingesleept. 'k Gag om : elk was geweken.
35o 'k Had nu, door meesters last, den houwer opgesteken;
En twijflende, of mijn trouw hiermede mocht volstaan,
Volgde al beducht de torts en nachttroep achteraan,
Gelijk een dwalend lam al blatende den herder,
En siddrend voor den wolf; dan dichter, dan wat verder.
355 Helaas! zij sleurden 't Lam in 't priesterlijke hof.
Ik zag dit en verdroeg 't. Vergreep ik mij niet grof?
Och, och ! och, och! och, och!
Pauwels.
Gij hadt u vroom gekweten.
329. Schou w: beschouw, zie. — 34o. V e r maan t: herinnert.
alles. -- 357. Vr o o m: kloelc,

346. Al;
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Peter.
Ik stijg de trappen op, daar 't hof, op God gebeten,
Krioelt, en woelt, en galmt, en lastert, zoo versteurd,
36o En Kaifas kwansuis de kleedren rijt, en scheurt.
'k Hoor spuwen in 't gezicht, en klinken voor die wangen,
Waaraanzij 't doodzweet zien, bij roode drupplen, hangen :
„Nu Christus, profeteer: wie klopt u voor den mond ?"
Een meisken, dat mij, in de voorzaal, zitten vond,
365 Stoof op: „dit 's ook van 't slag, die twist en oproer zoeken."
Ik schrik, verzaak mijn Heer, verdoem mijn ziel met vloeken.
Nog eenmaal, en nog eens; en daadlijk kraait de haan ;
En Jezus ziet mij stijf met straffende oogen aan,
Die dringen in de ziel. Waar was ik toe gekomen !
37o Het hart wou op de tong, die liet zich nauwlijks toomen,
Wee mij, ellendig man ! erbarm u mijns ! o Heer !
Och, och, och ! och, och, och!
Pauwels.
Mijn broeder! schrei niet meer.
Peter.
O Haan ! de dag wou op: mij dacht, mijn hart wou sluiten.
Ik ging, beklemd om 't hart, ten hove uit, recht naar buiten,
375 Mijn stille schuilspelonk ontvouwen mijn verdriet,
In 't eerst met stom misbaar: geluid slaan kon ik niet.
Ik sloeg voor deze borst; begon het haar te rokken
Uit mijnen visschers baard; verzuchtte, raakte aan 't nokken,
Aan 't roepen op het lest; lag plat op 't aanzicht neer,
380 Zoo koud, gelijk een visch, langs 't Galileesche meer,
Nog zieltoogt, op den kant des oevers, vO6r zijn sterven;
Als die zijn element, bet water, niet kan derven,
Ik schreeuwde : „o waterbron des levens! help mij doch
Aan water: help mijn oog aan tranen; is er nog
385 Wat hoops, wat levens voor mijn ziel in zilte plassen!
Maar neen, die vloekvlek is met tranen niet te wasschen.
O mijn vermetelheid ! wat heb ik mij beroemd
Van voorstand! Heilge disch, en spijs, die mij verdoernt.
O bloed, o drank, o kelk ! hij spelde 't al te veuren.
390 0 sleutels, wat portier vertrouwt men 's Hemels deuren !
Gena, gena, gena." Toen schreide ik, vlaag op vlaag,
Mijn oogen rood en dik ; en hardde in 't schreien staag.
Laat tuigen van mijn rouw, om mijn bezweken ijver,
Die Starrebron, bij 't hol; die zuivre en klare vijver,
361. Klinken: slaan, — 377. Rokken: rukken,
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395 0 Peter, was dat pal, gelijk een pijler, staan?
En kon een maagdeken een man in 't veld verslaan ?
't Viel makkelijker 't lijf, verkleumd van kou, te warmen,
Dan, met gevaar van 't lijf, uw Meester te beschermen.
Och, och, och ! och, och, och ! Wat kan een ijdle schrik !
Pauwels.
400 Gij zijt, op verre na, zoo schuldig niet als ik,
Die zelfs de kleederen des steenigers bewaarde;
Daar Steven stortte met een hagelbui ter aarde,
En, van godvruchtig bloed besprenkeld, paars en rood,
Mij lachen zag, wee mij! in zijne onnoozle dood;
405 Daar 't lijk, halflevend, lag geplet van harde keien.
Laat Simon zwijgen: laat de bittre Sauwels schreien,
Wien Christus uit de lucht die gruwelen verwijt.
0 hoofd van 't lichaam zelf, waarin gij sterft, en lijdt!
0 glans! hadt gij een straal in mijn gezicht geslagen.
410 Eer bei deze oogen nog dien martler storten zagen.
Die Heilig bad voor ons, en steeg de wolken deur.
De steenen werden rood, mijn wreedheid hield haar kleur.
Mijn handen! hebt gij ook doornageld den Gekruisten?
Wee mij, wee mij, wee mij! wie klinkt mij daar met vuisten
4 1 5 Zoo fel in 't aangezicht? o nachtgeest. Zijt gij dat?
Sla toe. 'k Verdien nog meer. Ik zit van bloed beklad.
Verneder dezen worm, eer hij zich verhoovaardig.
'k Vernoeg aan die gena; ben ik haar anders waardig.
Och, och! och, och ! och, och ! och I och, och ! och, och, och !
PETRONEL. PETER. PAUWELS. PLAUT IL .

Petronel.
424D Wat kermen hoort men daar? wat wil dat stenen toch ?
Wij naken het gevaar, en dienen niet te samlen.
Peter.
Wie spreekt er ?
Petronel.
Hoor, ai ! hoor die ijzre ketens ramlen.
Mij dunkt, ik ken die spraak. Hou schildwacht in dien hoek.
Verneemt gij ronde, of yolk, zoo brem eens. Hou u kloek.
425 De maan komt op, wier schijn mij luttel kan behagen.
418. 'k Vernoeg aan : ik neem genoegen met. — 424. Br em eens:
bremmen is geluid maken, gelijk de herten doen.
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Het licht is zelden vriend van heimelijke lagen.
Dat geldt, in Jezus' naam!
Peter.
Hoe gaan wij ? slim of wel?
Waar sleept men ons bij nacht? Wie leidt ons?
Petronel.
Petronel,
ITAT dochter naar 't gemoed. Ik bid u, volgt te gader,
43o Ai oude vader! volg; gij mede, o goede vader!
In dezen achterhoek, en uit den maneschijn,
In schaduw van dien muur: dat zal wel veiligst zijn.
De schildwacht heeft den slaap vrij gulzig ingedronken.
'k Verneem nog geen gewag. Ai, hoor dien wachthond ronken
435 Voor dezen drempel! Lof zij u, Emanuel !
Die dit beleidt. Dit schijnt geen menschelijk bestel.
Het zou niet hinderen, al schuilden wij wat verder.
0 Jezus, u zij lof! 0 aller herdren Herder.
Nu Vaders, gunt mij, dat ik mijn verlangen blusch,
44o Dees handboei eens ontsluit. Laat mij betijen. Sus!
Een dalende Engel zij mijn hulp, en medewerker.
Peter.
Gij draagt de sleutelreeks van kluisters, en van kerker.
Mijn kind ! wat droom is dit? wat durft gij op u lab'?
Wie vordert u tot zulk een zorgelijk bestaan?
Petrone'.
445 De vijftig zielen zelfs, gezaligd van uw hander,
Ter stede daar gij zuchtte, om 't knijpen dezer banden;
De Roomsche kudde zelfs, van Peters staf geweid,
En al wat, nacht en dag, om zijn verlossing schreit,
En vast, en waakt, en bidt (daar zij ter sluik vergaren)
450 Dat d'opperherder wil zijn onderherder sparen,
Ten minste nog een wijl. Gedoogt dan, en gehengt
Te volgen, hand aan hand, daar Petronel u brengt,
In 't onderaardsche hol, bij zooveel aangezichten,
En kennis; om hen door uw wederkomst te stichten;
455 Te sterken in den strijd uw strijdende gemeent'.
Mij dunkt, ik hoor alree, hoe 't hol van blijdschap weent,
En galmt; terwijl gij schijnt twee starren in bet midden:
Dies volgt mij, op mijn bede, of liever op hun bidden.
42 7. Dat geld t: dat gaat. -- 454. Kennis: kennissen.
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Peter.
Zoo Jezus dit behaag ! Hij zende een Engel neer:
460 Hij sluit den kerker op, en helpe ons, als weleer.
Petronel.
God bezigt Engelen, of dienst van zwakke menschen.
Pauwels.
Maar Englen weten best, of 't nut is, 't geen wij wenschen.
Petronel.
De menschen holpen u weleer ter goeder uur.
Pauwels.
Uit geen gevangenis maar van Damascus muur.
Petronel.
465 Uit een gevangenis, van vesten, dicht gesloten.
Peter.
Waar Christus staag gevlucht, zijn bloed waar nooit vergoten.
Petronel.
Het hoofd moest bukken, tot verheffing van zijn le6n.
Peter.
De leden met hun hoofd zijn lot-en-kruisgemeen.
Petronel.
De kudde treurt, wanneer de herder is ontslapen.
Peter.
470 De vrome herder zet zijn Leven voor zijn schapen.
Petronel.
Wanneer 't de flood vereischt, dan zwicht hij voor geen dood.
P eter.
De grootste Herder smeet zich willig in dien nood.
Petronel.
De grootste Herder leert de kleinsten 't kruis ontvluchten.
460. 0 p : open.
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Peter.
Maar onder en aan 't kruis, daar bloeien schoone vruchten.
Petronel.
475 Ontijdig 'kruis brengt wrange en bittre vruchten voort.
Peter.
't Is altijd kruistijd. Kruis is 't schoonst, dat mij bekoort.
Pauwels.
Ik roem in Christus' kruis, ja sterven is mijn leven.
Peter.
Wat heeft mijn vlucht weleer al ergernis gegeven?
Petronel.
TJw leven stutte Gods vervolgde en wankle schaar.
Peter.
48o Mijn nazaat, roept mij God, neem deze schaapskooi waar
Petronel.
Als God u roept, dan kan de nazaat haar bezorgen.
Peter.
Wpartoe dit uitstel dan? waartoe gedraald tot morgen?
Petronel.
De kinders scheiden van den vader tijds genoeg.
Pauwels.
De vader zag lang grijs: hij Scheidt nu niet to vroeg.
Peter.
48 5 d' Olijfberg zag ons van dien lieven Meester scheiden.
Petronel.
d' Olijfberg zag ook, hoe bedrukt zijn jongers schreiden.
Peter.
Wij scheidden evenwel, getroost en onbevreesd.
Petronel.
Zijn Engel troostte u straks; daarna de Pinkstergeest.
488. S tr aks: terstond.
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Pauwels.
Die zelve Geest kan u ook troosten, en verkwikken.
Petronel.

490 Nu is het vluchten nutst, totdat wij 't kunnen schikken.
Pauwels.
't Geen nut en oorbaar schijnt, past straks een ieder niet.
Petronel.
Zich zelven reukeloos te werpen in verdriet ?
Pete r.
Men Bert den Heiland zoo, door tranen bloed, en wonden.
Petronel.
Strooit rozen voor het zwijn : worpt perlen voor de honden !
Peter.
49 5

Wat roos, wat perlen heeft Gods wijsheid niet gestrooid ?
Petronel.
Noch bleef de boosheid blind, hardnekkiger dan ooit.
Pauwels.
Dat zal haar in den dag des oordeels overtuigen.
Petronel.
Uw kinders krij ten, om uw leering nog te zuigen.
Pauwels.
Zij zijn nu grout: hun dient geen melk, maar sterker spijs.
Peter.

500 Misgunt men ons die rust, in 't hemelsch paradijs ?
Petronel.
Zij hopen daar met u te rusten, zonder ende.
Pauwels.
Wat houden ze ons dan bier, gebonden aan ellende ?
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Petronel.
Uit liefde, en een gemoed van droefenis bekneld.
Pauwels.
Men moet ten Hemel zoo instormen met geweld.
Petronel.
505 De Hemel staat alleen niet op voor martelaren.
Pauwels.
Ons Voorbeeld kwam aldus den Hemel ingevaren.
Petronel.
Hij had zijn midlaars ambt voltrokken hier beneen.
Pauwels.
Wij hebben hier den strijd, ons opgeleid, volstreen.
Petronel.
Gedenkt ons andren dan, die bier nog moeten strijden !
Peter.
5 to Wie triomfeeren wil, leer strijden, sterven, lijden.
Petronel.
Zij strijden moediger, daar hoofden voor hen teen.
Pauwels.

Wij treden nu vooruit : waartoe dan dit gesteen ?
Peter.
Ga, dochter, en ontlast die naar uw komst verlangen.
Wij geven op een nieuw ons wederom gevangen ;
515 Zoo raakt noch gij, noch wacht, noch niemand in verdriet.
Petronel.
Heeft dan mijn trouw vergeefs gelegenheid bespied ?
Vergeefs het lijf gewaagd, om u het lijf to bergen ?
Och vaders ! vaders, och, hoe kunt gij ons dit vergen ?
Is Petronel, ja al de kudde u niet meer waard ?
52o Ten minste volg mij na in 't hol, daar 't al vergaart,
505. 0 p: open.
VONDEL IV.
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En wacht, en treurt, wat om uw uitkomst is verlegen :
En kan u niemands raad noch liefde daar bewegen,
Noch houden uit den muil van 't gapende gevaar :
Zoo keert van waar gij kwaamt. 0, al te vierig paar !
525 'k Hoor onraad, zoo mij dunks, van yolk op straat of ronden.
Ik bidde u om de vijf kwetsuren, de vijf wonden,
Om speer en nagels ; om de scherpe doornekroon,
Gevlochten om het hoofd van Gods verdrukten Zoon,
Bewilligt Petronel haar hartelijke bede !
53o Of (weigert gij te gaan) ik trek, ik sleep u mede.
Plautil.
Is 't hier nog dralens tijd ? Het schemerlicht breekt aan.
Ik hou van veer de wacht, en kan uw spraak verstaan.
De leste ronde komt. Gij zult het stuk ontdekken.
De Vaders weigren med te gaan : men moet hen trekken.
REI VAN GEKERSTENDE SOLDATEN.

Zang.
Voor Jezus' naam, en Caesars Rijk,
Hetzij in sterven, of in leven,
Staan wij gereed, een iegelijk
Zijn eer en eigen recht te geven,
Door schuldige onderdanigheid ;
540Gelijk wij Gode en Caesar zwoeren ;
En, met een wettig onderscheid,
Ons tweederhande wapens voeren ;
d' Onzichtbare, am de blinde macht
Des afgronds Christelijk te keeren ;
De zichtbare, om geweld, met kracht
545
Der armen, van 's Rijks hals te weren ;
Van 't Capitool, en al den Raad.
Di t past een Christensch Roomsch soldaat.
535

55o

555

Tegenzang.
Die zelve Caesar zal wel haast
Ons nieuwe Ridderschap bestoken;
Opdat ze, van de dood verbaasd,
Jupijn met wierook ga berooken,
En den gekruisten Vorst verzweef ;
Haar hoop, en zekerste betrouwen ;
Den Vorst, die d' afgoOn preekt ter near ;
En tempels leert van harten bouwen,

533. On tdekk en: doen ontdekken. — 548. Roomsch: Romeinsch.
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Waarin hij leeft door zijnen Geest;
Veel min gediend met goud, en marmer,
Dan met een ziel, die zucht, en vreest;
En keert den levenden beschermer
Haar aanschijn toe, haar rug Jupijn.
Waar zal dan Christus ridder zijn?
Toezang.
Al stonden wij, met heele benden,
Gekerstend, blank in 't harrenas,
En dat er slechts een schrede was
In 't midden, tusschen moordellenden,
En 't Heidensch offren, naar de sleur;
Wij koren Christus voor de keur:
Wij lieten zijgen weer en wapen;
De pijlen, speren, zwaarden slapen,
En offerden, als tamme schapen,
Ons willig op, aan 't weerloos Lam,
Dat stom van zelf ten outer kwam.
HET TWEEDE BEDRIJF.
CORNELIA. AARTSOFFERWICHELAAR.

Cornelia.
A Artsofferwichelaar, hou op van meer te spellen,
Uit zooveel teekenen, als gij ons komt vertellen,
575
Met die daar buiten staan. Ons gruwt van dit verslag.
Al wat men, nu te nacht, en ook voorhene, zag
Op d'aarde of in de zee of aan de lucht gebeuren:
Beduidt verandering, en konit den Godsdienst steuren.
58o Met eenen 't gansche rijk, de wijde wereld door;
't En zij men 't slangenest en nieuw gebroedsel smoor;
Eer 't met vergiften tand den hiel der priestren tarte,
En aanvlieg. Maar wie trekt den Godsdienst nu ter harte?
Aar tsofferwichelaar.
Dat komt op Caesar, 't hoofd der heiligheden, aan.
Cornelia.
585 Zoo lijdt de Godsdienst last, en kan niet langer staan:
Want hoe zou die in 't Rijk der Koperbaarden bloeien?
569. Weer: geweer. — 574. Spellen: voorzeggen. — 582. Vergiften:
vergiftigden. — 586. K op e r b a a r de n: vertaling van A h e nob a r b i, tot
wier stamhuis Nero behoorde.
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De derde oudgrootvadr dorst 's Aartspriesters macht besnoeien;
Vereerende eerst aan 't yolk de Priesterkeur ; waar meë
Zijn heillooze of komst nu, op des Hoofdpriesters sted
590 Vast pronkt ; en stadig uit om d'outers te verdrukken,
Betoont, tot ons verdriet, dat hem der oudren nukken
Nog zitten in den aard wanneer hij 't oud geloof
Verdelgt ; het heiligdom den krijgslien geeft ten roof ;
Ziet koor noch kerken aan : acht alles onverboden ;
595 En smelt in krijgssoldij de goude' en zilvre' Goden,
Ja, de opperschutsgoOn zelfs, met al wat Rome stut,
En sterkt. Al wordt de buik der schatkist uitgeput,
En 't schamel y olk den rug, door schatting, ingereden ;
Hij durft aan overdaad hun tweet en bloed besteden.
600 Ook 't priesterlijke goud, gespaard in tijd van nood.
Aartsofferwichelaar.
Mevrouw Cornelia ! zijn moedwil, al te groot,
Beschaamt Salmoneus zelf. Wie kan dien hoogmoed temmen ?
Cornelia.
Die durft wel in de bron van Mars den vader zwemmen,
't Gewijde water daar ontwijden, door de smet
605 Van zijn onzuiver lijf, geplaagd in 't kranke bed.
Maar wat ontziet zich een, die raad om laag durft zoeken,
Door tooverofferand, bij OngoOn, en bij Vloeken ?
Die godlooze, overtuigd in zijn verwaten geest,
Trad huiverig te rugge, op 't Eleusijnsche fees,
610 Van die geheimenis, zoo ras hij hoorde roepen :
„Vertrekt, misdadigen ! vertrekt, besmette troepen !'
Aartsofferwichelaar.
't Valt langzaam, eer de plaag des hemels op hem druip'.
Maar, opdat midlerwijl dees pest niet dieper kruip'
In 't ingewand des Staats ; en glipp' door al de leden
587. De derde oudgrootvaar: Lucius Domitius Ahenobarbus, verstoord dat de Priesters hem niet in zijns vaders plaats onder hun getal
hadden opgenomen, wist de verkiezing tot het Priesterambt bij 't yolk over
te brengen. — 589. Z ij n heillooze afkom s t: Nero, die nu, op 't spoor
zijner voorgangers sedert Julius Caesar, het ambt van Pontifex maximus of
Opperpriester met de keizerlijke waardigheid vereenigde. — Op... s té:
zeer nauwkeurig heeft Vondel hier het onderscheid tusschen in ste6 en
op ste in acht genomen. 't Beteekent hier: op den zetel. — 6o2. S a 1mon eu s: het uiteinde van deze koning van Elis, die zich bij Jupiter dorst
vergelijken, heeft Vondel later (1657) stof geleverd tot een treurspel. —
612. 't V a 1 t: het gaat.
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615 Van 't Rijk ; is 't noodig 't hoofd van zulke nieuwigheden,
Aan 't groeien dag op dag, te plettere te tredn :
Gelijk Pilatus dat, in 't hoofd der Joodsche steen,
Vermorzelde op een rots; hoewel die vruchtbre droppen
Nu grimmen, als een oogst, met giftige adderskoppen,
62o 't Is noodig, dat er een, uit onzer aller naam,
Den Vorst hierom begroet.
Cornelia.
Maar wien acht gij bekwaam,
Om, met dit noodverzoek, den troon te voet te vallen ?
Aartsofferwich elaar.
Wie meer dan u, Mevrouw, of iemand van u alien ?
0 onbesproke ziel, en Moeder, zonder dat !
625 Die het Trojaansch altaar bewierookt, met uw vat,
Hetwelk voor Vesta smookt ; haar Godheid aangenamer
Om u, die toegang hebt in haar geheimste kamer,
En wie 't Palladium alleen wordt toebetrouwd ;
Om u, die 't eeuwig vier met voedsel onderhoudt,
63o En, nacht en dag, bewaakt : Voogdesse der Vestalen,
Uit welker aangezicht de kuischheid met haar stralen
d'Onzuiverheid beschaamt, en ontuchts geilen nacht :
Uw lippen hebben 't hart des Vorsten in haar macht.
Uw woorden binder hem, gelijk vergulde schakels ;
635 En Nero hoort uw stem, als goddelijke orakels.
Hij schonk u 't recht, om naar 't Olympisch feest te gaan,
Het bijl-en-bondelrecht blijft voor uw haarband staan.
De Burgemeesters zelfs, de Schouten, en Raadsheeren
Gaan uit den weg voor u. Woudt gij u eens verneéren,
617. In 't ho ofd der Joodsche ste en: in Jeruzalem. De „aartsofferwichelaar" doelt hier op de kruisiging van Christus. — 624. Zonder dat:
versta : zonder dat gij, de Moeder der Vestaalsche maagden, moeder zijt.
Het Tr oj aansch alt a a r : de dienst van Vesta werd door )Eneas
—625.
uit Troje naar Italic medegebracht en later door Numa. te Rome ingevoerd. — 628. 't P alladium: Diomedes zou naar luid eener bijzondere
mythe het gestolen Palladium van Troje aan 2Eneas teruggegeven en deze
het naar Italic vervoerd hebben. Rome beroemde zich op het bezit daarvan
en liet het in den tempel van Vesta met de uiterste zorg, als het beschermende heiligdom, van 't welk het behoud der stad of king, bewaken. —
629. 't Eeuwig vuur: het vuur, dat op het altaar van Vesta brandde en
altijd moest onderhouden worden. — 637-639. De Vestaalsche maagden
genot en vorstelijke eere. Zij werden, wanneer zij zich in 't openbaar vertoonden, door bondelbijldragers vooruitgegaan, evenals de Consuls, en bekleedden de eereplaats bij plechtigheden. Wanneer een misdadiger, die ter
strafoefening geleid werd, haar bijgeval ontmoette, was deze omstandigheid
genoegzaam om hem het leven te redden.
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640 Tot troost des Priesterdoms ; dat nergens heul aan vindt,
En strooit zoo vruchteloos zijn klachten in den wind ,
Dit eerloos rot zou zich niet langer durven reppen.
d'Aartspriesters zijn alleen de Goden, die u scheppen :
Dies ga ons t' zamen voor, en roep uw Vader aan.
Cornelia.
645 Noemt gij hem vader, om dat vaderlijk bestaan ;
Dat vaderlijke hart aan Rubria bewezen ?
Zoo make ons Vesta straks vrij vaderlooze weezen.
Hoe lang is 't, dat het oog van zijn bedorve ziel
Op deze Rozemond, 't godvruchtig schepsel, viel ?
65o Daar zij te koore kwam, met neergeslagene oogen,
En kaken, rood van schaame ; de zinnen opgetogen
Tot moeder Cybele : haar Godverloofde mond
Gepropt van lof : het hart van niemands min gewond,
Als van d'altaargodin, voor wie men haar zag knielen,
655 Met zulk een nedrigheid, dat alle nonnezielen
Ontstaken, door die vlam des ijvers, en dat vier,
Uitstralende uit gebaar, gelaat, en hemelzwier
Van haar; die nu niet scheen op d'aarde te verkeeren,
Maar in een gloed van geest en godheid te verteren.
66o De schaker vatte dit. Hij streek ten tempel uit.
En zwoer die witte duif te plukken, als zijn buit.
Aartsofferwichelaar.
Ai, moeder ! krab niet op de wonde van dit lijden.
Cornelia.
Zij kwam, ten hove ontboOn, gerust den berg oprijden ;
Niet droomende wat feed haar straks gemoeten zou.
665 Wat doet die schaker ? Och, hij past op Vesta's trouw,
Noch sneeuw van 't nonnekleed ; op spansel, riem, noch banden ;
Maar smakt haar op het bed, met godvergete handen,
En rust niet, voor hij bluscht zijn vlam ; en draagt nog roem
Op 't schriklijk gruwelstuk, het zengen van ons bloem.
67o Laat tuigen, van haar weer, zijn opgekrabde wangen ;
Het haar des Koperbaards. Die booswicht ging zijn gangen.
Minerve, Veste, en wat ooit lust in kuischheid schiep,
Getuigen, hoe ze om huip den Hemel t'zamenriep.
646. Dat vaderlijke hart aan Rubria bewezen: een Vestaalsche
maagd, door Nero geschonden. — 617. Zoo m a k e ons Vesta straks
vrij vaderlooze weezen: zoo kunnen wij zulk een vader wel missen. —
670. Haar weer: de tegenweer, die zij bood.

PETER EN PAUWELS.

263

Ik rep van d' andre niet, die, ziende hem bewogen
67 5 Om 't schoon gezicht, van spijt een priem stak in haar oogen ;
Getroost veel liever 't licht te derven van de zon,
Dan hangends hoofds te gaan voor een verkrachte non.
Och, och ! zwijg stil. Och, zwijg ! Wat noemt gij hem een vader,
Dien nonneschender, dien altaarvloek, dien verrader !
Aartsofferwichelaar.
68o Geweldenaar ! dat kan niet ongestraft vergaan.
Cornelia.
Hem kwam, in onze kerk, nog korts een siddringe aan.
d' Ontheiligde Godin scheen neder, uit den hoogen,
Te dalen, en ontsteld te waren, voor zijn oogen,
Bezoedeld van die maagde- en tempelschenderij :
685 Want waar hij gaat, of staat, het brein is nimmer vrij
Van 't wroegend schellemstuk. Wat stoft hij op den stamme
Der Julien ; door wien, daar Troje stond in viamme,
Ons Heiligdom van Veste, ons HuisgoOn zijn gebergd.
Waar heeft Anchises' zoon de Goden ooit getergd ?
690 'flood d' eerste van 't geslacht, toen 't oude Troje rookte ;
Hij zij de lest', die 't vier in 't nieuwe Troje stookte.
0 tempelen der Goon, vergaan in rook en stof,
Waar sliep de bliksem, dat die 't godloos hoofd niet trof?
Aartsofferwichelaar.
Vergeet uw leed, Mevrouw ! laat ijdle klachten varen,
695 En kom in nood te hulp ons haardsteen en altaren !
Verzelschap mijnen sleep naar 't hof van Caesar toe ;
Opdat men zoo 't gevaar van erger brand verhoé ;
Naardien de hemel schijnt ontstoken, en verbolgen.
Cornelia.
Ga voor. 'k Zal in karos u, met mijn maagden, volgen.
NERO. AGRIPPA.

Nero.
700 Wat of 't verbolgen weer van dezen nacht beduidt ?
Agrippa.
De luchtgoOn borsten met hun gramschap t' effens uit.
674. Ik rep v an d' an d r e niet: een andere Vestaalsche maagd, die
om te voorkomen dat zij Nero behaagde, zichzelve de oogen uitstak. —
677. Voor: als. — 689. Anchises zoon: )Eneas. — 701. t'Effens:
alien te gelijk.
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Nero.
Op hooge heuvels felst, en d' allersteilste werken.
Agrippa.
Jupijn schept lust doorgaans te dondren op zijn kerken.
Nero.
Bestormt de Godheid 't geen haar zelf werd toegewijd ?
Agrippa.

705 Het zwanger aardrijk ging in arrebeid van spijt.
Nero.
Het steende, en kwam in 't end al sidderende aan 't baren.
Agrippa.
Uw kamerdeur sprong op : gij zaagt iets gruwzaams waren.
Nero.
'k Heb den Samaritaan, in mijnen droom, gezien.
Agrippa.
Wat komt d' onruste Geest, in Caesars hof, bespi& ?
Nero.
710 Den schouwburg, daar hij plofte, afgrijselijk vervloeken.
Agrippa.
Of zijn geknakt gebeente en dorre schenkels zoeken.
Nero.
Hij had het nog geladn op 't Galileesch gebroed.
Agrippa.
Gebroed, 't welk hem, bij nacht, te Rome, waren doet.
Nero.
De wraakzucht laat dien Geest niet in den afgrond slapen.
Agrippa.
715 Die bezigt hem, als een van zijn getrouwste knapen.
708. Den Samaritaan: Simon den Toovenaar, die voorgenomen had,
hem in den droom te verschijnen. Zie vs. 167. — 710. Plo ft e: nederplofte, neerstortte.
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Nero.
Hij vond nochtans geen trouw bij 't vliegend drakenspook.
Agrippa.
Dat blies, als !Etna, fel, ten neus uit, vier en smook.
Nero.
Het voerde hem omhoog : wij zagen 't met ons alien.
Agrippa.
Het voerde hem zoo hoog, om laag te laten vallen.
Nero.
72o Zoo tuimelde Ikarus, te stout in 't stout bestaan.
Agrippa.
De Galilee- won 't van den Samaritaan.
Nero.
Dat prevelen had kracht, nog meer dan tooverrijmen.
Agrippa.
Toen streden twee genans, en Symen won 't van Symen.
Nero.
Die doode Symen eischt den levenden van mij.
Agrippa.
725 Dat 's d' oorzaak, raam ik recht, van al dees spokerij.
Nero.
Vernoegt die aan geen straf van kerker, en van keten ?
A grippa.
't Is negen maanden letn, dat hij heeft vast gezeten.
Nero.
De boei en kerker zijn beletsels van veel kwaad,
Agrippa.
'k Geloof niet of hij zaait al zittende zijn zaad.
723.

Genans: naamgenooten. — 726. Vernoegt: neemt genoegen.
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Nero.
73o De kerker wordt bewaakt van wakers, en soldaten.
Agrippa.
Zoo nauw niet, of ter sluik wordt iemand ingelaten.
Nero.
De wakers sidderen nochtans voor ons gebod.
Agrippa.
Wat durven krijgslien niet, uit gunst, of om genot ?
Nero.
Of Sibyllisten nog te zamen durven scholen ?
735

Agrippa.
Zij nestelen bij nacht in kelders, kuilen, holen.
Nero.
Daar steekt de middagzon hun niet te heet op 't hoofd.
Agrippa.
Zij groeien nochtans aan : 't verboOn wordt liefst geloofd.
Nero.
De gansche wereld lacht om zulke razernijen.
Agrippa.
Zij zelfs belachen elk, in 't bitterst van hun lijen.

Nero.
74o Dat jongste lachen kwam daarna op schreien uit.
Agrippa.
Nog werd hun dolheid eer gesteven, dan gestuit.
Nero.
Heeft iemand lust aan 't kruis het lijf te laten doemen ?
Agrippa.
Het kruis is 't eenig heil, waarin zij durven roemen.
734. S i by 11 i s t en: dezen naam geeft Nero hier aan de Christenen, omdat
zij, evenals de Sibyllen, profeteerden.
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Nero.
Vergeef hun vrij dien roem in 't aangehaalde kruis.
Agrippa.
745 Mevrouw Cornelia komt bier naar 's Vorsten huis.
Nero.
Zij zoekt gehoor. Ik zal haar op den troon verbeiden.
A grip pa.
Ik zie een kuischen sleep van nonnen haar geleiden.
Nero.
Ook Priesters, Flamens, vee- en vogelwichelaars.
Agrippa.
Het schijnt, zij hebben 't hoofd vol onweers, vol gevaars.
Nero.
75o Zij kraaien onwth-, eer het onweer is geboren.
Agrippa.
De Moeder stapt vooruit. Verwaardig haar to hooren.
CORNELIA. NERO.

Cornelia.
Der Goden Moeder neem den Vorst in haar gelid,.
Nero.
Die zelve wake one u, mevrouw Cornelia.
Cornelia.
755

De godheid van Jupijn, en Juno met Minerve
Verletten Caesar, dat hij lang de starren derve :
Dat Rome lang geniet' zijn tegenwoordigheid ;
Waarvan de Raad en 't Volk niet zonder tranen scheidt.
Nero.
Uit liefde en trek tot Raad, en Volk, en burgerijen,
Bemin ik hen, die ons den hemel zelf benijen,

744. 't Aangehaalde kruis: het kruis, dat zij zicbzelven op den hals
gehaald hebben. — 755. Da t hij lang de starren der y e: dat hij lang
het Leven houde.
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76o Ten beste van 't gebied. Sta op met dezen stoet,
En spreek vrij overend. Wat pijnigt uw gemoed?
Cornelia.
De slaperige nacht, van mankop overladen,
Was ruim ten halven wege, en reed met zachte raden,
Die nimmer kraken, stil en knikkebollend neer ;
765 Als wij het eeuwig licht, met geurig voedsel, weer
Verkwikten, naar den plicht, waarin wij nooit ontbraken.
't Vergulde koorgewelf, vol weerglans, scheen to blaken
Van d' onverzuimbre vlam, en niemand look een oog,
Maar zong, of las, of bad, en sloeg 't gezicht omhoog.
77o Wat beurt er ? Een gedruisch komt kruipen door den drempel,
En spookt, en dwarrelt vast, rondom den wakkren tempel.
Een lucht, die, recht naar 't vier, haar keer allengskens nam,
Verwaait in 't eerst, doorklooft daarna die kiare vlam,
En slorpt ze op 't lest; als had een geest dien gloed gezopen.
775 Wij Nonnen, op dat spook, aan 't schreeuwen, voort aan
['t loopen.
De tempel galmde naar, op 't maagdelijk gekerm.
0 Moeder Vesta, neem uw dochters in uw scherm!
Valt hier, op sluimeren of slapen, 't minst vermoeden ;
Aartspriester ! straf ons vrij met angelen en roeden.
78o 0 schendig lasterstuk ! och schreit vrij overluid.
Mijn kinders! och, och, och! ons heilig vier ging uit.
Nero.
Ik houde u buiten schuld. Het spookte in Vesta's koren
Aileen niet, maar Jupijn liet zich daarboven hooren.
't Onbluschbaar vier lag, meer dan eenmaal, uitgedoofd.
Cornelia.
785 De bliksem trof Minerve en Jupiter op 't hoofd,
In hun gewijd gebouw, ging dal en heuvel strijken;
Verzengende al de stad, of meer dan veertien wijken ;
Verbrandde 't worstelperk ; ontsloot Augustus graf.
Bet heerlijk zegebeeld viel onlangs elders af.
790 't Gelauwerierde hoofd van Nero smolt tot klompen.
Natuur, na 't zwangergaan, bracht hoofdelooze rompen
En dubble hoofden voort. Een joffer baarde een slang.
't Getroffen aardrijk schudde, en dreunde, in 't bree, in
['t lang,
Van hier in Azie, en smeet de steer' ter aarde.
795 De zon verborg haar glans; 't welk duisternissen baarde,
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En ons liet dolen, op het midden van den dag.
Een offerreede stier, daar 't vier op 't outer lag,
Versmeet het zout, en meel, met wreveligen horen ,
Ontvlood des priesters bill ; en, loeiende van toren,
Boo Werd na veel hollens, veer van 't outer neergeveld:
Een ijslijk voorspook, dat geen lichte rampen spelt.
Het dier, met hoofd aan been, huilt oproer, leert ons waken.
De zee, met storm op storm, afgrijselijk aan 't braken,
Van zeegedrochten, joeg de visschers doodsch van strand.
8o5 De schouwburg loeide, en 't hof. De hemel stond in brand,
En gloeide, meer dan eens, van langgestaarte starren,
Die met haar bloedig haar den staat van 't Rijk verwarren.
Augustus wagen (als bewust van eenig kwaad)
Hield in de renbaan stand voor 't aanzicht van den Raad,
810 Die d'elefanten zag verbaasd staan, en verslegen.
Van Alba kwam het bloed bij beken neergestegen.
De bliksemstraal, gelijk een gulzige Harpij,
Beroofde 's Vorstendisch van zijne lekkernij :
Al teekens, die doorgaans van kwaad tot erger neigen,
815 En, met een grimmig oog, den zuivren godsdienst dreigen,
Meteenen Caesars stoel; tenzij men eens ontwaak,
Met Flamens ga te rade, of volg' Gods wichelspraak ;
Die, uitgeleerd op klank en merk van 's Hemels letter,
Het lichaam dezer stad wil zuivren van dien etter,
82o Waaruit een stank verrijst, die allen Goon verdriet;
Wier gramschap bluschbaar is, indien men voor zich ziet.
Nero.
Wat zuiveroffer zou dees vesten kunnen vagen?
Cornelia.
Dit Galileesche rot, grondoorzaak aller plagen.
Men yang dat offer straks van zijne hoofden aan:
825 Hoewel 't gerecht van daag behoorde stil te staan.
Nero.
De heilge Claudius, mijn vader, heeft de Joden
Met hunnen aanhang, streng en hard, de stad verboden:
Wij, tegen 't Christensch schuim, de Vloeken opgeprest,
797. Een offerreede s tier: een stier, gereed ten offer. -- 802. Me t
ho ofd a an been: met den kop tusschen de beenen. — 816. Meteen en:
tegelijkertijd. — 828. De vlo ek en opg epr e s t: de wraakgodinnen opgeroepen. 828-831. Het is bekend, dat Nero, in een dolle vlaag, Rome op
onderscheiden plaatsen liet in brand steken, zich met dat schouwspel vermaakte, en toen de schuld van dat gruwelstuk op de Christenen schoof,
waarvan hij een aantal op gruwzame wijze om 't leven liet brengen.
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En stads gestichten brand, met godloos bloed, gelescht.
83o Door dat weerspannig bloed, gemengd met kool en asschen,
Zijn alle vlekken rein en zuiver afgewasschen.
De Goden brouwen ons, om 't magere getal,
Een deerlijk overschot, geen wijder ongeval.
Cornelia.
Een ongedoofde kool, waaronder winden stoken,
835 Gaat vreeselijker aan, na't smeulen, en na't smoker.
Geen zorgelijker brand dan een verborgen gloed.
De minste vonk, wanneer men 't allerminst vermoedt,
Verdelgt een groote stad. Geen euvel staat te vreezen
Zoo zeer, als 't geen men slof verwaarloost te genezen,
84o En dikwijis komt om lid, ja om het gansche lijf
En leven van den mensch. Dees aanhang trekt zoo stijf
Het snoer van zijnen droom, in 't bekkeneel begrepen;
Dat die in 't eerst het yolk allengs met zich zal slepen,
Daarna Augustus zelf, en zoo den heelen staat.
845 Dees kanker kruipt al stil in 't hof, en in den Raad.
De keurebenden gaan niet vrij van zulke koortsen.
Nero.
Men diende zich van hen bij nacht in ste6 van toortsen,
En brandde schoon er uit dien stokebranders aard.
Gij zijt, voor ijdel spook, en schijn en schim, vervaard.
Cornelia.
85o Zij dreigen 't bloeiend rijk met Joodsche wichlerijen
Van 't wonderlijk beloop der wereldheerschappijen,
Verbeeld door zeker beeld van vierderlei metaal;
De voeten, slechtst van stof, gemengd uit leem, en staal;
En hoe een kleine steen, maar zonder hand, gereten
855 Van eenen berg, dat beeld te pletter hebb' gesmeten,
En groeide tot een berg, ja tot een' wereldkloot.
Wat Rome hoopt of niet, hun hoop is ruim zoo groot.
Nero.
Een kranke troost, indien ze ellendig zijnde, iet hopen.
Cornelia.
Zij hebben al het rijk, zoo wijd het paalt, doorkropen,
86o En stad en land alom in rep en roer gebracht;
Als haters van de Goon, en 't menschelijk geslacht.
832. Magere: schrale. — 842. Bekkene el: schedel. — 844. Augustus: keizer Nero. — 853. Siechtst: gemeenst.
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Zoo scheldt hen Azie, de Nijl met al zijn Goden,
En al het Onroomsch bloed. Zoo schelden hen de Joden,
En Grieken ; en wat, van Jeruzalem tot hier,
865 Ons kerkzeen viert, en volgt; ook Moor en Arabier.
Dit zijn ze, die onz' Goon en Caesars diensten weigren,
En halssterk naar de lucht, als nieuwe reuzen, steigren.
De priester van Jupijn heeft, met gekransten stier,
Dees Galileers gevierd. Diane trilde schier,
87o In 't hollende Efezus, op haar gewijden drempel,
Athenens grijze school noch Pallas wijze tempel
Zijn nauwlijks van die smet gelaten ongeschend.
Nero.
t' Athene staat de school en kerk nog overend.
Wie bouwt van 't slechte brein ons dus een wereldsch wonder ?
Cornelia.
875 Hoe slecht men 't acht, hier duikt wat grootsch, wat heersch[lust onder.
Geveinsde ootmoedigheid is dubble hoovaardij ;
Die walgt van 't laag, en vlamt op macht, en heerschappij,
En rijkdom, onder schijn van alles to versmaden ;
Terwijl al Croesus' schat haar schatzucht kan verzaden
88o Noch stoppen; zee noch land die schepterzucht bepaalt.
Nero.
De zon van Rome is tot die laagte niet gedaald,
Dat eenig licht zich, aan de lucht, durft openbaren,
Op 't godlijk spoor, waarlangs August kwam opgevaren.
Ook staat ons noodlot vast, en schiet een schot hier voor.
Cornelia.
885 De Nazarener zaait bedekt de wereld door
't Verwaten zaad, den oogst, die teffens op zal komen.
Een oude wijveklucht, versieringen, en droomen
Geraken in 't geloof. Het lichtgeloovig yolk
Acht Wichlaar noch Sibyl, Hetrus noch hemeltolk,
8go Noch drievoet noch gordijn, noch Delfi noch zijn koren ;
Maar loopt dien onbesuisde, als Gods orakel, hooren,
En ziet hem naar den mond ; die knaagt Apollos eer.
Zijn riem ontbindt de koorts. Men zet de baren neer,
865. Ons k e r kz e en: onze kerkgebruiken. — 867. Hal s s terk: halsstarrig. — 887. Versieringen: verdichtselen. — 889. He trus: Hetrurie
was wegens zijn waarzeggers beroemd, en het was uit die landstreek, dat
de Romeinen de hunne ontboden.
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En bedden in zijn schim, als gaf ze dooden 't leven.
895 Een visscher dreigt kwansuis ons Goden, dat ze beven.
Wij schopten doorgaans uit Egypters, en Chaldeen,
Ook korts ons Stoicyns: en lijdt men dees Hebreen ?
Beguichelaars van 't grauw?
Nero.
Wat 's aan dit paar bedreven ?
Cornelia.
Niet veel, werd dagelijks hun aanhang niet gesteven,
900 Te water en te land, met brieven, of met boon ;
Gezworen lasteraars van Godsdienst, en van Goon.
Maak ons d' aanleiders kwijt, waaraan dees zwermen hangen.
Gij hebt ze in uw gewoud: maar waartoe dient dit vangen ;
Indien men t'elkens spaar den vorst van 't horzelnest?
905 Verplet dit hoofd ; verstrooi dees onderaardsche pest,
Gewoon, bij al wat rot, en zielloos aas te groeien.
Wat snood, wat schendig is, wil hier wel t'zamenvloeien,
Daar 't licht in aanzien stijgt, t'enzij het werd gebluscht.
Nu spreek ik niet als met den nazaat van August,
910 Maar den Hoofdpriester zelf, wien 't vierig past te waken,
Als 't oog der goddelijke en menschelijke zaken ;
Opdat men 't hemelsch recht toch niets onttrek ter sluik,
Door 't sloffen in 't aloud voorvaderlijk gebruik,
En aanwenst van iet nieuws, zoo driftig en onzeker.
915 d' Oprechte Numa stelde u tot een ijvrig wreker,
En rechter, over al, wat zich te buiten gaat.
Gij zijt de kopre zuil, op wien de godsdienst staat,
Waarbij dees stad gesticht tot een voogdes der volken,
Achthonderd jaren stond, en uitsteekt door de wolken,
92o Met Naar geblutsten helm, en vreeselijke speer ;
Voor wie de koningen op 't aanzicht vallen neer ;
Of treuren, hangends hoofds, getemd door nederlagen,
En slepen d' ijzre boei, voor haren gouden wagen.
Zij bidt u, zij beveelt u dezer beider strafe
925 Zij roept : „och keert die schand van mijn altaren af,
En kerken. Draag toch zorg voor kerkzeen, en geboden
Van Numa. Laat niet toe, dat Rome, een stoel der Goden,
En aller heiligheid, onteerd worde, en ontwijd,
Door dees wanschapenheen, gebroedsels van den Nijd ;
93o Die loos ontveinzende zijn aangeboren nukken,
894. S c hi m: schaduw. — 895. kwansuis: alsof 't iets baten zou.
896. S chop t en .... uit: verdreven. — 898. B edr ev en: verbeurd.
903. Gewoud: macht. -- 927. S toe 1: zetel.
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Dat goddelijk sieraad u van de kruin wil rukken.
En heerschen op dien troon, u wettig toegeleid."
Stadhouder van Jupijn, en van zijn Majesteit,
Gij ziet, hoe onze en al der priestren oogen leken :
935 Nadien de tong bezwijkt, laat aller tranen spreken.
Nero.
Nu Moeder, zijt getroost. 'k Heb uw verzoek verhoord.
Agrip, men vaar terstond met dees gevangens voort.
REI VAN GEKERSTENDE SOLDATEN.

Zang.
Geen Gallen leiden lest de Stad in kolen,
0 neen ; maar ingeboren bloed
940Zag stil, en met een koelen moed,
Zijn torts zes etmaal lang gaan ommedolen :
Dan in de dalen, dan gezwind omhoog,
De bergen op, de starren likken,
Met gloende tongen ; rook verdikken,
En smook verdunnen, onder 's Hemels boog ;
945
De vlam dan weder flakkren, als herboren,
Door 't overslaan, van rak in rak.
Hier gaf een hof of kerk een krak :
Daar borsten muren : ginder stortte een toren.
95o
Het yolk aan 't bergen, gindswaart op, dan hier,
Maar al vergeefs. Vulcaan voer spelen,
En teerde op stads twee derdedeelen.
Geleek toen Rome niet een zee van vier ?
0 ijdelheid der hoven,
Aan lucht, aan asch, aan rook, aan stof verstoven.
955
Tegenzang.
Hij, zoet op 't blaken, past op klacht noch krijter,
Schept adem in dat vierprieel,
Een deerlijk kostelijk tooneel ;
936. Verhoord: gehoord. — 938 enz. De zin is: Rome werd onlangs
verbrand, niet door Galliers, maar door een inboorling (Nero zelf). —
939. In g e b or en bloed: Nero zelf. — 940. Zag stil: Nero aanschouwde
den brand van een toren. — 947. R a k in r a k: rak is hier in den zin
genomen van „wijk", welke beteekenis het nog heeft in 't woord D a mr a k voor : de wijk, aan den Dam gelegen. — 956. H ij z o et op 't b I a.
k e n : Nero, zich verlustigende in den brand.
IV.
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En stelt op 't kermen der gemeent zijn cijter.
Hij ziet den Tiber nu voor Xanthus aan,
Waarin de brand zijn weerga schildert,
Hij ziet het yolk, verbaasd, verwilderd,
Op straten, daken, 't onheil tegenstaan ;
Of bleeke wanhoop in den viere springen ;
Den kleinen neef, aan Panthus hand,
Vast rukken naar 't Sigeesche strand ;
Gedrang van schimmen doodsch te poort uit dringen ;
En sticht op 't bernen vast, in zijnen zin,
Een nieuw paleis, en schooner straten.
Zijn brein, alreede als uitgelaten
Met bouwen, brokt er koninkrijken in :
En, hooger in zijn wapen,
Acht alle ding om een alleen geschapen.

Toezang.
Op smokend puin, en kool, nog ongedoofd,
Zit zijn Quirijner, van geduld beroofd,
975
Met jammerlijk misbaar,
De handen in het haar,
Bestrooid met gruizige asch ;
En schreit een bittren plas,
98o Of knarsende op zijn tand,
Vervloekt den stokebrand ;
Die, om de wraak te sussen,
De glimmende asch durft blusschen
Met Christensch bloed, dat eeuwig klaagt,
Door duizend dooden heengejaagd,
985
Met ongemat geduld ;
Maar ieder schuift de schuld
Op een, die 't nu ontschuldigde getal,
Gehaat als godloos overal,
990
Verdoet zijn lust, niet hunlien, te geval.
959-967. Men verhaalt, dat Nero, gedurende den brand, bij 't geluid van
den citer een Ode zong, welke hij op den brand van Troje vervaardigd
had. — 960. Xanthus: hoofdrivier van het verbrande Troje. — 965. D en
kleinen nee f, aan Pan thus hand: Panthus was een Priester van Febus,
die, bij de verwoesting van Troje, met zijn kleinzoon vluchtende, aan Eneas

bericht gaf van den toestand der stad. — 968. 0 p 't b ern en: op de puinhoopen. — 968-973. Men wil, dat eene der redenen van Nero om Rome voor

tweederden te verbranden, deze was, dat hij zijn naam vereeuwigen wilde, door
het schooner op te bouwen. — 975. inner:: voor „Romein," van
Quirinus, den bij- of toenaam van Romulus. — 988-99o. Versta : die de
als goddeloos overal gehate Christenen, ofschoon iedereen hen voor onschuldig aan den brand van Rome kende, laat ter dood brengen, niet ten gevalle
der burgers, maar om zijn eigen wreeden lust te voldoen.
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HET DERDE BEDRIJF.
PETRONEL.

99 5

N U springt van vreugd mijn hart, ontboeid van duizend
[zorgen.
Ik heb, ter goeder uur, d' Apostels juist geborgen,
Toen hun die donkre wolk des doods hing over 't hoofd.
0 Engel, die hen leidde, o leidsman, zijt geloofd.
Ik zag al bevende van achter, hoe zij traden
Ter poorte uit, door de wacht. Hoe was mijn geest beladen !
Hoe hing aan ieder haar, van angst, een druppel zweet !
Al wat mij voorkwam green afgrijslijk, wreér dan wreed.

'k Geloof dat Engelen des wakers oog misleidden;
1000 Of sluiers, dun van mist, om 't hoofd der helden spreidden.
Zij raakten veilig uit. Hun uitgang viel mij zuur,
Die, al beklemd om 't hart, liep kijken op stads muur,
Zoo veer het oog, op 't spoor van Appius, kon reiken.
'k Vernam geen onraad meer, noch eenig droevig teiken,
1005 Tot dat ze uit mijn gezicht, met druppelen bedauwd,
Verdwenen, daar de steen des mijlpaals schildwacht houdt.
Hoe zwaarlijk kon men hen tot deze vlucht bewegen
Wat dronk de dorstige aarde een al te bittren regen
Van tranen, eer de drang der vromen hun gemoed
Po lo Kon scheuren van die schaar ; bij wie zij ziel en bloed,

En lijf en leven zich getroostten op te zetten;
Te vliegen, zonder schrik, in d' uitgespannen netten.
Hoe kweet zich Aquila, Marcel, Lucijn, Priscil;
Hier Titus, Lukas; daar d' aanhoudende Plautil.
1015 Wat zocht hun Cletus niet, wat Clemens in te scherpen !
Hoe poogde Linus daar hen over stag te werpen !
Nu springt mijn hart van vreugd. Wat moeite en zweet het kost,
Zij zijn, ter rechte tijd, uit doodsgevaar verlost.
Kan ik mijn blijdschap wel verzwelgen, ofte helen ?
1020 Wiens trouwe zal mijn mond zijn blijdschap mededeelen?
PETER. PAUWELS. PETRONEL.

Peter.
Hier zijn wij wederom.
Pauwels.
Dat geldt zoo recht naar 't hof!
998. Green: grijnde, kreet. — 1003. 't S poor v an App i us: de Appiaansche weg.

276

PETER EN PAUWELS.
Petronel.
0 Jezus! wat komt hier? wie geeft mij weder stof
Tot schrikken? zijt gij 't zelf? of is 't uw geest, mijn Vader ?
0 Vaders, zijt gij 't zelfs ?
Pauwels.
Verschrik niet: tree vrij nader.

Petronel.
1025 Wat reukeloosheid voert u in den jongsten nood?
Och, gaat niet voort : gij gaat in een gewisse dood!
Pauwels.
Die zoeken wij.
Petronel.
1k sterf. Gij hoeft haar niet te zoeken,
Zij komt u thuis van zelf, en loert uit alle hoeken
Der stede. Och, Vaders! och I wat jaagt u steewaart aan ?
103 0 De krijgslién zoeken u : want Caesar had verstaan,
Hoe gij, ter sluik, bij nacht, met list waart uitgebroken,
De wakers lijden last, indien het wordt geroken,
Wie uwe boeien hebb' door zijne trouw geslaakt.
De Hel heeft heilig en onheilig opgemaakt,
1035 Om Nero's gramschap, die gedoofd scheen, weer te ontsteken ;
En houdt het voor gewis, uw vonnis leit gestreken.
Proces, Martiniaan zijn (zoo men zeit) airee,
Ontboden voor Agrip, op 't missen van u twee.
't En zij die beide van uw uitkomst reden geven,
1040 En klaar bescheid ; 't is omgekomen met hun leven.
Peter.
Zoo stellen wij ons best voor hunlién in, als Borg.
Petronel.
Och, Vaders ! duikt terstond. Verlost mijn hart van zorg.
Het uiterste gevaar leerde u mijn trouw beproeven ;
En komt gij mij daarvoor zoo hartelijk bedroeven ?
1045 Wee mij ! wat ga ik aan ? och, mannen ! vlucht van bier.
Pauwels.
Rechtschapen hoplien past te volgen de banier
En standerd, dien zij trouw, in 't heilig water, zwoeren,
1034. 0 p g ema a k t: doen opkomen, verschijnen. — 1042. D u i k t: verbergt u. — 1043. Beproeven: ondervinden. — 1045. W a t ga ik aan:
wat overkomt mij.
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Te vechten, daar het hoofd des heers hen aan wil voeren.
Wij keeren in den strijd, door Christus' eigen last.
Petronel.

105o Wat taal is dat ? Hier zijn verborgenheen aan vast.
Pauwels.
De Hertog van Gods heer gemoette ons beide weder.
Petronel.
Mijn hart wordt koud. Ik zwijm: och zet mij hier wat neder.
Peter.
Nu dochter ! zijt gerust. 't Is nu geen treurens tijd.
Petrone!.
Wie jaagt u wederom in 't bangste van den strijd.
Pauwels.
1055 Wij zeggen, Christus stuurt zijn boden herwaart henen.
Wij hoorden Jezus' stem. Hij is ons zelf verschenen.
Petrone!.

Verhaalt dan waar, en hoe de Heiland u ontmoet.
Beschrijft mij zijn gedaante, en geeft mijn hoop wat voet.
Peter.
Zoo ras wij beide omtrent den eersten mijlpaal kwamen,

io6o En voor noch achter ons iet zorgelijks vernamen ;
Begon een zwarte wolk, een dikke donkre zucht,
Te dalen op den weg; van waar een zware zucht,
Gelijk van een ter dood bedroefde, zich liet hooren.
Toen kwam ons een gesteen tot driemaal toe ter ooren.
1065 Wij hielden, op 't gesteen en zuchten, t' zamen stand,
En vatten, wat beducht, malkandren hand aan hand.
Terwijl de zinnen dus vast opgespannen waren,
Begon die bruine wolk allengskens op to klaren,
(Gelijk de hemel in het krieken van den dag)
1070 Totdat me er in en door, en iet in roeren zag,
't Geen naar iet menschlijks zweemde; en wij, die vierig baden,
Vernamen, na een poos, den Kruisvorst, overladen
1051. De Her tog van Gods he er: het hoofd van Gods legerscharen,
Christus, volgens de oude Theologie, die Christus ook zag in hem die aan
Jozua verscheen. Zie het boek van 7ozua. — 1057. 0 ntmoet zou „ontmoet is" moeten zijn. – 1072. Ve rna men: namen waar, zien.
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Met zijn altaar, het kruis, dat van de schouder hing;
Een last, waaronder hij gekromd en bukkend ging,
1075 En hijgde al ademloos; terwijl de dorens pramen
't Gekroond en hangend hoofd; de pijnelijke stamen
Der doorgeslage borst vast leken, en het zweet
Vermengen met zijn bloed ; dat in den zoom van 't kleed
Komt vloeien, langs den hals, door 't haar, door al de leden ;
1080 En sleept al zijpende de geesten naar beneden.
De mond stond op van pijn. De lippen zwollen dik,
En paars, en blauw. 't Gezicht gaf glinsterende een blik
Van water, hier en daar nog drupplende op de wangen.
De wimbrauw zakte op 't oog, en scheen verslenst van 't hangen.
1085 Men zag geduld, gemengd met pijn en moed, in hem.
In 't kort hij kroop, gelijk weleer Jeruzalem,
En drie Marien, en wat nog zijn kruisgang deerde
Hem zagen, in dien schijn, toen hij zich ommekeerde,
En aan dien vrouwesleep, een dun, een teer getal,
1090 d' Aanstaande straf voorzei, en straks gedreigden val.
Petronel.
0 Jezus! gaat uw geest in die gestalte waren ?
d'Olijfberg zag u zoo niet op de wolken varen.
Peter.
Noch zoo verkeerde hij, op Thabor, in een zon,
Waartegens mijn gezicht en oog niet opzien kon.
Pauwels.
1095 Noch zoo verscheen hij mij, die kerkers, klingen, koorden
Gereed had, om zijn yolk te martelen, te moorden.
Peter.
Zoo scheen zijn staat verkeerd, op een bedrukte wijs.
Mijn haren staan te berg, ik stokstijf, koud als ijs.
'k Verman me in 't einde, en vraag: mijn Heer, mijn God,
[waar henen?
I roc) Waar lest uw reis, mijn troost? Hij antwoordde eerst met
[stenen,
Geborsten uit een hart, dat van benauwdheid sluit.
Ten leste borst zijn stem, doch flauw en heesch, dus uit:
„Dat gaat naar Rome, om mij nog eens te laten kruisen."
Straks hoorde ik, in de lucht, gesnor van vleuglen ruischen ;
1087. En wat nog zijn kruisgang deerde: en al wie er verder
deernis had met zijn kruisgang. — 1103. Volgens de overlevering zou inderdaad deze verschijning Petrus, die reeds zijn kerker ontsnapt was, hebben
doen terugkeeren.
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11 05 En al 't gezicht verstoof, verdween, voor mijn gezicht,
Door Jezus aanzicht dus gehelderd, en verlicht.
Dat moedigt mij ter dood. Men keert daarop te stouter
Naar stad, daar God ons eischt ten offer, en ten outer.
Petronel.
Och, anders schikt de mensch, en anders schikt het God.
Peter.
I no d' Alziende spelde mij dit kruis, dit martellot,
Al overlang, niet lang nadat, aan 't hout ontslapen,
En 't nare graf ontrukt, zijn kooi, zijn kudde schapen,
Niet eens, maar driewerf, bleef bevolen mijnen staf;
Toen hij mij liefde vergde, en ik hem antwoord gaf.
1 '15 ,,Mijn trouwste leerling", sprak de Meester, die nooit rustte,
„Gij gordde u, in uw jeugd, en gingt, waar 't u gelustte;
Maar in uw ouderdom zult gij, Bees handen lang
Uitstrekkende, en gegord van andren, uwen gang
Eens zetten derwaarts daar 't hun lust u heen te leien."
1120 Nu wordt dit rijp. Die kelk was mij van toen bescheien.
't Wil tijd zijn, dat ik eens verhuize uit 's lichaams tent.
God roept mij tot dit kruis. Mijn baan is afgerend.
Pauweis.
En ik voorzag al lang mijn offerand genaken.
Mijn loopstrijd zal terstond het vroolijk einde raken.
1125 Mij dunkt, 'k verander al in goddelijk gestalt.
Petronel.
En ik gevoel, helaas! hoe bitter 't scheiden valt.
Peter.
Nu dochter ! staak dien rouw, en volieg ons niet verder.
Gehoorzaam Linus nu, verwilligd tot een herder,
Nadien hem Clemens 't lot van mijnen zetel gunt.
n30 Verkwikt u onderling, ten beste dat gij kunt.
d' Alziende waakt met troost voor zijne schare, in 't midden
nog. Dr. J. van Vloten leest hier: 0 ch, anders wikt de mensch. -1116--111 9. Zie Joh. XXI: 18, 19. — Verwilligd tot een herder: u
tot een herder of leidsman, door bewilliging des rechthebbenden, toegeschikt. — 1129. Clemen s. De hier bedoelde was een Romein en de medehelper van Paulus in de verkondiging van 't Evangelie, ook, volgens Origenes,
een leerling van Petrus, met wien hij tot de oprichting der Roomsche
Gemeente zou gearbeid hebben. Vandaar hetgeen Petrus hier zegt, en waarbij
hij te kennen geeft, dat Clemens van een hem toekomend recht ten gevalle
van Linus afstand doet. Hij werd, na Linus en Anacletus, Bisschop van Rome.
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Van allerlei verdriet. Wij zullen voor haar bidden.
't Is noodig dat wij gaan, daar God ons henen zendt.
Petronel.

Ik hoop u evenwel te spreken, voor het end,
1135 En scheide, maar met smert. Och, Vader ! gij gaat sterven.
Och, och ! wat valt het zwaar uw aangezicht te derven !
Doch niettemin, nadien 't mijn Koning zelf gebiedt ;
Volbrengt zijn noodgebod. Gaat heen, ik houde u niet.
Ik hinder 't niet. Gaat heen, 't gedij tot Jezus' eere !
1140 't Zij verre dat men u in 't heilig opzet keere.
De wettige eigenaar van lijf en ziel alleen
Is God ; die eischt ze beide. 0 Vaders, gaat dan heen,
Als offerlammers, naar die slachtbank, u beschoren.
Wij zijn tot zulk een kroon niet altemaal geboren.
AGRIPPA. PROCES. MARTINIAAN.

Agrippa.
1145 Men vond geen breuk, aan muur noch poort, noch eenig slot
Des kerkers. 0 wat hoop ! dit schijnt in ernst gespot
Met Caesar, dat men durft zijn halsgevangens slaken,
In spijt van 't wachthuis zelf, daar zooveel oogen waken.
Ik heb Proces gedaagd, en ook Martiniaan,
115o De hoofden van de wacht. Hoe euvel wil 't vergaan,
Indien ze beide niet van 't onheil reden geven ?
Ik zweer, gansch Rome wil van zulk een straffe beven ;
Wanneer ik 't al, wat hier om heind' was of omtrent
Ten nutten spiegel stel : gelijk men is gewend
i 155 Te straffen, al de geen, die zoo meineedig handlen,
En, eerloos in den aard, voor trouwe dienaars wandlen.
Daar komen ze. 'k Zal eerst, uitvarende al gestoord,
En gaslaande elks gebaar, hen vatten woord voor woord ;
Of ik ze listig kon verbluffen, of verstrikken.
116o Meineedigen ! durft gij, en zonder eens te schrikken,
Verschijnen voor Agrip, dien gij te leure stelt ?
Wanneer gij, omgezet, en omgekocht met geld,
Of errefvijanden des Roomschen K eizers gunstig,
Bij nacht gevangens slaakt, zoo meesterlijk en kunstig :
1165 Terwijl de Meester slaapt, op uw gezworen trouw,
Veel vaster dan op muur, of slotwerk, of gebouw.
Dat stuk zou menschen min dan logge honden passen ;
Die wekken, in gevaar, den Meester nog met bassen,
1153. Om heind: dicht, nabij. — Ii56. Wandelen: doorgaan. —
1160. Hier spreekt Agrippa tot de beambten.
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En janken ; daar gij zwijgt, als in den wijn versmoord.
Ix 7o 1k zweer.
Proces.
Nog heeft mijn Heer onze onschuld niet gehoord.
A grippa.
Wat onschuld grijpt hier plaats ?
Martiniaan.
Ten minste hoor ons spreken.
Agrippa.
Wat spreken? zegt mij fluks, wie heeft dit stuk besteken ?
PETER. PAUWELS. AGRIPPA.

Peter.
Mijnheer, ik ben die man, om wien gij u zoo steurt.
Pauwels.
Men schuif de schuld op mij, indien hier is verbeurd.
Agrippa.
1175 Zegt op, hoe hebt gij 't lijf des kerkers klauw ontwrongen ?
Peter.
Ik vond den kerker op, en ben zoo uitgesprongen.
Agrippa.
Wie bootst de sleutels na van 't nauw ontsluitbre slot ?
Peter.
Wat sluitbaar is, ontsluit d' almogendheid van God.
Agrippa.
Zijt gij onz' Goden dan en 't heilig Recht ontwossen ?
Pauwels.
118o 't Valt mijn Verlosser licht zijn dienaars to verlossen.
1170. Onschuld:
s en : ontwassen.

ontschuldiging. — 1176. 0 p: open. -- 1179. Ontw os-
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Peter.
't Is om de streek van zes en twintig jaar geleèn,
Dat Caesar Claudius den schepter van Judeen
En heel Samarie Herodes gaf te dragen;
Die, om den blinden haat der Joden te behagen,
1185 Het hoofd van Gods gezant dorst rollen in het stof;
En mij, een slechten roof, den toren van zijn hof,
En acht paar wakers, gauw als afgerechte valken,
Vertrouwde, opdat men hem zou mompen noch verschalken.
Jeruzalem hield feest. Mijn kudde vastte, en bad
11 90 Den Heiland aan, om hulp, toen ik gevangen zat.
De nacht gaat voor den dag, die mij ten toon wil stellen.
Veel veege teekens niet dan doodsche rampen spellen.
Twee ketens binden 't lijf wel vast ; de geest blijft vrij.
De wacht bewaart de poort ; een krijgsman elke zij:
1195 Wanneer het duistre hol des kerkers wordt beschenen
Van 't licht des Engels, die mij wekt, en roept: „ga henen,
Schiet aan, omgord uw kleed : trek ras de schoenen aan!'
1k strijk de kluisters af, en stel mij om te gaan,
Als in een zoeten droom, door d' eerste en tweede wachter,
1200 Mijn leidstar stapt vooruit; ik volg haar glans van achter,
En kom aan de ijzren poort, die opspringt voor mijn oog.
Ik kies de stad. De Geest verdwijnt, en vliegt zoo hoog,
Als de offerande stijgt van mijne dankbre lippen.
Pauwels.
1k raakte in hechtenis, in 't Macedoonsche Phlippen,
Om een waarzeggeres, bij den gebedestroom,
Door Jezus' grooten naam, verlost van 's Afgods toom;
Waarbij haar heeren lang geen magre winst genoten.
Ik zat er in den stok met Silas 's nachts gesloten.
Het bloed droop langs het streng gegeeseld lichaam af.
1210 De lippen roerden vast, en zongen ; 't zingen gaf
Een goddelijken galm, die boven uit den toren.
Recht opsteeg door de lucht, door zooveel hemelkoren,
In 't juichend Paradijs; daar ik met lijf en geest,
Of, buiten 't lijf, met geest of zinnen ben geweest.
1215 Terstond begon de grond, op d' aandacht der twee biddren,
Gelijk van schrik geraakt, te daveren, te siddren:
Toen volgde 't rammelen van koper, ijzer, staal.
De deuren knarsten eerst op tanden van metaal,
1205

1185. Gods g e z an t: Jacobus. Verg. vs. 1319. Zie Handel. XII : i. —
1188. Mompe n. bedriegen. — 1191. Versta : 't Was de nacht voor den
dag, waarop ik tentoongesteld zou worden. — 1195. Wanneer: toen.
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En sprongen echter op : cipier en wakers wakker.
1220 De stokbewaarder, bang voor mij, voor mijnen makker,
Stak op; en, wanende dat al de kerker vlood,
Greep 't uitgerukte zwaard, en dreigde zich de dood.
1k riep : „verschoon uw ziel : wij zitten hier te zamen."
Hij vloog met licht er in, en wiesch ons roode stramen,
1225 En viel ons bei te voet, met zijn herboren huis ;
Hetwelk, vol blijdschap, roemde in Christus' dood, en kruis.
Agrippa.
Gij trouweloozen ! zoekt uw moedwil te verbloemen,
Maar zult vergeefs op kruis en doode Goden roemen.
Trawanten ! boeit Proces, en boeit Martiniaan,
1230 Opdat men boezem zulk een lasterlijk bestaan.
Verleert dit vluchtig paar zijn vlucht met scherpe roeden,
En leidt hen dan voor ons. Men koelt die koorts met bloeden.
REI VAN GEKERSTENDE SOLDATEN.

Zang.

1235

I240

1245

Hoe menig Christen zagen wij
Aan 't kruis al levend hangen,
En d' oogen met verlangen
Naar Christus slaan, getroost en blij !
Hoe menig in een hertevel
Of borstelen gesteken,
En bij een wild geleken,
Verstrekken voor een guichelspel
Der wreedheid, zoet op Christenjacht,
Met losgelate honden ;
Te godloos aangeschonden
Op Gods geduldigste geslacht ?
Hoe menig werd in 't dierenperk
Den luipert voorgeworpen,
Verhit om bloed te slorpen ?
Aldus voltrok de dag zijn werk.
Tegenzang.

125o

Maar 's avonds gaat het vieren aan
Met menschen, die, op staken
Gespit, als fakkels blaken,
En in geteerde rokken brads',

1219. Echter: daarna. — 1221. Stak op: vluchtte. — 123o. Boezem:
doorzoeke, naspore. — 1241. Zoet: verlekkerd.
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Of flakkeren in wassekledn.
Hoe gloeien 's Vorsten hoven
Van 't vier, gelijk een oven !
Was 't Heidensch hart toen staal of steen,
Dat het niet smolt in zulk een gloed?
Ons docht, wij zagen Englen
Zich in die vlamme menglen.
Wat Schaal vol geuren riekt zoo zoet
Voor Jezus, als die bittre smook
Van zijne liefste panden :
O zalige offeranden !
O Godbehagelijke rook 1
To eza ng.
Nu geven willig zich ten roof
De standerddragers van 't beproefd geloof;
Niet als ons Decien, om eigen roem,
Van korten duur, gelijk een bloem;
Maar om Gods eer. Wat klinkt er beter ?
En niettemin de Faam
Met haar bazuin zal zwellen op hun naam,
En eeuwig zwanger gaan van Pauwels, en van Peter.
HET VIERDE BEDRIJF.
PLAUTIL. PETRONEL.

Plautil.
Och, dochter ! och, ik hoor het snerpen van de roen.
Petronel.
Zoo most de hemelsche om den aardschen Adam bloén,
1275 Eer hij in 't rechthuis van den rechter was verwezen.
Zijn stramen hebben ons, ter goeder uur, genezen.
Och, spaart d' onnoozelen ! 0 hartepijn, o smart!
Plautil.
Och, al 't onmenschlijk slaan, dat griezelt door mijn hart!
Och, geesels, stramen, och! och, kostelijke wonden !
Petronel.
1280 Och, pijlers, die nu houdt gekneveld, en gebonden
De hoofdpilaren zelfs van 't rijzend hoofdgebouw,
1267. Decien: Publius Decius Mus, zoon en kleinzoon, die zich uit
vaderlandsliefde vrijwillig opofferden.
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Gemetst met bloedig kalk ; die proef doet van zijn trouw
Veel beter dan tiras: tirannige pilaren,
Het kan gebeuren, dat gij, over duizend jaren,
1285 Nog tuigen strekt van 't leed, 't welk 's Hemels eerste boon
Nu uitstaan onversaagd; daar hun de martelkroon
Alree zoo troostelijk van verre straalt in d' oogen;
Een kroon, die, tegen goud en diamant gewogen,
Den prijs behoudt. Wel hem, die zulk een kroon verkiest,
1290 Daar Caesars lauwerkrans zijn luister bij verliest !
Plautil.
Het geeselen houdt op: men zal met hen voort doorgaan.
Petronel.
Kom, laat ons, naar de poort van Ostie, vast voorgaan.
AGRIPPA. PETER. PAUWELS.

Agrippa.
Nadien dit paar om strijd 's Gekruistens aanhang stijft;
Al 't Rijk in oproer houdt; zijn razernijen drijft;
1295 Verbastert Stads gewoonte, en Numa's oude zeden;
Veroorzaakt Simons val, door schendige gebeden;
Ons Joffers tot vervloekte en blinde Hymens raad:
En sleept in 't vloekverbond den ambtheer, en soldaat,
En wat het listig kan betoovren, en belezen;
1300 Zoo wordt het bei ter dood, in 's Vorsten naam verwezen.
De Bethsaider sterve, als slaaf, aan 't kruis gehecht;
Den Tharser gun men 't zwaard, uit kracht van 't burgerrecht.
Peter.
Hoe lieflijk klinkt die stem ! van waar komt mij die zegen ?
De neergedaalde is, langs die ladder, opgestegen,
1305 Door alle heemlen been, ten Hemel. 0 mijn God!
Van waar komt mij dit goed, dit onverdiende lot?
0 sleutel van het Kruis; ontsluit mij 's Hemels deuren.
1282. Gemets t: gemetseld. — P ro e f doe t: bewijs geeft. — 1296. S im on s v al: de val van den Toovenaar — zie hierboven — zou te wijten zijn
geweest aan de gebeden der beide Apostelen. — 1297. B lin de Hymen s:
huwelijken, welke geen huwelijken zijn. Agrippa ziet hier vermoedelijk op
de zoogenaamde geestelijke huwelijken, waardoor maagden bruiden des
Heeren werden, en welke in zijne oogen dwaas en te veroordeelen waren.
Volgens de traditie zou Nero ook daarom op de beide Apostelen gebeten
zijn geweest, omdat zij verschillende schoone maagden, welke hij ter voldoening van zijn lust begeerde, hadden bekeerd en tot een kuischen wandel
overgehaald.
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Wien van ons twaleftal mocht zulk een eer gebeuren.
1k kus die schoone dood. Hoe maakt ze mij gelijk
1310 Den koning, die, dat langs, zich zette in 't hoogste rijk.
Pauwels.
Zoo wordt, ter goeder uur, de moede ziel ontbonden
Van 's lichaams lastig pak, en vaart, door lieve wonden,
Haar oorsprong te gemoet, gelijk een hemelvlam.
De heiligste, die ooit van vrouw ter wereld kwam,
1315 En d' allergrootste ziel, en zuiverste in Gods oogen,
Voer zoo ter halsadr uit, naar d' onbezwalkte Bogen ;
Terwijl de romp vast bloedde, in zijn gevangenis,
En 't lachend hoofd de wraak verzaadde, op 's konings disch.
Zoo trad sint Jakob voor. Hij moedigt mij, in 't knielen.
1320 Soldaten! helpt mij straks bij 't zalig tal der zielen,
En rukt de sabel vrij kloekmoedig uit de schee !
Peter.
'k Verzoek slechts op August een vriendelijke bee,
En wenschte, met meer smaad, en smert en pijn te sterven.
Agrippa.
Laat hooren: leit het zoo, dat kunt gij licht verwerven.
Peter.
1325 'k Heb mijn gekruisten Vorst verloochend, in zijn nood,
Mij zelf onwaard gemaakt aan d' eere zijner dood,
Het triomfeerend Kruis; en wensch die schuld te boeten.
Men hang mij dan omhoog ten hemel, bij de voeten;
En met dit schuldig hoofd, dien Godvergeten mond,
133o Die driemaal God verzwoer, beneden, naar den grond;
Als een die wel verdient ten afgrond neer te dalen.
Verstoken van den glans der zaligende stralen.
Dit 's 't eenig, dat ik bid: vergun mij die gent, !
Agrippa.
Zij wordt u toegestaan. Nu voort, en rept u dra.
1335 Dit krijgsvolk wacht, om u naar 't hoog gerecht te leiden.
Trawanten ! leidt hen weg. Men kwist slechts tijd met beiden.
I 310. D a t lang s: langs dien weg. — 1314, volgg. Johannes de
Dooper. Zie Matth. XI:II. — 1316. Voer zoo ter halsaar uit:
hiermede wordt bedoeld dat de ziel door het klieven van de halsader, door
het onthalzen het lichaam verliet. — 1322. A ugu s t: keizer Nero. —
1328. B ij: met. — Volgens de traditie zou Petrus werkelijk, op zijn verzoek,
met het hoofd omlaag gekruist zijn. — 1336. B ei den: wachten.
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REI VAN GEKERSTENDE SOLDATEN.

Zang.

1340

1345

1350

Och I of 't geoorloofd waar,
Op 't Apostolisch spoor, te blusschen
Zijn ijver, met godvruchtig kussen
Der voetstappen van 't lijdzaam paar ;
En elken voetstap met
Bedrukte tranen, te besprengen ;
Ja, tranen met hun bloed te mengen,
En uit te storten ons gebed ;
Daar dat doorluchtig rood
Zal vloeien, uit zoo heilige adren.
0 stad ! heeft een wolvin uw vadren
Gelikt, gezoogd ; waarom verstoot
Gij, grimmiger van aard,
Dees vaders ? och ! waar sleept gij henen
De Meesters, die, met eedler steenen,
Uw muren trekken hemelwaart ?
Van waar uw Godsdienst, door de wolken,
Wordt toegeblazen alien volken.
Tegenzang.

1355

1360

1365

1370

Het Heidensch Rome most
Van ouds, door bloed, zijn grootheid baren,
En oorlog blazen zooveel jaren :
Dat heeft van Remus of begost ;
Van dat de broeder sloeg
Ter neder zijnen vollen broeder :
Gelijk nu lest de zoon zijn moeder,
Die hem, haar hoop, ter wereld droeg,
En zette in top van 't rijk.
Zou, die zijn moeder zoo durft loonen,
Dan onze vaders nog verschoonen ;
Zoo was hij niet zich zelf gelijk.
Maar 't Christensch Rome moet
Door martelbloed zijn grootheid baren,
En worstelen door veel gevaren.
Ons vaders stichten nu in bloed
Een nieuwe stad, die, door hun lijden,
Meer wint, dan d' oude, door haar strijden.

1347. Uw vadr en : Romulus en Remus. — 135o. Vaders: Peter en
Pauwels. — 1361. D e zoon: namel. Nero.
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1375

1380

Toezang.
Dat's meer, dan op zijn Perziaans gestreen,
En deizende de kans
En onverwelkbre krans
Gerukt van 't hoofd der trotsche mogendheen.
Nu neemt uw toevlucht niet,
In 't uiterste verdriet,
Naar Capitool, of Jovis' vooglen,
En gouden standerdgoOn:
Zoekt heul aan Jezus' troon,
In schaduw van d' Apostlen, en hun vlooglen.
HET VIJFDE BEDRIJF.
AGRIPPA. NERO.

Agrippa.
DE Vorst, die onlangs speelde Orestes, droef en dol,
En vluchtig voor de wrack, speelt nu zijn eigen rol;
1385 Maar inderdaad, en niet in schijn, van schrik gedreven,
Drukt uit, hoe veel de schijn en 't veinzen scheelt van 't leven.
De vlam, in 't roue bloed ontsprongen, knaagt het vleesch,
Hij hijgt naar zijnen aim. De spraak luidt schor, en heesch.
De tong slaat ijzerklank, en slibbert onder 't spreken.
1390 Al 't aangezicht, gelijk met doodverf overstreken,
Ziet bleek, en blauw, als lood, en hier en daar gevlakt.
Nu steekt hij 't hoofd omhoog. Nu hangt het hoofd en zakt
Zwaarmoedig naar beneen, totdat hij raakt aan 't schrikken.
Om 't kraken van een deur; en opschiet, en twee blikken,
1395 Zoo rood als vier en bloed, aan alle zijden slaat,
En opspalkt; en al 't haar recht op te berge staat,
Om zijn verbeeldingen. Dan sidderen de leden,
Het koude zweet breekt uit, en, van zijn schim bereden,
Verdaagt al 't hofgezin te hoop, met open keel.
1400 Hoe schichtig is dit hof gedraaid, als een tooneel!
Hoe 's Vorsten staat verkeerd ! Wat wil die plaag beduien?
Daar komt hij weder aan, en heeft het hoofd vol buien.
De wakers wijken hem. Een ieder maakt zich t'zoek.
Best zie ik 't veilig aan, en sta hier om een hoek.
1405

Nero.
Och, bergt Orestes! Och ! waar henen ?
Waar bergt hij 't lijf, in doodsgevaar ?

1383. Nero was ook tooneelspeler. -- 1400. S c hi c h ti g: schielijk.
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1410

1415

1420

1425

1430

1435

1 440

1445

Wie steekt die moordtrompetten daar?
Trompetter, blaast gij uit Mycenen?
Of klinkt dit van Misenen af?
Wat Vloeken komen mij verrassen?
Verrijst de wraak uit moeders asschen,
En uit het moederlijke graf?
Och, troost Orestes, in zijn lijen!
Nu weet hij nergens geen verblijf.
Och, bergt den bangen balling 't lijf.
Waar vliedt hij voor dees Razemijen?
'k Zie, op den grond van Pluto's poel,
De geesten, die ons 't licht benijen;
Gepijnigd om hun schelmerijen,
Roadom dien zwart berookten stoel.
't Is nacht, ik hoor de vlammen kraken.
't Aloude Troje staat in brand,
Aan dezen, aan den andren kant;
Of brandt hier Rome, en al zijn daken?
Heb ik of Sinon brand gesticht?
Wat woelen hier al doodsche zielen!
Die om mijn lijf, als bijen, krielen.
Houdt op, gij steekt naar mijn gezicht!
Zegt op, wat zijt gij voor gezellen ?
Beschuldigt gij den rechten man ?
Men maak er weer een nachttorts van,
Of steek hen straks in dierevellen.
Neen, Vesta leit mij hier aan boord,
Om hare dochters, versch geschonnen.
Ik was verslingerd op uw nonnen,
O moeder, zijt gij nog gestoord?
Wat raad? ik hoor haar leeuwen brullen.
Ik vrees dat scherpgewet gebit ;
Die keelen, brandende en verhit.
Ai! ziet, hoe zij hun staarten krullen.
Daar roept mijn moei, daar Claudius,
Mijn vader zelf: daar schreeuwt mijn moeder,
En gemalin. Daar komt mijn broeder,
d' Onschuldige Britannicus.
Heb ik u helsch vergif geschonken ?

ma, 1409. Mycene n, Misenen: het eene een hoofdstad van Agamemnons rijk, waar Orestes zijn moeder Clytemnestra had omgebracht, het andere een voorgebergte bij Napels, waar Nero zijn moeder Agrippina had
doen vermoorden. — 5425. Sin o n. Zie Verg. Aen. II, verg. vs. 329: Victoryne Sinon incendia miscet. Sinon, noon van Sisiphus, volgeling van Ulysses

naar Troje, die het houten paard ter stad invoerde, enz.
VONDEL IV.
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Daar kust het doodshoofd van Paulijn
Mijn meester, in bedrukten schijn.
Of is hij 't niet? Of ben ik dronken ?
Het regent lijken uit de lucht.
Een veldgeschrei klinkt van Brittanje.
Daar werpt zich Galba op, in Spanje.
Daar ziet men, hoe d' Armener vlucht,
Met alle mijn keurbendelingen,
Voor den verbolgen Perziaan.
Orestes ! tast u zelven aan :
De burgers komen u bespringen.
Dat 's Thrasea. Ik zie den raad,
De ridders, 't yolk, en vrije, en slaven.
Ik hoor de kleppers herwaarts draven,
Met al wat moederslagers haat.
Zij komen mij uit Argos jagen.
Zijn 't Galileeschen? ja gewis:
Of zeit men dat dit Castor is,
En Pollux, van den wind gedragen ?
Gij Goden, die gelauwerierd,
In witte zijde, omlaag komt zakken,
En, hand aan hand met pallemtakken
Aldus geschepterd nederzvviert ;
Wien zoekt gij in dees aardsche hoeken ?
Agrippa.

1470

1475

1480

Nu dunkt mij, is het sprekens tijd ;
Nadien zijn droom geen steurnis lijdt,
Zal ik hem best aldus verkloeken:
Die twee gebroeders zoeken u.
Gij moet op zee, naar 't Noorden, dwalen,
En 't kerkbeeld van Diane halen.
Wat beeft gij voor uw ooms, zoo schuw ?
Gij moet dat beeld aan Vesta brengen.
Zoo luidt uw zuivre offerles.
Ik ben uw leidsman Pylades.
Geef mij de hand.

1447. Mijn meester: Seneca. — 5451. G alb a: Nero's tegenkeizer en

opvolger. — 5460. Moederslagers:moedermoordenaars.— 5462. Galile eschen: Christenen. — 1463, 1464. Castor en Pollux: zie de Opdracht,
vs. 47, 48. -- 1473-1479. Agrippa, ziende, dat Nero zich verbeeldt, Orestes
te zijn, die door de Razernijen vervolgd wordt, treedt in zijn geest en doet
zich als zijn halsvriend Pylades voor, die hem komt aanmanen, naar Tauris
te gaan om het beeld van Diana te halen, gelijk men weet, dat door Orestes
verricht is
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Nero.
1k zal 't gehengen.
LINUS. PETRONEL.

Linus.
Godvruchte Dochter ! wel, wat tijding brengt gij nu ?
Petronel.
Och, Vader Linus ! och ! God hoede en zegene u.
Nu, wei met 's voorzaats staf dees nagebleven schapen,
Gelijk zijn nazaat past; d' Aartsherder is ontslapen :
1485 Het lichaam rust aan 't hout, de ziel in Jezus' schoot.
Linus.
Zij leeft bij God. Hij stierf een kostelijke dood.
Zaagt gij hem, onder 't juk van 't kruis, zijn schouders
[buigen ?
Petronel.
Geduldiglijk ; ik kan hier levend van getuigen,
Als een, die onder 't kruis in 't alleruiterst stond.
Linus.
1490 Wij haken om 't verslag te scheppen uit uw mond.
Petronel.
De krijgslien brengen hem, door 't yolk, met Pauwels, buiten
De poort van Ostie, gebonden, en besluiten
't Verwezen paar van een te scheiden, op het lest ;
En een in 't Joodsche, en een in 't Christensche gewest,
1495 Tot aanwas van meer smaads, te helpen om het leven.
Toen zag men mond aan mond, en borst aan boezem, kleven :
Toen klapte kus op kus ; als 't op een scheiden ging,
Daar elk aan 's anders hart, gelijk geketend, hing.
De blijde Pauwels sprak tot Peter : „u zij vrede,
1500 0 grondsteen van de Kerk, o wachter in Gods stede,
0 mond der herdren van 't verstrooide Christendom :'
En Peter tegen hem blijgeestig wederom :
„0 licht der Heidenen, o leidstar aller vromen,
Nu ga in vree daar Gods verstrooiden 't zamenkomen.
1505 Een oogenblik geduld ; wij zien malkandren weer.
Zoo worstelt men in 't stof, om onverwelkende eer."
1 484.

d' A ar tsherder: Petrus.
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Hierop trad Pauwels voort recht nit, getroost, en blijde;
En Peter welgemoed terug, naar de overzijde
Des Tibers, en den berg van Janus ; daar de JoOn
15 to Hem grimden te gemoet, en nepen met dien hoon,
Waarmee hun ouders eer zijn levend voorbeeld nepen,
't Welk, afgemat van pijn, zij 't moordhout zagen slepen.
Hier werd d' Apostel, als naar een tooneel, gebracht ;
Opdat d' erfvijandschap van 't menschelijk geslacht
1515 (Zoo teistren Heidens toch besneen, en kruisgetuigen)
d' Een, uit des anders bloed en gal, mocht honig zuigen.
De stramme Vader klom den heuvel op, omhoog ;
Gelijk een avondstar, wanneer ze naar den boog
Des Hemels, uit der zee, haar zonen aan komt leiden ;
152o Terwijl de kimmen licht en schemeringen scheiden.
Hij schoot hier, op den top des bergs, zijn kleedren uit.
Nog twistte de soldaat, om zulk een slechten buit.
Men knoopte om 't middellijf een deksel, grof van draden.
Toen viel hij, om zijn wensch ten voile te verzaden,
152 5 Met hart en mond op 't kruis, en gaf het kus op kus,
En vatte 't in den arm, en sprak verheugd aldus :
Li nu s.
Wat sprak 't orakel, op den drempel van zijn lijden?
Petronel.
„Zijt wellekom, mijn kruis, beloofd van lange tijden,
Door d' onbesmette tong, aan mij ; die wel beken,
153o Dat ik meer straf, en niet dees glorie waardig ben,
Van mijn verzworen Heer, in 't sterven, te gelijken,
Noch, met het hoofd omlaag, den hemel aan te kijken.
Zijt wellekom, mijn kruis ! Aanvaard dit snoode pak
Van 't sterfelijke lijf; waarin veel jaren stak
1535 Een ziel, die hare schuld niet met haar bloed kan boeten :
Ontfang het niettemin, met doorgeslage voeten ;
En strek een zoenaltaar, van waar ik God behaag',
Door Jezus' oogen, die mij straften hier omlaag."
Zoo welkomt hij zijn dood, en, keerende ten leste,
1540 Zich om, geeft zijnen rug bet lange hout ten beste,
En ieder arm een end van 't dwarshout. De soldaat
Klinkt d' ijzre spijkers door de handen heen, en slaat
De voeten plat op een. Dat kloppen, kraken, knarsen
Door zenuwen en been, ging telkens door mijn harsen,
1545 Ja, door mijn schrillend hart, en moordde het gemoed :
Terwijl het dorstig gras vast slorpte 't rookend bloed,
Dat uit de wonden scheen het nand te willen laven.

PETER EN PAUWELS.

293

Zoo ras de schup het loch in d' aarde had gegraven,
Teeg 't krijgsvolk met geweld aan 't rechten van den stam,
155o Doch avrechts, als zijn pak : dit hing alree: dat kwam
Op adr en zenuw aan, en opende drie sluizen
Van vleesch, waaruit meer bloeds, al schuimende, kwam
[bruisen.
De Kruisheld zag van bloed besprenkeld en bespat ;
Nog kreet hij niet van pijn, maar steende slechts, en bad.
1555 Men zag in 't aanschijn (och! een stichtelijk aanschouwen)
Jets pijnelijks, omstraald van blijdschap, en betrouwen.
De stam kreeg steun. De held goot, met een heesch geluit,
En hijgende van dorst, dit jongste orakel uit :
Linus.
Ik luister naar den mond van Christus' Stedehouder.
Petronel.
156o „Mijn broeder Andries! neem gewillig op uw schouder
Het kruis, u toegeleid van boven, gelijk mij.
Ik volg mijn bedgenoot, mij voorgetreen; en gib
Mijn dochter Petronel" (de vader sloeg zijn oogen
Te mijwaart, die hij zag bedrukt de kaken drogen)
1565 „Zult, ter gewenschter uur, den rijksten bruidegoni
In de armen vallen, als een ongerepte blom.
Nog vijfmaal vijftig jaar wil 't reegnen marteidroppen,
Totdat het snoer van driemaal negen Bisschopskoppen
Volregen, God beweeg', die, door een hemelsch post,
157o Den grooten held verwekt, die mijnen stoel verlost
Van 't bloedig Heidensch juk, dat duizenden beschreiden.
Dees tempels zullen dan, gesloten voor den Heiden,
Gansch onverhinderd, voor den Christen, openstaan ;
Wien deze goude tijd een weelde dier wil staan,
1575 't En zij men bidde en wake; eer klauwen, ander 't wrijten,
Den nadeloozen rok verwoed in flarden rijten,
Godsjammerlijk gesleurd van beren, uit het sneeuw
Opstuivende; en ten buit van Agars ijzre eeuw.
Och Jezus! haal ons thuis, eer wij dien storm beleven."
158o Zoo biddende wordt hem een dolk in 't hart gedreven,
Van een Romeinsch soldaat, die wacht hield neffens 't hout.
Ik viel een pons in zwijm, en lag er, dood en koud,
Voor 't kruislijk uitgestrekt; en weet nauw, van wat magen
Of vrienden ik, voor dood, ten berg ben of gedragen.
1548. L o ch: gat. — 155o. P ak: last — 1569. V olr e gen: volgeregen,
voltooid. — Door e en he m els c h pos t: door een hemelbode. — 157o.
Den groot en held: Constantijn de Groote. — 1576-1578. De ketterijen
der Arianen, het verdeelen van het Romeinsche Rijk, en het Islamismus.
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PETER EN PAUWELS.
PLAUTIL. LINUS.

Plautil.
x585 0 sluier, versch besprengd van 't uitverkoren vat,
En zijn welriekend bloed! 0 doek!
Linus.
Wat doek is dat?
Plautil.
Die 't Licht der Heidenen voor d' oogen werd gebonden.
Linus.
0 kussenswaarde dock! waar hebt gij dien gevonden?
Geef hier dat pand der straks van 't lijf ontkleede ziel,
1590 En meld ons, eedle vrouw! hoe deze ceder viel.
P lauti 1.
'k Ontmoette, omtrent de poort, den heengeleiden vader
Die, mijne tranen ziende, en tredende wat nader,
Een doek (om zijn gezicht te blinden, en dien hij
Terstond herlevren zou) nog vorderde van mij,
15 9 5 Zoo willig, als bedrukt. De stad liep leeg van menschen,
Nieuwsgierig naar zijn dood. Ik volgde hem met wenschen,
En straks te rosbaar na, den Tiber langs in 't veld,
Om 't heerlijk end te zien van Gods manhaftsten held;
Die onder 't henengaan vermurwde drie soldaten,
1600 Longyn, Acest, Megist, gereed den hals te laten,
Voor hem, die 't graf zijn aas, den dood zijn schicht benam.
Zoodra men nu te Gutte, aan 't Salvisch water, kwam,
Sprak Vader, in den ring des krijgsvolks: „hier is 't ende
Der loopbaan, na veel druks, en doorgesolde ellende "
1605 Hij vouwt, vol moeds, en heft de handen naar de lucht,
Meteen tot Jezus 't hart, en roept hem aan, en zucht:
„Hier sta ik, om den slag der sabel te verbeiden,
Die straks het hoofd van 't lijf, en lijf en ziel zal scheiden.
0 Jezus ! laat uw bloed afwasschen d' oude vlak
16ro Van wreedheid met wiens spits ik God naar d' oogen stak,
U zelf naar 't hart, door 't hard verdrukken uwer leden.
Hebt gij in 't uiterst nog Gods vijanden verbeden;
Verbid ook mij, niet waard te storten, t' uwer eer,
Mijn Christenslachtig bloed; hetwelk gij nimmermeer
1612, 161 3. Verb e d en. Verbid t. Hier: bidden voor iemand. — 1614.

Christenslach ti g: Christenenvermoordend.
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1615 1VIoet eischen van de hand, die snakt om dat to drinken."
Zoo bad de held. Mij docht, men zag een Engel blinken
Uit zijn gezicht ; mij docht, men hoorde een Engels stem.
Wat aardsch, wat menschlijk was, verdween alreede in hem.
Hij nu, uit vleesch en bloed, bijkans in geest herschapen,
162o Verbond zijn grijze hoofd, en knielde. Wij vergapen
Vergeten ons, hij roept : „God reikt mij d' armen toe.
De wereld is mijn kruis : ik ben de wereld moe !
De wreedheid, op dat woord met schitterenden zwaarde,
Trof toe, en onvoorziens lag 't hoofd geploft ter aarde,
1625 En sprong nog driemaal op. Men hoorde een fijn gepiep ;
Alsof de mond, vol lofs, nog driewerf „fezus" riep.
Mij docht, ik merkte om 't hoofd een glans van glotnde tongen;
En uit den zandgrond sprong een ader, met drie sprongen,
Daar 't hoofd gehuppeld had : en wonder was 't, dat elk,
163o Uit dien onthoofden hals, zijn bloed, als versche melk,
Zag stralen in de lucht. Och, och ! hij leit getroffen.
Mij dunkt, ik voel het hoofd nog op mijn boezem ploffen,
Nog bonzen op mijn hart. Daar leit de kerkpilaar,
Die zulk een zwaren last droeg vijfmaal zeven jaar.
1635 Neen, neen, hij leit nog niet, maar staat, gelijk voorhenen.
In 't rijden naar de stad is mij zijn geest verschenen,
Veel grooter dan men hem in 't leven had gekend.
Hij bracht mij dezen doek, een troost in mijn ellend.
Och, jongelingen, mans! och, weeuwen, maagden, vrouwen I
164o Och, schreit! gij zult voortaan zijn aanschijn niet aanschouwen,
Noch hooren Gods trompet. Nu is het schreiens tijd.
Och, weezen! weent met mij : wij zijn ons vaders kwijt !
och, och, och ! och, och, och ! och, och, och ! och, och, och !
Och, och, och ! och, och, och !
Linus.
1645 Der weezen Vader leeft, die zal u niet vergeten,
Daar, in een' ring van licht en Serafijns gezeten,
Hij in kristal vergaart uw tranen, versch geschreid.
Triomfen worden daar Gods Helden toegeleid ;
Wier zielen, in den schoot des heils, van daag herboren,
165o Gansch onbeneveld zien, gansch onbekommerd hooren,
In dien gedurigen zielkittelenden lach,
't Geen, onbegrepen, oor noch oog nooit hoorde, of zag;
Dat is 't volmaakte schoon, waarvan al 't schoon komt stralen.
Wij zullen, hier beneen, zijn Heiligen betalen
1655 Onze allerleste schuld. Ga, Titus, Lukas, ga,
En volg naar Ostie Lucijn, de Raadsvrouw, na.
1627. Tongen: vlammen.

PETER EN PAUWELS.

296

Beveelt Sint Pauwels romp den kelder van haar hoeve,
Zoo eerlijk als gij moogt ; en troost en zalft dees droeve !
Gij blakende Marcel ! tast den Gekruisten aan,
166o En balsem, en begraaf het lijk, op Vaticaan ;
Daar 's vorsten renbaan rookt, zijn lustprieelen bloeien.
1k zie Gods zwarmen, van vier winden, t' zamenvloeien,
Te Rome, aan wederzij des Tibers ; daar 't gebeent'
Der martelaren slaapt, begiftigd en beweend,
1665 En jaarlijks, met een vlaag van tranen overgoten.
Terwij1 de lastermond gestopt en toegesloten,
Verbaasd staat en versuft, door menig wonderwerk ;
En Vaticaan de lucht te moet vaart, met zijn kerk,
Vol wierooks, vol gezangs van opgetoge zielen,
167o Om 't grafaltaar ; waarvoor gekroonde koppen knielen;
Godvruchtiglijk vertreen rijksappel, zwaard, en kroon ;
En spreien 't purper aan den voet van 's Visschers troon:
Wanneer (Jeruzalem in rook en stof vervaren)
Des werelds hoofdstad steunt op bei dees hoofdpilaren
1675 Der kerke; en ziet, hoe 't al, wat haar die kroon benijdt,
Zijn hart knaagt, en vergeefs op diamantsteen bijt.
Gloria in excelsis Deo.

Op be gcOirbtrii
VAN MEJOFFER

ANNA WYMERS.xxiv
.dus schijnt Anna hier te leven,
Die Six het leven heeft gegeven.
Zij dekt de borsten, die hij zoog.
Men kent den zoon uit 's moeders oog.

A

XXIV. Anna Wymer of Wymers was de dochter van Pieter Wymer en
van Maria Pelleryn en werd 12 Juni 1584 te Vlissingen geboren. Zij huwde
aldaar 9 September 1606 met Joan Six, die in 1617 op 42-jarigen leeftijd overleed.
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan de jongste, Jan Six,
in vs. 2 bedoeld, de vermaarde kunst-maecenas werd.
In de aanteekeningen van diens broeder Pieter, berustende bij den heer
Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam, vindt men haar dood aldus opgeschreven :
„Ao. 1654 den 21 Juny 's morgens tusschen twee en half drie uuren is onse
waerde moeder Anna Wymer in den Heere gerust en op den 25 Donderdagh
begraven inde Wale kerck in haer graf aldaer, legt neffens ofte besyden
haer broeder Pieter Wymer."
Het schilderij, waarop Vondel dit bijschrift dichtte, is gemerkt Rembrandt
f 1641. Waarschijnlijk is Vondels gedicht dus uit denzelfden tijd.
1662. Van vier winden: van alle kanten.
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fan ben Attla 534n 160recotb+xxv
Itheemsche vijanden te zitten in de veeren,
Te slingeren den staart grootmoedig over zee ;
Is ijdel, als uw long, geslagen aan het teren,
Inwendig vast vergaat, en gij, met hartewee
5 Zoo deerlijk zucht, en kucht, en loost, bij heele brokken,
Het rottende ingewand te keel uit, in de golf.
Wat baat het, met uw klauw al 't oost en 't west te plokken,
Nadien u bijt in 't hart dees wreede water wolf,
Nu uit, om over u eerlang te triomfeeren ?
0 Landleeuw, waak eens op, en wek met eenen schreeuw
10
Al 't veen, de Kennemers, en Rijnlands oude Heeren,
Met d' Aemsterlanders op, tot noodhulp van hun Leeuw.
Men sluite met een dijk dit dier, dat u komt plagen.
De Windvorst vliege er met zijn molewieken toe.
15 De snelle Windvorst weet den waterwolf te jagen
In zee, van waar hij u kwam knabblen, nimmer moe.
De Veenboer zit en wenscht dees water-jacht te spoeien,
En 't Veenwijf roept: „hij ruimt". De Landleeuw weidt op
['t ruim,
En zuigt zijn long gezond aan d' uiers van de koeien.
Zoo wint de Landleeuw land, zoo puurt hij goud uit schuim !
20

u

XXV. Volgens den tekst op de „Nieuwe Caerte" van het „Provisioneel
concept ontwerp ende voorslach dienende tot de bedyckinge vande groote
water meeren", in 1641 uitgegeven.
In latere uitgaven draagt dit gedicht het opschrift: „Op het uitmalen van
't Haerlemmer meir."
In 1645 werd door Jan Adriaensz. Leeghwater aan de Staten van Holland,
aan Prins Frederik Hendrik en aan de besturen van Amsterdam, Leiden,
Haarlem en Gouda en aan den Dijkgraaf en de Heemraden van Rijnland
aangeboden zijn ontwerp tot bedijking en droogmaking van het Haarlemmermeer.
In hetzelfde jaar verscheen het bovengenoemde Provisioneel concept ontwerp
ende voorslach dienende tot de bedyckinge vande groote watermeeren, waarop
het boven afgedrukte gedicht van Vondel gevonden wordt.
8. Dees wreede waterwol f: hiermede wordt het Meir bedoeld, dat,
midden, of in 't hart van Holland gelegen, dat Gewest langzamerhand afknabbelt en in oppervlakte verminderen doet. — 11. A l' t v e e n: de bewoners
der dorpen en velden ten Oosten en Zuidoosten, waar de grond meerendeels
van veenachtigen aard is. — De Kennemer s: Haarlem, Heemstede,
Schalkwijk en de Noordwestelijke streek.

OP FRANCOIS JUNIUS.
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OP DEN EDELEN HEER

potcois 3 Untittecxxvi
nits Junius, der Schilders rechte hand,
-1-/Zijn bloed is eel, nog eeler zijn verstand.

Op be Zeingflutted
VAN DEN HEERI

JOAN ALBERT BAN.mn
i Ban; nu zeg mij toch, wat is 't ?
Wat is 't ? (ai zeg, ik zal u danken)
Dat gij, 't in barnen van dien twist
En strijd van ongelijke klanken,
Mij hooren laat dien lieven peis
5
Der Engelen, in Gods paleis ?
XXVI. Francois Junius was de jongste zoon van Franciscus Junius, in
1589 te Heidelberg geboren, werd in 1617 predikant te Hillegersberg en
vertrok, na wegens zijne vrijzinnige begrippen die betrekking te hebben neergelegd, naar Frankrijk en vervolgens naar Engeland, waar hij, als bibliothecaris bij den graaf van Arundel, een lijst opmaakte van diens schilderijen
en antieke beelden, hetgeen hem aanleiding gaf tot het schrijven van een
werk over De Schilder-konst der Ouden.
Hij overleed in 1676 te Windsor.
XXVII. Joan Albert Ban werd in 15 97 of 1598 te Haarlem geboren, uit
een oud katholiek geslacht. Hij wijdde zich aan den geestelijken stand en
werd in 1626 benoemd tot apostolisch pronotaris, twee jaren later tot kanunnik
van het Haarlemsch kapittel en in 163o tot pater van het groote Begijnhof.
Hij was een man van groote geleerdheid en stond met de beroemdste
geleerden van Europa in betrekking; zoo was hij o. a. een groot vriend van
Descartes en van Constantyn. Huygens.
In het bijzonder was Ban echter musicus en componist. Als zoodanig
bezocht hij ook den Muiderkring en zette hij verscheidene van Hoofts gedichten op muziek.
In 1642 zag deze bundel, die opgedragen was aan Huygens, en voorzien
van lofverzen van Tesselschade, Vondel, Brosterhuyzen, V. V. Onken en
B. Nieuwenhuyzen, het licht.
Ban stierf den 27 Juli 1644. Zie over hem Jonckbloet en Land, Correspondance et oeuvre musicales de C. Huygens, 1882, bl. XXXVI—CXLV.
Dit gedichtje is ten onrechte door Alberdingk Thym omtrent het jaar 1622
geplaatst. Het komt het eerst voor in den „Zanghbloemsel van Joan Albert
Ban Haarlemmer. t' Amsterdam 1642." 4 0. Daar deze oudste tekst eenige
varianten met den in deel II, bl. 41 gegevenen heeft, vinde het hier opnieuw
een plaats.
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Mij dunkt, ik hoor in eene wolk,
Het paradijs vol nachtegalen ,
Hoe schiet dat schoongevederd yolk
Mij in het oor zoo blijde stralen !
Van tonen! kinders, gunt mij stilt'.
Wie streelt mijn hart ? och Ban, het smilt.
Is nu de Blink in Thabors schijn,
En Gods Jordaan te zien in 't Sparen?
Daar Jezus' zangers bezig zijn
Met galm van wind en hemelsnaren?
Wie blaast dien galm ? wie streelt die snaar,
Dan hoog, dan laag, dan middelbaar ?
Gij zult (zoo Haarlem, naar den Nijl
Zich kwijten gaat, van 't zalig teeken)
Met zulk een vijl en Englestijl
De Damiaatsche keten breken.
Wat maakt de zaag voor Haarlems boeg?
Een keel vol org'len is genoeg.

15tnrititt pewit
KONINGIN VAN GROOT BRITTANJE, FRANKRIJK EN IERLAND

T'AMS TERD AM.
Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt.
Ontleend aan VERGILIUS 2Fneas 1 vs. 613.
Uw eer, uw naam, uw lof zal t'allen tijd beklijven.
INLEIDI NG.

oning Karel had, bij de twisten, die tusschen hem en zijn
Parlement gerezen waren, en die, hoezeer voor een tijd geK. sust,
elk oogenblik weder konden ontbranden, bij de dreigende
houding, welke niet alleen Schotland, maar thans ook Ierland had
aangenomen, het van belang gerekend, de vriendschap van onzen
staat te winnen, en daartoe gereedelijk een middel aangegrepen,
13. D e Blin k of Blinker t, het beroemde duin bij Overveen.
-20.
't Z a li g teeke n: het kruis. — 22, 23. Toespeling op de algemeen bekende overlevering van het doorzagen van den ketting, die den NijI bij
Damiate sloot, wat door Haarlemsche kruisvaarders zou geschied zijn. -23. Wat maakt: wat doet.
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dat voor de hand lag, te weten een verbintenis tusschen zijn oudste
dochter, de elfjarige Maria, en den jeugdigen Erfprins van Oranje.
Dit huwelijk was bepaald geworden, en in het volgende voorjaar
begaf zich de Prins, die nu zijn zestiende jaar bereikt had, naar
Engeland, om het te voltrekken. Koning Karel, beseffende dat zoo
schoon eene gelegenheid zich niet licht weder zou aanbieden, om
zich van de welwillendheid, wellicht den bijstand der machtige
steden van Holland te verzekeren, oordeelde het noodig, dat zijn
gemalin, Henriette Marie van Frankrijk, zich naar deze landen
begaf, in schijn om het bruidje tot haar inmiddels teruggekeerden
echtgenoot te geleiden, doch inderdaad met het tweeledig oogmerk,
om de gemoederen der Overheden alhier te polsen, ja, kon 't zijn,
te winnen ; en om geld, waaraan Karel groote behoefte had, te
bekomen en ten meesten nutte te besteden, tot welken einde hij
haar aanzienlijke kroonjuweelen ter hand stelde.
Den negenden Mei 1642 te Hellevoetsluis aan land gekomen,
werd de Koningin aldaar door den Erfprins, en, in Den Brie!,
door Frederik Hendrik zelven, ontvangen, en van Maassluis, over
land, naar 's-Gravenhage vergezelschapt, waar zij op 't plechtigst,
door de Staten, in vollen getale, werden begroet. Zij bezocht vervolgens de voornaamste steden, als Delft, Rotterdam, Haarlem en
Amsterdam : en het is van dit laatste bezoek, dat hier ter plaatse
meer in 't bijzonder de beschrijving behoort gegeven te worden,
als onmisbaar tot de toelichting van een paar meesterstukken van
onzen dichter.
Na het prachtig onthaal, 't Welk de Koninginne Moeder van
Frankrijk vier jaar te voren hier ter stede genoten had, begreep
de Regeering, zoodra zij kennis bekwam van het voorgenomen
bezoek, vooral niet minder te kunnen doen, nu het de ontvangst
gold van een regeerende Koningin, die met zulke nauwe banden
aan het stamhuis van Oranje verbonden werd, die door het jonge
Vorstelijke paar vergezeld, en door Prins Frederik Hendrik zelven
geleid werd. Op den veertienden Mei werd afgekondigd, dat al de
schutters tegen den negentienden 's avonds in de stad en bij de
hand moesten zijn, op een boete van vijf en twintig gulden. De
jonge ruiterij werd ook gewaarschuwd ; doch aan ieder, zelfs aan
het scheepsvolk op den stroom, werd verboden, te schieten, zonder
daartoe bevel te hebben bekomen van hooger hand. De Vroedschap, in aanmerking nemende, dat men der Koninginne Moeder
voorheen eenige vereering gedaan had, besloot ook de Koningin
van Groot-Britannia en hare dochter met f 22,000.- a f 24,000.—
ter bescheidenheid van Burgemeesteren, te beschenken. Op den
20 Mei kwam het Vorstelijk gezelschap naar Amsterdam en werd,
op de uiterste grenzen der stads vrijheid, buiten de Haarlemmerpoort, ontmoet door Dirk Tholinx, voorzittend Schepen en Raad,
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aan 't hoofd eener treffelijke ruiterbende. Binnen de poort werd
het gezelschap, en de Koningin in 't bijzonder, begroet door den

Pensionaris Cornelis Boom. De soldaten en schutters waren alien
in de wapenen en in orde geschaard. Langs den weg, welken de
stoet nemen moest, om naar 't Prinsenhof to komen, waren vier
zegebogen opgericht, een op den Dam, een aan den kant van
't Damrak, een vooraan in de Beursstraat, een op den Middeldam,
en een voor de Oude Doelestraat. Onder deze zegebogen hadden,
na 't opschuiven der gordijnen, schitterende vertooningen plaats,
waarvan de ordonnantie was opgedragen geweest aan Dr. Coster )
en die alle zinspeelden op het gevierde huwelijk. In den eersten
boog zag men de bruiloft van Thetis en Peleus, op welke al de
Goden en Godinnen vergaderd waren; terwijl de boog van boven
behangen was met een dubbel festoen van Oranje appelen, doorvlochten met roode en witte rozen. Tusschen de zuilen hingen de
wapens der veroverde steden in Oost- en West-Indie aan een snoer
van Oranjezijde. 't Gebouw van den tweeden boog was, tusschen
de zuilen, behangen met roode en witte rozen, hier en daar met
goude lelien doorvlochten. Op den top stond de Keizerlijke adelaar.
De vertooning was het verbond, ten jare 1292 tusschen Keizer
Adolf van Nassau en Eduard II, Koning van Engeland, gesloten.
De derde boog, die op den Middeldam stond, overtrof den anderen
verre in pracht en pronkte met eenige Latijnsche en Nederduitsche
verzen. Op den top stond het wapen van Groot-Brittannie, 't welk
tot boven de huizen uitstak, tusschen de wapens van Gelre en van
Nassau. De vertooning was het huwelijk van Reinout (van Nassau ?),
eersten Hertog van Gelre, met de Prinses Eleonora, dochter van
Eduard III van Engeland. Tusschen de zuilen stonden Mars en
Pallas, voerende de wapens der steden en schansen door Frederik
Hendrik op den Spanjaard veroverd. De vierde zegeboog droeg
insgelijks een reeks van wapenschilden der veroverde plaatsen in
Oost- en West-Indie. Op den top stond een levend man, Hercules
voorstellende, die den aardkloot torste. Hiermede werd gezinspeeld
op de dapperheid van Frederik Hendrik. Japetus en Atlas —
waarmede men Willem I en Maurits bedoelde — lagen aan zijne
zijde en beschouwden hem met verwondering, waarschijnlijk omdat
zij zich beneden hem geplaatst zagen. Van binnen zag men, na
't weghalen der gordijnen, een tempel, waarin het huwelijk van
Jakob II, Koning van Schotland, met Maria van Egmond —
nazaat van Reinout van Gelre — voltrokken werd.
1) Dit blijkt o. a. uit het navolgende Extract uit de rekeningen der stads
Thesaurie van 1642, bl. 132. „Dr. Samuel Coster betaelt over seker boeck
van de inhalinge der Coninginne van Engelandt ende van sijne moeite tot
toestel der vertooningen, ter eere van deselve Coninginne hem toegeleytf 25o."
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De Vorstelijke personages, al dit fraais bezichtigd hebbende,
werden aan 't Prinsenhof, door den Pensionaris Willem Boreel,
uit naam van Burgemeesteren, begroet. Den volgenden dag werden
zij, in verscheiden zwierig uitgestreken sloepen, door de stad geroeid, onder 't geleide van Burgemeesteren, die hun de godshuizen
en andere voorname gebouwen toonden. In 't Oude-Mannenhuis deed
Prins Frederik Hendrik een gift van drie gulden aan ieder der
aldaar verpleegde bejaarden, toen ruim tweehonderd sterk. Voorts
voer men een poos langs 't IJ, waar wakker gevuurd werd van
de aldaar liggende schepen. De vertooningen van 's daags te voren
werden op verzoek van den Prins nog eens herhaald ; ten welken
einde Burgemeesteren een groote stellage op den Dam hadden doen
opslaan en met blauw laken bekleeden, op welke het Vorstelijk
gezelschap plaats nam. De watervertooningen, die op den Amstel
plaats hadden, schijnen ongelukkig te zijn uitgevallen. Des Vrijdags
2 2 Mei reed het doorluchtig gezelschap de Regulierspoort uit, naar
Den Haag terug, op gelijke wijze als het binnengekomen was. De
Amstelveensche weg was, om 't stuiven te voorkomen, op bevel
van Burgemeesteren, door de huislieden uit den om trek overal begoten. Schepen Tholinx, die wederom aan 't hoofd der jonge miterbende, honderd en vijftig paarden sterk, was vooruitgereden, plaatste
zich met zijn manschap in slagorde, op een kamp lands voorbij
den Overtoom, alwaar hij aan de Vorstelijke bezoekers de afscheidshulde toebracht.
De Koningin had haren tijd op reis niet vruchteloos besteed,
noch het geheim harer zending uit het oog verloren. Een gedeelte
der medegebrachte juweelen verkocht of verpandde zij te Amsterdam,
alwaar zij tevens zich voorzag van krijgsbehoeften, die naar Burlington werden overgemaakt. Van de Bank te Amsterdam leende
zij een aanzienlijke som, even als zij dit te Rotterdam en elders
gedaan had. Ook Wickevort wist haar f 70,000 te bezorgen. In
alles verkreeg zij bij de dertien tonnen gouds ; — doch het gedijde,
noch haar, noch haar Koninklijken gemaal tot zegen ; want het
Parlement verklaarde alien, die zich hadden laten gebruiken om
de juweelen van de kroon te vervreemden, tot vijanden van den
staat. De oorlog was derhalve onvermijdelijk. Het Parlement bracht,
onder den Graaf van Essex, een Leger op de been ; terwijl de
Koning van zijn kant te Nottingham zijn standaard opstak ; — en
de burgerkrijg begon. De Koningin bleef in Holland tot in Januari
des volgenden jaars, wanneer zij zich naar Engeland en bij den
Koning te York begaf.
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T'AMSTERDAM.
AAN HARE MAJESTEIT.

oo lang het hemelsch licht, met zijn saffrane toomen,
Zich spiegelde, in 't kristal der Amsterdamsche stroomen
En zegende, met gras en bloemen, Gijsbrechts wei,
Rook Amstels burgerij nooit bloesemrijker Mei.
5 De leeuwerk kwinkeleert. De boomen en prieelen
Onthalen dezen dag, als met herboren kelen ;
De koekoek houdt zijn toon, daar 't groen gulhartig lacht.
De nachtegaal verheft de klanken uit zijn kracht,
En loopt gevaar, dat hij zal barsten, door dit brallen,
10 En, uit den Hemel, in de luit, zijn grafstee vallen.
Het scheeprijk IJ houdt feest, maar nooit zoo wimpelrijk.
De jachten, op den stroom, de ridders, op den dijk,
Braveeren, elk om 't braafst, met brieschen, en trompetten.
De stad loopt overend. De burgervendels zetten
15 Zich rustig in 't gelid. Het zwangere metaal
Baart onweer, niet tot schrik, maar heerelijk onthaal.
Men ziet een aangezicht in duizenden ontwaken,
Op steigers, wal en brug, op straten, dam en daken.
De bogen van triomf verlangen hun gordijn
20 Eens t'openen, voor 't licht van zulk een' zonneschijn,
Die 's werelds Koopstad komt voor 't hoofd slaan, en verbazen,
En met een glans van vreugd doorstralen alle glazen.
De huizen zwellen van het schaterend geluid,
De vensters springen op: de blijdschap vliegt er uit.
Mij dunkt (of is 't een droom ?) ik zie den weerhaan draaien,
25
En met verheven kam de velden tegenkraaien.
Ons zeemaats vliegen met de vlagge op, bij den mast,
Rekhalzen al verbaasd van verre, en gapen vast
Wat Godheid waardig, om de starren aan to leiden,
3o Dus aanzweeft langs de lijst der lage klaverweiden,
En 't veldtapijt, daar lest der Goden Moeder stond.

Z

5. De boomen en prieelen: de vogels, die er in gezeten zijn, als
blijkt uit vs. 6. -- 12. Ridders: rijders, ruiters van goeden huize, 't Fr.
cavaliers. — 13. Braveeren: hier in een goeden zin. — 21. Voor
't hoofd slaan: met verbazing treffen. — 24. Spring e n op: springen
open. — 28. Rekhalz en: maken den hals langer. — 3o. De lijst der
lage klaverweiden: de groote heirbaan, die de weilanden, daarachter
gelegen, als met een lijst omzet. — 31. Der Goden moeder: Maria de
Medicis, aan Welke die naam, reeds vroeger, officieel was toegekend.
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Die den Bourbonschen Mars kon breidlen met haar mond,
En goot in 't harte een hart tot Bato's ingezeten,
Die nimmer breed genoeg de deugden uit kan meten
35 Van 't bloed waarin wij nog zoo hoog gehouden zijn.
Matrozen varen met hun wensch in een dolfijn,
Of zeepaard om, niet droog op bogen en tooneelen,
Maar, in hun element, voor WatergoOn, te spelen,
En nimfen op den rug te dragen, die zoo kiesch
4o Versieren 't zwaaiend haar met waterroos en bies;
Om Nereus gemalin, die Thetis schijnt te paren,
Te leiden langs 't geruisch der zoetgekrulde baren,
Voor 't nimmer zat gezicht der sterfelijke lien ;
Nieuwsgierig, v66r hun dood, een Zeegodin te zien ;
45 Geluk, dat zelden beurt : triomfen, die onze oogen
Om honderd jaren eens, of schaars, verkwikken mogen !
Wat wonder is 't, dat elk om 't uitgelatenst bromt,
Nu 's grooten Henriks beeld, nu Henriette komt,
Heer Karels gemalin, gevierd van groot Brittanje,
50 Als Koningin, nu eerst de moeder van Oranje :
Verzelschapt met den roem van 't Keizerlijk geslacht,
En bei de Prinsebruids, en Bruigoms, rijk van pracht,
En zoo veel staats en stoets van graven, joffren, heeren ;
Al godheen, die Den Haag, dien Pelion, stoffeeren,
55 Wie kan in 't midden van dat hoogtijd stillestaan !
Op, dichters op : 't is tijd, om aan den rei te gaan.
Gij steeft weleer den toon van bloénde zegezangen:
Doch 't feest, met wapenroof en treurtapijt behangen,
Vervloekte vreugd, geschept nit wonden en verdriet
6o Van 't schreiend Christendom, behagen 't Raadhuis niet ;
Maar Prinsebruiloften, en Hymens, die Europe
32. Den Bourbonschen Mars: Hendrik IV. — 44. EenZeegodin:
Maria de Medicis, als op 't vasteland heerschende, was bij der Goden
M o e d e r vergeleken; hare dochter, Koningin van Engeland, moest als
Zeegodin verschijnen. — 47. Brom t: brommen drukt hier ongeveer
't zelfde uit als vs. 13 't woord braveeren. — 48.'s Groo ten Henrik s
beeld: de dochter van Hendrik den Groote, haars vaders evenbeeld. —
52. Bei de Prinsebruids, en Bruigoms: met het tweede bruidspaar,
waarop hier gedoeld wordt, schijnt men te moeten verstaan Henriette
Catharina, jongste dochter van Frederik Hendrik, en Ernst Lodewijk, zoon
van Ulrich, Grave van Oost-Friesland, die in den loop van 1641 te zamen

verloofd werden, waarvan de officieele kennisgeving door den Prins aan de
Staten-Generaal plaats had in November van dat jaar. Zie Aitzema II,
blz. 203. Resolut. Holl. 27, 29 Nov. 1641, bl. 316, 321. Het huwelijk werd
echter nooit voltrokken: de wederzijdsche belangen veranderden derwijze,
dat, toen het paar de huwbare jaren bereikt had, de Graaf met een Gravinne
van Barby, en de Prinses met een vorst van Anhalt trouwde, op welke
laatste verbintenis later zal teruggekomen worden.
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Vermaagschappen, en vodn met Christelijke hope
Van goddelijke pais, die duizend jaren duurt.
Wat stad, wat land den krijg nu jammerlijk bezuurt;
65 Gij Amsterdam! moogt wel met dank den Hemel eeren,
Die, midden in dien brand, u gunt te triomfeeren ;
Een wonderlijker eeuw dan d'eeuw was van August !
In 's oorlogs maalstroom holp een God u aan Bees rust.
Monarchen komen 't hart van uwen veldheer winnen,
7o En kronen Bato's rijk met d'eere der vorstinnen.
Men huwt de koninklijke aan uwe keizerskroon,
Die wijd haar stralen schiet, maar nooit zoo hel en schoon
Als heden ; overmits haar diamante glansen
Verdubbeld om dit licht, als nieuwe starren, dansen.
75 De leeuwen dragen zelfs veel trotscher uwen schild,
Nassauwers waren, voor drie eeuwen, al gewild,
En overwellekom, bij Gallen, ook bij Britten,
Die, over Holland, op twee elementen zitten,
En schrijven zee en land gestrenge wetten voor,
8o Met ons zoo wijd gevreesd als 't gouden zonnespoor
Den zonnewagen volgt, van daar hij, zwaar geladen
Met dat alziende hoofd, komt op robijne raden
Oprollen uit het wier, tot daar hij nederstort,
En 't westen zoomt met goud, terwijl het avond wordt.
85
d'Ondwingbare Adolf, van Germanjen aangebeden,
Was eer met Engeland in een verbond getreden,
En strekte een kopre zuil aan 't huis van Eduard ;
Toen met zijn nagebuur in 't harnas diep verward.
En Reinoud, die zich eerst liet Vorst van Gelder groeten,
90 Op d'oevers van de Main, voor 's Duitschen Keizers voeten,
Behaagde zoo den Brit, om zijn verbaasde faam,
Dat weer een Eduard, de derde van dien naam,
Hem met den bruidschat schonk zijn dochter Leonore,
Wiens rijpe schoonheid gaf 's mans dapperheid een spore,
68. H olp e en God u aan de es r u s t. Het bij Vondel menigmalen vertaalde en nagevolgde: Deus no b i s h a e c o ti a fecit uit de eerste Ecloga
van Vergilius. — 71. Uwe Keizerskroo n: die op den Westertoren
namelijk. — 85. d' Ondwingbare Ad ol f: Keizer Adolf van Nassau. -89. Reinou d: Reinoud II, die Eleonora, dochter van Koning Eduard van
Engeland, tot vrouw nam. Volgens de overlevering stamde hij of nit het
Huis van Nassau. — V or st van G elder: Hertog van Gelder, welken titel
hij 't eerst droeg. — 94-96. Historisch minder nauwkeurig dan wij anders
van Voudel gewoon zijn. Immers verre van aan Reinoud tot een spoorslag
te verstrekken, werd Eleonora door hem verwaarloosd. Men weet, hoe zij
hem zulks in tegenwoordigheid van zijn Hof verweet en hem voorspelde,
dat ten gevolge daarvan zijn Huis in zijn beide zonen zou eindigen: — een
profetie, door de uitkomst bewaarheid.
VONDEL IV.
20
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95 Om zonder ommezien de heerbaan van de deugd
Te houden, in de bloeme en 't heetste zijner jeugd.
De naam van Gelder, dus ter wereld uitgevaren,
Dankt Nassau, voor een reeks van driemaal honderd jaren,
In 't loffelijk en wijsberechte hertogdom,
I oo Dat nog op Reinoud roemt, en maakt den laster stom ;
Omdat des werelds oog den dag der Geldersche eere
Zag schittren op 't helmet, van dien Nassauschen Heere ;
Wiens hooggeboren bloed nog dier bevolen zijn
De schildwacht van de Maas en IJsel, Waal en Rijn
105 Vier vlieten, die zoo lang, met neergeslagene oogen,
Voor het Sicambersch hoofd, hun spitse horens bogen.
Ook gaf 's lands Hoogheid lang de handtrouw, voor 't altaar,
Aan Fransche en Britsche bruids, gekranst om 't hangend haar.
Vrouw Ada, zuster van 't gekroonde hoofd der Schotten,
no Trouwt Florens, klagende, dat zulk een beeld moet rotten.
Drie Wilmen koelen 't vier der minnetortse uitheemsch :
Twee blusschen 't in de Seine, en d'ander in den Teems;
Zoodat Marie en Jeanne en Machteld schaamrood blozen,
En bleeken, in haar bedde, als lelien, en rozen.
r r 5 Ook let vrij, hoe de Min zijn vorstepijlen wet,
Terwijl Graaf Floris' zoon belonkt Elizabeth,
De spruit van Eduard; en hoe Philippes ziele
Bestraalt zijn leliebloem, d'opluikende Michiele.
Maar Berte en Flippe bei gaan strijken met de kroon,
120 Nu elk, een gravenkind mag heerschen op den troon,
Met scheptren, door de vuist van Julius gedwongen,
En door den Brit en Gal den Caesars weer ontwrongen.
Wij bouwen dan van nieuw, op dien alouden grond,
Doorluchte bruiloften, en huwelijksverbond,
101-104. Versta: omdat Frederik Hendrik Stadhouder is van Gelderland. —
'06. Het Sicamb er sch hoo fd: Sicambrie is een naam voor Gelderland. —
Hun spitse horens: de stroomgoden worden meermalen, ook bij Vondel,
met horens voorgesteld. — 109. V r o u w Ada: Ada van :Schotland was
de echtgenoote van Graaf Floris III van Holland. — Ho. Klagende, dat
zulk een beeld moet r o t ten: Floris III overleed to Antiochie, toen hij
ten kruistocht was, aan een besmettelijke ziekte, en zijn lijk ging dus spoediger tot ontbinding over dan anders waarschijnlijk gebeurd ware. —
I11--113. Graaf Willem III trouwde met Johanna van Valois, Willem V
met Machteld van Lancaster, en Willem VI met Margareta van Bourgondie. —
116. Graa f Floris z o on: Graaf Jan I, met Elizabeth van Engeland getrouwd. — 117. Ph ilippes ziele: Filips van Bourgondie, graaf van Holland, was in eersten echt gehuwd met Michiele van Frankrijk. — 119. B e r te:
Berta, dochter van Graaf Floris I, trouwde met Filips I van Frankrijk. —
Flippe: Filippa, dochter van Graaf Willem III, trouwde met Eduard van
Engeland. — 120. Lees: nu elk (van haar) ofschoon (maar) een Gravekind,
mag heerschen op een (Konings) troon.
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i25 Met zulk een nagebuur en vriend van zeven staten,
Die Nassau mint, niet min dan zij, die voor hem zaten;
Zoo doet zijn gemalin, d'elkwellekome zon.
Breda zag Buren lest te koor gaan met Bourbon;
De Nekker, over wien, als ooms, ons Prinsen stonden,
13o Het juichend Heidelberg onthalen 't licht van Londen,
Nog onlangs Willems nicht, maar nu zijn liefste moei.
Ook kruipt het hart der Bruid, die in ons beemden woei,
Gelijk een lente, 't hart des bruidegoms te nailer,
Vermits zijn vader draagt den naam van 's moeders vader,
135 Die trouwe hoofdpilaar aan 't waterleeuwenhof.
Waar stof van liefde ontbrak, hier schort het aan geen stof.
En nimmer kan hier stof van liefde en gunst ontbreken :
Want Christus' wereld nooit ten vollen uit kon spreken,
Wat zaligheden haar, die in Gods glorie groeit,
14o Zijn, uit den boezem van Brittanje, toegevloeid;
't Gezaligde eiland, daar Helene wierd geboren :
Geene zwanetweeling, 't welk 't getergde heer der Doren
Van Priams vesten zag aanvallen, op 't geweld
Van Hektor en haar boel, in 't omgewroete veld;
145 Maar Koils dochter, hier voortbrengende den grooten
128. Breda zag Buren lest te koor gaan met Bourbon: Filips
Willem, Prins van Oranje, en Graaf van Buren, was den 21 November 1606
getrouwd met Eleonora van Bourbon, Prinses van Conde, eerste Prinses van
den bloede. — 129, 130. Deze regels zinspelen op den reeds meermalen in
Vondels gedichten genoemden Frederik V, Keurvorst van de Palts en vollen
neef van den Bruidegom, door wiens huwelijk alsnu zijne (Frederiks) vrouw,
Elizabeth van Engeland, diens (Prins Willems) moei zou worden. Heidelberg
ligt, als men weet, in de Palts, aan den Nekkerstroom. — 132. W o e i:
ademde vol. — 134. Zijn vader draagt den naam van 'smoeders
vade r: Frederik Hendrik, de vader des Bruigoms, had zijn (tweeden) naam
verkregen van Hendrik IV, den vader van 's Bruids moeder. — 141. H el en e:
de moeder van Constantijn den Groote. — 142. Ge en z wane t w e eling:
Helena, de vrouw van Menelaus, was, volgens de fabel, gesproten nit de
omhelzing van Jupiter — onder de gedaante van een Zwaan — en Leda,
en was, met Castor, uit een ei voortgekomen, gelijk Pollux en Clytemnestra
uit een ander ei. — Dore n: Doriers voor Grieken. – 144. Haar b o el:
Paris. H a a r slaat op Helena. — 145. K oils dochte r: volgens Sint-Ambrosius
zou Helena een herbergierster zijn geweest. Eutropius noemt haar een vrouw
van lage afkomst. Nicephorus en de Grieksche schrijvers zeggen, dat zij van
Bithynie was, en dat Constantius te Deprani bij haar vader vernachtende,
toen hij als gezant naar Perzie trok, haar zwanger achterliet van Constantijn;
en wat voor deze bewering pleit, is de naam van Helenopolis, door Constantijn aan Deprani gegeven. Anderen daarentegen, niet bedenkende dat
hoe min verheven haar geboorte was, hoe meer zulks voor haar begaafdheden en grootheid van ziel bewijst, hebben haar een vorstelijken vader toegedicht in zekeren Coilus, die Koning in Groot-Brittannie zou geweest zijn.
Constantius zou haar in dat geval tot vrouw genomen hebben, ter gelegenheid
dat hij door Aurelianus naar dat eiland gezonden was.
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Verlosser, Constantijn, die, op de Roomsche sloten,
En 't Apostolisch graf, zijn kruisbanieren plant,
De razernijen boeit, den afgrond leit aan band,
En spook en afgoem ziet getuimeld voor zijn voeten;
15o Gevoerd van standerden, die hier hem Keizer groeten.
Zijn moeder vond het kruis, waar op de hemel draait
Om d'aarde, van haar kant met kerken overzaaid.
Godvruchtige Heleen, en stof van kuische dichten!
Al 't Heidensche vernuft moet voor uw lofzang zwichten.
Van dees begaafde kust stak of die zuivre ziel,
155
Die met haar sleep, gelijk een dauw van rozen, viel
Op 't Rijngras t'Agrippijne, en koelde de gemoeden
Der heete Hunnen; taaie en scherpe martelroeden,
Geweekt, om al dit week en wit albast te slaan.
r 6o Helaas ! mijn Ursul valt; neen, neen, zij krijgt de maan
En zon beneden zich, van schooner dag beschenen :
Die kuische druppels bloeds veranderen in steenen;
Karbonkels aan de kroon, die Henriette draagt
Op 't zedig voorhoofd, 't welk zoo klaar en helder daagt,
165 Dat schalkheid en bedrog, en Pluto's helsche Vloeken,
Beschaamd voor zulk een dag, haar donker schuilhol zoeken.
Brittanje bood men aan, door aller helden stem
Den koningstitel van 't verlost Jeruzalem,
En 't Heilig Graf; getrapt van vuige Sarazijnen.
x7o Brittanje ontzag den Nijl, noch Libysche woestijnen,
Noch basterd Mauritaan ; zoo dikwijls het Buljon,
Of 's hemels standerdvaan, ten dienst van Arragon,
De godgewijde hand godijverig ging bieden;
Getroost, voor 't outer, eer te vallen, dan te vlieden.
Dat troostte uw Rijkert zich, die 't Cypersch roofaltaar
175
Op Cypris' eiland kwam, met een geschubde schaar
Bestoken, uit der zee; besnoeien Kurzaks vinnen;
151. Volgens de legende zou Helena 't kruis, waaraan de Heer genageld
werd, hebben teruggevonden. — 155. Dees bega a fd e kus t: de Britsche
kust. — De zuivre z i el: St.-Ursel. — 158, 159. Men kan uit deze regels
de bijzonderheid leeren, dat de geeselroeden voorheen geweek t, d. 1.: „in
't water gelegd" werden, ten einde beter bij elkander te blijven en daardoor
krachtiger op de ruggen of boezems der lijders neer te komen. — 167, 168. Guy
van Lusignan, laatste Koning van Jeruzalem, verkocht, nadat de stad door
Saladijn was veroverd en sedert in 't bezit der Mahomedanen bleef, zijn
koninklijken titel aan Richard van Engeland, in ruil tegen 't bezit van
't koninkrijk Cyprus. — 175. R ij k er t: Richard I, Koning van Engeland,
den tocht naar 't Heilige Land doende, ontweldigde in 't voorbijgaan het
eiland Cyprus aan den Griekschen Keizer Izaak Comnenus, die hem eenige
schepen ontroofd had. — 176. Een g e s chub d e s c h a a r: een krijgstroep,
met geschubde harnassen voorzien. — 177 - 179. Richard liet Kurzack, die
als Koning behandeld wilde wezen, geen ijzeren, maar zilveren ketens dragen.
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Tom hem zijn eenig pand, en bei zijn koninginnen
Beweenden, daar hij tam de zilvre boeien droeg,
180 Die eerst dit weerloos yolk in rinklende ijzers sloeg.
Van Cypers vloog zijn vloot naar Akkon, op dien zegen,
En steef den Franschen Flips, en won met blanken degen
De kroon van Salomon, en Gods gehoonde stad:
Hoewel zijn voorzaat lang die kroon geweigerd had.
185 Het schijnt wat goddelijks het haar met goud to drukken,
Maar 't valt een lastig pak. 't Gekroonde hoofd gaat bukken.
Bijzonder loven nog Baathouwers, Fries en Sticht
Het Engelsch Delos; 't welk geen ondergaande licht
Van een versierde Apol of een Diane baarde,
190 Maar Vader Willebrord, een glans van meerder waarde,
En nieuwe maan, die 's nachts voor 's moeders bedstee stond ;
En, daar volgroeid en in haar slaperigen mond
Gevallen, en geslikt, haar ingewand verguldde,
En met orakelen en profecyen vulde.
195 Een voorspook, 't welk niet loog, toen al 't gedoopt gebied
Des lands, dat van de Lek tot aan de Lauwers schiet,
Vulcaan en zon en maan en Wodans woudaltaren,
Vol duisternis, om 't nooit verduisterd licht liet varen;
Al sloeg de Noordsche bui hier na 't gekerstend hoofd,
200 Dat, meer dan eens, den grond en kerken zag beroofd
Van menschen, vee en vrucht, en 't heil der heiligdommen;
Zoo dik die plonderaars de muren overklommen;
Tot dat de held Radboud, een roem van Teisterbant,
Ging treffen Zegefried, en schuimen 't woeste land.
Ter goeder ure, rij dan onder 's Prinsen daken
205
0 Zuster van Louis ! terwijl de gilden staken
Den arbeid, bank en beurs haar handel ; en de raad
En 't raadhuis zich de zorg voor 't burgerlijke ontslaat,
Om d'onverdienbre deugd der majesteit t' erkennen,
2I0 Ten minste met den wil: nadien geen aardsche pennen
Genaken kunnen uw grootmoedigheid; zoo hoog,
Als een Godin in top, voor aller volken oog
Gezeten op die wolk, waarvoor een zee vol zielen
En lucht vol Engelen op 't aanschijn nederknielen,
182. Flips: Philippe Auguste van Frankrijk. — 182, 183. En won met
blanken degen de kroon van Salomon, en Gods gehoonde
s tad: lees: en won de kroon van Salomon en van Gods gehoonde stad. —
187. Baathouwers: Batavieren. — 191-194. De moeder van Willebrord
droomde namelijk, volgens de overlevering, dat de nieuwe maan door haar
vensterraam scheen, vol werd en haar toen in den mond viel. — 199. De
No or dsche bui: de invallen der Noormannen. — 202. Dik: dikwijls. —
206. Louis: Lodewijk XIII, koning van Frankrijk. — 214. 0 p 't a a ns c h ij n: op het aangezicht.
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En rekken, met gebeen en wenschen, uwen tijd,
Den onderzaat tot heil, den wrevelen te spijt.
Want overmits de mensch, uitschuddende de reden,
Den mensch zoo licht verdrukte, en paste op trouw noch eeden,
Ging God d'onbillijkheid bepalen door de wet,
220 En 't billijk recht, van Hem of wijzen ingezet ;
Gehandhaafd door een macht, uit zijnen troon gezonden.
De zuchtenden, die troost en hulp en toevlucht vonden
Bij schepters, loofden hen, als vaders van den Staat;
Zoo wies hun glorie vast, totdat ze door het kwaad
225 Veraarden van hun ambt, geleend, maar niet geschonken :
Aldus, door al te veel geluk en weelde dronken,
Kwam dwinglandij in zwang, met haar d'afgoderij.
Die onder God stond, dorst zich zetten aan Gods zij !
Dat meer was, in Gods stoel, den starrelichten zetel,
23o Bewierookt van 't altaar, te schendig, en vermetel.
Maar Michael, met recht naijvrig van Gods eer,
Smeet al die Lucifers, door 't stralend Kruis, ter neer,
En onderworp dees macht aan Gods gekruisten Zone.
Uw voorbeeld Lucius heeft met geboge krone
235 Zich, na het drietal, dat van 't helder Oosten kwam,
Eerst neergebogen, voor den Vorst van Davids stam,
Aan wien gij manschap zweert en hulde, met vier staven,
Op 't spoor der kruisheldinne, aan Wiens gewijde gaven
En Godsgebouwen al de wereld hangt verplicht ;
240 Een roem, waarmede ik meng de verven van mijn dicht,
Herlevende in uw lof, alwaarde Henriette,
Die Jakobs huis zoo hecht op vijf rijkspijlers zette,
Dat het de nijdigheid in 't Iersche bosch verdriet ;
Van waar zij Stuarts heil al dreigende bespiedt,
,..245 Het hart doorknaagt, en durf met 't oor op d'aarde luisteren
Naar muitbazuinen, die 's monarchen stem verduisteren :
Want nijdigheid is blind en brusk in haar bedrijf,
En volgt de kroon alsins, gelijk de schaduw 't lijf.
Dan God, een wreker der verwate lasterstukken,
25o Laat wel verdrukken, maar niet ganschlijk onderdrukken
De wereldlijke Goon, stadhouders van zijn macht.
215

232. S meet al die Luci fe r s : dit en 't geen volgt ziet op de overwinning, door Constantijn op zijn Heidensche mededingers behaald.
234. Lucius: een vorst van Groot-Brittannie, waarvan de geschiedenis minder
gewag maakt dan de legende. — 237. Met vier stave n: met vier schepters, t. w. die van Engeland, Schotland, Ierland en Frankrijk. — 238. 0 p
't spoor der kruisheldinne: van Helena, de moeder van Constantijn. —
242. Jakobs huis: het huis van Jacobus Stuart. -- 0 p v ij f r ij k s p ij lers
zette: vijf kinderen ter wereld bracht. — 247. Brusk: onbesuisd, 't Fr.
brusque.
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Hij handhaaft t' zijner tijd 't geheiligde geslacht,
En reikt eens over zee, met albereikende armen,
Tot hulp der billijkheén, die zijn gemeent' beschermen,
255 Lieftallig en beleefd, als Titus en Trajaan.
Het misbruik van zijn staat past vorst noch onderdaan.
't Zijn vrome vorsten, die hun vrome burgers loonen;
't Zijn booze burgers, die gewenschte vorsten hoonen.
Een ieder ware 't ambt, dat hem is opgeleid.
26o Verwaandheid en bederf volgt toomloos onbescheid.
De besten zullen u onschendbre trouw bewijzen,
En gij, naar uw gewoont', der goeden ijver prijzen.
Verstiet u d' Ier, dan zoude, op een schuimbekkend paard,
In 't veld, eens blijken, dat gij Henriette waart,
265 Des grooten Henriks kroost, ten oorelog geboren,
Niet min dan Henriks zaad, vrouw Machteld, die den toren
En 't slot, waarin men haar zoo nauw benepen had,
In 't hagelwit gewaad, ontglippend, baande 't pad
Des uitvluchts op den Teems, besneeuwd en toegevrozen:
27o En biende 't boschzwijn 't spits, met rozen tegens rozen
In 't zijden veld gezaaid, en met den helm op 't hoofd,
Herwon haar vaders kroon, te godloos haar ontroofd,
En liever zoudt gij, dan het slaafsche juk te dragen,
Een wisselbare kans met Baudicea wagen,
275 Die, toen de dolk 't geschil rampzalig had geschift,
Voor 't schendig leven koos het eerelijk vergift :
Waar voor de Hemel u, uit zoo verlichten bloede
Gesproten, als een steen aan Christus kroon, behoede.
Ja 't gansche Christenrijk, nu bloedig op de been,
259. W ar e: beware. — 266-269. Machteld of Ma thilde, dochter van
Hendrik I, Koning van Engeland, door haren vader tot erfgenaam verklaard
zijnde, zag zich de kroon betwisten door Stephanus van Boulogne, die tot
Koning werd uitgeroepen. Bij gelegenheid, dat zij op 't kasteel van Londen
belegerd werd, ontkwam zij bij nacht, toen het sterk gesneeuwd had, in
een sneeuwwit gewaad, en trok zoo geheel alleen en onbemerkt door de
belegeraars heen. — 270-272. Mathilda, hulp gezocht hebbende bij David,
Koning van Schotland, leverde onderscheidene gevechten tegen Stephanus —
hier het boschzw ij n genoemd, om het wapen dat hij voerde — en overwon hem eindeiijk in een veldslag, dien zij bij Lincoln leverde. Later echter
liep de kans haar weder tegen en stond zij hem hare rechten of op den
troon. — 274. Baudic ea: eene Britsche Koningin, die de Romeinen herhaaldelijk versloeg, doch ten laatste door Suetonius overwonnen en met
vergif werd omgebracht. — 276. 't S chendig lev en: een leven met
schande. — 279-308. Hetgeen hier verondersteld wordt, dat namelijk
Henriettes kroon zou kunnen bedreigd worden, had kort daarna werkelijk
plaats; doch Vondels voorspelling werd niet vervuld, en, verre dat de vorsten
van Europa partij trokken voor Karel I, zagen alien, zelfs Frankrijk, het
lijdelijk aan, dat de omwenteling in Engeland zegevierde.
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28o Zoude al dat straatkrakeel gaan smilten onder een,

Om, u ten dienst, de zee en Ierlands grond te dekken.
De magen mochten voor de bondgenooten trekken.
De voortocht van de vloot zou landen, 't rijk te sta,
Met Willem, die zijn klauw beproefde voor Breda,
285 En, brullende op den Ier, wil sterven voor zijn moeder.
Gaston beveelt men 't hecht van Luidewijk den broeder.
De zuster daalt met hulp van 't Savoiaansch gebergt,
Florence heeft de jeugd des Arno's voortgetergd.
De vogel van Jupijn voert Ferdinand zijn wapen.
z go De Spanjaard slikt den Ier, eer Ierland hem ziet gapen,
Haar oom, de Cimber, drijft met honderd masten in.
De sabel des Sarmaats verkwikt mijn Koningin.
De zeeleeuw van sint Mark komt brullen ongebeden.
Gustavus' dochter steekt den donder aan van Zweden.
295 De helden van den Palts, aan 's Konings rechte hand,
Aan d' andre zij 't geweer, dat met den kouseband
Gestrikt hangt aan de Roos, braveeren 't veld vol Wilden.
Daar schragen Roelanden en Reinouden, als schilden,
Met onversaagde borst, den vader en den zoon,
300 En stutten met hun kruin een jonger Karels kroon.
En schoon gij stondt ontmand, 6 Mediceesche parel !
0 Karels moeder 1 troost en halve ziel van Karel:
Al 't vrouwetimmer nam uw zaak met ijver aan.
De joffers gingen om haar Amazone staan ;
305 En 't haar, niet meer met hoer), maar met bepluimde helmen
Beschaduwende, in 't oog der eervergete schelmen,
283, 284. Het lag wel in de bedoelingen van Willem II, om in 165o,
nadat hij den tegenstand der steden had gefnuikt, aan Engeland, in 't belang
van zijn schoonmoeder en verdreven zwager, den oorlog aan te doen; dock
hij werd daarin verhinderd door een ontijdigen dood. — 286. Gaston:
Gaston van Orleans, broeder van Henrietta Marie, aan wien — volgens de
onderstelling des dichters — Koning Lodewijk XIII het hech t, d. i. „het
bevel over 't leger", zou bevolen hebben, 't welk ter harer hulpe in 't veld
zou worden gebracht. — 287. De z u s t e r: eene der dochters van Hendrik
IV was met Victor Amadeus, Hertog van Savoie, getrouwd. — 288. Met
andere woorden: het Huis van Medicis, waartoe de vrouw van Hendrik IV
behoorde, zou mede te hulp komen. — 289, 290. Evenzoo de Keizer en
Spanje. — 291. H a a r oom, de Cimb e r: hiermede wordt Christiaan IV
van Denemarken verstaan. — 292. De s a b el des S ar maats: de sabel
der Hongaren. — 293. De zeeleeuw van sint Mark: Venetie. — 294.
Gustavus' dochter: Christina van Zweden. — 295. De helden van
den P al t s: de zonen van den verdreven koning van Boheme. — 296. Den
kous e b and: de koning van Boheme was Ridder van den Kouseband.
De Roo s: de roos der Stuarts. — 301. S c h oon gij stondt on —297.tm and: schoon gij geen man meer hadt. — 302. K a r els moeder: de
vrouw van Karel I.
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Betoonden, dat een man in vrouwenboezem steekt,
Die, naar gelegenheid, nu Mars, nu Venus kweekt.
Maar 'k hoop de smaak van zoete en vorderlijke vrede,
310 Gevloeid uit 's Konings aard, zal 't slagzwaard in zijn scheede
Hersteken, is het wat to reukloos uitgerukt.
Hem gaat veel weedoms aan, die's Konings distels drukt,
En omziet naar den staart van zijn nakomelingen.
Want of men d' ouders dwong, wie kan hun kinders dwingen,
315 Of bloedverwanten, wijd en zijd gespreid van een'
Ook wreekt de nazaat 't leed, in 's voorzaats ambt geleen.
Het zaad des schepters slacht het zaaisel in de voren
Dat sterft wel voor een pool, maar wordt met winst herboren,
Gemaaid met zeisens, en met vlegels uitgedorscht ;
32o Wie diamanten kraakt, breekt kiezen op hun korst.
De puimsteen slijt zichzelf op diamante tanden.
Wie stierehorens wrikt, verwringt zijn eige handen.
De steen loopt zorgelijk (het spel draaie op wat zij
Het wil) zoo iemand speelt met machtiger dan hij.
325
Fen bergeik, lang volgroeid, reikt verre met zijn takken,
Schiet diepe wortelen, en grijpt, voor 't nedersmakken,
Met klauwen taai en krom veel aarde en klompen klei's.
Hij vreest geen akkerlien ; al kerft men, reis op reis,
Zijn schors en bast, beproefd van 't Zuiden en van 't Noorden.
33o Men breekt er bijlen op, en kracht van dikke koorden:
En zoo hij 't geven moet, na 't kraken heen en weer,
Zoo rukken stronk en stam en wortels alles near,
Wat met hem was belend van huizen, heggen, boomen.
Hij sleept een baaierd na, ten berg af, stopt de stroomen,
335 En opent aderen ; zoodat men overal,
Met tranen op de wang, gewag maakt van zijn val.
Men mag den bliksem niet dan met gevaar genaken.
Men kan niet straffeloos de zon Naar vier ontschaken.
Prometheus evenwel brengt leven in zijn beeld
34o Door levend vier, dat hij de bron des lichts ontsteelt,
't Welk alles ziende, hoeft aanbrenger noch verklikker.
Maar 't vier betaalt hij Bier, daar hem de leverpikker
Bij daag doorpikt en slikt 't bij nacht aangroeiend vleesch.
Hoe hijgt die vlammedief. Hoe luidt zijn keel, zoo heesch
3 45 Van 't gillen; daar de vuist des Gods der gloende vonken
Hem aan de steenrots houdt geketend, en geklonken.
Men ziet, hoe Haman in zijn spinweb hangen blijft,
3 11. R eukloos: roekeloos. — 355. Of men: zoo men al. — 339, 340.
Volgens de fabel had Prometheus het vuur des hemels geroofd, tot straffe
waarvoor hij, op een rots geketend, lijden moest dat een gier zijn lever
's daags wegpikte, die 's nachts weder aangroeide.
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En Mardocheus' hals op Hesters haarband drijft ;
Daar Asueer verguldt de diensten des getrouwen,
35o En sChenkt dien schelm den kelk, voor 's vromen mond gebrouwen ;
Die nu met zang doorgalmt al 't Perziaansch paleis,
Op 't hoftooneel, gekeerd voor 't moordspel, vol geschreis.
Maar ondertusschen, o juweel der koninginnen !
Of God, die 't al bestiert, weerspannige Iersche zinnen
355 Liet hollen eene poos; daar koningsstijl op stijI
Den hals tenbeste gaf aan bast, en dolle bijl;
Zoo zit gij uitgeleerd te harden, onder 't lien
Van 't zalig hout ; gelijk geduldige Marijen
t Van wie gij uwen naam godvruchtiglijk ontleent)
36o Niet zwichten, op den berg, daar 't hoofd der vorsten steent.
Der landen heilanden, de moeders en de vaders
Der volken, staan ten doel van bijstere verraders ;
Verslijten somtijds wel heur jaren, in den nacht,
Des naren kerkers: of, op 't moordaltaar gebracht,
365 Besprenkelen de kroon met onverzoenbren bloede:
Nog dienen zulke kwad,n godvruchtigen ten goede;
Wanneer dees wereld valt Rechtvaardigheid te kleen.
Daar boven heerscht men vrij, en breeder dan beneen,
In dit ondankbre slijm, vol opgezwolle padden,
37o Die 't purper van de deugd beklieken en bekladden :
Zoo krijgt de beste prins den schijn van aartstiran.
Pe woestheid ziet op 't kleed. Het kleed maakt toch den man,
De doiheid dier van mensch, bij loeienden Bacchanten.
De moeder holt vooruit, gevolgd van alle kanten :
375 Verscheurt haar liefste kind, den wettigen Thebaan,
En, na 't benuchtren, ziet wat stuk zij heeft begaan.
Cytheron raadt ons niet, uit hemelhooge dennen,
Te zien in d' Orgien, met geen gebit te mennen,
Daar dichtgewassen loof de razernij verbergt.
38o Wie 't nachtgeheim ontdekt, heeft ret den Thyrs getergd.
34 8. Sierlijke wijze van uit te drukken, hoe het lot van Mordechai er
van of hangt, dat Esther Koningin zij. — 355, 356. D a ar koningsst ijl
op stip den hals ten beste gaf aan bast, en dolle bijl: daar
onderscheiden getrouwe dienaren (s t ijle n of stutten) des Konings gehangen
of onthoofd werden. Dit slaat o. a. op Strafford. — 36o. 't Hoofd der
v orst en: Christus. — 366. N o g: nochtans, evenwel. — 37o. B ekli ek en:
een kliek opwerpen, bezoedelen. — 373. De do lh e i d di er van mensch:
lees : de doiheid (maakt een) dier van (een) mensch. De zin hangt of van
dien, welke voorafgaat. — 374, 375. Volgens de fabel werd Pentheus, Koning
van Thebe, door de Bacchanten (waaronder zijn eigen moeder Agave), die
hem in hrear dronkenschap voor een wild zwijn aanzagen, in stukken gescheurd. — 377. Citheron: een berg in Bettie. — 378. D' Or gien, met
g e en gebit te mennen: de teugellooze feesten van Bacchus. — 380. D en
Thy r s: den staf, met wingerdloof omvlochteu, het wapen der Bacchanten.
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Dees luistert naar geen gaim van minnelijle snared,
Die bosschen gaande maakt, en luiperds leert bedaren ;
Terwij1 de Mmnas vast, verwilderd in een Bier,
Apollo's noon vermoordt, op 't kittlen van zijn Tier.
385 Al gaan de golven hol, laat uw blazoen u leeren,
En zalven met uw zalf: God dienen is regeeren.
Een Alexander rukte een slip van 's werelds praal ;
Maar wie zich zelf beheerscht, beheerscht het altemaal,
Zoo heerschte uw Heiland, 't licht van uwe onsterflijke ouders :
390 Die met zijn heerschappij, den dwarsstaf, op de schouders,
En dat gevloekte hout, gepast naar 's menschen vorm,
Geen reedlijk mensch geleek, maar een getrapten worm,
En slang, vol gift, gespitst om ieder te vernielen ;
Doch heelzaam in der daad, een balsem voor de zielen.
395 Die alles schiep uit niet, werd zoo gestampt tot niet,
Ja, daalde in 't diepe graf, het slot van 't kruisverdriet ;
Van waar hij, uit die laagte, en 't allerdiepst vernederen,
Zich zettende in zijn kracht, op Cherubinnevederen,
En, daar beheerschende den Hemel, aarde en hel,
400 Zag alle mogendheen aanbidden zijn schabel.
Zoo heerschte uw vader, die met Herkles' knots kon kneuzen,
Verworgen, met der vuist, Chimeeren, slangen, reuzen,
En begenadigen wat neerviel op zijn plat,
Ja, zelf den moord, die hem de dood gezworen had.
405 Hij kon moeras en meer en bergen overstappen,
En heeft dien eedlen rok des Rijks, gescheurd aan lappen,
Den vreemdeling ontrukt, de scheuren toegeheeld,
De zeden ingevoerd, en zijn geharnast beeld
Verdiend, dat op de brug in eeuwigheid zal pralen,
410 En den uitheemschen gast zijn daden op doen halen.
Zoo zal men, daar gij hebt vier schepters afgeleid,
Graveeren op uw graf, wat uw godvruchtigheid,
Van Pythons, die slechts roof uit lucht van oproer rapen,
Most uitstaan, neffens haar, die aan uw zijde slapen.
415 De bloemen op de wang verliezen ras haar kleur ;
De gaven van de ziel bewaren verf en geur.
Een mist, een sterke straal verstikken roos en lelie ;
Maar nardus van een vrouw riekt nog, waar 't Evangelie
383. D e M aen as: Bacchant. — 384. A p ollo 's zoo n: de zanger Orpheus,
die door de Bacchanten werd verscheurd. — 385. U w blazoen: beter uw
devi es of kenspreuk. Men zegt doorgaans: blazoen alleen van 't veld
van 't wapen. — 387, 388. De bedoeling is: Alexander (de groote) die de
halve wereld overwon, kon zichzelven niet beheerschen. — 39o. Dwarssta f:
kruis. — 401. U w vader: Hendrik IV van Frankrijk. — 408. De zede n:
de wetten en instellingen. — 409. Op de brug: op de nieuwe brug (Pont-,
neuf), nu de oudste van alle, te Parijs.
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Wordt uitgegoten, voor den Heiden, Turk, en Jood;
420 Tot roem van die 't albast op Gods Gezalfde goot.
Zoo kronen wij luidkeels nog, op den dag van huiden,
d' Aloude Koningin, uw tegenzon in 't Zuiden ;
Die van haar zonnetent belommerd voor de zon,
En vinnigheid des Kreefts, dien wijzen Salomon
425 Kwam voor den leeuwentroon des dappren vaders hooren ;
En, schatten offrend', riep : „O godgelukkige ooren
En oogen, die den mond der wijsheid hoort, en ziet,
't Orakel, dat mij mijn orakelen bediet !"
Jeruzalem is eer dat lot te beurt gevallen ;
43o 't Gelukt nu Amsterdam, t' omhelzen met zijn wallen
En watren zoo een vrouw, die van haar Englentroon
Komt dalen over zee, en Willem Fredriks zoon,
In d' armen brengt dit pand, waarbij hij zoons zal winnen,
Stadhouders, die dees stad en dezen staat beminnen.
435 Leef lang, Maria : leef: verwerf ons veel gena
Bij Willem, Willems neef, uw rechte wederga.
'k Zie, uit uw dochters schoot, in Neerland peis geboren :
Want als haar Heer erkauwt, in 't knarsen van zijn toren,
Hoe Koning Flips nu oom staat over hem, en haar,
44o Die, droomende uit zijn arm, 's nachts opschiet, om 't gevaar
Des oorlogs, en haar lief, op zachtgespreide bedden
Eer van een minnescheut, dan zwaardkwetsuur kan redden ;
Terstond zal hij, om 't bloed van 't wroegende misdrijf
t' Ontlasten, vader Neis' gezegenden olijf
445 Aanvaarden, voor eene eeuw van honderd guide jaren,
Die ongelijk meer lofs dan 't gruwlijk moordspel baren.
Maria zal dien dag verzeeglen met een zoen,
En gaan met Willem schuil in 't myrtepauweljoen,
Bestrooid met rozen, en vol geuren van Oranje;
450 Daar heeft hij peis met haar, en vree met oom van Spanje.
Geeft dan een Gabriel en goddelijk gezant
Den vorsten des geloofs Gods bliksem in de hand,
Om 't Mahometsche zwijn te klinken uit Europe,
Eer het al 't overschot der koninkrijken stroope ;
455 Zoo zien wij Willem t' zee, als Christen Amiraal
Van honderd vloten, en Gods helden, altemaal
Zijn maagschap, blakende van zilver, goud en baggen,
422. D'aloude Koningin: die van Scheba. — 436. Willem, Willems neef: Willem (II), kleinzoon van Willem I. — 439. Hoe Koning
Flips nu oom staat: Philippus IV van Spanje was getrouwd met Elizabeth van Frankrijk, Henriettes zuster. — 444. Vader Neis gezegenden
o lij f: Pater Neyen was, gelijk men weet, een der voornaamste bewerkers
geweest van het Twaalfjarig Bestand. — 453. Klink en: slaan. — 457.
Baggen: ringen.
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Op timber en gevest; op 't vliegen zijner viaggen
Vast volgen, in zijn zog, den leeuw, in 't gouden veld,
46o En bruisen met den boeg, waar voor het zilver zwelt,
En schuimt, en daagt den dag van Constantijns herboorte;
Die, na 't verweldigen der Byzantijnsche poorte,
En vesten, rood van moord, het onderdrukte Kruis
Herstelt op 't hoog altaar van Gods geschandvlekt huis.
465 ' t Gebeent' der Keizeren wil bersten door de zerken.
Sofia dan, verzoend met d' onvernoegde kerken,
Aan 't wedergalmen, op 't geluid van Guldemond;
Bazuinende daar thans een Godsverrader stond,
En lasterde op Gods lijk, door heer Arimathie,
470 Begraven, en beluid met kermen van Marie.
'k Zie Ottomans blazoen en Agars doodsche maan,
Van 't schittrend hout gedoofd, te Mekka ondergaan,
En u, doorluchtste Vrouw, verwachten, op den oever
Den schoonzoon, die de straat van Kalis en uw Doever
475 In 't midden klooft, en zoekt, gelijk een jonge August
Zijn hof, nadat hij al den aardboOrn brocht tot rust.
Op zulk een zege wordt, van losgeborste tongen
Den rechten Vredevorst zijn glorie toegezongen,
Die, schandelijk bezwalkt van tweedrachts bittren smook,
48o Nooit helder op kon gaan; terwijl 't rampzalig spook
Des afgronds stofte, dat een rij van eeuwen strandden
Met lijf en ziel, verstrikt in slaafsche en snoode banden,
Van Atlas of tot aan den schuimenden Eufraat,
En waar de dwinglandij des tulbands Christus haat,
485 En schokt den aardboOrn, of de wereld reed op stelten.
Dan zal Gods vier zoo veel gedeelde harten smelten,
En gieten, in den vorm der kerke, weer tot een,
En eene ziel: dan schat men 's werelds schat gemeen.
De Vorsten zullen zich in 't stof voor Jezus buigen,
490 De lammers leeuwemelk, de wolf de schaapsspeen zuigen.
De landbouw erft zijn eer. Geen akkers leggen woest.
Het zwaard, in zein hersmeed, gaat weiden in den oegst
Vol aren, daar het flus dorst bekkeneelen maaien.
't Is vrede al wat er wankt. Wat winden dat er waaien,
495 Wat regen dat er valt, het zegent vee en vrucht:
4 58. Timber: hiermede wordt de „punt," ook de „kam van den helm"
verstaan. — 459. Den 1 e e u w, in 't gouden veld: het wapen van Holland. — 466. Sofia: de schutsheilige der hoofdkerk te Constantinopel. —
467. Guldemond: Chrysostomus. — 469. Heer Arimathie: Jozef van
Arimathea. — 472. 't Schittrend hout: het kruis. — 474, 475. Die de
straat van Kalis.... in 't midden klooft: die de straat van Calais
middendoorzeilt. — 485. De wereld reed op stelten: was geheel en
al in de war. — 493. Bekkeneelen: koppen.
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Gelijk in 't paradijs, daar aarde en vier en lucht
Enwater eensgezind malkandren wel verstonden :
En Adam en zijn bruid, door 't klappen van twee monden,
Oranje en zijne rib beriepen tot den toon,
500 Die hun te houden staat ter eere van hun kroon.
Maar sterven moet ik, daar ons Hoven u geleiden,
En d' oevers van de Maas het bloed van bloed zien scheiden :
Daar 't kind de moeder, doodsch, en van haar tranen nat,
VOOr 't einde kust, en met zijn tangere armen vat;
505 Zoodat men 't nauwlijks van dien troostpilaar kan trekken.
Ai, zie twee harten, zie vier lippen trekkebekken !
Wie schakelt zoo veel rouws aan 't opperste geluk ?
0 Hemel 1 troost die beide, en matig ieders druk.
Help, moeie Elizabeth : help, moeder Amelia.
510 Hier lijdt Natuur geweld, en klaagt van tirannie.
Op 't bitter scheiden heft de dichter klachten aan,
En hangt aan 't koningsschip : gelijk een veege zwaan
Haar lijk en uitvaart spelt, op d' oevers van Meander.
Hoe deerlijk zien zij om ! d' een zeestar oogt op d' ander,
5 15 Tot daar de straal zijn punt, het oog zijn kracht verliest,
De kiel, voor 't Hollandsch zand, het Engelsch krijtstrand kiest.
De zon look vroolijk op, en gaat met wolken onder.
Hoe wordt dat prinslijk weer geslagen van den donder !
Ai, droeve Zeestar, staak dat deerlijk zeegeschreeuw ;
520 't Is waar, gij laat die Maagd bevolen aan een leeuw,
Maar die zijn roof vernielt, en maagden weet te sparen,
Dit hof bekleedt het ambt van maagden te bewaren.
De nagels van zijn klauw verbergt hij op zijn tijd.
Hij lonkt Maria aan, en kwispelstaart, en vrijt,
525 En likt, en slikt, en kust den nektar van de kersen
Des ambren monds, om 't hart bij beurten te ververschen,
Met krieken, aan uw borst gewassen, en gezoogd.
Het is dan redelijk, dat gij uw kaken droogt,
En geenszins klaagt, dat zij, om Willem, haren hoeder,
53o Om liever, leider laat ; als gij, die zelf uw moeder
Om Karels kroon verliet : die was u 't scheiden waard.
Verdraag dan, dat het kind naar zijne moeder aard.
Al d' Amsterdammers staan gereed om u te zweren,
498-500. De bedoeling schijnt te wezen, dat de eerste huwelijksver eeniging tusschen Adam en Eva aan het geheele menschdom, dus ook aan
Prins Willem en zijn bruid, het voorbeeld schonk, hoe de wereld in staat
moet gehouden worden. — 504. T anger e: tengere — 526. A m b r en:
ambergeurige. — 532. volgg. Dat zag er weinige jaren later geheel anders
in Holland uit, dan de dichter het bier voorstelt; en hijzelf was niet de
laatste, om ten opzichte van Willem II van toon te veranderen.
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Dat zij uw Dochtertje voor eeuwig zullen eeren,
535 Met zulk een eere, als gij te Londen wierdt gegroet,

Toen 's Konings zetel danste, op uw gelanden voet.
De Hollanders zijn schuw van hartewee te brouwen
Stadhouders van hun Staat, en hooggeboren Vrouwen,
z' Ontzien hen, die van God tot Goon zijn ingewijd,
54o Ten dienst van 't algemeen. Zij kroppen haat noch nijd,
En kunnen nimmermeer verdienen, min beloonen,
De vaderlijke gunst der beide natuurkronen,
Van ouds hun toegevloeid : dat zette uw hart gerust,
Als gij Maria kust, en zeilt van Willems kust.
,

•

VAN

ORAN JE EN BRITTANJE.

ZANG.
Ie, ai zie het Westen blozen !
Zie het mengen wit met rood.
Wat al Lelien en Rozen
Baart het uit zijn zwangren schoot 1
Zie dien dageraad eens krieken,
Van den Teems of tot de Maas.
't Is een lust die lucht te rieken.
Wat getjilp en wat geraas
Schijnt de lentezon t' ontmoeten,
Die recht avrechts overwaait ?
Wat al StroomgoOn gaan haar groeten,
Uit den vijver opgekraaid
Door de Faam, vooruit gestoven,
Voor dien nieuwen zonneschijn.
Durf ik wel mijn oog gelooven,
En mijn ooren ? wie mag 't zijn,
Die haar stralen op komt dringen,
En mij noopt zoo vroeg te zingen ?
TEGENZANG.
't Is de Dochter van Brittanje,
Vrouw Maria, die dus bralt,
En den Zoon van 't fiere Oranje,
Schaamrood in zijne arinen valt.
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539. GoOn: bewindvoerders. — De Hymen. 1o. R e c h t avrechts:
omdat de zon uit het Oosten, en dus niet van de zijde van Engeland komt.
-12.
Uit den vij v er: uit den Haagschen Vijver. — 20. B r alt prijkt, schittert.
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't Is de Roos van al de bloemen,
Daar men nog Bourbon in leest,
En de Stuarts, niet te noemen,
Dan eerbiedig, en bevreesd;
Namen, eertijds aangebeden,
Door het gansche Christendom;
Toen ze 't ongeloof bestreden,
En den Heiden maakten stom,
Door de spiegels hunner werken,
Onverdonkerd, onvergaan ;
Door de wortels hunner kerken,
Die de Hel voor 't voorhoofd slaan,
Als standvastige getuigen
Van Gods naam, waarvoor wij buigen.
ZANG.

Recht : daar komt ze, d' onbesmette,
Daar een Karel hoop op sticht,
En haar moeder Henriette,
40Leidstar van 't gekroonde Licht.
Och, onnoozle! komt gij slapen
Bij dat grimmig leeuwenbloed,
Die voor dag zijn vaders wapen
Aan zal schieten; om, vol moed,
In een bui van gloénde kogels,
45
Heen te vliegen naar een wolk
Van geklauwde en bitse vogels,
Schriklijk spokende oorlogsvolk ?
Och, hoe wil die Schoone droomen,
so
Dat zij haren jongen Heer
In een rosbaar thuis ziet komen,
Eens voor eeuwig, en niet meer !
Zachte Venus, 't kon u rouwen
d' IJzre vuist van Mars te trouwen.
TEGENZANG.
55

Neen, de vader heeft die slagen
Voor den zoon al doorgestreen ;
En zal van den oorlogswagen
Op den vredewagen tredn,

24. Daar men nog Bourbon in le e s t: dit slaat op de moeder der
Bruid. — 33. Hunner k e r ken: de Roomsch-Katholieke namelijk, waartoe de Bourbons, en de Stuarts — tot op Jacobus I — behoord hadden. —
5 In een rosbaar: in een baar of burrie, door rossen getrokkeu, in
hoedanige vroeger aanzienlijke gekwetsten of gesneuvelden vervoerd werden.
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Door ons joffers voortgetogen
In den zegenrijken Haag.
Rust Maria : luik uwe oogen !
Droom van moord noch oorlogsvlaag ;
Maar van zoete vreebazuinen,
En van hinde-en-hartejacht,
In 't gekluwend stof der duinen.
Droom, hoe Willem, v66r den nacht,
Komt zijn moede leén verkwikken,
Dat van zweet, begruisd van stof,
Daar gij met twee minneblikken
Hem verwelkomt, in zijn hof;
En, gekust voor mond en wangen,
Kust, om 't wild, voor u gevangen.
TOEZANG.
Breng zoo puik van telgen voort,
Daar u geen trompet verstoort,
Noch geen donder van kartouwen.
Help zoo vrijdoms tempel bouwen.
Strengelt eilanden en zeen
Met uwe armen hecht aan een
Oorloogt in het veld van vrede,
Daar het zwaard rust in de scheede ;
Dat veel eerelijker roest,
Dan 't gebouwde land verwoest.
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VAN

LAURENS BAECK,
TOEN BAERLE HAAR MET ZIJN VERZEN EERDE.xxVIII

0

Hofsteè, lustprieel der wijzen !
Hoe heerlijk zien wij nu alreé
Uw hoog geboomt' ten hemel rijzen,
En kijken over duin in zee,

XXVIII. Dit gedicht dankt zijn ontstaan aan eene beleefdheid van Barlaeus
jegens Laurens Baeck. De Amsterdamsche Professor had dezen den 22 Juli
1642 een Lof-gedicht oft het Eeuwigh stroomende beeckje, van den Heer
Laurens 7. Baeck, In zijn Hofstede te Beverwijck toegezonden (Oud-Holland,
VI bl. 246 foot i i). Waarschijnlijk bezocht Vondel kort daarna Baeck op
zijn buiten Schey-beeck en schreef bovenstaand gedicht.
5 9 . V o or tget og en : voortgetrokken — 65 In 't gekluw end stof:
in het dooreengeward stof. — Si, 82. De zin is : het is voor 't zwaard
eerlijker (beter), te roesten, dan 't bebouwde land te verwoesten.
VONDEL IV.

21
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Veel veerder als de Grieksche Tempen !
Nu kan de tijd uw grooten naam
In geen vergetelpoelen dempen :
Maar eeuwig zal uw schelle faam
Zich laten hooren in de wolken,
Zoo lang als Baerles maatgezang
In waarde blijft bij alle volken,
Van 't Oosten tot den ondergang.
Men zal zich met uw loof versieren,
Omdat het onverganklijk leeft,
Gelijk des dichters lauwerieren,
Daar bitsche nijd geen macht aan heeft,
De klare Beek, uit schorre duinen,
Gesproten, om uw akkerland,
Uw vijvers, bosch en groene tuinen,
Langs oevers, dicht met ooft beplant,
Te laven, met een lieflijk morren,
Tot dat ze valt in 't Wijkermeer,
Die mag verdrogen en verdorren,
Door ongelegenheid van weer;
Maar t' elkens zal Naar bron ontspringen,
Doorluchtiger als Peneus' bron,
En ruischen op dit deftig zingen,
Daar Baeck zich bakert in de zon.
Al koomt die grijze man to sterven,
Zijn naam zal roem noch leven derven.

an
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OP DE HOFSTEE VAN

LAURENS BAECK.xxix
Oorluchte Beek, van bloeiend loof bedekt,
Die menigmaal verstrekt
Een spiegel voor de fiere Katarijn,
Daar zij den zonneschijn

D
XXIX.

In welk jaar dit gedichtje gemaakt is, kan Diet bepaald worden.
Om de gelijksoortigheid van het onderwerp plaats ik het bier achter het
voorgaand gedicht. In elk geval is het v6Or November 1642 gemaakt.
17. Schorr e duinen: droge, dorre duinen. — 21. Morren: murmelen,
't Lat. murmuro n. — 26. P e n e u s' b r o n: een rivier in Thessalia, die
door de vallei Tempe vloeide en aan welker oever Apollo Daphne vervolgde. — 29. Die g r ij ze man: Laurens Joosten Baeck was toen reeds
op gevorderden leeftijd. Hij word 12 November 1642 in de Oude Kerk op
het Hoog Choor begraven. -- Aan de Beek. 3. D e fi ere Katar ij n :
Katharina Baeck, dochter van Laurens Joosten Baeck.
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Ontschuilt, en zingt op uwen waterval,
Met liefelijk geschal ;
Wanneer 't bekoorde en vroolijk pluimgediert
Daar onder tiereliert:
Doorluchte Beek, wel, waarom ruischt ge niet
Haar voor met eenig lied,
Waardoor zij wordt gebeterd en gesticht,
Om langer niet zoo licht
De vierge bee dergenen of to slaan,
Die na haar hijlik staan ?
Wat draagt ze toch op jeugd en schoonheid roem ?
Wat stoft ze van een bloem,
Die open luikt met 's levens dageraad,
En 's middags weer vergaat ?
De tijd is snel, 't onzeker leven kort.
De rozekrans verdort.
Vergankelijk is Venus en haar vrucht :
Men grijpt ze maar ter vlucht,
En d' ouderdom met naberouw verrast
Al wie niet toe en tast.
D' oogappel straalt niet eeuwig klaar en hel.
De rimpel krenkt het vel,
Dat voor een wijl gespannen stond en glad :
De wittigheid, beklad
Met vlekken, en de pruik met sneeuw belaán,
Geen vrijers lokken aan.
Wat vrolijkheid men dan aan andren ziet
Dat strekt tot meer verdriet ;
Vermits men zich, zoo reukeloos en zot
Verstak van 't zoet genot
Der jonkheid, die bepaald als in een punt,
Natuur ons had gegund.
Wel is zij wijs, die haren tijd gebruikt,
En voor den bagel duikt.

29. De pruik: hoofdhaar. — 25. Bepaald als in een punt; voor
een bepaald tijdperk, maar dat, door het snelle vervliegen der jaren, niet
meer dan een punt schijnt. — 38. V o or den hagel: voor dat de ouderdom of grijsheid komt.
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AAN DEN HEER

Tictiatuo Torriuo,
Historieschrijver van Holland en Zeeland,

OP ZIJN HUWELIJK,
MET JONKVROUW

JOHANNA VAN VEEN.XXX
Ns Leeuwen hadden uwen ijver,
Die, als een Tacitus, zoo fier
Drukt d' oude jaren op 't papier,
Met d' eer van 's lands Historieschrijver
Gekroond, en zoo ten toon. gesteld,
Dat zij, met dankbaarheid erkennen
Den arbeid van doorluchte pennen

O

5

En Klio's onvermoeiden held ;
XXX. Dit paar werd op 18 October 1642 aldus te Amsterdam ten ondertrouw ingeschreven: „Mattheus Vossius, van Dordt, Historischryver van de
Heeren Staeten van Holland en Zeeland, out 31 jaren, geassisteert met syn
vader Gerardus Vossius, overleggende seeckere missive van Johan de Veno,
vader van Johanna de Veno, waer by wort versocht by de vader voorsz.
de inteeckening alhier, met Johanna voornoemt, woonende tot Leeuwarden."
Zij huwden 12 November 1642 te Leeuwarden.
Mattheus was de derde der zoons van Vossius, en muntte, gelijk al de
leden van dat geslacht, in aanleg, ijver en bekwaamheid uit. Op de historische studien was zijne liefhebberij inzonderheid gevallen. Tot het samenstellen eener geschiedenis der Nederlanden schenen Mattheus en Dionys
als geboren. Deze laatste had de bouwstoffen verzameld om de Jaarboeken
van van Reydt te vervolgen; doch was daarin verhinderd geworden door
een ontijdigen dood. Mattheus was alzoo alleen gebleven ter volvoering der
taak, welke zij zich gesteld hadden. In 't jaar 1635 gaf hij de Eerste vijf
Boeken der Annales flollandiae et Zeelandiae uit. Dit werk werd door hem
aan de Staten der beide Gewesten opgedragen, en hoe die van Holland
althans met den arbeid waren ingenomen, bleek daaruit, dat zij, om hem tot
de voortzetting daarvan te meer aan te moedigen, hem een belooning toelegden van vijfhonderd gulden, met het vooruitzicht van tot hun geschiedschrijver benoemd te worden, welke titel hem werkelijk zes jaar later, in
1641, toen hij het tweede deel zijner Jaarboeken uitgaf, was toegekend,
gelijk in 1642 ook vanwege Zeeland geschiedde.
1. 0 n s L e e u w e n: de Staten van Holland en die van Zeeland, welke
gewesten beide een L e e u w in hun wapen voeren. — 2. Als een T a citu s:
niet de ij v e r is zoo fi e r al s e en Tacitu s, maar Vossius zelf. Vondel
vergunt zich hier een dichterlijke vrijheid van uitdrukking: en zoo leze
men: den ijver van u, die, als een Tacitus, enz. — 8. Klio's....
h el d: Clio, de Muze der Geschiedenis.
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Gij hadt de Bataviers en Friezen
Gegespt in 't blanke harrenas ;
Hun bloed vergoten, plas op plas,
En leeren winnen, en verliezen :
Toen kreegt gij lust tot vredestof;
En Cypris, uit haar troon gevaren,
Kwam u met dees Johanna parer,
De puikbloem van graaf Willems hof,
En blijdschap des geleerden vaders ;
Die Themis viert, met zulk een gloed,
Als gij 't altaar van Klio voedt,
Met wierook van beschreve bladers.
Maar Pallas haat de slavernij
Des veders, en ontijdig blokken ;
Dies meng nu statigheid met jokken,
En Venus minnevleierij.
Nu groeie uw afkomst met uw boeken !
Het blokken kwetst : de kus geneest
Het kloek vernuft. Een edel geest
Die moet bij beurt verkwikking zoeken.
De grijze Vossius verlangt
Naar 't neefken, dat, des grootvadrs schriften
Doorlezend, schuim van gaud leert schiften,
En aan zijn wijze orakels hangt.
Zoo schrijft men voor nakomelingen,
En voor zich zelven niet alleen !
Nu tree naar 't lieve bruidsbed heen ;
Uw Bruid is niet verkuist met zingen.
BRIEVEN
DER

pactsbitn,
MARTEL ARESSEN.
Vicit Iter Durum Pietas.
[Godsvrucht is den zwaren weg to boven gekomen.]
"Eneis VI, 688.

E Brieven der Belli's'? Maagden werden in 1642 door Vondel
D uitgegeven met een „Opdraght aen de Heilige Maeght. "
16. Graaf Willems ho f: hier wordt Graaf Willem Frederik van Nassau,
de Stadhouder van Friesland, bedoeld. — 28. Die moet b ij beurt v e rk w ikking z o e k e n: die moet zich beurten, bij tusschenpoozen ; eenige
vermakende afleiding bezorgen. — 36. Uw Bruid is niet verkuischt met
z i n g en: zij verlangt nu wel naar wat anders dan naar verzen.
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Brandt deelt in zijn Leven van Vondel mede, dat deze aan
„veel opspraaks was onderworpen." De Brieven waren, volgens
zijn meening, „vol kunst en aardigheit."
Zij schijnen in den smaak van het publiek gevallen te zijn,
want zij werden driemalen herdrukt, in 1687, 1702 en 1721.
Voor dezen herdruk is de tekst der eerste uitgave, in 1642 bij
Abraham de Wees verschenen, gevolgd.
OPDRACHT
AAN

DE HEILIGE MAAGD.

Ie zal ik best mijn Maagdepalmen wijden ?
Wie beter dan de Hemelkoningin ?
Wat geest blaast mij dit kerkorakel in ?
0 Feniksmaagd ! o Moeder van 't verblijden !
Al zit gij, op een wolk van Serafinnen,
Zoo diep, in 't goud van 't albezielend licht
Der Godheid, met uw stralende aangezicht ;
Dat Cherubijns belonken, en beminnen ;
Dat d'Engelen bewierooken, en eeren,
Met Englezang, en galm van 't zalig koor ;
Nog dringt de straal van uw genade door
Dees duisternis ; waarin wij ons verneeren,
Voor uwen troon ; verguld met rijker zonnen
Dan 't rniddaglicht, dat 's avonds onder gaat.
Uw ootmoed komt het nedrigh hart te baat.
Door ootmoed hebt gij zelf Gods hart gewonnen.
Gij spant de kroon, o puikkroon aller vrouwen !
De loftrompet van uw benijde faam
Vult hemel, aarde en zee, met uwen naam ;
Een naam, waarin wij Christus kerken bouwen.
Uw titel blinkt, in 't voorhoofd zijner kerken
En koren, als een zegen, voor ons oog.
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3. Lees : met welken geest bezielt mij dat Orakel der Kerk ? — 4. M o eder van 't verblij den: Lat. causa nostrae laetitiae, een der titels,
waarmede de Moedermaagd door de Katholieken wordt aangesproken. --5. Een wolk van Sera fi nn en : een talrijke scbare van Serafijnen. —
16. Door ootmoed: Zie Luk. I, vs. 48. „Omdat hij de nederh eid zijner
dienstrnaagd heeft aangezien." — 21. Uw ti t el: uw naam — 't V o o rh o o fd : letterlijke overzetting van 't woord fr ontispic e. De zin van dezen
en den volgenden regel is : uw naam en waardigheid als Moeder Gods wordt
alom genoemd en geeerbiedigd in de Kerk van Christus.
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Mijn note rolt te laag: gij rijst te hoog.
Wie kent de mast van al uw wonderwerken?
Zoo kleed of been, ja schim van lager Heilig,
25
In stroom, in lijk, en krankbed, wondren werkt ;
Wie zweeft zoo laag, dat hij de kracht niet merkt
Van uw gebeen ; een toevlucht wis en veilig ?
Gij, teelster van den eenigsten Behoeder,
Hebt, daar gij heerscht, bekleed met majesteit,
3o
Nog uw natuur en aard niet afgeleid ;
Maar houdt uw recht, gelijk Gods rechte Moeder.
Gij kunt meer gunst, bij uwen Zoon, verwerven,
Dan Hester bij den Oosterschen Monarch,
Het Kruis-lam zag u, op den Doodshoofdberg;
35
Daar gij de zon, om uwen Zoon, zaagt sterven.
Gij vluchtte, voor den kindermoord des vorsten,
Met Davids zoon, bewaarder van Gods Zoon
En Moeder ; die haar' mond leide op de koon
4 0Van 't heilig Kind, gezoogd met maagdeborsten.
't Orakel, naar wiens stem het al moet hooren,
Dronk met die melk der kuische Moeder in
Haar liefde, die, geworteld in zijn zin,
Zijn hart nog raakt, in 't hoogste koor der koren.
Zoo ras de Maagd of 't hemelmaagde-teeken,
45
Het licht gevoelt, en gaat van 't licht bevrucht,
Dan matigt zij den straal, die flus de lucht
Verbrandde, en, uit den Leeuw, op 't hoofd kwam steken
Maar gij, o Maagd van koninklijken zade !
50
In 't zwanger gaan van 't goddelijke pand,
Verkoelde, door uw vrucht, allengs den brand
Van Gods gerecht. 0 zetel der genade !
Het was wat groots, dat d'eer der luchtgezanten
25, 26. De woorden kleed, bee n, s c him van den eersten, vinden hun
weersiag in de woorden stroom, 1 ij k en k r ankb e d van den tweeden
dezer regels : en zoo vinden wij daarin een toespeling op de wonderen verricht a) door Elia's mantel : 2 K on. II: 8 en 14 b) door het gebeente van
Eliza : 2 Ken. Mt': 2I, c) door Petrus, tot wien de kranken op bedden
Doodshoofd b erg: Golgotha. — 36. Daar gij
werden gedragen. —
de zon.... zaagt s ter v en: st e r v en staat hier voor: verduisteren. ---37. Voor den kindermoord des vorsten: min nauwkeurig, voor:
voor den kinderenmoord, op last des Vorsten gepleegd, of, nog beter:
voor den vorstelijken moordenaar. — 38. D a yids z o on: Jozef. —
De zin is : wanneer de zon in het teeken van „de Maagd" treedt, dan wordt
de overmatige hitte, die geheerscht had zoo lang zij in het teeken van den
Leeuw stond, door Karen invloed verkoeld : evenzoo verkoeldet gij, o Maagd !
door uwen zoon de hitte van Gods rechtvaardigen toorn. — 53. D' eer der
luchtgezante n: de Engel, die aan Zacharias verkondigde, dat zijn oude
kinderlooze echtgenoote Johannes den boetgezant zou baren. Zie Luk.I: ii.

35.

45-52.

328

55

6o

65

7o

75

8o

85
5 .

OPDRACHT.
Verkondigde, aan 't altaar, hoe d'oude vrouw
En dorre struik dien Heilig baren zou ;
Gewijd van God, om boete en tucht te planten.
Nog grooter was 't, toen d' Engel kwam ontvouwen
De wonderbaarste en aangebeên geboort,
Van brein noch oor begrepen noch gehoord;
Eer God u gaf zijn hand en staf te trouwen.
Hoe wemelden de Geesten, die vast drongen,
Te Nazareth, om uwe bruiloftscel !
Hoe bloO, hoe heusch ontvingt gij Gabriel!
Wat bruilofts-lied hebt gij hem nagezongen !
Een vlam ontstak terstond uw bruiloftskamer.
Gods Geest, een kracht, een duif van 't hemelsch dak
Omhelsde en kuste uw kuischheid, zonder vlak;
Die dronk het woord. Geen dauw drupt aangenamer
Op 't lelieblad. Hoe wierd u toen te moede !
Schaamroode ziel, Gods wellust, hemelbruid !
Uw Bruigom leide u Gods geheimnis uit.
Gij kleedde God, het Woord met uwen bloede ;
Den schoonsten van 't ontelbre tal der menschen.
Zoo zag men hem, van Jesses struik en stam,
Te Bethlehem ; daar hij te voorschijn kwam,
't Beloofde zaad, begroet met zoo veel wenschen
Uw zwangre nicht vernam u nauw, van verre,
Of neeg, en groette u, Moeder van de bron
Des heils, en van de nooit geschapen zon.
Toen huppelde, in haar lijf, Gods Morgensterre:
Nu daalde een lucht, vol tangs, op Davids weien ;
Die hoorden straks, op 't blaten van hun vee:
„Den hemel eer: den ganschen aardkloot vreé!"
Hoe schitterden, hoe tuimelden Gods reien!
Drie Koningen versmaadden d' aardsche hoven,
Op 't starrelicht, dat d' arme kribbe wijst,

4 d' 0 u d e vrouw: Elizabeth, de moeder van Johannes den Dooper. —
6o. Eer God u gaf zijn hand en staf te trouwen. Deze uitdrukking
beteekent: eer God u zijn hand en schepter schonk, d. w. z.: eer God de
H. Geest u verhief tot zijne koninklijke Bruid en u in het geheim der
menschwording, tot Moeder van God en daardoor tot Koningin van al het
geschapene kroonde. — 73. Den schoonste van 't on telbre tal der
menschen : toespeling op Ps. XLV : 3 . „Gij zijt veel schooner clan de menschen kinderen". — 80. Gods mor gen s t err e: Johannes wordt hier vergeleken bij de M or gens ter, omdat hij, evenals deze, de voorbode was
van een schitterender licht. — 81. E en lu c h t, vol z an g s: een koor van
lofzingende Engelen, dat de geheele lucht vervulde. 85. Drie K onin gen:
de drie Oostersche wijzen, die, volgens de legende, als koningen worden
voorgesteld onder de (niet zeer Oostersch klinkende) namen Caspar ,
Melchior en Balthazar.
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En slechte Maagd, waarvan de hoogmoed ijst.
Zij offren Gode, in eenen stal verschoven.
Wat leerde u 't kind niet, binnen Jozefs drempel !
Hoe zocht gij 't kind, zoo moederlijk bevreesd !
Het zwerft rondom, wekt lijken, en geneest :
Het stopt den mond der wijzen, in den tempel.
Gelukkig, die uw tijden mocht beleven,
Dien gulden tijd, dat God in 't vleesch verscheen :
Nog zaliger ziet gij zijn vleesch, en been,
Uw eigen vleesch, gekroond in 't ander leven.
Met wat een stoet en majesteit en zegen
Onthaalden u de Vader, Zoon en Geest ;
Toen gij, van hier, ten hemel voert, te feest,
Langs hyacinthe en langs turkooze wegen.
Jeruzalem scheen boven uitgelaten.
Het weerlichtte al karbonkels en robijn.
Ai, starren, duikt, en zon en maneschijn,
Voor eeuwigh licht, safier, en goude straten.
Daar juicht het al, wat, van van geen vlek geschonnen,
Het aanschijn keert naar u, en 't zuiver Lam.
Daar kent men God, drie glansen, gene vlam.
Gelukkig, die Gods blijdschap heeft gewonnen.
Terwijl wij dan nog, in dit dal der tranen,
Vast zuchten, om verkwikking voor de ziel ;
Daar d' eerste slang ons naschiet op den hiel ;
Daar 't zwaar valt, zich van zoet vergift te spanen :
Zoo kome uw gunst, daar boven, ons te vordel.
Wij offren u [versma geen offerand,
Een ander brenge u goud en diamant]
Wij offren u een martelstarregordel :
Geen dierenriem, waardoor de zon haar streken

87. Siechte m a a gd: eenvoudige maagd. — 88. Verschov e n: veracht,
verstooten. — 89-92. Deze regels slaan op de legenden aangaande Jezus'
kindsheid, hoedanige in menigte verspreid zijn en o. a. in het zoogenoemde
Euangelium infantiae voorkomen. Zie HOFFMANN VON FALLERSLEBEN.
florae Belgicae II. en den Leekenspieghel. — Pol. Jeruzalem scheen
boven uitgelaten: het Jeruzalem hier boven, het hemelsche Jeruzalem, scheen uitgelaten van vreugde over uwe komst. Vergelijk met de
hier gegeven beschrijving Openb. XXI : 18-21. — 106. 't Zuiver Lam:
vergelijk hier insgelijks de Openbaring ; — ofschoon daar wel van 't Lam,
maar niet van Maria gesproken wordt. 't Is waar, dat, Coen Johannes
schreef, de Kerk haar nog niet tot „Hemelkoningin" had uitgeroepen. —
107. D r i e glans e n, éérie vlam: afschetsing der Drieeenigheid. — 1 13.
Vordel: voordeel. — 116. Een martelstarregordel: evenals de „dierenriem" of starregordel, twaalf teekenen bevat, bestaat de arbeid, dien
Vondel aan de Moedermaagd opdraagt, de Martelstarregordel, uit de
brieven van twaalf maagden.

OPDRACHT.

33o

120

125

Gedurig houdt, de twalef maanden lang;
Maar riem, waarlangs uw Kruiszon gaat haar gang,
Door 't jaar, omgord met zoo een twalefteeken:
De Borst, het Lam, het Orgel, zoet in d' ooren,
De Tang, de Leeuw, de Dolk, van blood nog nat,
't Albast, vol geurs, de Helm, het Zwaarderad,
De witte Duif, de Palmtak, en de Toren.
't Beteekende is veel eer 't geen ik u wije:
Dat overtreft 't borduursel mijner schacht.
0 Zeestar ! licht mij zoo, in 's werelds nacht,
Dat JEZUS troost mij aanblikt in MARY E.
DE LOFZANG.
IJn ziel ontvouwt nu 's hemels lof.
Mijn geest, aan 't huppelen, heeft stof,
Om God, mijn heil, op 't hoogst, to 'oven ;
Naardien mijn ootmoed hem behaagt;
En hij zoo laag, op eene maagd,
Zijn minste dienstmaagd, zag, van boven.
Want alle tongen zullen mij
Nu zalig noemen, even blij;
Naardien d'Almachtige dit wonder,
Zijn grootste werk, in mij besloot;
Een lot, uit zijnen rijken schoot,
Mij toegevallen, in 't bijzonder.
De naam van JEZUS, aangebeen
Daar boven, hier, en bier beneen,
Is heilig, heilzaam, uitgelezen ;
En zijn genade breidt zich uit,
Van stam tot stam, van spruit tot spruit,
In zooveel zielen, als hem vreezen.
Gods krachtige arm heeft al 't geweld
Der trotsche koppen neergeveld,

M

5

10

I5

20

121-124. De hier genoemde voorwerpen slaan op de zinnebeelden, als
herkenningsteekenen gevoegd bij de afbeeldingen der Maagden. Zoo staat
St.-Aagt afgebeeld met een afgesneden horst, St.-Agnes met een 1 a m ,
St -Cecilia met een 0 rg el, St.-Apollonia met een tang, St.-Thekla met
een leeuw, St.-Lucia met een dolk, Maria Magdalena met een a 1 ab a s t e r fl es s c h e, St.-Theodora met een helm, St.-Catharina met een
rad vol zwaarden en zagen, St.-Eusebia met een dui f, St.-Barbara met
een palmtak, en St.-Pelagia met een tore n. — 127. 0 Z e e s tar: Maria
wordt in een bekend Latijnsch Kerklied s t ell a in a r is genoemd. --- De
Lofzang. 13--18. Erasmus in d'uitbreiding des zelven Lofzangs.
Aant. der oude uitgave.
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Verstrooid, en uit den stoel gedreven ;
't Ootrnoedig hart, uit stof en slijk
Der aarde, in top van 't hemelsch Rijk,
Door zijn ootmoedigheid geheven.
2 5God heeft, met volte en overmaat
Van gaven, 't hongrig yolk verzaad:
De zatte rijken, stout en krachtig,
Liet hij nooddruftig hene gaan;
Nam Israel, zijn erf kind, aan,
En was aan zijn gena gedachtig:
3o
Gelijk de nooit besmette mond,
In 't zeegnen van dat erfverbond,
Zoo menige eeuwen van te voren,
Dien troost, den vader Abraham,
En alle telgen van dien stam,
35
Eeuw in, eeuw uit, had toegezworen.
Gloria Patri, 4. Pilio, 4, Spiritui sancto.

AAGT AAN MAKARIA.
HARE SPEELGENOOT.

Aagt, een edele schoone en rijke dochter, te Panormus, in Sicilie
geboren, werd beloerd en gevangen van Quintaan, Landvoogd in 't zelve
eiland, die, op hare bevalligheid en rijkdommen vlammende, haar, te Catana,
bij een lichtvaardige vrouw, Afrodisia, en hare dochters bestelde; op hope
dat dezen de kuische maagd zouden tot lichtvaardigheid bekoren; en alzoo
van den Christenschen godsdienst, tot het Heidendom bewegen; maar te
vergeefs: waarom zij in 't aanschijn geslagen, gekerkerd met paardshoofd 1),
roeden en tortsen gepijnigd de borst afgescheurd, in gloeiende kolen gewenteld, en even standvastig in haar heilig opzet volhardende, eindelijk,
in de gevangenisse, den bruidegom der maagdelijke zielen, haren zuiveren
geest opgaf.

JW afgemartelde Aagt, niet machtig veel te schrijven,
Kon d'allerleste troost u kwalijk schuldig blijven;
Daar, van Panormus tot Catane toe, gesleurd,
Zij iEtna's butte voelt, en hoort, hoe 't water scheurt,
5 En ruischt, op 't rijzenhoofd, en d'ingeheide palen ;
Zoo dikwijls het Zuidoost een roof op strand gaat halen,
En al 't Ionisch schuim naar dezen toren jaagt,
Waaruit ik u begroet; o Godverloofde Maagd,

t

1)

Paardshoo fd: soort van foltertuig.

Gloria Patri, enz.: Eere den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest.
5 . 't Rijzenhoofd, en d'ingeheide palen: hier
—AagtnMkri.
herkent men den Hollander, die onze zeeweeringen aan de Siciliaansche
stranden verplaatst.
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Getrouwe speelnoot, nu godvruchtig te vergaren
io Ons wordt behinderd; raam en ra mijn wedervaren,
Uit dit onleesbaar schrift. Zoo 't lezen u vermoeit
En kwelt ; vergeef het mij: mijn vingers zijn geschroeid,
En doof en dood gerekt. Dees stamelende woorden
En letters melden u de kolen, en de koorden,
15 Te werk gesteld, zoo wreed, zoo razende, en verblind,
Omdat mij Christus' vier en liefde blaakt, en bindt.
De Landvoogd vlammende op mijn have, en jeugdige oude,
Aan Afrodisia zijn verschen buit betrouwde,
En aan haar dochters, wild van zeden. Elk bracht voort
2 0 Al wat een teere ziel, in 's levens lent, bekoort
Te kiezen, niet 't geen voegt, maar 't eerste ons mag gebeuren,
Geschilderd, op zijn schoonst, met levendige kleuren,
Naar uiterlijken schijn ; maar inderdaad, een verf
Die valsch is, en verbloemt dat doodelijk bederf:
25 Als 't Paradijsooft, 't welk, bekoorlijk in 't aanschouwen,
Zich plukken liet van haar, die 't eeuwig zal berouwen,
En wat van haar gebaard dien appelbeet bezuurt,
En 's appels voorsmaak vloekt, zoo lang die nasmaak duurt.
De moeder sprak : „mijn kind, gij zijt noch jong van jaren.
3o Betrouw uw jonkheid min dan deze grijze harem.
Bestem niet reukeloos hetgeen gij niet verstaat,
En slechts tot schade strekt, en onverzoenbren haat.
Zoudt gij zoo wulpsch, zoo wuft, om nieuwgedroomde altaren,
Om een gedroomden God en godheid laten varen
35 Ons vaderlijke Goon, en Numa's wijze reén,
Met ijver ingevoerd, door alle Roomsche steén;
Zoo verre Augustus' roem, op adelaars gedragen,
Durf houden 't heerlijk spoor van Fcebus' gouden wagen :
Dat hoeden onze Goon : dat hoop ik nimmermeer.
4o Beschaam uw adel niet, uw afkomst, en uw eer:
Noch spil uw schatten niet uw schoonheid, en uw gaven,
Zoo ijdel, en vergeefs: maar kies de gunst der braven,
Van wien gij zijt geteeld. Ik weet, dat Quintiaan,
De landvoogd, met uw jeugd en doling zit belaan,
45 En toeleit, om u uit te huwen aan de stammen
Der eedlen, die om strijd op zoo een joffer vlammen,
Die Ceres' eenig pand in geene gaven wijkt ,
17. 0 u d e: ouderdom, leeftijd. — 35. N u m a' s : Numa Pompilius, Rome's
tweede koning. — 36. Rooms che: Romeinsche. — 42. K i e s. Van Vloten
stelt deze lezing voor in plaats van k u s de gun st der brave n, zooals
de oude uitgaven hebben. — 47. Ceres eenig pand: Proserpina. Dat
juist zij hier genoemd wordt, is, omdat zij, volgens de fabel, in de valleien
van Enna in Sicilie, door Pluto geschaakt en naar de onderwereld werd
heen gevoerd.
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Ja beter een Godin dan sterflijk mensch gelijkt.
Dit nieuw geloof zal al uw vroolijkheid verduffen.
so Zoudt gij, in eenen hoek, zoo dof en eenzaam suffen ;
Ontberen spijs en drank; verslensen al het groen
En 't bloeisel van uw tijd. Zij doolt, die elk seizoen
Des levens hier versloft te plukken, als de Goden
De Nymfen en Natuur ons tot haar feesten nooden."
55 Dat was het daaglijksch lied der zoete meeremin:
Maar ik bond t' elkemaal aldus hier tegens in:
Och Afrodisia, wat strooit gij schoone woorden !
Hoe zoekt gij, onder schijn van vriendschap, mij te moorden,
Door iet aantrekkelijks van lust en snood gewin!
6o Leg af, leg af die grijns. Ik ken d'erfvijandin,
De looze en slimme slang, die, onder 't gras gescholen,
Vergif neemt op de tong, en mikt (terwijl twee kolen
Vast bloeien in haar kop) op dit onnoozel hart.
Maar neen, het kent heur aard. Een korte wellust smart
65 Oneindelijk, en leed volgt lief op zijne hielen.
0 Spin, ga, spin uw web voor reukeloozer zielen.
Doortrapte, gij hebt wel een simple duive voor,
Maar ook een schrandre slang: die stopt voorzichtig 't oar
Voor zulke tooverij, en schalke tooverzangen.
7o Aan al des werelds vreugd is niet een vreugd gevangen.
De rijkdom van de ziel weegt zwaarder dan al 't goed,
't Welk zichtbaar, zich zoo schoon voor d'oogen open doet.
1k min 't onzichtbre schoon. De hoop, op mijnen Heiland,
En God, geldt meer bij mij dan dit gezegend eiland,
75 En alle staat, en pracht, der ijdelen krakeel.
Wij zijn een zelve stof. Geen bloed maakt iemand eel,
Maar deugd en 't Christenschap; dat leert die lusten schuwen.
Zoo erft men staat omhoog: zoo kan men eerlijkst huwen.
Een ander hebb"t genot van' zotte zinlijkheén,
8o En vult zich op met wind, verlichte maagden treen
Des werelds poppespel, al lachende met voeten,
En zweven boven 't stof, waaronder mollen wroeten;
Versteken van de zon, die ons in 't harte straalt,
Met eenen klaarder glans dan dees, die daaglijks daalt,
85 Zoo kaatste ik rustig af al die bekoorlijkheden.
Wanneer haar dochters, om vermaak, uit spelen reden,
Dan lag men mij aan 't oor met al het gees, wat ooit
Het blinde bijgeloof heeft onder 't yolk gestrooid:
Hoe Reuzen een geweld van bergen t' zamenbrachten,
90 Waaronder zij gekneusd, som heel, som half, versmachtten:
go. S o m : sommigen.
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Hoe Tyfon vier en smook ter holle rotse uit blaast,
Waar in de wapensmid op ' t aambeeld klinkt, en raast :
Hoe Proserpijn, geschaakt bij d'onbeschene Vloeken,
Haar moeder de geschaakte, al 't eiland door, liet zoeken ;
9 5 Waarvan Sicilie, te voren wild en woest,
Bevrucht bleef, jaar op jaar, met zoo een vruchtbren oegst,
Dat het Italie, en zijn andere geburen,
In tijd van hongersnood kon voên met voile schuren;
Gezocht door wapenen van 't naaste en veerste strand :
too Hoe eerst Triptolemus het kouter dreef door 't land,
Op 's voesters onderwijs ; waarom het yolk met zangen
Voor zijnen wagen juicht, en zijn gewiekte slangen :
En voort van Arethuse, en Alfeus, en zijn vlam :
En hoe hij, onder zee gedoken, herwaart kwam ;
105 Vermits het vier niet was te lesschen in zijn adren,
Als met zijn vrijster, die vast voorliep, te vergadren.
Ik loech om dit verslag, van logenen beklad,
En gaf haar wisse stof, uit ons gewijde blad :
Hoe stoffers, aan d' Eufraat, het beer der starren sarden,
II0 En straks, gedeeld van tong, verstrooiden, en verwarden :
Hoe 't overschot van 't schier verdelgde Benjamin
De bloem van Silo schaakt: hoe, niet een afgodin,
Maar moederlijke Maagd drie etmaal lang verlegen,
Liep zoeken 't eenig pand, haar schat, en 's werelds zegen;
115 Die zonder dat hij zaait, of os voor ploegtuig spant,
Het graan teelt uit de klei en voren zijner hand,
En spijst veel duizenden in woeste wildernissen:
Hoe no() die bruidegom zijn waarde bruid woil missen ;
Haar zocht in 't nare graf, en afwiesch in zijn dood,
120 En 't onwaardeerbaar bloed, dat hij ter borst uit goot.
Mijn bruidegom, wat kan mijn zuivre trouw besmetten !
Noch Decius met bloed en gal geschreve wetten,
Noch gunst van Quintiaan, noch dreigement noch moord.
Hij koom met vier en zwaard, en duizend vloeken voort;
125 Noch vier, noch zwaard, noch vloek kan onze harten deelen.
Mijn hart versmelt in 't zijn. Ik sta op zijn bevelen,
Zoo lang mijn aders slaan. Dit brengt het eerloos wijf
Den Landvoogd aan, en scheldt mij wrevelig en stijf
9

3. d' O n b e s c h ene Vloeken: de Furien, die, als levende in de onderwereld, van geen daglicht worden beschenen. — 94, Haar moeder: de
graangodin. — 97-98. Zoo was het vroeger. Thans wordt Sicilie door het
j ongere Odessa gevoed. En toch is er de bodem even vruchtbaar als voor
twintig eeuwen. — 103. Al feus: volgens de legende stroomde Alfeus uit
liefde voor de nymf Arethuse onder zee door naar Sicilie. — 106. V e rg ad eren: paren. — 109. Stoffers: bij den Babelschen torenbouw.
Decius: een Roineinsche keizer en felle vervolger der Christenen, -12.
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Van zinnen. Denk niet eens, dat dees zich zal beraden.
13o Goud, perlen en gesteent, juweelen en gewaden,
En hof en heerlijkheén, en slaven, en wat breed
En weidsch staat, acht ze als stof, dat zij met voeten treedt.
Hij grimt mij grimmig toe, en buldert uit, vol toren:
Neen zeker, gij zijt niet van edel bloed geboren ;
135 Dat tuigt uw snood gemoed, daar steekt niet edels in.
1k antwoord : gij spreekt recht, want ik ben Gods slavin,
Aan Christus dienst verknocht, hetwelk wij vrijheid noemen.
Maar gijlién, die zoo trotsch op heerschappij durft roemen,
Zijt slaven inderdaad, nadien gij d' afgoOn eert
14o En goud en marmersteen ; en hem den rug toekeert,
Die zulke stollen schiep. Na rede en wederreden
(Opdat ik 't schrijven krimp') na dreigen en gebeden,
En smaadreén, klinkt men mij met vuisten in 't gezicht.
Het paardshoofd rekt mijn leen met koorden, en gewicht.
145 De tortsen braden 't
gestreept van scherpe roeden,
En angelen, waar van de rug en lendens bloeden :
Maar als de teederheid verduurt die harde straf,
Zoo rukt de wreede een borst van mijne ribben af.
1k riep : o dwingeland, wat ziet gij met uw oogen !
15o Gij hebt uw moeders borst, een vrouweborst, gezogen,
En schendt gij onbeschaamd de borsten van een maagd?
Maar dees heeft nog een borst, die zij van binnen draagt,
Haar Heiland toegewijd, die zult gij nitnmer schenden.
Terwijle viel de nacht, en dekte mijn ellenden
155 Met zwarte schaduwen, waaruit een hemelsch licht
Gedragen wierd, voor een eerwaardig aangezicht,
En opzicht, als een arts, genegen elk te helpen.
Dat was Sint Peters geest, gestuurd mijn aar te stelpen.
Wie kan u melden, wat al troost mijn geest ontving:
i 6o Hoe mijne borst genas; mijn trooster strijken ging,
Met goddelijken glans, ten kerker uit, naar boven;
Waarop de wakers, voor dien bliksemstraal, verstoven,
Verbijsterd, en verbaasd. Dat tergt des Landvoogds haat,
Die mij in eenen gloed van kolen wentlen laat,
165 En al geroost, geschrookt ter vangenisse leiden :
Daar krimpen wij van pijne, en zingen, en verbeiden
Den jongsten oogenblik des levens, en het lot
Dat ons beschoren is van den alzienden God;
Die met zijn Engelen van verre schijnt te wenken.
170 God schutt', dat Quintiaan niet kome te verdrenken,
En t' effens in een stroom en zijn doodmisdaad smoor' ;
143. Klinkt: slaat. — 144. Het paardshoofd: soort van foltertuig.
758. M ij n aar: mijn bloed.
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Indien zijn gierigheid mijn have zoekt, op 't spoor
Van mijn onschuldig bloed, gelijk de vlugge pooten
Der hazewinden 't wild, met eenen pijl doorschoten.
175 Mijn geest getuigt niets goeds, en deze hand gemat,
Laat nauwlijks toe mijn naam te merken onder 't blad
BARBER AAN DIOSCORUS,
HAREN VADER.
Barber, dochter van den Heidenschen Dioscorus, een Grieksch edelman,
te Nicomedie, ten tijde van Maximijn 1 ), werd om niet gezien noch
geschaakt te worden, van haren vader, in eenen toren, opgesloten; en daar,
van God verlicht, om haar betrouwen op Christus, en het versmaden der
afgoden, geschopt, gestooten, geslagen, bij de haren gesleept, met den zwaarde
gedreigd, en aan Martiniaan, den Landvoogd, overgeleverd; die de Maagd,
met beloften en dreigementen, te vergeefs aanging; daarna, met fakkelen,
ossepezen, potscherven en ijzeren haken het lichaam gepijnigd en de borsten
afgerukt hebbende, haar zoo, ten spiegel der jeugd, door de stad, liet omvoeren: waarna de vader zijn eigen kind met zijn sabel onthoofde, dies hij,
van den bliksem getroffen, dit lasterstuk 2) boette.

E zelve Barber, die uw kind te wezen plach,
Draagt Vader, zoo zij u nog vader noemen mag,
Haar groet op met haar hart, genegen u te volgen,
Tot Christus outer toe. Gij wordt nog meer verbolgen,
5 Omdat mijn jongsten adm volhardt, bij d' oude spraak
Van 't heer der Christenen. Men mag, in 's hemels zaak,
Den eens gestaafden eed niet krenken, nochte kreuken,
't En zij op zielverbeurte, en met onboetbre breuken
Den veldheer te voldoen, die stip staat op zijn eisch,
o En d' overtreders doemde, en strafte, reis op reis,
Ten spiegel van de geen, die, nog in zijn slagorden,
Het sterven lichter valt, dan weifelaars te worden,
Dat houdt de dochter, die van vaders rechte hand
Den slag des doods verbeidt, in den verleden stand,
15 Gereed ten offer, gansch standvastig, en geduldig.
Heet dat hardnekkigheid, zij draagt dien naam onschuldig,
Als eene, die niet steunt op ongegronden raad
Van eigenzinnigheid ; maar op haar toeverlaat,
Der sterfelijken troost, Augustus rijk verschenen,

D

1 ) Maxim ij n: Maximinus. 2) Lasterstuk: schelmstuk.
3, 4. Genegen u te volgen, tot Chris tus outer toe: bereid, u in
alle dingen gehoorzaam te zijn, zoolang die niet strijden met het gebod van
5, 6. Bij d' oude spraak van 't heer der Christenen:
Christus.
9. Den veldheer:
bij het eenmaal aangenomen geloof der Christenen.
Christus.
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Gelijk een nieuwe zon; beloofd zoolang voorhenen,
Eer zij te voorschijn kwam, met wonderheen, en kracht
Van wijsheid en genade; en dreef den duistren nacht
Van 's werelds aangezicht, en 't Heidendom, door logen,
In zijnen eersten droom, te jammerlijk bedrogen.
25 Van kindsbeen of is mij dit licht geopenbaard,
En klaarder, daar ik, op den toren, zat bewaard,
Door uw zorgvuldigheid ; eer iemands minne blaakte,
Om 't opgaan mijner bloeme, en haar verrukte, of schaakte.
Want als ik eenzaam daar bedacht, hoe dit Heelal,
3o Zoo schoon, zoo welgeschikt, niet, bij een wuft geval,
Te hoop geronnen was, noch door noodzaaklijkheden
Van eeuwigheid gebouwd, maar door een wijze reden,
En macht, als oorzaak en begin van werk en stof;
Dan viel ik op mijn knien, en gaf den bouwheer lof,
35 Den goeden, machtigen, alwijzen, ongeschapen;
En spoog uw Mars, waaraan zich d' ijdelen vergapen,
In 't gruwelijk gezicht, zoo blind als steen, en hout;
Een ijdlen troost, voor elk, die op een Niet betrouwt.
Zoo vader hierom mij verstoot, gelijk een basterd ;
4o Ik heb zijn afgod wel, maar niet den God gelasterd,
Dien hij, noch zijn geslacht, gediend heeft, noch gekend ;
En zal om vleierij, noch vloek, noch dreigement,
Een voet uit mijn gelid (God sterke mij) verzetten.
Laat vrij Martiniaan uw haat op 't scherpste wetten,
45 Ten dienst van Maximijn, zoo bitterlijk ontsteld,
Om 't groeien van Gods zaad. Wij trotsen dit geweld,
Dat, door Bithynie en heel Azie uitgevaren,
Te Nicomedie, 't schavot der martelaren
Gesticht heeft, ja gedoopt in dit gedoopte bloed,
5o Hetwelk hem overtuigt, dat hij al t' ijdel woedt,
En poogt met lijken, meer dan iemands mond kan tellen,
Te stoppen eene wel, die t' elkens op komt wellen,
En persen tegen hem en zijnen wrevel aan.
Dat voelt gij, die tot nog met kerker, lemmer, slaan,
55 Noch sleuren met het haar, door struiken, haag en doren,
't Godvruchtig opzet stuitte, in 't heetste van uw toren.
Dat voelt de Landvoogd, die dit weeke en naakte vleesch,
Na 't vleien, ging te keer met eene taaie pees;
28. Verrukte: wegrukte, afplukte.
31. Te hoop geronnen: saamgevloeid. 44. M a r ti niaa n: de Landvoogd. — 45. M a xi m ij n: Cajus
Julius Maximinus, die op Alexander Severus als Keizer volgde en hevige
vervolgingen aanrechtte tegen de Christenen. Zijne woestheden maakten hem
gehaat bij zijn eigen krijgslieden, die hem, in 't jaar 238 na Chr. geboren,
bij 't beleg der stad Aquileia vermoordden. — 49. Gedoopt in dit g edo opt e bloed: gedoopt in dit blued der gedoopten.
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De stamen met de scherf, en fakkelen, en klauwen
6o Van ijzer ; en al 't geen den ijver zou verflauwen,
In zoo een ziel, nauw vast aan eenen dunnen draad
Des lichaams, borsteloos ten toon gevoerd op straat,
Met Juliane, die, door mijnen moed gesteven,
Mijn lotgenoot verstrekt, en morgen hoopt te leven,
65 Bij Jezus, aan mijn zij, 't en waar gij u te nacht,
Getroffen van omhoog, hoogtijdelijk bedacht.
Zoo schrijft uw Barber niet, als eene die verlegen,
Het hart in 't lichaam krimpt voor uwen blanken degen,
Gegrepen van de vuist, belust om toe te slaan.
70 Neen, Vader, sla vrij. Eens zal slechts die sabel gaan
Door mijnen teeren hals, maar endeloos door uwen,
Nog feller door uw ziel ; wiens dood ik wensch te schuwen,
Ook door mijn eigen dood, en wreeder nog dan dees ;
Die toch niet langer duurt dan 't knakken van een pees,
75 Of 't springen van een snaar. 'k Heb lang de dood geleden,
Ja duizendmaal zoo veel ; en stort alleen gebeden
Voor mij, om uwentwil, van wien ik ben geteeld,
Die ziel en lichaam heb, met u en God, gedeeld ;
De ziel alleen met God, den vader aller zielen ;
8o Met u, 't geen van u kwam : hetwelk gij kunt vernielen,
Verdelgen, maar geenszins den nimmer bluschbren geest,
Des hemels eigendom. Ontvingen wij het meest'
En edelste van God, zoo laat het u behagen,
Dat God zijn eigen werd gehoorzaam opgedragen ;
85 En scheldt eens kwijt al 't geen men ons te laste leit
Van wederspannigheid, en ongehoorzaamheid.
Wij dragen God in 't hart, en u op onze schouders :
Want Christus' wet verbindt de kinders aan hun ouders,
Zoo veer zijn vaders eere, en zijn volmaakte wet
90 Behouden haren glans : maar eer de minste smet
Die zou bezoedelen, door 't luistren naar een Heiden,
Of Heidensch onbescheid ; zoo moest de dochter scheiden
Van haren vader, en de moeder van den zoon.
Dat raakt den appel van Gods oogen, en zijn kroon.
95 Dan geldt er weifelen noch mompelen, noch veinzen,
Door eenig werk of woord, of losheid van gepeinzen :
En wat herbore vrucht van God, haar stam, veraardt,
Verliest haar erf omhoog, en is dat heil niet waard.
In Jezus' vierschaar heeft geen band van maagschap voordeel.
zoo Zij rekent niemands bloed, maar strijkt een effen oordeel.
Des werelds fakkel heeft dit heilig vier gestookt,
62. Borsteloo s: zonder borsten. — 66. Hoog t ij de lij k: ter elfder ure. —
84. Zij n eigen: zichzelven,
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Den brand, daar menig land, en rijk bij rijk, van rookt.
Dat zwaard vaart immer voort met stad op stad te winnen,
En deelt de harten, en geheele huisgezinnen,
105 En baart een vroom geschil ; en toont het onderscheid
Van licht en duisternis, daar elk om 't ijvrigst pleit.
Zoo kent men eerst, die 't al, om 't eenig, op durf zetten;
Om 't eeuwig, 't geen vergaat ; en wie, uit 's werelds netten,
Door alle hindernis, zich redt, en wie blijft staan,
1 1 0 Voor 't wisselbare licht, dat afneemt als de maan,
Of toeneemt, met een schijn, om luttel tijds te duren.
O vader, schat men zoo een blik van weinige uren
En smeltende eer, dat gij vervalt tot zulk een schand,
Van uw onnoozel kroost te slachten met uw hand;
115 Nog gruwelijker dan de veldheer van ons Grieken;
Aan wiens bekladde faam zijn nazaat schroomt te rieken ;
Hoewel dat hoofd uit dwang, ten beste van de vloot,
En nog door 's priesters mes, die jonkvrouw brocht ter dood.
Hoe kan de volgende eeuw dit gruwelstuk gelooven.
120 Dioskorus zal Agamemnons moord verdooven;
En Pelops' hof, geschend met d' onuitwischbre klad,
Zich wasschen door dit bloed, verwatener dan dat.
Zoo ras de zinnen, na het ongeluk, bedaren,
En voor uw voeten zien een bloem van zestien jaren,
125 Uw eenige erfgenaam, en waardigste juweel,
Getrapt in 't rookend bloed ; gemaaid van haren steel ;
Wat wil er dan een licht in uw gemoed verrijzen !
Hoe zult gij, van u zelf en uw gedachten, ijzen !
Indien de hemel u nog die genade doet,
130 Dat hij niet, op de daad, u treffe met den gloed
Des bliksems, uit de lucht, in dees bezoedelde oogen,
Die 't gruwzaamst dat men hoorde, aanschouwden onbewogen.
Hebt gij tot zulk een eind een wettig kind geteeld ?
En schendt de vader zoo zijn handen aan zijn beeld ?
135 Kan 't priesterdom van Mars hier eere en roem uit trekken,
Dat het zijn tempels gaat met kindermoord bevlekken,
Ja, zelf natuur vermoordt ; die d' ouders aan hun kind
Door zulk een nauwen band onscheibaar t' zamenbindt ?
De wildste dieren voén en bergen zelfs hun jongen,
14o En sparen 't uit den buik ; indien ze, hard besprongen
Door koude en wintersneeuw en hagel, zien vergaan
Het uitgehongerd nest, op 't uiterste. Ik laat staan
104. Deelt: verdeelt. — 115. De veldheer van ons Grieken:
Agamemnon, die Iphigenia offerde, om aan de Grieksche vloot, te Aulis
opgehouden, een gunstigen wind te bezorgen. — 140. En sparen 't u i t
den huik: en sparen hun eigen voedsel om 't aan hun jongen te geven.
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Dat zij, hoewel ze, na drie dagen jachts, verflauwen,
Hun lief gebroed ontzien te kwetsen met de klauwen.
145 Geen wolf verslindt den wolf, geen aard zijn eigen aard,
Geworpen in een hol, en woudspelonk. Hoe vaart
Een vader dan voorbij 't onredelijkst van alien,
Dat hij 't Barbarisch staal op Barbers hals laat vallen;
Nadien hij, over 't vlak van Helle, herwaarts kwam,
15o En rekent zijn geslacht en adel van den stam
Der wijze Grieken, niet van stroopende Barbaren,
Of Scythen, al van ouds in gruwelen ervaren.
Maar dempt gij alle reèn, zoo doe ik 't geen ik mag:
'k Vergeef mijn vader, God, vergeef hem dezen slag.
AGNES AAN EMERENS,
HAREN ZUIGGENOOT *).
Agnes, een jonkvrouw te Rome, en uit Roomschen adel gesproten,
werd, om hare dertien jaren, vieriglijk aangezocht van Sofroon, een zoon
van den overste der stad; maar zij, wijzer beraden, een hemelsch huwelijk
beoogende, sloeg alle bekoringen van staten, rijkdommen en wellusten af:
waarom de vader des verliefden jongelings haar, ter vierschare gedaagd,
keur gaf: of, als een non, in Vesta's tempel te waken; of in 't bordeel hare
kuischheid af te leggen: maar zij, naar geen van beide luisterende, wierd ter
eerlooze plaatse gebrocht, en daar beschut van den Engel, die den reukeloozen jongeling, voor hare voeten, dood ter aarde sloeg, en, op het gebed
der Maagd, weder opwekte: waaruit een groot oproer rees; dies Aspaas, de
Stadhouder, haar ten brand verwees: maar het vier, door Gods gehengenis,
aan het smettelooze lichaam geen vatten vindende, zoo stak men dit onnoozel
lam met den degen den strot af, en offerde het gewijde bloed aan 't altaar
des eenigen Verlossers.

Eergierige Emerens, gij zijt uit Agnes' oogen,
Maar geenszins uit haar hart, met wie gij hebt gezogen
Een zelve voésters melk, en moerbei eener speen.
Och, hadt gij zoo met mij een waterbad gemeen,
5 En zegening der drie aanbiddelijke namen
Van Vader, Zoon en Geest, een God en godheid t' zamen ;
Hoe zuiver zou uw ziel, uit dees gewijde bron,
Die Adams ooftsmet wascht, gelijk een morgenzon,
Verrijzen, en voor 't licht de schimmen zien verhuizen,

L

1 o Met eene bange wolk van uilen, vledermuizen,

En huibens, kinders van des werelds naren nacht,
En stout bij duister: een gansch averechts geslacht,
146, 547.

Hoe vaart een vader dan voorbij: hoe overtreft een vader
dan. — Agnes aan Emerens. *) Zuiggenoot: zoogzuster. — 3. Moe r b e i:
tepel. — 4. Een waterbad: den doop.— xi. Huibens: 't Fr. hiboux,
katuilen.
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't Welk schriklijk huilt en piept, om uwe speelnoots ooren,
Die, met haar kuische torts, hun onkuisch hol kwam storen
15 Doch 'k hoop, dat gij, die stil aan Christus' voeten zit,
Als leerkind van zijn school, waarin men vast, en bidt,
Ook, met de naaste feest, zult opgaan d' eerste trappen,
En, onderdanig en ootmoedig, 's Meesters stappen
En heirbaan gadeslaan, die naar den heilberg leidt,
2 0 Door allerhande ramp, en wederwaardigheid.
Daartoe help' Jezus u en mij, die heet geronnen
Mijn loopbaan ben ten einde en zie den strijd gewonnen ;
En, grijpende verheugd den palm van 't Paradijs,
U toewensch eenen tak van geenen mindren prijs.
25 Mijn zuiggenoot, kon ik mijn hart in 't uwe gieten,
Hoe vroolijk zouden wij een zelven troost genieten,
En voorsmaak van 't banket der Engelen omhoog,
Die voor mijn komst alreede ontsluiten 's hemels boog,
Nu 't mes gewet wordt, om in mijnen strot te stooten ;
3o Opdat mijn ziel geen bloed gebrek hebbe, om te vloten,
En heen te zeilen naar het rechte vaderland.
Ik neem dan nog verlof van u, en kus uw hand,
Door deze letters, versch met maagdebloed geschreven ;
Opdat ze van mijn trouw getuigenisse geven,
35 Bij andre maagden, u en mijnen geest bewust :
En 't zal mij wel doen, zoo gij haar voor 't leste kust,
In mijnen naam, en raadt het beste pand der jaren,
Den hemel toegewijd, zorgvuldig te bewaren ;
Indien 't gebeurde, dat haar eens gegeven trouw
40 Van 't dwaallicht wierd bekoort, dat mij verleiden wou,
Daar ik, een meisken, nog geen dertien jaar mag halen ;
Een oude, die zoo licht door wulpschheid zou verdwalen,
't En waar ze aandachtig oogde, op 't licht van 't helder Lam,
Dat aan de starren blinkt, van waar het nederkwam
45 Gewillig dragen al ons zwakheèn, en gebreken ;
En kent, gelijk het proefde, in wat gevaar wij steken ;
Ter wijl men ons bestormt, op allerlei manier,
Door minnevleierij, of schennissen, of vier.
Uw Agnes is voor geen van deze drie bezweken.
5o Sofroons verliefde noon heeft duizend minnetreken
Vergeefs te werk gesteld, en stortte in 't kwijnend bed ;
Dies mijn onnoozelheid verdaagd wierd voor de wet,
En 's vaders rechterstoel ; die, rustig afgeslagen
30. vlo ten: drijven. — 32. Verlof: afscheid. — 42. Een oude: een
ouderdom, een leeftijd. — 46. Gel ij k het proefde : zooals het zelf ervoer. —
5i. En stortte in 't kwijnend bed: en moet te bed gaan liggen kwijnen. — 53. 'sVaders: des vaders van Sofroon.
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Van 't maagdenhart, alreede een liever opgedragen)
55 Het vonnis streek, dat zoo een onverzetbre ziel
(Nadien de reinigheid haar oog alleen beviel)
In Vesta's reine kerk, bij 't eeuwig vier, most waken,
En 't schendig lasterstuk des Christendoms verzaken ;
Of staan het geil gezicht, in 't schandelijk bordeel,
6o Ten spiegele, en ten doele, en als op stads tooneel.
't Viel hard, een afgodin of schennis te verkiezen,
De ziel en 't lichaam, of de kuischheid te verliezen,
In 't lichaam; 't leste leed den allerminsten nood,
Hoewel dit harder viel dan d' allerhardste dood.
65 Ik sprak : „wat moogt gij toch al van uw Vesta droomen ?
't Zij die Saturnus baarde, of van hem afgekomen,
Eer maagd dan moeder heet ; een kroon van toornen voert,
't Gespan der leeuwen toomt, en eene trommel roert ;
Wij oogen op een Maagd en zeestar, teffens moeder
7o Van 't wonderbare Kind, den zekersten Behoeder
Der menschen, die zoo licht zijn maagden redden kan,
Terwij1 uw Vesta slaapt, gelijk haar leeuwgespan;
Dat nooit zijn manen schudde, of heeft bestaan te brullen,
Daar nonnen, dag en nacht, de blinde lampen vullen
75 Met olie die den nacht der doling niet verjaagt.
Wanneer men 't lichaam schendt, zoo blijft de ziel nog maagd,
Door d' onbevlekten wil. De vierschaar raast, en dondert.
Men voert ten schimp mij om, van mijn gewaad geplonderd,
Maar niet van 's hemels gunst, die, al te wonderbaar,
8o Met eene blonde wolk van mijn neervloeiend haar
De bloode schaamte kleedt; terwiji alle oogen blaken
Op mij, een beeld gelijk, bespreidt met gouden laken.
Zoo naak ik Venus' cel, daar mij een kleed van licht
En glans geweven, dekt voor 't ongetoomd gezicht.
85 De boelen staan verbaasd en vallen neer, en bidden :
Maar 's rechters wulpsche zoon komt vliegen, in het midden
Der overtuigde schare, en wil de handen slaan
Aan Agnes, maar een straal des bliksems tast hem aan,
En smakt het zielloos lijk voor mijne voeten neder.
go Ik lever, door 't gebed, den zoon zijn vader weder.
Toen roemde een ieders tong den onversierden God;
Al 't onverdragelijk voor 't priesterlijke rot
En offerwichelaars. Gansch Rome is uitgelaten.
Van Agnes waagt het al, de markten, en de straten,
54. Een liever: een dierbaarder, nl. Jezus. — 58. Lasterstuk: logenvond. — 59. Het g ei 1 gezich t: dit staat hier in den 3den nv. —
69. Een Maagd en zeestar: zie de Opdracht. — 78. Geplonderd:
beroofd. — 91. Onversierden: onverdichten, waarachtigen.
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95 De wichlaars schreeuwen ; helpt dit ondier aan een zij.
Het steurt den ijzren slaap des doods door tooverij,
En ongoOn, opgewekt door prev'len van gebeden.
Aspaas, de voogd der stad, door 't oproer been getreden,
En 's volleks dikken drang, en vreeselijk getier,
TOO Veroordeelt mij ten brand ten aze van het vier.
Maar d' aangeblazen vlam, die eerst zoo breed ging weiden,
Door Gods onzichtbre kracht, op mijn gebed, gescheiden,
Verzengt noch vel, noch vleesch, en zweeft rondom, en wordt
Gebluscht van koelen dauw, uit 's hemels schoot gestort.
105 De hemel zeker wel rechtvaardig niet gehengde,
Dat d' uiterlijke vlam beschadigde en verzengde
Het kuische lijf van mij, wiens minneschuw gemoed
Nooit blaakte van de torts des wellusts, en haar gloed.
d' Onstuimige gemeent', verbitterd door dit wonder,
no Aan 't hollen, heen en weer, en smijt het bovenste onder,
En dreigt den heelen Staat: dies d' Overste al vervaard,
Besluit de maagdekeel te speten aan het zwaard,
Opdat het door haar bloed dit buldrende onweér stille,
En velen te gevalle een ziel vergiete, en spille ;
115 Waarnaar mijn ziel verlangt, en wacht alle oogenblik
Den jongsten, om bij God te varen zonder schrik.
Ons Numentaansche hoef behoe mijn koud gebeente.
Maar Emerens, ik ken den aard van dees gemeente,
En uwen ijver, nauw te houden van mijn lijk,
120 En grafstede ; och voor u een ongewisse wijk,
Zoo 't woest gepeupel u daar zuchten hoore, of weenen.
Ik hoor, of dunkt het mij' een bui van hagelsteenen
Vast haglen op uw hoofd. Och, zuster, blijf er af,
Eer u de razernij begrave bij mijn graf;
125 Daar gij in bloed gedoopt, en niet met waterdruppelen,
Den geest geeft, en al 't grauw, om 't warme lijf, komt huppelen.
CiECILIA AAN VALERIAAN,
HAREN BRUIDEGOM.

Csecilia, een dochter van ridderlijken geslachte, te Rome, onder
Keizer Marcus Aurelius, was vroeg van God verlicht, heimelijk, aan Zijnen
eeuigen Zoon, getrouwd, en, door dwang der ouderen, ondertrouwd met
Valeriaan; waarom zij, verlegen tegen d' aanstaande bruiloft, in 't haren
kleed, onder hare kostelijke gewaden, met vasten, waken, bidden en inwendige lofzangen, onder orgelspel, vast bij Karen goddelijken bruidegom, om
een blijde uitkomst aanhield, totdat ze, ter bruiloftskamer ingetreden, de
rechte gelegenheid den ridder openbarende, hem waarschuwde voor den
loos Ten aze : tot voedsel. — 123. Vast: reeds.
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Engel, haren wachter. Hij, haar woord en Gode betrouwende, liet zich van
Urbaan, het hoofd der Kerke, doopen, zag den Engel zijner gewaande bruid
en, zijnen broeder Tiburtius Gode winnende, volhardde met hem in god.vruchtige oefeningen: waarover zij beiden van Almache, den bewindsman
der stede, gevangen, gepijnigd en gemarteld wierden. De Maagd, na hen
aangetast, weigerde d'afgoden te vieren, ten Spiegel van vele anderen, die
Christus kwamen te belijden: weshalve men haar in een droge en heete
badstove 1) opsloot: maar de hitte van 2) God wonderlijk verkoeld zijnde,
zoo hielp men haar, met drie slagen in den nek (waarna zij nog drie dagen
zieltoogde) aan d'eene zijde.
Aecilia, ten echte u onlangs toegestaan,
Door dwang der ouderen, begroet Valeriaan,
Haar bruidegom, die nu, voor d' Engelen, gaat trouwen,
Gods aanschijn, 't schoonste 't welk de hemelen aanschouwen.
5 Mijn Heer, en Bruidegom, doch niet met dat beding,
Waarop ik bevend met dees hand uw trouw ontving,
Opdat gij slechts den dienst des lichaams zoudt genieten,
En vroolijkheid, gemengd met smerte, en huisverdrieten ;
Maar bruigom door den band van 't hemelsche gemoed:
I° Hoe is uw hoop verkeerd, op eenen andren voet
Dan toen gij plechtig met Cmcilia vergaarde,
Eer zij haar hartewit u heimlijk openbaarde;
Daar gij, ter vroolijke bruidskamer ingetreen,
Naar uw verstand, met haar vereenigd waart en een ;
15 Eer zij uw hevigheid betemmen ging met koorden
Van hemelval, en bond met onverwachte woorden:
Daar 't kostelijke bed gespreid lag, en bestrooid,
En 't morgenrood zoo na den Hymen zag voltooid,
Dat gij, opdat de bruid van maagd uw vrouw mocht worden,
20 Alreede op 't bruidsbed woudt haar blooden riem ontgorden.
Valeriaan, mijn troost, genade, braafste heer,
Zoo sprak ik al verbaasd en zeeg bijkans ter neer,
En hield uw handen vast, en al mijn leden beefden;
(Want zuiverheid en echt elkander wederstreefden)
25 De liefde, die ik aan uw minne schuldig ben,
Als eene, die uw deugd en dapperheid erken,
En d'eerste liefde, vroeg een andren opgedragen.
Uw aangezicht ontstak, als vier ; en voort aan 't vragen,
Aan wien ik was verloofd: wat boel mij liever was
3o Dan echtgenoot. „Hoe heet die schelm, die schender ? ras,
Zeg op. Wat booswicht is 't ? dat ik mijn moed mag koelen.

C

1) Bads t o v e: badkamer. 2) V a n: door.
3. Die nu: die slaat op C x cilia en niet op 't laatst voorgaande b r u id e g om. — 20. Haar blooden riem ontgorden: den riem losmaken,
die de bloode maagd omgordde. Solvere zona m.
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Hij zal, dat vloek ik hem, hij zal eerlang gevoelen,
Dat wij van vromer bloed gesproten zijn dan hij."
Maar toen die donkre wolk een luttel dreef voorbij,
35 En uwe hevigheid gehoor gaf op mijn bede,
Zoo knoopte ik deze rede aan d' aangevangen rede :
„De voorgemelde liefde en trouw gebieden mij
Te zorgen voor uw ziele; en geen verraderij
Ten intree van deze echt, zoo trouweloos te plegen.
4o 't Is anders dan men waant met deze Bruid gelegen.
'z Is reede aan een gehuwd, die 't al, wat adem schept,
Geschapen heeft, en voedt. dies zoo gij roert of rept
Haar ongerepte leen; ik zie een gloénden degen
U druipen op het hoofd ; hetwelk de hemel zegen
45 Voor onheil. Wacht u dan voor 't nakende gevaar.
Ik ben mijn eigen niet. Bedaar wat. Wel is waar
De feest heeft haar beslag, en alle plechtigheden
Voltrokken, kan men nauw van hier te rugge treden.
De voorwaarde is gemaakt: de bruidsschat toegeteld :
5o 't Geluk gewenscht : banket en bruidsbed toegesteld,
De vlammesluier dekte en schaduwde mijn kaken,
De torenkroon mijn haar. Men zag de fakkels blaken.
De trouw vlocht hand in hand. De pijpen zwijgen nu,
En ik, u thuisgeleid, ben dier verknocht aan u.
55 Wat hier verbeurd is, met zoo verre voort te varen,
Wijt mij. Ik schrikte dit mijne oudren e openbaren,
De schroomte is eigen, doch hier strafbaar, in een maagd,
Die, Christensch, oogen moet op 't geen dien Heer behaagt,
Waaraan zij zich verbond. 'k Heb somtijds heele dagen
6o En nachten lang gebedn met tranen : en gedragen,
En draag nu nog, op 't bloote en afgevaste lijf,
Ja onder bruidsgewaad en gordel, beide stiff
Van parlen en gesteente, een onderkleed, geweven
Van borstlig, steeklig haar ; op hoop of God wou geven
65 Een eerlijke uitkomste, in den maagdelijken strijd,
En kuischen staat, alleen de starren toegewijd.
'k Heb, onder galm van wind en looden en tinnen tongen
Mijn fezus, in mijn hart, zijn Hymen toegezongen.
Nu volg mijn raad, en laat mijn kuischheid ongeraakt;
7o Zoo zult gij zien wat geest, wat godheid om haar waakt."
Dit sprekende, zag ik, en kon het schaars gelooven,
Hoe gij, door eene kracht, op u gestort, van boven,
32. Dat vloek ik hem: dat zweer ik hem. — 33. Vromer: dapperder. — 41. Een: iemand. — 67. Onder galm van wind en looden
en tinnen tongen: toespeling op het orgel, waarvan de uitvinding aan
Cmcilia wordt toegeschreven. — 68. Hymen: huwelijkslied.
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Van eenen dollen leeuw in een zachtmoedig lam
Veranderde, en uw hart mijn raad ter harte nam,
75 En ijverde, om Urbaan, der Priestren zon, te spreken ;
Daar, tusschen grafgebeente en martel-asch, versteken,
Dit hoofd van Rome u goot het water op het hoofd,
En kleedde met een kleed, dat zelf de sneeuw verdooft:
Een teeken, dat uw ziel nog witter was gewasschen.
8o Zoo kwaamt gij vroolijk mij, in mijn salet, verrassen,
En zaagt, daar uwe Bruid ter neder lag gestrekt,
Den heidren wachter, die haar zuiverheid bedekt,
Met goddelijken glans, en schemerende wieken.
Hij kranste uw hoofd en 't mijn met rozen, die nog rieken,
35 En witte lelien. Toen kondt gij klaar verstaan,
Dat ik met geenderlei bedrog hadde omgegaan.
Tiburtius, uw broer, en nu uw meegevangen,
Bereid een martelkroon, aan uwe zij, t' ontvangen,
Geraakte, langs den draad van uw en mijn bericht,
90 Uit 's afgronds Labyrinth, in 't nooit betrokken licht.
Toen rees er wierook van gebeên en milde gaven.
Toen lustte u 't martellijk, bij duister, te begraven ;
Waarover Allemach u in den kerker smeet,
En sloeg met scherpe roén, 't welk gij geduldig leedt;
95 Dies 's kamerlings gezin en zelfs de lijfstrawanten
Aan 't botten zijn, als van uw bloed bedauwde planten;
Verwachtende de zon, die morgen op zal gaan,
En zien met wat gelaat gij voor dat zwaard zult staan,
't Welk hoofd en hals en lijf en ziel gezwind zal scheiden.
10o Hoe kan ik minder, dan voor 't jongste, u nog geleiden,
En wenken, of ik 't hart van verre sterken kon,
Daar mijn bedrukt gezicht gekeerd staat van de zon,
Ten Noorden, op een rots, bedauwd met zilte droppen,
Langs 't aanschijn neergerold, voor 't rollen van twee koppen;
105 Eerwaardiger gekroond met onverwelkend lof,
Dan, in hun bloed geverfd, te gapen naar het stof.
Maar neen, geen lauwerkrans kan u meer glorie geven,
Dan dus, voor Jezus' eer, door 't eerloos staal te sneven;
En geen triomf maakte ooit den triomfeerder waard,
IT o Die, aangebeén van 't yolk, ten Kapitole vaart,
Maar dees, die, door den rook en smook van lasteringen,
En lasterneveis, recht ten hemel op komt dringen,
Daar 't beer der Engelen den triomfeerder wacht,
Bij schooner dag, getreen van geenen zwarten nacht.
115 Daar hoop ik u eerlang, die mijner ging ontfarmen,
93. Allem ac h: de bevelhebber der stad, in den Inhoud A lmach
genoemd.
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t' Omhelzen met mijn ziel, en haar onzichtbare armen :
Want 't leit mij op de leen, dat, op uw spoor van bloed,
De bruid Cwcilia den bruigom natreèn moet,
In 't droge stoofbad, heet gestookt, gelijk een oven ;
120 Of door een zwaardkwetsuur ; om God te hooren loven ;
Die zijn geheiligd paar ontpaarde, hier beneen,
Opdat hij het, omhoog, zou smelten onder een.
Verwacht ons slechts een poos, in die behouden haven;
En lij, dat wij u met onze eigen hand begraven;
125 En (schoon de grafdienst u vergolden wierd zoo straf)
Tot uw gedachtenis dit snijden op uw graf:
„Hier rust Valeriaan. Wat heeft die held bedreven ?
Hij spaarde om God zijn bruid, maar niet zijn jonge leven."

EULALIA AAN JULIA,
HARE MOEDER.

Eulalia, een welgeboren spruit, te Emerite 1), in Lusitanie 2) ijverde omtrent
haar twaalfde jaar, in de verdrukkinge der Heiligen 3), onder Keizer Maximiaan, zoo vierig, dat de moeder, (beducht of de dochter wel met geweld
de handen aan d' afgoden mocht slaan) haar ten platten laude verzond, en, in
een hofstede, liet opsluiten, en gadeslaan: maar het maagdeken, door een
zonderlinge 4) drift des Heiligen Geest, verrukt, brak bij nacht uit, en
donderde 5) in hare geboortestad op; daar het de rechters tartende en, op
vijanden noch bloedvrienden passende, d' altaren verlasterde, en wierook
weigerde; waarom het kind, schrikkelijk gepijnigd, eindelijk ten viere ver-

oordeeld wierd.

Ulalia, uw lieve en Godgeboogzaam kind,

't Welk niemand, onder al den hemel, meer bemint
E Dan
u, behoudens d' eer van Jezus, den behoeder,
Neemt met dit oorlofschrift nu afscheid van haar moeder ;
5 Om wie zij, die het hoofd van vreugd ten hemel beurt,
Wiens transen zij genaakt, alleen nog zucht, en treurt ;
En wenscht, dat gij haar lijk aanschouwen moogt met oogen
Van blijschap, veer van rouw, en avrechtsch mededoogen ;
Nadien gij nimmermeer [al hoort het moeder noO]
Ic. Uw dochter trotscher kunt uithuwlijken, dan zoo.
Kon uw misleid vernuft dit sterfwit recht beseffen,
Gij zoudt geen lijkklacht, maar een bruiloftslied aanheffen,
1) Emerite : Merida.
2) Lusitanie: Portugal.

3) Verdrukkinge der Heiligen: vervolging der Christenen.
4) Zonderlinge: bijzondere.
5) D onder de — op: kwam plotseling te voorschijn.
i. Godgeb oogzaa m: dat zich voor God buigt, Godvreezend. —
II. Vernuf t: verstand, geest.
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En zingen, uit der borst, een lof tot Gods gena,
Waardoor ik naar mijn graf, als naar een staatsie, ga ;
15 Die eeuwig duurt, en lacht met onverdorde kransen,
En onvermoeiden toon, waarop de zielen dansen,
Dat al de gouden vloer en 't zaligste gewelf
Der starren dreune, al is het d' onbeweegdheid zelf ;
Al drijft het endeloos om 't middelpunt der dingen,
2o Om d' alnatrekkende as, waarnaar de stollen dringen,
Die, zonder dezen trek, niet langer houden stand,
Maar spatten liefdeloos, en springen uit den band.
Mijn lippen offerers een dankbare offerande
Aan uw meedoogend hart, 't welk mij ten platten lande
25 Veel mijlen opwaarts zond, daar ik gesloten zat,
Op 't landhuis, uit het oog van mijn geboortestad,
Die d' eer des afgronds zocht door wreedheid te bewaren,
Waarom gij duchtte, of ik mocht komen uit te varen,
Tot smaad der Goon, door wien men God zijn eere ontrooft,
3o En, 't schepsel eerend, ziet den schepper over 't hoofd,
Een lasterbrok te hard en bitter om te kauwen.
Mijn geest ontstak, wanneer mijn ijver scheen te flauwen,
In 't eenzaam landvertrek, en sprak al heimlijk dus :
„Is 't billijk, dat men hier het vier des ijvers blusch',
35 En uitdoove in een spruit bijkans van twalef jaren ?
Waar blijven knoppen ? waar de bloesem ? waar de blaren ?
Als voorboOn van de vrucht, den hovenier beloofd,
Die, nat van bloedzweet, zich ter dood heeft afgesloofd,
En voer, recht toe recht aan, de wreedheid in de kaken,
4o Om zijnen wilden hof en wijnberg op te maken ;
Uit liefde tot den oogst, zoo lang van hem verwacht ;
Uit liefde tot het nut van 't menschelijk geslacht.
Zijn liefde was zoo groot: wij laten ons verbluffen.
Wij ijveren in 't veld met sammelen, en suffen.
45 Men moet kwansuis, alleen met voordeel, 't voorhoofd bien.
Men noemt voorzichtigheid ontijdig kruis te vlién.
Men mag zijn handen aan geen godloos marmer schenden.
Zoo doende, hoopt men op den stapel der ellenden,
En levert voedsel aan dees schuwenswaarde pest,
5o En wie dit past of niet, het past bedaagden best.
't Onmondig kind moet scherp naar moeders huisles luistren.
De waarheid houdt haar glans, wat nevels haar verduistren.
Wie God gehoorzaamt, die gehoorzaam' moeder eerst.
Het jong gezicht ziet scherp 't ervaren allerveerst,
3 1. Lasterbrok: schelmstuk. — 48. Lees : zoodoende hoopt men den stapel
der ellende op. — 54. Versta: jongelieden mogen gelooven, dat zij een goed
inzicht hebben in de zaken; menschen van jaren en ondervinding zien verder.
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55 Men mag de moeite, die 's lands rust versteurt, wel schuwen.
De stilte voegt een maagd, die reede staat op 't huwen,
Eulalia heeft vroeg de zedigheid bemind.
Men zag een oud verstand in d'oogen van een kind,
En wijsheids rimpelen op 't voorhoofd zonder kreuken.
6o Nooit speelziek, kauwde zij het pit van wijze spreuken,
Verfoeide muskeljaat, en ambergeur, en roos,
En myrglas, en sieraad, en krans, en poederdoos.
Hoe zal dees stemmige, die nu wat meer kan vatten,
Haar drempel overtreén, en komen uit te spatten.
65 Den Kruisbelijder wordt zelf 't vluchten toegestaan:
Dat 's wijd van willens in een wissen dood te gaan.
'k Beken, 't valt makkelijk den drempel te bewaren,
Te zwijgen bij den haard, en nimmer uit te varen.
Maar ondertusschen vaart de dwaling immer voort.
70 d' Afgoderij braveert, en dreigt met brand en moord,
En wint vast veld, terwijl de laffe ridders deinzen.
Behoudt men dan den strijd met loochenen en veinzen ?
Zoo is 't gekruiste hoofd vergeefs vooruit getreen,
In 't bangste van 't gevecht. BloOhartige, neen, neen,
75 Gij moet Gods vijand 't wit van beide uw oogen toonen,
En streven, door het dikst, naar d' opgehange kronen.
Dat gelds Maximiaan. Tiran, ik koom u bij"
Zoo sprekende, en genoopt van heilge razernij,
Schoot ik, ter middernacht, ten bedde uit, in mijn kleéren,
8o En daadlijk naar de poort. Geen grendel kon mij keeren,
Noch boom noch slotwerk, staal noch ijzer, hout noch steen.
Ik borst ten landhuize uit, en over graften heen,
En vloog recht toe, door braam en bosschen, struik en heggen,
En voelde geen kwetsuur der voeten ; noch kan zeggen
85 Wat geest, wat godheid mij alle achterdocht benam,
En schemerde vooruit, en lichtte met een vlam
Mijn vlugge voeten toe; gelijk de vierpilaren
In woeste wildernis weleer de twalef scharen
Van Mozes: 't welk ik voor onfaalbaar teeken hiel,
go Dat mijne gloende drift den Opperste geviel.
Zoo mat ik onvermoeid vast land bij heele mijlen,
En wenschte, dat mij geen bewaarder na mocht ijlen,
Noch stuiten mijne vaart, door 't achterstuivend stof.
Terwijle kwam de zon vergulden 't schendig hof,
62. Myr g 1 as: een glazen doosje met geur of essence van myrrhe. —
P oeder do os: haarpoeder werd reeds ten tijde van Vondel gebezigd: echter
niet wit, gelijk in de achttiende eeuw, maar geeigend naar de natuurlijke
kleur van het haar. Ook de Romeinen kenden poeder, veelal van goud- en
zilverstof, en bestemd om glans aan het hoofdhaar te geven. — 66. W ij d : ver.
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9 5 Daar Anas, eene grens van onze Lusitanen,
Ons Emerite bouwt. Toen borsten mij de tranen
Ten oogen uit. Ik hief, met eenen droeven zucht
En nare jammerklacht, mijn handen naar de lucht :
0 Vader, die den dag gezet hebt op den wagen,
too Die om den aardkloot rolt, en ziet met welke plagen
Maximiaan nu niet een ieders rust beroert,
Maar slechts wat Jezus' merk, op 't natte voorhoofd, voert ;
Het staat u licht dien reus, in wreedheid zoo wanschapen,
Door geenen Herkules, maar des Aartsengels wapen
1 o 5 Te kneuzen in het zand, indien het u behaagt :
Zoo niet, en houdt het kruis uw eere op, laat een maagd,
Uw dienstmaagd, heden eens, daar mannenharten gruwen,
Gerions zielendwang en Goon in 't aanzicht spuwen,
Dat al het Spaansch gewest verlicht zij van uw straal,
i to Ja, d' avondstar die aan de morgenstar verhaal.
Zoo bidde ik, en ruk voort, daar, op den stoel geklommen,
Al 's afgronds spoken in des rechters oogen glommen ;
En 't bijl-en-bondelrecht, bestuwd met lijftrawant
En helbardier, zoo straks de Roomsche vierschaar spant.
IL5 Ik roep : wie zijt gij, die den bliksem zelf durft trotsen ?
Die bekkeneelen schiet en kraakt op harde rotsen,
En dwingt den kuischen mond te loochenen de bron
En spring-aar van het licht, nog ouder dan de zon ?
Wat, zoekt gij 't yolk, 't welk schuwt Apollen aan te bidden,
120 Te rooken voor hun beeld ? hier staat er een in st midden,
Die 's afgronds offerande en rook en stank veracht.
Ik pas op Isis niet, noch Venus' tempelpracht.
Ik eer den Schepper zelf, en geen geschapen stoffen.
Geen vorm noch beitelkunst heeft ooit den zwier getroffen
125 Van dien onzichtbren God. De beste meesters hand,
Die 't eenig Wezen uit wil beelden, haalt slechts schand.
Boet vier, en brandt tot kalk die grove lasterstukken.
Gij drukt het Kruis, maar zult het nimmer onderdrukken
0 scherreprechter, koom, koom herwaarts. Brand, snij af
13o De leden eener maagd. Zet af, 't geen God haar gaf.
De Bronaar van de ziel en 't menschelijke leven
Zal haar, te zijner tijd, een heerlijk lichaam geven.
Kom, pijnig vrij dit lijf met ijzer en met gloed;
Gij zult geen lasterwoord mij parsen van 't gemoed."
95. An as: de Guadiana. — Lusitanen: Portugeezen. — 96. Emerite:
't hedendaagsch Merida. — 1o8. Gerions zielendwang: Gerion was de
Stadhouder des Keizers. — x13. 't Bijl-en-bondelrecht: de voor de
Consuls uitgedragen bijlbondels. — 120. Rooken: wierook branden. — 122.
Ik pas op: ik geefom.—x27.Boet vier: steekvuuraan.— x33.Gloed:vuur.
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[35 Door zulk een rede slaat de norsche Schout aan 't razen,
En poogt mij, dock vergeefs, met dreigen te verbazen.
Men gaat mij, voor de straf, met schoone woorden aan.
Al 't maagschap vleit, en gij, met uwe vrucht belaan,
Aan 't schreien, aan uw hart en naakte speen te toogen;
14.0 Mijn lip te drukken aan de borsten, die ze zogen.
Och moeder, ik beken 't, dat tranen, noch geklag
Van u, noch iemand mij zoo roerde, als toen ik zag
Uw borsten, daar ik, nog een wicht, aan had gelegen.
Toen leed natuur geweld, die band hiel dapper tegen :
145 Maar endlijk moest natuur bezwijken voor 't geloof,
Dat aldoordringend punt. Dit sloot mijn ooren, doof
Voor 't moederlijk gekerm, en zoo veel vrienden ezamen,
En 't schelden, en 't gegrauw, gemengd met lieve namen,
En woorden, overbloemd, en lieflijk geblanket.
15o Een rnaagd, die, huwbaar, raakt de spon van 't welig bed,
Een joffer schoon, en rijk, en eel, en welgeboren,
De bloem van ons geslacht, gaat in een mist verloren.
Al 't huis aan 't waggelen, door 't missen van die hoop.
De bruidsschat helpt alreede elks zinnen op de loop,
155 Voor uwe poort, van 't puik der riddren overdrongen.
Wat geldt bedaagde raad bij 't wulpsche brein der jongen1
's Lands godsdienst is vanouds door Goden ingesteld ;
Die blijft gedurig; uw verzameling versmelt.
Een tijgerstand of haak zal uwe ribben rijten.
16o Met weinig wierooks in het wierookvat te smijten,
Met luttel korlen zouts te zegenen de vlam
Kunt gij dien hoon ontgaan, ter eere van uw stam.
Ik knarsetandde, en wierp, van heeter gloed ontsteken,
Den dwinger, die het vat mij in de hand wou steken,
165 Het wierook in den baard, en trapte op 't stinkend zout,
't Bederf der ziele, als 't meel, hetwelk geen onderhoud
Noch voedsel, maar vergift voor 't lichaam zou verstrekken,
Daar 't rusten moet in God, die 't uit zijn asch zal wekken.
Ik stiet de beelden weg, en trapte ze op den vloer.
17o Toen wierd al 't hof geschud van een verbaasd rumoer,
Gena had uitgediend. De vrienden voort aan 't scheiden,
Van daar de dienaars vast het hoogtijd toebereiden,
Voor Christus' bruid, die straks zich zetten wil te prijk,
Op 't heerlijkste, in 't gezicht der hoofdstad van dit rijk.
175 Nu kies ze een ijzren boei, in stee van arremketen,
En schakels rood van goud. De lenden, opgereten
Met haken, glinstert met een kostelijker gloed
139. Toogen: toonen. — 150. S p on: sponde.
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Van versch en levend rood dan Tyrisch purper doet.
Ontelbre wonden, in die smertelijkste pijnen,
180 Beschamen pracht en praal van baggen en robijnen,
Gehecht op gouden grond. De torts, die d' oksels kookt,
Verdoov' de fakkel, die in Hymens handen rookt.
De roode vlam, zoodra zij stijgt, om 't haar te lekken,
Mag 't schaamrood aanschijn, als een vlammesluier, dekken,
185 Daar ik, al staande, drink den nektar van de druif
Der vlamme. Sla dan ga, die 't aanziet, hoe een duif,
Een hagelwitte duif, ten zoom uit van mijn lippen,
Gelijk een Phoenix, rook en vonken gaat ontglippen,
Dat is mijn zuivre ziel. Aanschouwers, slaat dit ga.
190 Dat is die door het vier gepuurde Eulalia.
Zij heeft geruit, en laat de ruiveèr u ten beste,
En zoekt haar oorsprong weer, dat smetteloos geweste,
De gulden vrijheid, daar Pompejus nooit van wist,
Noch daar zijn dappre zoons eens hadden op gegist,
195 Eer zij, op dezen grond, in Caesars degen vielen.
Daar zoekt die nette ziel den vrijdom aller zielen.
Doch eer ze steigre naar het klaarste deel der lucht,
Van geenen damp bezwalkt, en leég van aardsch gerucht ,
Zal d' onbesmette, om zich ter nieuwe vlucht te wennen,
200 Eerst zweven om het vier ; dan hangen op haar pennen ;
Dan klappen zevenwerf de vleugels tegens een ;
Dan snorren, uit het oog, naar 's hemels toppunt been;
Van waar ik moeder hoop, al biddende, in te wachten.
Terwijle, bidde ik, sla mijn dood uit uw gedachten,
205 Om 't leven, mij omhoog beschoren, in Gods stad.
Nu moeder, zijt getroost. Vertroost u met dit blad.
APOLLONIA AAN DIONYS,
DEN AARTSVADER.

Apollonia, een bedaagde dochter, te Alexandria, in Egypte, beleefde, ten
tijde van Keizer Filips, het onweder van 't moord- en- plonderoproer, verwekt door eenen toovenaar, of wichelaar, die, den aanwas des Christendoms
benijdende, met zijn oproerige tong, al de gemeente aan 't hollen brocht;
waardoor de Christenen geplonderd, vermoord en verstrooid wierden; en deze
standvastige Kruisheldin, al hare tanden uitgeklopt wezende, onder schijn
van zich te willen beraden, van zelf in den viere sprong, en zoo lijf en ziel
haren liefsten bruidegom, tot een aangenaam brandoffer, opdroeg.

En poos voor Gods banket, en 't smaken van de spijs

Der Englen, wenkt mijn hand den vader, Dionys,
E Van
deze stad terug ; om 't ongeval te weren

190. Gepuurde: gezuiverde, gelouterde, 't Fr. épuré e. — Appollonia
aan Dionys. 1. Banke t: feestdisch.
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Van zijnen hall; nadien de voeten staan op 't keeren
5 Naar huis toe, van de vlek, daar hij zich wat vergeet
In opgetogen stilte, en nauwlijks droomt, of weet
Van 't onweér, gisteren voormiddag, opgekomen
De vlote van zoo veel met God gescheepte vromen :
Hoewel hun geest geen scha, bij 's lichaams schipbreuk, voelt,
io Maar, rijk door Christus, ziet waar 't lijk wordt aangespoeld,
Of op de wrakken drijft en ongend der baren
Van 't yolk, noch nauwlijks, na een etmaal, aan 't bedaren.
Dit schichtig onwedr kwam ons op van Ision,
En Isis' hoofdkerk zelf, de voedster en de bron
15 Van zoo veel gruwelen en uitgelachen Goden ;
Schandalen, niet alleen voor Christenen en Joden,
Maar ook voor den Romein, die dier noch vogel acht,
Noch Godheen, met de grijns van vedren, huid of yacht
Vermomd, gelijk van ouds d' Egypters hiermeé speelden ;
20 Maar haar besluiten wil in menschelijke beelden,
Als nader aan Gods aard, door 't redelijk vernuft.
Hoewel het luttel scheelt, wie min of meerder suft,
Nadien ze bei begaan een evengroote schennis
Aan 't eeuwig wezen, ons ontdekt met wisse kennis
25 Door Mozes, 's Hemels tolk, en Christus, Davids zoon,
Bij Pharao versmaad en Ptolomeus' troon ;
Doch, dit voorbijgegaan, laat ons ter zake komen :
Sint Markus' kudde had geweldig toegenomen,
Dies komt u, die zijn stoel bekleedt, geen slechte prijs.
3o Dees schd werd Isis' koor, op alle feesten, wijs,
Aan 't smelten van 't genot der heillooze offeranden,
Nooit magerder ; waarom de tempels t' zamenspanden,
En sloten, op dit feest, een algemeenen roof
Door 't grauw te halesi, op 't inkankerend geloof,
35 't Welk, als een schorpioen, naar Isis' hart kwam steken.
Men zond geen ijvraars uit, om Flips, den Vorst, te spreken,
Te Rome, en wettig zoo te bezigen de bij1;
De Tiber was te veer gelegen van den Niji,
Het loeiend koor vond goed niet lang aan 't hof te temen,
4o Maar 't keizerlijk gezag eens aan zich zelfs te nemen ;
En was er dan verbeurd, 't hiet overloop van gal,
Gebraakt den Godsdienst en den rijke te geval,
De priesterlijke tong zou licht die kladde afwisschen,
En Caesar, dus geleerd, zijn tij niet meer vergissen,
45 Maar, tijdig op de been, verpletten 't godloos zaad.
5. Vlek: plek. — 7. Opgekomen: gekomen over. — 53. Ision:
Isis' tempel. — 36. Flips: Marcus Julius Filippus, die Keizer was in de
derde eeuw.
VONDEL IV.
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De tijd leed geen vertrek ; de kerkknots most op straat.
Een tooveraar hierop, een priester, jong van jaren,
Bestaat, zoo stout als wulpsch, daar 't vollek, voor d'altaren,
Malkander aandrong, op te dondren, uit een stoel,
5o Tien trappen hoog; en, 't heir eerst overziende, koel
En langzaam in 't begin, zijn adem uit te blazen,
Straks heeter, en in 't end met bulderen en razen :
„'t Gaat zeker, mannen ! dat wat yolk met godsdienst praalt,
Dat heeft zijn godsdienst eerst van Zonnestad gehaald,
55 De rechte moeder van cermonien en zeden,
En schatbewaarster der vertrouwdste heiligheden,
d' Ondankbre vondeling, in Memfis hoog geeerd,
't Welk van hem werd gehoond, heeft van den Nip geleerd
Geheimenissen, die hij avrechts ging verplanten,
6o Om tegens 's konings kroon, door aanhang, zich te kanten ;
Waarom men noodig 't rijk most vegen van dit schuim,
't Welk weder inkruipt, en vast lett op zijne luim,
Om, onder deksel van een rot, nog eens verbasterd,
En dat niet weiniger d' aloudste Goden lastert,
65 Ons grijze priesterdom te trapplen op den nek.
Dies eischt de nood luidskeels (de tijd lijdt geen vertrek)
Te smoren deze pest van heel Alexandrije,
Eer ze ongeneesbaar tot 's lands ondergang gedije.
Waar toe dan lang gesuft ? Men vaar slechts vierig voort,
70 En toon den naakte, door ons tweet verrijkt, de poort
En steiger, daar hij zich, bij scheemringe, op liet zetten.
Die menscheneters, bloedvermengers, schendewetten,
Bezitten, hier ter stee, niets eigens, maar uw goed,
En zuigen u van 't hart de ziel af, met het bloed ;
75 Men legge een wisseling van middelen en staten.
Men eisch' zijn nabuur weer de langgeleende vaten
En huisraad. Wien 't bezwaar', die schenk' het Isis' kerk.
Zij beet het u. Begint. Slaat hand aan 't heilig werk !"
D' Alexandrijners straks aan 't morren, aan het momplen,
8o Aan 't rotten hier en daar ; in 't ende aan 't overromplen,
Aan 't plonderen en aan 't vermoorden, door de stad,
Daar 't weerloos Christendom, als op een heide, zat,
Van onderlinge hulp en menschentroost verlaten.
Meddoogenheid had uit. Geen kermen mocht er baten.
85 De plonderspringvloed ging breed weiden over 't Kruis.
Het bloed verried zijn bloed, de buurman 's buurmans huis.
48. Wulpsch: dartel, jongensachtig. -- 55. cermonien: ceremonien,
plechtigheden. — 57. d' 0 nda nkbre von del in g: Mozes. — 64. W ei n iger: minder. — 66. Vertrek: uitstel. — 70, 71. De poort en steiger:
weder echt Amsterdamsch. -- 78. He e t: beveelt.
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Men haalde al 't kostelijkste uit winklen, hoeken, holen.
Wat 's roovers oog misviel, verbrandde men aan kolen.
De razernij sloeg voort, gelijk een loopend vuur ;
90 Niet anders, maar alleens, of Alexanders muur
Het leger van den Moor had willens ingelaten,
En 't ooreloogsgedruisch vervulde markt en straten.
Dat bonzen op de deur, gedonderd op den vloer,
Dat dreunen, dat gekrak, dat stampen, dat rumoer,
95 Gemengeld met getier en vloeken, onder 't krijten,
Steeg hemelhoog ; gelijk of 't aardrijk was aan 't splijten
En bersten, en de grond der toornen wierd verwrikt ;
De kerken en de stad al t' evens ingeslikt,
Bij schoonen lichten dag ; die gevels, afgebroken
I00 Ten gronde toe, en 't puin, als wolken, op zag rooken ;
Een heerlijk stuk, dat zoo een heiligheid betaamt,
Die 't bleeke zonnelicht te water dreef, uit schaamt'
En gramschap, om 't vertoef van een rechtvaardig wreker
De starren kwamen op, doch doodscher en veel bleeker ;
105 Ook d'eerstgeboren maan, bewimpeld met een mist,
En om 't gerucht verbaasd : maar d'opgehitste twist
Aan 't gloeien, even of de nacht zijn gal kwam tergen,
Hield feller aan ; en al wat d'avond zocht te bergen,
Ontmomde hij met vier van fakkelen, en licht
r 10 Van tafel, kist en kas, en brand, met lust gesticht
In huisraad, overhoop op kruisstraat, ledige erven,
En markten, daar men in den bouw was met bederven.
Tot nog toe noemde ik niet wie in dien storm vergaan.
Het plondertreurspel ving van Metras moordspel aan,
r T5 (Gij kent den Simeon) die in de kerk getrokken,
En schuw van 't koealtaar, gezegend wierd met stokken ;
Zoodat de witte baard, van 't roode zweet geverfd,
Langs zijnen boezem droop, en iemand riep : „hij sterft" ;
Want d' ouderdom ontstak nog tijgers tot meddoogen.
120 d'Eerwaarde vader hief zijn natte en bloedige oogen
En bevende armen naar den hemel ; maar 't gezicht,
Van ouderdom en bloed beneveld, kon het licht
Bezwaarlijk zien, en gaf te kennen 't vast betrouwen,
Gesteld op 't zalig licht, bij d' Engelen t' aanschouwen.
87. Winklen: hoeken. — 90. Alle en s: geheel als. — 103. Ver toef:
uitblijven. — 105. Bewimpeld: beneveld, overtrokken. — 1 1 1. Krui sstraat: viersprong. — 114. Metras moordspel: Metras was een Christen
priester van Alexandria. — 115. Den Simeon: om zijn achtbaarheid dus
genoemd. — In de k e r k: in den tempel van Isis. — 116. 't Koealtaar:
't altaar van Isis, die in de gedaante eener koe gediend werd.
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125 Dat was genoeg en een halsstarrig lasterpunt :
Zoo luttel lichts wierd nog zijn blind gezicht misgund.
Zij rukken hem ter neer, en, bruisende van toren,
Bestaan d'oogappels nog met rieten uit te boren,
En spitten ceder oog op een bijzonder riet,
13o En offren 't aan 't altaar, waarop hun vaarze ziet.
De Faam (indien men mag betrouwen op haar zeggen)
Verbreid, dat iemand toen dien tooveraar zag leggen,
Met zijnen elleboog, op eene galerij,
In 't kerkelijk gewelf van Apis; en hoe hij
135 Begrinnikte al slit spel, en endlijk most vertrekken,
Om schaterende niet zijn kitteling t' ontdekken.
Voort sleuren ze, helaas ! den bloenden blindeman,
Van 't martelen gemat, en die niet langer kan,
Recht naar de voorstad toe, omtrent de nieuwe haven ;
14o Daar zij hem, hallef dood, half levendig, begraven,
In eene hagelbui van keien, kalk en puin ;
Een rijke grafspits op zijn kale martelkruin.
Bijkans hetzelve lot is Quinta toegevallen ;
Van lichaam, ziel en geest de schoonste vrouw van alien ;
145 Die, zonder weten van haar man, de brave held,
De wijsheid op 't stadhuis, de dapperheid in 't veld,
Uw lessen was gevolgd, 't welk na kwam uit te bersten.
De luiperts, rood van moord, die op hun tanden knersten,
(Omdat zij deisde van Anubis' kerkkapel,
15o En 't hondsbeeld eere ontzeide, en smaalde op 't guichelspel)
Aan 't rukken, met de koord, geslagen om haar beenen,
De stad om, over slik en rompelige steenen,
Gefeild van 't blonde haar, twee ellebogen lank,
En nat van geurig bloed, gemengd met boozen stank.
155 Het hoofd sprong t' elkens op. De zedige oogen brandden.
Zij opende den mond, en sloot en vlocht haar handen,
En riep den lieven Naam van Jezus vroolijk aan ;
Hetwelk men haar verbood, met schoppen, stooten, slaan ;
Doch zij, der dood getroost, verslonden van Gods ijver,
16o Verstomde nooit, maar hief haar stem op, des te stijver,
Totdat het bekkeneel op molensteenen kraakt,
En zij, als Metras thans, aan dood en uitvaart raakt.
125. Dat was.... een halsstarrig lasterpunt: dat werd aangemerkt als een hardnekkige volharding in zijn onwil. — 130. W a a r op hun
vaarze ziet: waarop hun koe (Isis) nederblikt. — 136. Z ij n kitteling
t' on td e k ken: aan den dag te leggen, hoe bijzonder het spel hem kittelde,
hem vermaakte. — 153. Gefeild van 't blonde haar. Versta: terwijl
het blonde, lange haar, bij de snelle vaart, waarmede zij werd voortgesleurd,
als een zeil haar van 't hoofd fladderde. -- 162. Thans: straks.
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Gij kept den toren, die vanouds den stroom bewaakte,
En, als een nutte baak, bij storm en onweér blaakte,
165 Serapion, gevat, geradbraakt in zijn huis,
Wordt hier de trappen opgehaald, met woest gedruisch,
En, uit den tweeden trans, gebonsd van boven neder ;
Die vrome storf omlaag, en leeft daar boven weder.
Een ieder aan het vlién, op zulk een moordgerucht ;
17o Maar steeg noch straat noch hoek was veilig voor de vlucht.
Ook viel er oorlog om den plonderschat te deelen.
d' Alexandrijners zijn toch meesters in krakeelen
En oproer, zelden droog van 't burgerlijke bloed,
En wonden, door den haat van kerkgeschil gevoed ;
175 Maar gij, o vader ! haakt en schrikt mijn lot te hooren.
't Was midnacht : het gerucht kroop nader aan mijn ooren,
Daar, binnenshuis, ik in een ring van maagden zat,
En zong, of bad elk voor, die na mij zong of bad ;
Wanneer, van achter, op mijn plaats, drie jongelingen,
18o Mijn buurmans zonen, fluks den zijmuur over springen :
En offren buurlijk dus te stuiten 't nachtgeweld ;
„Gebuurmaagd, Apolloon ! gij ziet, hoe 't is gesteld
Met al die uwen God en 't Christgeloof aanhangen.
Dit huisgezin zal straks, gestroopt, geschend, gevangen,
185 Ook dragen zijn gedeelte in 't algemeen verdriet.
De wint waait herwaart aan. 't En zij m' er in verziet,
En schut met loutre kracht den vloed der plonderstroomen,
't Is met dit huis en uw gezelschap omgekomen.
Nu, schoon ons nabuurschap niet nabuurt in 't geloof,
190 Noch wenscht het geene Goon met der geburen roof
Te paaien ; maar verstaat (indien gij 't toe wilt laten)
Te keeren van het dak de plondraars op de straten."
Op zulk een aanbod, op hun drift van weerte bier),
Ik aan 't bedanken, aan het smeeken, op mijn knién
195 „Zij willen niemand om iets tijdelijks verkorten.
't Onschuldig Kruis vermijdt ook schuldig bloed te storten,
Daar God met Christensch bloed zijn lof beschrijven wil.
Getrouwe jeugd ! vertrek. Een ieder hoi zich stil !"
Met bonst men op de poort. De maagden ondertusschen
200 Aan mij, en ik aan haar t' omhelzen en te- kussen,
Te kruisen, naar dat elk bedroefd was of gesticht,
Met tranen op de kaak, of blijdschap in 't gezicht.
De jongelingen ras ten zijmuur opgevlogen.
187. Schut: weert. — 190. Noch: echter, nochtans, niettemin. —
191. Verstaat: t. w.: het nabuurschap verstaat. — 194, 195. De zin is : ik
(val) aan 't bedanken, aan 't smeeken (dat) zij (de jongelingen) niemand
verkorten willen, enz. — 199. Me t: meteen, op datzelfde oogenblik.
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De deur raakt op den vloer, en ik, er uitgetogen,
Worde al den nacht gesleurd, en, dat mij 't meeste kwelt,
Nog weet ik niet, hoe 't met mijn maagden is gesteld ;
Of zij standvastig zijn ten uiterste gebleven,
En eerlijk doorgestreén, dan of ze in schande leven.
Na dat de boosheid mijn standvastigheid mistrouwt,
210 Zoo trekt ze met een tang, en kiopt met palmenhout,
(Na zooveel tergens, na al 't heen en wederrukken)
Mijn kakebeenders en het oud gebit in stukken ;
Een onverdraagbre pijn voor een bedaagde maagd,
Ten waar zij 't droeg om Hem, die meer om haar verdraagt,
215 En tangre maagden sterkt. Mijn tanden dus gebroken,
Gaan d' ijveraars een vier van hout en takken stoken,
En stellen 't aan mijn keur: of in den brand te gaan,
Of God te lasteren, en Christus of te staan.
Ik, onder schijn van mij een luttel te beraden,
220 Schrijf dezen brief, om u, en niet om mij, beladen,
En groet u voor het lest met eenen blijden zucht.
Uwe arme kudde is naakt naar buiten toe gevlucht,
En troost, met blijdschap van geen Heidensch brein te vatten,
Zich 't plonderen der aardsche om zooveel rijker schatten,
225 In wildernissen en woestijnen, dor en naar ;
Terwijl ik mij bereide, om staande, voor 't altaar,
Dat reede kraakt en blaakt, daar zooveel ijvraars dringen,
Vanzelf in 't middenste der lichte vlam te springen.
Zij brande 't lijf; men strooi mijn assche in den wind;
230 Wat nood is 't, als de ziel haar lichaam wedervindt ?
205

LUCY AAN EUDOXIA,
HARE VOEDSTER.

Lucy, eene dochter van Eutychia, te Syrakuse, in Sicilie, onder Keizer
Diocletiaan, trok, met hare moeder, van den bloedgang gekweld, naar Catane,
ten grave van de zalige maagd en martelares, Sint-Aagt ; daar God de
kranke genas, die sedert haar godijverig kind ontsloeg van den knoop van den
ondertrouw, met een onverlichten jonkman, uit moederlijk bedwang, geleid.
De Maagd, al haar have en middelen verkocht, en aan nooddruftigen uitgedeeld hebbende, verviel in 's jongelings wrake; waardoor zij bij den
Landvoogd, Paschaas, verraden en den schoffeerderen ten roof gegeven,
door Gods kracht onverwrikbaar tegengehouden werd en alle geweld van
koorden en aangespannen ossen en stieren trotste; gelijk daarna allerhande
vierwerk van pek, bars en olie, totdat men haar een dolk in den hals duwde.

D
209.

It 's ook godvruchtigheid, dat ik mijn trouwe Voester,
Mijn andre moeder, nog voor 't alleruiterst koester
Met troost ; naardien ze zit belaan om haar Lucy,

Na da t: naardien. —

230.

Wat nood is 't : wat schaadt het.
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Haar voedsterkind ; nog nooit zoo welgemoed en blij,
5 Als nu het zijne borst en boezem gaat ontblooten,
Voor 't spits des dolks, die straks de hartlar of zal stooten,
En helpen zoo de ziel aan vrije en open lucht
In 't zalig vaderland, waarnaar zij hijgt en zucht.
0 Voedster ! is uw melk in mij tot vleesch gedegen
1 o En bloed, waardoor gij trilt voor 't schittren van den degen,
Als een, die medelijdt in al hetgene ik lij ;
Zoo troost u, dat gij ook van 't zaad der martlerij,
In mij, uw vleesch, de vrucht der martlerij zult maaien ;
Een gouden oogst, beloofd aan die met tranen zaaien.
15 'k Zag dit doorluchtig end van verre te gemoet,
Al sedert dat ik trok met moeder naar den voet
Van Etna, te Catane, op 't spoor der ijveraren,
Die, om Sint-Aagts gebeent', van Syrakuse varen,
Veel mijlen westwaarts aan ; en vieren 't jaargetij,
20 Om dit befaamde graf, daar, zonder artsenij,
d' Ellendige geneest van ongeneesbre kwalen,
En Gods genade blinkt in d' eer der martelstralen.
Hier las men, hoe de zoom van Jezus' kleed genas,
En d' oude bloedwel stopte, aan wie geen stoppen was
25 In twalef jaren tijds, door kruid noch schrandre vonden,
Die al het zure zweet der kwijnende verslonden.
„0 moeder !" zeide ik, „bouw uw hoop op dezen grond.
De vrome Maagd, die stip op 's Heilands wetten stond,
Verdiende, door haar dood, dat hij gezwind komt zweven
3o Naar deze, die zijn eer veel waarder was dan 't leven ;
Genaakt het maagdegraf, en roep met hart en mond
Dien trooster aan : ik zie Eutychia gezond."
Zoo spreek ik tegens haar, terwijl de bruine schimmen,
Na 't ondergaan des lichts, verrijzen op de kimmen.
35 Wij knielen voor het graf, verlaten van den drang
Der biddenden, daar geen gebed ons valt te lang,
En zilte tranen vast afzijpen langs de kaken,
En weeken zelf de zerk der grafstee, daar wij waken.
De druppels druppen door de tombe op 't koud gebeent',
40 En vaak bevangt, en wiegt ons, moede en mat gesteend,
Allengs in slaap; toen scheen, voor mijn beschaduwde oogen,
De heilige Aagt, gedaald van d' onbesmette bogen,
Met eenen schat van goud en diamant om 't haar,
In eenen heldren ring van glansen, in een schaar
45 Van Engelen, mij dus blijgeestig op te wekken:
24. Aan wie: aan Welke. — 28. Stip: stipt. — 37. Afzijpen: zijpen
is druipen. — 38. W e e ken: weeken, week maken. — 40. V aak: slaap,
slaperigheid.
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„Lucy ! mijn zuster, rein van vuile minnevlekken,
Wat eischt ge, 't geen gij zelf uw moeder geven moogt ?
Haar bloedbron is door 't vier van uw gebeen verdroogd.
Gij zult, begeerig naar den palm der martelbane,
5o Uw Syrakuse doen naarijvren mijn Catane,
En moedigen 't, door d' eer van uw standvastig end
En kuisch gemoed, aan mij en t' alziende oog bekend."
'k Ontwaakte op dat gezicht, en riep : „gij zijt genezen !"
'k Viel moeder om den hals, en al mijn aders rezen.
55 Zij schelt mij vroolijk kwijt de schuld en naam van bruid,
En 't Heidensch bedde; en deelt mijn erf en bruidsschat uit
Aan den nooddruftigen, op mijn begeerte en bede.
Mijn brulgom, die dit rook, wist gij door uwe rede
Zoo loos te mompen, dat hij, zonder achterdocht,
6o De have zijner bruid gewilliglijk verkocht,
Op hoop, dat zij 't genot der mangelinge trouwelijk
Besteden zou, ten steun van zijn beoogde houwelijk.
Maar, ziende zich in 't end van 't spoor gedwaald, zoo dwaas,
Zoo daagt hij mij terstond ter vierschaar, voor Paschaas ;
65 Die dringt op 't wierooken, en stampt en raast, bij poozen.
Ik zeg : „de hand gereikt aan manne- en-ouderloozen,
Aan troostelooze weeuw en weezen, zonder schuld
Getreén van armoe, staande op 't punt van ongeduld,
Riekt aangenamer dan de reuk der wierookvaten,
7o Gezwaaid voor Goon, waarop zich niemand mag verlaten.
Drie jaren rookte ik zoo naar 't starrenrijk gewelf.
Nu, hebbende anders niet te offren dan mijzelf,
Zoo offer ik mijzelf. De vierschaar straks aan 't woelen:
Ik had mijn huwelijksgoed slechts doorgejaagd met boelen,
75 Al t' eer- en-trouweloos verhit op dolle min,
Was tienwerf schendens waard. Men riep schoffeerders in,
En dreigde mij, door schaamte en schennissen, te moorden.
Maar wat men rukte, spijt van kennep en van koorden,
En mannekracht, en vee, dat al zijn zeenen spant,
8o 'k Verwrikte niet een voet, en hield standvastig stand.
Zoo werkt d' Almogendheid in die aan hem gelooven,
En Archimedes gaan en zijn vernuft te boven ;
Hoewel hij zich vermat, te lichten uit zijn as
Den aardkloot, zoo er plaats voor hem daar buiten was.
56. B edde: huwelijk. — 58. Die di t rook: die er den reuk van kreeg.
Momp en: misleiden. — 61. Mangelinge: ruil, verkoop. De zin is—59. :
op hoop, dat zij de opbrengst van 't verkochte zou besteden tot vermeerdering van den bruidsschat. — 76. W a s : ik was. — 79. Zeenen: zenuwen. -- 82. Lees: en die Archimedes en zijn vernuft te boven gaan.
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85 De Heiden ziet dit spel met opgerechte haren,
En wijt het kracht van kunst. Al 't rot der wichelaren
En toovergeesten stelt bezweringen te werk.
De priester staat verbaasd, voor zijn verbaasde kerk,
Nu hars noch olievier iets op mijn vel kan winners.
90 De raden zijn ten einde, en hun ontstelde zinnen
Besluiten eenen dolk te drijven door mijn borst.
'k Verwacht terstond den steek, ter eere van den Vorst,
Die 's krijgsmans spere gaf zijn borst, aan 't Kruis, ten beste.
Doch eer ik sterf, om God, beveel ik u, voor 't leste,
9 5 Mijn moeder, de oude weeuw, opdat gij haar, ter nood
Het hoofd nog onderstut met troost; indien mijn dood
Haar grieft; naardien natuur, ook tegen Gods gehengen,
Uit heuren aard, somwijl zich in zijn werk wil mengen.
Ik, reisreede, en gescheept naar 't welig Paradijs,
zoo Zie Diocletiaan, den Roomschen Dionijs,
Ontschepterd, en Paschaas, den lastraar van mijn Heiland,
En plonderaar des oogsts van dit gezegend eiland,
Te Rome, voor den Raad gedagvaard, in der ijl,
Zijn ongerechtigheid aan d' opgeheven bijl
1 o5 Betalen, als een schuld en straf der schellemstukken.
Een betere eeuw genaakt, en, komt u leed te drukken,
Geen Christen hart ontzie het juk van eenig kruis;
Sint-Aagt bewaakt Catane, en ik mijn Syrakuis.
KATHARINE AAN PORFIER,
DEN VELDHEER.

Katharine, uit Koninklijken stamme, en vroeg, in alle vrije kunsten en
wetenschappen, uitgeleerd, ziende Alexandria, in Egypte, op het Heidensche
feest, de samenvloeiende menigten aan de valsche Goden offeren, op 't gebod
van Keizer Maxent; trad den Vorst onder oogen en weigerde zijn bevel
te volgen: waarom hij haar verzekerde 1) en strijd leverde door vijftig
redenaars, de spitsvondigste uit het geheele Rijk; die, tegens de wijsheid
dezer Kruisheldinne niet op mogende, haren godsdienst toe-, en in 's Vorsten
ongenade vielen. De Overwinster, na vele schoone beloften, wreedelijk mis handeld, stichtte zulks de Keizerin, den Veldheer Porfier en zijne hofsoldaten,
dat dezen ook in dezelfde belijdenisse overstapten. Men stelde dan, om de onverzetbare Maagd, een moordgevaarte van wielen toe, met zagen en zwaarden
omringd, 't welk de Engel wendde ten bederve der bloeddorstigen. De Vorst
1) V e r z e k e r d e: in verzekerde bewaring nam.
85. Opgerechte: te berg gerezen. — 86. En wijt het kracht van,
kunst: en wijt het aan geheime tooverkrachten. — 89. 0 lie v i e r:
kokende olie.
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van zijn gemalin hierover bestraft, onthoofdde haar met zijne eigen hand.
Hetzelfde lot viel den Veldheer en zijn krijgskoppen te beurt, en na hem
Katharine, wier lichaam de Engelen onder den berg Sina begroeven.

U volg de Keizerin, met uw tweehonderd koppen,
En kniel op haar tapijt, besprenkeld met de droppen
Van 't keizerlijke hoofd, manhaftige Porfier !
De vijftig redenaars, gelouterd door het vier,
5 Verbeiden u, in 't licht der opperste vertrekken.
Al is de ziel nog niet van eigen en errefvlekken
Gewasschen op de vont, dat moet u niet verslaan.
Uw martelwillig bloed verstrekt u een Jordaan,
Waarin het Syrisch hoofd wel zevenwerf gesteken
10 Liet drijven 's lichaams smet en eeuwige erfgebreken ;
Nog zuiverder zult gij, gekerstend in uw bloed,
Den allerzuiversten der menschen tree') te moet,
De wil, in bloed geverfd, wordt voor de daad genomen.
God bindt den martelaar aan vonten noch aan stroomen:
15 Hij oogt op 't martelbloed, getuig' van 's martlers wil.
Ter nood staan kerkgebaar en waterbaden stil.
Dees gouden handvest is den martelzielen eigen,
En harten, die geraakt naar den magneetsteen neigen,
Den zeilsteen, die uw zwaard en zooveel ijzers trekt,
20 Naar zoo een krachtige as, waarheen zich alles strekt
Wat hemelsch is van aard, en rust te geene stonden.
Voordat het zijn begin en oorsprong hebb' gevonden ;
Terwijl al 't aardsch geslacht zich jammerlijk vergist,
En, vast aan d' ijdelheid, het heilzaamst oogmerk mist;
25 Gelijk gij deedt, zoolang u d' ijdelheden porden
Den degen op de zijde, in 's afgronds dienst, te gorden,
En stip te voeren uit de wetten van Maxent,
In vel en vleesch en been des Christendoms geprent,
Met stalen punten, en geijkt, met gloende smarten,
3o In koper niet zoo diep, als in den gloed der harten,
Gewapend met geduld, onnoozelheid, en schrik
Van God te kwetsen, om een korten oogenblik
Van ambten, heerlijkheên en blikkring van gerijven ;
Aanzienlijkheén, die snel, als wolken, overdrijven,
35 Waarin een glimp van goud en purper zwiert en speelt ;
Of barst tot water, eer men 't zich te deeg verbeeldt.
Nu droomt gij langer niet van sloten te bespringen,
En wijdbemuurde steen te knijpen in de ringen

N

5. Opperste vertrekken: de Hemel. — 7. Vont: doopvont. —
9. Het Syrisch hoofd: Naaman de Syrier. — 33. Ger ij v e n: geriefelijkheden.
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Des legers, of de zon te dompen met het stof
40 Van voet- en paardevolk, ten dienst van Caesars hof,
Of bij het heiligdom des adelaars te zweren,
Of op het Kapitool in goud te triomfeeren.
Een ander zegefeest, een ander ooreloog
Verrukt u, boven 't aardsch en dit geweld, omhoog,
45 Bij des Aartsengels macht, geschaard aan regimenten ;
Daar dauw noch regen valt op lekke legertenten,
En geen soldaat zijn vuist verziet met schacht of staal,
Maar dondert uit de lucht, of slingert, met een straal
Van bliksem, op metaal, en reukelooze geesten
so Des afgronds, eeuwiglijk verbannen van Gods feesten.
Schep moed, Porfier ! schep moed, dat hoogtijd is nabij.
Ik volg u datelijk, en zweef, aan uwe zij,
Aireede naar 't gewest, daar nevels nochte dampen
Bezwalken 't eeuwig vier der rookelooze lampen ;
55 Daar niemand veldgeschrei noch jammerklacht noch moord,
Trompet noch wapenklank te wapen kleppen hoort ;
Daar zullen wij Maxent en al zijn standerds puffen.
't Vertrouwen moedigt ons, en laat zich niet verbluffen :
Gelijk veel duizenden, van allerhande staat
6o En oude, uit bleeken schrik voor 't grimmig moordplakkaat,
Lest spoedden herwaart aan met wierook, rammen, koeien,
En schapen, die zoo luid rondom de tempels loeien,
En blaten, voor het mes en 's priesters offerbijl,
Die door mijn boezem ging, en leerde mij den stijl
65 Der Pinkstertongen stout naarijvren, om te stuiten
Den toeloop van al 't yolk, hetwelk zich ging te buiten
Door schendige offers, hier t' Alexandria, daar
Hij gansch Egypte daagt voor 't gruwzaam hoofdaltaar,
En, mijn vrijpostigheid, in 't middenperk der scharen,
7o Ontziende, mij terstond door wachters liet bewaren ;
Totdat hij voortkwam met zijn redenaars, ontboOn
Als schragen zijner losse en waggelende Goon :
Waar tegens ik, getroost van God, in 't perk getreden,
En midden in den drang, hun bekkeneel met reden
75 En wederrede sleet, en wreef zoo kleen als gruis.
Gelijk dan geen vernuft bestaan kan tegens 't Kruis,
Hetwelk, versmaad in 't oog der wereldlijke scharen,
Wanneer 't getreden wordt, geweld begint te baren,
39. Dompen: benevelen. — 57. P u ffe n: overwinnen. — 6o. 0 u d e:
leeftijd. — 64, 65. Leerde mij den stijl der Pinkstertongen stout
naar ij v r en : leerde mij, evenals de Apostelen, toen zij op het Pinksterfeest den H. Geest ontvangen hadden, met vrijmoedigheid het woord voeren. --69. V rijp ostigheid: vrijmoedigheid. — 74. B ekk en e el: brein.

364

BRIEVEN DER HEILIGE MA AGDEN.

En smijt de razernij der Godheen van Homeer
8o En Orpheus, met haar tuig en tempelen, om veer,
Hoe heerlijk zij, bekleed met glans van titels, pralen.
Jupijn staat bliksemloos, en Phoebus lett zijn stralen
Voor Christus' voeten neer, voor 't menschgeworden Woord,
Geboren in der tijd na d' eeuwige geboort',
85 Van 't nederige brein geloofd, maar nooit begrepen
Van schrandre harsenen, in wetenschap geslepen.
Wie kiest den duistren nacht voor 't hooggerezen licht ?
Zell Sophokles heeft, in zijn trotsch tooneelgedicht,
De disschen van de Goon, waaraan de priesters prachen,
90 En al den blinden dienst der AfgoOn uitgelachen ;
Hetzij die, over zee, van hier gevaren zijn,
't Zij Rome die ontfing van eenigen Sabijn,
Albaner, of Hetrusk. Men stook dan offervieren
Voor menschelijke Goon, of vogelen, en dieren,
95 En veer, en yacht, waarin, om niet te zijn gezien,
Al 't rot der Goden school, toen 't herwaart aan kwam vlién,
Vervolgd van 't langgebeent' ; het zijn gedroomde grillen,
Maar onze stemmigheid bestemmen uw Sybillen.
De gansche Christus, zijn geboorte en ambt en dood
1 oo En wondren lagen vroeg voor haar gedachten bloot,
Eer d' onversierde Duif nog op dien zuivren daalde,
(Wiens heilig aangezicht den vliet, zijn vont, bestraalde,
Daar hij zich domplen liet), kon uw veerziende Maagd
Voorspellen van de Maagd, die haren vader draagt,
r o5 Den God, die 't al met duim en vinger kan bespannen,
En 't kaf der OngoOn haast zal van zijn dorschvloer wannen.
Apolloos oog, waaraan de Heiden zich betrouwt,
Zag 's Heilands handen lang aan 't bladelooze hout
Geklonken, en door 't graf den weg ter glorie banen.
n o Het zag Gods blijdschap zelf bedauwd van droeve tranen,
En luttel garst in 't veld al 't hongrig heir verzaan ;
Het zag, in eenen glans, drie heldre glansen staan.
92. Van eenigen S a b ij n: van Numa Pompilius, den tweeden Koning
van Rome. — 93. Albaner: Romulus. — Of Hetrusk: Tarquinius
Priscus, de vijfde Koning van Rome, die uit Hetrurie herkomstig was. —
94-96. Volgens de fabel waren de Goden een wijl gedwongen geweest, de
vlucht te nemen voor de Titans, en verscholen zich in Egypte onder de
gedaante van verschillende dieren, aan Welke gedaanteverwisseling sommige
oude schrijvers den dierendienst der Egyptenaren toeschrijven. — 97. 't Lan ggebeent': Typheus en andere Titans of Reuzen. — 98. De zin is : de
Sybillen, waarzegsters, hebben voorlang onze gezindheid als waarheid verkondigd. — Dm. 0 nver sie r de : onverdichte. — 107. Apolloos oog:
de godspraak van Apollo, het Delphisch orakel. — io8. 't Bladelo oze
hout: het Kruis.
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Wij eeren 't zelve licht, uit onze profecijen
Geschept, en lang bekend v6Or onze Augustus' tijen ;
115 Nog sleept men dagelijks Gods helden naar den dood,
Om Godsdienst, die niets leert 't geen tegens reden stoot,
En zich vernedrt, voor 't geen de wiek van 's menschen reden
Nooit achterhaalde, en liefst wil worden aangebeden.
Wij klimmen, van omlaag, tot aller dingen bron
12o En oorzaak, 't hoogste, daar ooit brein tot steigren kon.
Dees eenige oorzaak der uit niet gevormde zaken
Had lust zich in den mensch, zijn werkstuk, te vermaken ;
Maar ziende dien ten val zoo reukeloos gebracht,
Herstelde, in eenen, al 't gesneuvelde geslacht,
125 En opende door hem 't onsterfelijke leven;
Een' betren hof dan daar 't vergrijp wierd uitgedreven.
De triomfeerder, na 't verweldigen van 't graf,
En zijne hemelvaart, goot eenen regen of
Van tongen, rood als vier, op 't hoofd van zijn gezanten,
13o Om overal, door hen, te zaaien en te planten
Dit heilzaam zaad, dat, van onschuldig bloed besproeid,
Door alle distelen en dorens hene groeit,
En bloesem draagt en vrucht, op liefelijke struiken,
Waarnaar de starren zelfs en hare kreitsen ruiken.
135 De godsdienst van het Kruis, getrappeld in het stof,
Vervulde lang de steen, en legers, en het hof,
En d' ambten : ja, de kracht der Christensche gebeden
Heeft, meer dan 't zwaard van Mars, voor 't Roomsche Rijk
[gestreden.
Aureel vernam dit, Coen, bij German en Sarmaat,
140 Zijn dorstige adelaars, vol schrik, geen toeverlaat
Vernamen dan bij hen, op wier gebed de regen
Versloeg den dorst van 't heir, tot stikkens toe verlegen ;
En 't schitterende vier, geslingerd van de lucht,
Verdreef dien woesten hoop te velde uit, op de vlucht.
1 4 5 't Beliefde Gode aldus de woesten t' overtuigen,
Door Jezus' naam, waarvoor de zalige Englen buigen ;
Waarbij het heilloos spook, noch flus zoo barsch en norsch,
Bezworen en getemd, uitschuddende de schors
Van 't lang geplaagde lijf, een ander hol moet zoeken.
129. Rood als vie r: gloeiend rood. — 139. Auree 1: Keizer Marcus
Aurelius Antoninus Verus. Het voorval, waarop hier gezinspeeld wordt, had
plaats bij Gran, in den jare 174. Het waren de Christenen der Melitaansche
legioenen, wier gebed om regen aldaar verhoord werd. — German: met
den nadruk op den eersten lettergreep, en te recht, wanneer men 't voor
,,heirman, warsman (oorlogsman)" neemt, en niet den Latijnschen, maar den
oorspronkelijken Oudduitschen vorm navolgt.
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15o De zegen van dien Naam mag tegens alle vloeken,
En allerhande kwaal ; want dat men stijf durf staan
Op hand en oogen, bier van vorst Vespasiaan
Geholpen, 't waren geene onheelbre of erfgebreken ;
En licht wail Apolloon, door zijne guichelstreken
155 (Om dien gevleiden Vorst to heffen in 't gezag),
d' Alexandrijners dus beguichlen op dien dag ;
Wien 't heugen mocht, indien zij niet gansch breinloos waren,
Hoe 's middags Zonnestad, voor min dan veertig jaren,
Den zonneschijn verloor, en juist toen 't manerond
16o Voltrokken, op dien tijd, in niemands licht en stond ;
Waarbij het bleek, wat zon, die blindgeborene oogen
Door haren glans verlicht, de wereld was onttogen ;
Daar elk, als in een nacht, van Mozes' oogmerk dwaalt,
Of zoekt, een dwalend licht aan Ammons bron, aan naald,
165 En nesk geheimenis, verbloemd met menig teeken,
Aan maten en getal, en kunde op hemelstreken,
En vaste en wufte star, aan rechte en slinke veer,
En losse vogelvluchts gesnor en ornmekeer ;
Of aan wanschapenhetn en vezelen van dieren,
17o En reuk van ingewand, en rook van offervieren ;
Aan openbaringen van Nymf, gordijn, en geit,
En drievoet, woud, en geest, en guichiers onbescheid ;
Aan Priesters, die de lucht met bloed van menschen paaien,
En, om de tafels heen, gebeente en doodshoofd zaaien.
175 Der zielen Zon verrees in 't midden der Hebreen ;
Dees dooft den Mithras uit van Perzen. De Chaldean
Zien naar geen starren uit, nu d' ongewone starre,
Hun toont d' oprechte bron der stralen van zoo verre.
De wijze Athener acht geen slot van reën-besluit,
18o En kent nu 't hoogste goed, waarop de reenstrijd stuit,
In 't barnen van 't krakeel der worstelende scholen,
Daar niemand zeker staat, zoo lang de meesters dolen,
En trekken elk hun streng om 't stijfst, totdat de draad
Aan stukken breekt, door twist en onverzoenbren haat.
185 Nu gaat geen wijsheid voor 't gehoorzame betrouwe
Op God, dien niemand hier met oogen kan aanschouwen,
En op 't alscheppend Woord, daar Mozes van verhaalt,
Wiens bladen Filadeif gelukkig heeft vertaald,
154. A p o 11 o o n : Apollonius van Tyane, een beroemd wijsgeer, uit de
eerste eeuw na Christus, en door sommigen als een wonderdoener, door
anderen als een kwakzalver, voorgesteld. — 158. Z onnest ad: Heliopolis. —
165. Nesk: week, zwak, nietig. — 188. Filadel f: Ptolomxus Philadelphus, Koning van Egypte, op wiens last de beroemde Bijbelvertaling der
LXX plaats had.
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En zuiver Grieksch geleerd, door tienmaal zeven tolken ;
190 Ontsluitende dien schat voor d' Onhebreeuwsche volken,
Die rieken konden (zoo zij wilden) in der ijl,
Hoeveel versieringen de logentaal den stiji
Der waarheid had ontleend ; en hoe men, voor de simplen,
De valschheid, met een schijn van 't onvalsch, ging bewimplen.
195 Gij hebt, ter goeder uur, nu eens 't bedrog gemerkt,
't Welk, van zijn grijns ontbloot, zich dus door wreedheid sterkt.
De helsche wrevelgeest bezit dees trotsche machten,
En, angstig voor zijn stoel en 't sloopen zijner krachten,
Misbruikt haar, om zijn eer, die dagelijks versmelt,
200 En scheurt, en breekt, en berst, te stutten met geweld ;
Zoo verre, dat Maxent ook zonder zich t' erbarmen,
De kling jaagt door den nek, gekoesterd met zijn armen,
En zoekt zijn AfgoOn rein te wasschen door dat bloed,
Hetwelk zijn bed verwarrnde. 0, Veldheer ! schep dan moed,
205 En kniel, terwij1 het rook, op 't levend purper neder.
Men sterft om 't eeuwig eens. Dit lijden keert niet weder.
'k Heb mij, om God, getroost de straam van d' ossepees,
Geslagen door mijn vel, zoo diep in 't zachte vleesch.
'k Verschrikte voor geen zaag, noch punten, nochte wielen,
210 Gewend van Gods gezant ten val der snoodste zielen.
Mijn Bruigom offerde ik mijn afgescheurde mam,
Mijn schoonheid, en mijn jeugd van koninklijken stam ;
En wil ter stede, daar gij u, voor 't zwaard, gaat buigen,
Het zelve kruisgeloof, met dezen hals, betuigen.
215 Een rei van Englen voer' mijn lichaam in het graf,
Op Sina, van wiens kruin God Jacob wetten gaf;
Daar zal mijn grafdauw lang de kwijnenden genezen,
Terwijl ze eerbiediglijk dit Engelsch grafschrift lezen :
„Hier sluimert Katharijn, om vroolijk op te staan ;
220 Zij kon, om 't Hemelsch hof, het aardsch paleis versmaan."
THEODORE AAN BASILIA,
HARE ZUSTER.

Theodore, schuw van de oogen der mannen, uit zorge voor hare zuiverheid, geraakte in hechtenisse, en, het wierookvat verfoeiende, werd naar het
bordeel geleid; daar zij ingesloten, haar hart en handen ten hemel ophief;
terwijl men voor de deur vast krakeelde, om, elk voor ander, de maagdelijke bloem te plukken. Maar nauwelijks had ze haar gebed uitgestort, of een
krijgsman trad er binnen, die de benauwde Maagd moedigde, en een middel
193. Simpelen: eenvoudigen. — 202. Versta: aan zijn vrouw den hals
afslaat. — 210. Versta: welke wielen Gods Engel van mij wendde en er de
snoodaards, die mij bestookten, mede deed omkomen. — 218. Dit Engelsch
g r a fs chr ift: versta: het grafschrift van een Engel.
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ter verlossinge aanwees. Hij trekt haar gewaad, zij zijne kleederen en wapens
aan, en treedt aldus vermomd ter deure uit; waarover hij, in dochters
kleederen gegrepen, ter straffe gevoerd wordt; daar zij, door het gerucht
aangepord, op slag komt, en offert zich, als de rechtschuldige, voor hem,
en hij voor haar te knielen; 't welk bij de rechters overwogen, zoo helpt
men hen beiden voort met den zwaarde.

Adien mijn geest alree bij 's Hemels geesten t'huis left,
Door wien twee kransen, een van ongerepte kuischheid,
En een van martlerij , gelijk een dubblen prijs,
Gevlochten zijn, voor mij, in 't bloeiend Paradijs ;
5 Zoo lees dit afscheid nog van Theodore, uw zuster,
En draag u, in mijn dood, te stiller en geruster ;
Dewijl ik hene reis, niet eenzaam, maar verzeld
Met Didymus, helaas ! dien al te vromen held,
Voorvechter van mijn eere, en mede van mijn leven ;
10 Een held, wien jezus gunne, al 't geen ik niet kan geven
Aan zijn oprechte trouw, gebleken in der nood,
Gelijk mijn pen uw hart dit inprent, v66r mijn dood,
Opdat zijn deugden lang in uw gedachten hangen.

N

1k, wierookweigerig, en God verloofd, gevangen,
15 En vreeslijk toegedoemd aan d' eerelooze cel,

Koos alles uit te staan, om 't Hemelsche bevel
Te volgen, daar men mij, door schennis, zocht te temmen.
Men schenn' dit lichaam vrij, de wil zal 't nimmer stemmen,
Maar waren ongeschend den maagdom van de ziel,
20 Zoo zuiver, als de sneeuw ooit van den Hemel Niel.
Gelijk de lauwerbladn de vlammen wederstreven,
En kraken, reis op reis, en worstlen, eer zij 't geven
Gewonnen aan den gloed ; zoo zal mijn stijve keel
Doorgalmen overal de winkels van 't bordeel,
25 En tuigen, hoe Gods bruid die schande lijdt gedwongen,
Of blijf ik stom, van schaamt', zoo zal een lucht vol tongen
Getuigen van mijn eer, die bergen overkrijt,
En het schoffeerend hof zijn schenderij verwijt.
d' Onnoozelheid heeft hier haar schenders en schoffeerders,
3o Maar 't schort haar nimmermeer aan voorspraak, noch verweerders.
De boosheid wint veel velds, wanneer zij hene rukt,
Maar komt zoo verre niet, dat zij geheel verdrukt
Het zaad van ware deugd, die kracht krijgt zelf door 't rotten,
En, na dien winter, komt te bloeien en te botten.

3 5 In d' onderdrukking lett de hoogheid van Gods maagd,
Niet oogende op 't geen haar, maar 't helderste oog, behaagt,
Om 't welk zij zich versiert met parlen noch gesmijde,
1 9. Waren: bewaren. — 24. Winkels: hoeken. — 37. Gesmijde:

van goud of zilver gesmede versierselen.
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Noch purper nochte goud, maar met spierwitte zijde
Van zuiverheid en schaamte, en stilte, slecht en recht,
4 0 Geloof en liefde en hoop, en 't hart aan God gehecht,
En goddelijken raad, de bagge van haar ooren.
„Mijn Bruigom, eens uit God, eens uit de Maagd geboren !
Bescherm' uw maagd, uw bruid ; of, zoo zij lijden zal,
Uw wil geschié : zij lijde uw glorie te geval.
45 Geen water kan den gloed van onze liefde blusschen.
Terwijl men 't lichaam schendt, zal 't kuisch gemoed u kussen,
De liefde van uw bruid is sterker dan de dood.
Zie van den hemel neér, vertroost ons in den nood !"
Zoo zucht ik naar de lucht en hemelsblauwe bogen ;
so Fen kat). gaat door 't gebeent', het water stremt in d' oogen,
Al 't bloed vertrekt naar 't hart. Een afschrik, bleek en bang
Ontschaakt mijn kaak de roos, en overstrooit de Wang
Met rijp ; dan komt de roos en dan de rijp weer boven.
0 wonderbare strijd ! wat durf ik mij beloven ?
55 Wat vreezen, of den palm, Of droeve nederlaag ?
't Vertrouwen tart den strijd. De schaamte maakt mij traag.
Mijn kuischheid drijft, voor wind, door 't barnen van de klippen
Al d' oevers zijn bezet. Zij kan het niet ontglippen.
De schender gunt haar nog een oogenblik beraads.
6o Hoe klopt het hart, terwijl de woestheid des soldaats
Vast aanklopt op de deur, gereed om aan te grijpen
Den wapenloozen roof, op zang en spel van pijpen ;
Gelijk de vos een duif, in 't hol van eene rots.
Ten leste groeit mijn moed, en smijt de vreeze trotsch
65 Voor zijne voeten neer. Ik blijf bij 't voorgenomen,
En wacht vol hoops 't geweld, mij dreigende op te komen.
Met kraakt de deur, en gaapt, en laat een ridder in.
Hoe wierd mij toen te moe ! Wat schoot mij in den zin,
Zoo d'angst een teére maagd haar zinnen had gelaten,
7o In 't goddeloos vertrek, bezet van hofsoldaten !
Een brave rustigheid ziet hem ten oogen uit.
Het haar bedekt den hals, om wien de hellem sluit.
Een roode wapenrok, op 't pantser aangetogen,
Wel dicht van schubben, geeft een roodheid in mijn oogen.
75 De degen hangt gegord aan zijne slinke hand :
„O Theodore, die de kroon der maagden spant !
Laat varen alle vrees voor 't heiligste uwer eere ;
Hier staat een, die niet lijdt dat iemand u schoffeere."
Zoo spreekt de jongeling, terwijl ik vast bedaar,
39. Stilte: kalmte. — Slecht: eenvoudig. — 41. De bagge van
haar ooren: haar oorring. — 53. Rijp : bleekheid. — 72. 0m wien:
om welken.
VONDEL IV.
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80 En overleg, wie mij verzekert in 't gevaar.
Ik durf mij nauwlijks nog verlaten op dat smeeken.
Vergif wordt menigmaal met honig overstreken.
Banketten dekken wel 't moorddadigste venijn.
Wat anders is het hart, wat anders is de schijn.
85 In menig mensch wordt nog een avrechtsch mensch gevonden,
Recht avrechtsch, en gewoon te spreken door twee monden.
Zoo mor ik bij mijzelf, wanneer hij 't woord hervat:
„Nu zorg niet langer voor den Godverloofden schat !
Hier staat uw vijand niet, o neen, maar uw behoedcr,
90 Uw lotgenoot, uw troost, uw arts, uw medebroeder.
Hier ziet gij Didymus, gezind zijn jeugdig bloed
Te storten voor uw ziel. 0 dochter ! schep dan mood.
Laat ons verwisselen van kleedinge en manieren,
U 't mannelijk gewaad, mij 't maagdelijk versieren.
95 Dees' uitkomst daalt van God. Ik strek u bier een borg.
Trek aan mijn krijgsmans tuig, en red u uit dees zorg."
Zoo sprak hij, daar een wolk, als zilver, nederdaalde,
En, trekkende in 't vertrek, rondom mij zweefde en dwaalde,
Die, na 't ophelderen der wolke, zag in 't licht
too Fen schaar van Engelen, met blijdschap in 't gezicht,
En vriendschap op de lip, en rapsheid in de leden,
Bereid om Theodore in krijgsmans schijn te kleeden:
Dees' schiet mij straks de laars aan 't een en 't ander been,
Die strikt de laars met goud, en bindt ze voor mijn scheen.
1 o5 Een ander vlijt en rijgt het pantser om mijn lenden,
En stulpt den helm op 't haar, nu veilig tagens 't schenden.
De wapenrok bedekt mijn schouders met der vaart.
Fen ander geeft mij cooed, een ander schild en zwaard.
Zoo stapt de krijgsheldin, met haar geweer en wapen,
1 1 o Terwijl mijn Didymus, door 't maagdekleed herschapen,
Een simple maagd geleek, die, om den hemelschat,
Alle ijdle pracht en praal met wil verwaarloosd had,
Om het wellustig oog der wulpschen te mishagen,
En door geen pronkerij hun zielen te belagen ;
115 Doch, door mijn aangezicht en 't loochenend gewaad,
Scheen een gemengeldheid en tweederleie staat
Van jongeling en maagd, en zachte en fiere zeden.
Al veinst mijn tred, nog blijkt iets zachters in mijn treden,
In voorhoofd en gebaar, hoezeer ik 't zelf verwensch;
120 En d' ongelijke sex, die nabuurt grens aan grens,
Staat voegelijk. Men kan die somtijds onderkennen,
En somtijds niet ; natuur leert langzaam zich verwennen.
80. Verzekerd: beveiligt. — 81. Smeeken: vleien. — 87. M o r:
fluister.
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De rei der Engelen, na dit voltooide werk,
Verlaat Bees' plaats, en vliegt omhoog, naar 's Hemels kerk ;
125 Van waar zij, op den wenk des vaders,. nederstegen,
Ten dienst van zijn vriendin, ten uiterste verlegen :
„Heldin," sprak Didymus, „nu red u, het is tijd.
Dees' mommerij kan u niet strekken tot verwijt,
Maar tot onsterflijke eere, in sterfelijke monden.
130 Bedrieg de wachters vrij, door loffelijke yonder),
En stap, gelijk ik kwam, door al den drommel heen,
Eer d' Overste ons verrass', en grijpe, en boeie aaneen.
Voort, voort, nu zie niet om. De Hemel leert u hopen.
Verlaat dit Sodoma. Vaar voort, de weg left open."
135 Ik antwoord hem hierop : „Godijverigste held !"
Beschutter van de Maagd voor 't gruwelijk geweld,
Mijn Bruigom krone uw trouw in 't onbepaalde leven ;
Hoe zijn wij te gelijk van eene lucht gedreven !
Hoe wenscht mijn geest uw gunst t' erkennen met mijn bloed !
140 Leef lang !" Zoo dank ik hem, en zet den trotschen voet
Ter deure uit onbeschroomd, door 't woelen van de bende,
En red mij uit gevaar, eer iemands oog mij kende.
Na 't lange sammelen, zoo valt de hofkornel,
Met zijn gewapenden, in d' uitgestreken cel ;
145 Om d' aangevochten maagd te vinden, overwonnen
Door afschrik van die schande, of heel en ongeschonnen,
Naar 't onverzetbre hart, dat tot geen schande stem t,
En, onder zijn gebied, de woeste geilheid temt,
Die op de schoonheid vlamt, en haar afkeerige oogen.
1 5o De hofkornel ziet toe, en roept: „wij zijn bedrogen.
Dit 's Theodore niet. 0 booswicht, tooveraar,
Verrader van het Recht, vermomde guichelaar !
Gij hebt uw snoode boel gesteld op vrije voeten;
Maar 't geen haar daad verdient, zult gij viervoudig boeten.
155 Men lel hem naar 't gerecht, hij zal het niet ontvlien !"
Zoo rukt men Didymus, door allerhande lien,
Door eenen dikken drang, gevloeid uit alle straten,
Naar 't hoog gerecht. De stad en 't yolk zijn uitgelaten.
Ik sidder op 't gerucht. Ik ijvre derwaart aan.
160 Ik kom, daar de soldaat, bereid om toe te slaan,
De blanke sabel stroopt, en dreigt dat hoofd te vellen,
't Welk, om mijn veiligheid, zich in gevaar ging stellen.
Ik roep : „hou op, hou op! De schuldige staat hier."
Al 't vollek draait het hoofd naar mijn verbaasd getier.
131. Drommel: drom. — 137. Onbepaalde: oneindige. — 144. Uitges trek en: opgesmukte. — 147. Tot: in. — 164. Verbaasd: onverwacht.
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165 Een ieder maakt mij plaats. Zoo kom ik opgetreden,
Daar mijn verlosser knielt. Ik val hem, met gebeden
En vriendschap, om den hals, en bidde, dat hij toch
't Onschuldig bloed verschoone. Ik neem dat loos bedrog
En al de schuld op mij : „Verschoon 't onnoozel leven !
17o Ik ben de rechte man. Ik heb 't bedrog geweven."
Hij weigert mij mijn bede, en bids al evenzeer,
Dat ik hem gunnen wil zijn lust, en d' opperste eer
Van zoo een braven vond, dat 's voor een maagd te storten
Voor 't schitterende zwaard, nu reed haar tijd te korten.
175 Wij worden, na veel strijds, te zamen weggeleid,
En, op een nieuw verhoord, ontvangen dit bescheid :
„Het evenschuldig paar pass' rnorgen vroeg te knielen
Voor 't zwaard, en vaar van hier, als met gepaarde zielen."
Mijn ziel verlangt naar d' uur, doch wenscht in dit geval
1 8o Te weten, wie van beiden eerst nederknielen zal.
Voor mij, indien 't mij mocht, naar mijnen wensch, gelukken,
'k Verzoek, en hou vast aan, om eerst te mogen bukken ;
Maar mijn getrouwe stopt zijn oor voor mijn gebeén.
De voortocht komt hem toe. Hem past het voor te treen.
185 Zoo 't enkel wezen moet, het zal mijn onwil sussen,
Dat zijn bebloede romp mij diene tot een kussen,
Waarop ik nederkniel, terwijl het hart nog steent,
En 't hoofd nog gaapt naar 't hoofd, dat zich bij 't zijn vereent
Een zelve tombe zoude ons beiden best betamen.
190 Wij sterven te gelijk, begraaf de lijken t' zamen,
En leg mij zij aan zij, dat ik met hem verrijz',
Als d' Engelsche bazuin ons wekke, op deze wijz' :
„Ontwaak, o Didymus! ontwaak, o Theodore !
Gij strekte elkander, ik u beiden een hemelspore.'
MARIA MAGDALENA AAN JOANNES,
DEN APOSTEL.
Maria Magdalena, zuster van Martha en Lazarus, van de Joden gehaat,
Maria Magdalen a. Vondel maakt hier geen onderscheid tusschen Maria
Magdalena, Maria van Bethanie en de „Vrouwe, die eene Zondaresse" was.
De Latijnsche Kerk heeft op het gezag van Paus Gregorius I, dien zij als
Heilig eert, het gevoelen aangenomen, dat de drie genoemde personen eene
en dezelfde zouden geweest zijn. In 1519 kwamen LE FEVRE en CLITOU
tegen deze meening op. Hun geschrift de tribus et unica Magdalena gaf
aanleiding tot een pennestrijd, die meer dan eene eeuw duurde. Omtrent de
bijzonderheden daarvan, gelijk mede omtrent die, welke in Vondels gedicht
voorkomen, verwijs ik den lezer o. a. naar MORERI in v. Magdelaine (St.-Marie).
177. P as s' : voegt, zorge. — 185. Zoo 't enkel -- m o e t: dat alleen — kan.

BRIEVEN DER HEILIGE MA AGDEN.

373

• zworf, met haar broeder en zuster, over zee naar Massilie 1) ; van waar zij,
om den toeloop des yolks te mijden, en voort 2) het overschot des levens,
in gestrenger boetvaardigheid te slijten, zich begaf, in Provence, op zekeren
berg, van de zee gekabbeld. Hier iced ze, in een spelonk, aanvechtingen
van drakenspook en slangen, waarvoor de Aartsengel haar beschutte. Hier
werd ze gevoed en gelaafd met hemelschen dauw, en, van de Engelen, elk
etmaal zevenmaal, opgetrokken, beluisterde het maatgezang der zalige reien,
totdat ze, na dertig jaren levens in eenzaamheid, ontving het allerbeste deel,
haar van 't Orakel der waarheid beloofd.

B

Ewaarder van de Maagd, die, onder 't heilig hout

Van haar gekruisten Zoon, uw liefde wierd vertrouwd,
Joannes, die nog 's nachts, v66r 's Paaschlams bittre smarte,
Het Paaschlam at, en lelde uw hoofd op Jezus' harte;
5 Ontvang den groet van uw bekende Magdaleen,
't Zij Azie u verlet, in zijn gedoopte steen,
Hetzij gij ommezwerft de kusten van Europe ;
Mijn brief zal eens uw hand genaken, zoo ik hope,
Van daar Provence mij op zijnen bodem nam ;
to Toen broeder Lazarus, met zuster Martha, kwam,
En mij, van over zee, de golven doorgevloden,
Voor 't grimmen van den haat der overtuigde Joden,
Gebeten op mijn broth- en 't Godgezind geslacht,
Omdat hij, Os een star, in dolings blinden nacht,
15 Alle oogen wees tot God, wiens hand hem had geheven
Uit 's doods verrotten stank, om andermaal te leven,
Ten spiegel dezer stad, voor wiens gewijde poort,
Haar zegen hangt, gevloekt en gruwelijk vermoord.
Na d' afgeloopen spil der nimmer stille jaren,
20 Het vel vol rimpelen, het hoofd vol grijze haren,
En 't schemerend gezicht, dat reede al onder gaat,
Betuigt dit bevend blad, in welk een schijn en staat
Ik nog den adem haal, en eere in mijn gedachten
Gods boden, die met mij op hun Verlosser wachten.
25 Provence draagt een berg, drie duizend treden hoog,
De berg een steenen kam : in 't Oosten slaat hij 't oog
Op Nicie ; naar 't West verheffen zich de muren
Van 't Massiljaansche y olk; ten Noorden gaat hij buren
Met d'Avinjonsche graft. De zee in 't Zuiden weekt
3o Den waterkant. De kam, van louter rotssteen, reikt
Vijf duizend ellen lang, versierd met een paar horens,
De starren dreigende, gelijk twee spitse torens.
1) Massilie: Marseille. 2 ) Vo or t : voorts.
6. V erlet: ophoudt. — 27. Nici e: Nizza, Nice. — 29, d'A vinj o n s c he
g r aft : de Rhone. -- W eikt: weekt, bevochtigt.
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Een doodsche bergspelonk gaapt, onder aan den voet
Der steenrotse, ovenswijze, en als gewelfd. Zij doer
3 5 Haar mond in 't Westen op, en laat wat ruimte buiten.
In 't hol rijst heuvelswijze een stee p, waarachter spruiten
En springen aders van een zoete en koele bron,
Die dees' spelonk bevloeit, en nooit verdrogen kon.
'k Zat dertig winters hier begraven en vergeten,
4o En met mijn haar bekleed, nadat mijn kleedren sleten,
Blootshoofds en barrevoets, en nu bijkans verdord;
Nog kom ik aan den tijd der boete veel te kort.
'k Beklom niet reukeloos dees' ongemeene trappen
Des levens. 't Heeft wat in, dus na te treen de stappen
45 Van Zacharias' zoon, die, in Elias' schijn,
Bij 't brullende ongedierte, en binnen de woestijn,
Ging waren, zonder oog te slaan op ijdel vordel.
Hij kneep het kemelshaar, met eenen leedren gordel,
Om 't rammelend gebeent', bijwijlen half verzaad
5o Van magren sprinkhaan en van wilden honigraat ;
De beek verslaat den dorst. Hij rust de moede leden
In d'uitgeholde rots; daar waken, noch gebeden,
Noch honger zijnen geest afmatten, noch de schrik
Het haar zet overend, dat, lang en breed en dik,
55 Den hals en schouders dekt. Zoo brocht hij 't leven over,
In schrale wildernisse, ontbloot van gras en lover,
En bad, verkleumd van koude of van de zon gebraan,
Aldaar zijn grooten neef, den Bethlehemmer, aan.
Dies belg u niet, dat ik, elks schandvlek van te voren,
6o Gods voorbO tot een schets des wandels heb verkoren.
't Is niet, opdat men mij bij zoo een star gelijk',
Die zonder weerga blinkt, in 't nimmer duister Rijk ;
Zoo streng een heiligheid, zoo straf een opzicht voegde
Hem, die 't verwilderd hart des ruwen krijgsmans ploegde,
65 En zaaide oprecht berouw in 't omgeploegde hart.
Ik ijvere, om mijn schuld en achterstel, o smart!
Door druk en lichaams tucht, te zoenen en te boeten,
Als een getrapte worm, aan des Gezalfden voeten,
Die hier mijn ziel verkwikt met Hemelsche gend,
7o Dan 's nachts, dan 's morgens vroeg, en dan des avonds spa,
Door d'Englen, die voor mij dees bedekamer wijdden,
Toen ik den ommegang der menschen docht te mijden,
En toeloop van de stad en 't landschap hier omtrent,
Hetwelk gekristend mij te voet viel zonder end.
45. Zacharias' zo on: Johannes de Dooper. — 55. Over: door. —
60. S c h e t s: voorbeeld. — 66. A c h t e r s t e 1: achterstallige, voormalige
overtredingen.
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75 Wat spokerij kwam ons in 't eerste niet verschijnen !
Het helsche spook bewoont ook bergen en woestijnen.
Het was in een woestijn, dat d'afgrond, met een drift
Van geesten, 't hoofd des heils te keer ging met Gods schrift,
Dees' duizendkunstenaar schoeit net op alle leesten,
8o Gaat mommen in den schijn van trouwbevonden geesten,
Van vogel, mensch en dier. Het geldt hem evenveel,
Op wat manier hij vat zijn wildbraad bij de keel.
'k Was op mijn steenen stoel nog nauwlijks neergezeten,
In 't schemerdonker hol, of 't hol begon te zweeten,
85 Te baren eenen draak, met schubben op den rug
Geharnast en verzien met vleugels, snel en vlug.
Hij kon den langen rug in zeven bochten krommen
En schermen met den staart. Zijn vierige oogen glommen
Als kolen. Hij blies smook en zwavel uit zijn bek.
90 Benauwdheid ging mij aan in 't schaduwig vertrek.
Terwijl mijn zinnen vast van schrik in twijfel hangen,
Bestuwd hem een gepiep van grimmelende slangen.
Het dier, aan 't blazen, klopt de wieken tegens een,
En gaapt, dat d'open keel een open afgrond scheen ;
95 Ik zuchtte, want de schrik begon mijn tong te binden :
„Help, lieve Jezus I help. Hij dreigt mij te verslinden!'
d'Aartsengel, op dien zucht, schiet tusschen beiden heen,
En trapt den draak op 't hoofd, die onder hem verdween.
Hij troost mij met zijn stem, en naar des Hemels deuren,
zoo Opstijgende, in een vlam, bestrooit de plaats met geuren,
In 't Paradijs geteeld, en zonder hand gepluikt .
Een lent', waarnaar al 't hol nog even geurig ruikt.
Gods Veldheer andermaal, zoo ras ik wierd bestreden,
Verstrooide 't heilloos spook, en daalde naar beneden,
105 Met 's Hemels Ridderschap, in dit gebedehuis,
Wiens ingang hij beschut door 't zegenrijke Kruis,
Hier opgerecht tot troost der aangevochten ziele.
'k Omhels dien troost, en zuchte, en stene, en bid, en kniele,
En, proevende de spruit, die in den ingang bloeit,
n o En smakende de bron, die dees' spelonk bevloeit,
Schijne, uit het aardsch gestalte, in 't Hemelsch te verkeeren,
En, onder 't zalig hof, alreé te triorofeeren;
Of als verrukt te staan, daar een besmette schaar
Gezuiverd wordt door pijn, een oorzaak van 't misbaar.
115 Zij schreien: „Magdalene, o help ons straf verzoeten ;
Hoe struikelt men zoo licht, dat lastig valt te boeten !"
Een goddelijke dauw bevochtigt bier mijn mond,
Van 't Engelsche gewest, en houdt het hart gezond.
118. 't Engelsche gewest: het Engelenrijk.
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Elk etmaal zevenmaal, van geesten opgetogen,
120 Onthaalt mij 't maatgezang der altijd blijde bogen,
Waaronder zon en maan en starren ommegaan,
En houden Karen zwier, en weten van geen staan.
Bijwijlen komt de Loon uit 's Vaders zetel dalen,
En troost mij met dezelve onsterfelijke stralen,
125 Die boven Thabors kruin Hem straalden om het hoofd.
Dan worden zon en maan en al 't gestarnt' gedoofd,
Dan zuig ik in dien glans mijn ziel en zinnen dronken;
Wat lekkernij is dat! Hoe smaken mij die vonken!
Mijn zinnen loopen hier aandachtig in een ring :
130 'k Herdenk, hoe ik weleer mijn heil ten dissche ontving,
In ons Bethanie, hetwelk, twee halleve uren
Van stad, verboden wordt de Priesterlijke muren
't Aanschouwen, door den berg, die tusschen beide stijgt,
En vette olijven draagt, daar hij zijn naam of krijgt.
135 Wat was 't een lust, nog meer dan Salomon te hooren,
En, voor Gods voeten zelf, te drinken met mijn ooren
Dat woord: „Maria koos het beste deel van al,
Den onwaardeerbren schat, dien niemand rooven zal.
Loop, Martha! loop, bezorgd om tafel, haard en stoelen:
14o Een stille aandachtigheid spoeit meer dan 't ijdel woelen.
Boetvaardigheid is veer het aangenaamste onthaal."
0 troostelijkste Lon! wat schoot gij voor een straal
Iii 't binnenst' van mijn hart, toen ik, als opgetrokken,
't Albast, vol balsem, brak op uw gezalfde lokken,
145 Uw voeten kuste, en wiesch in eenen zilten vloed
Van tranen, bortelende uit een beklemd gemoed;
Beklemd, doordien het zich zoo schendig ging te buiten.
0 voeten ! mocht ik u, met deze ontvlochten tuiten,
Nog drogen, als weleer, daar spansel, bag en snoer
15o En keten en kleinood gesmakt lag langs den vloer ;
Daar God geen peerlen koos voor biggelende tranen
Van 't needrig hart, gezind van 't ijdel' zich te spanen.
Dat nokken, dat gezucht (een spiegel voor de jeugd,
Verdwaald van 't rechte spoor) verkeerde in enkle vreugd.
Het mag u heugen, wat al jammers wij bedreven,
1 55
Om broeder Lazarus, gevaren uit dit leven,
En reé den vierden dag gezonken in het graf;
Toen Jezus aankwam, die den zustren hope gaf,
Dat d'eens verdorde spruit weer bloeien zoude en botten,
t6o Hoewel 't begraven lijk alreede sloeg aan 't rotten,
135. Nog meer dan Salomon: toespeling op Luk . XL : 3i. —
14o. Spoeit me e r: brengt meer spoed aan. — 146. Bort elen d e: borrelende. — 148. Tuiten: haarvlechten.
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En van zich gaf een bange en een benauwde lucht.
Hij weende zelf op 't graf, en loosde zucht op zucht,
En riep hem, bij zijn naam, uit 's doods onzichtbre hoeken.
De doode ontwaakt, verrijst, bewonden met zijn doeken,
165 En sprietoogt tegens 't klare en nu ontwende licht,
En, als herboren, keert tot zijnen ouden plicht.
Dit ging de kroon te na en eere der Levijten,
De wolven, bits van tand, die 't lam de keel afbijten,
En klinken 't aan den stam en bladeloozen paal.
17o Helaas ! mijn geest bezwijkt, terwijl ik dit verhaal.
Ik stond er neffens u, en gij, ter dood getrouwe,
Stond neffens deze maagd en hallef doode vrouwe,
Gods Moeder, stervende om den dood van 's levees Vorst
Drie nagels in haar hart, in hare blanke borst
175 De speer, en zooveel roën, gesleten op haar lenden.
Dat grimmen, dat gevloek, dat schimpen, schuiflen, schenden,
De hamer en de koord, de spongie en de leer,
De doornekroon, de schup, de terling, en, o Heer!
De gal, gemengd met eék, dat aanschijn, zonder luister,
18o Het zwijmen van de zon, de Hemel zwart en duister,
De doodsnik, en de kreet, in 't uiterste gehoord,
d'Aardbevinge, en natuur en God op ons gestoord.
Joannes ! help, ik sterf. Trouwhartigste behoeder !
Stut Magdaleen, ai, stut I gij stutte Jezus' Moeder.
185 Wat schrijf ik ? Och ! dit blad ziet heel van bloed bevlekt,
Gemengd met nat, 't Welk langs mijn bleeke wangen lekt.
Ten derden dage kon Gods troost dien druk opwegen,
Toen ik ten grave kwam, godvruchtiglijk verlegen,
Om 't Godbeminde lijk te balsemen, v6c5r zon,
190 Daar geene maagdekracht de grafzerk tillen kon;
Maar die was al vertild door meer dan menschenhanden.
1k liep u straks te moet; al mijn gedachten brandden
Van ijver, en ik kreet : „helaas ! Hij lett er Diet.
Mijn toevlucht is geroofd. 0 deernis! 0 verdriet !"
195 Gij schoot met Kefas toe, en zaagt met ijver binnen,
En zaagt den zweetdoek daar, en 't opgerolde linnen,
En scheiddet heel verbaasd, en liet er Magdaleen,
De schreiende, bij 't hol. Daar vond ze, daar verscheen
Haar d'opgerezen Zon, en d'Englen vol erbarmen.
200 Zij vloog Hem toe, en wou Hem kussen en omarmen.
Zij brocht u d' eerste maar van dezen schoonsten dag,
En gaf getuigenis van 't geen zij hoorde en zag.
165. Sprietoogt: pink-oogt.— 169. Bladeloozen paal:kruishout.—
039. V6or zon: 1,66r zonsopgang. — 195. Kefas: Petrus.
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Aldus heb ik mijn hart voor 't jongste eens uitgegoten,
En dank u voor de gunst en 't goed, vanouds genoten ;
205 Terwijl gij, met zooveel godvruchtigen verstrooit,
Al 't aardrijk door, den opgeleiden plicht voltooid ;
Totdat Gods boden ons vergaxen, en geleiden
In 't nieuw Jeruzalem, van waar zij hen verbeiden,
Die 's werelds stormen zijn kloekhartig doorgestreen.
2 i0 Gedenk Maria toch, in 't heetst van uw gebeën!
TEKLA AAN TRYFENE,
HARE HALSVRIENDIN.
Tekla, van keizerlijken geslachte, in Keizer Nero's tijd, leide al hare
juweelen en kleinoodien te kost, om te Ikonium, in den kerker, met Pauwels,
Gods afgezant 1 ), in gesprek te komen; van wien zij onderwezen, treffelijke
huwelijken afsloeg, en eeuwige reinigheid beloofde; waarom zij aangeklaagd,
veroordeeld werd ten viere, door den regen uitgebluscht. Hierna smeet men
haar tweemaal in bet dierenperk, nog eens voor slangen en stieren; maar
wonderlijk door God verlost zijnde, en Tryfene, eene hooggeboren vrouw,
met meer anderen, Christus toebrengende, vertrok naar Seleucie, daar zij
dit Leven om een beter verwisselde.

Prechte halsvriendin, gelouterd door de proef,
Tryfene1 scheld mij kwijt, dat ik uw hart bedroef,
En van Seleucie u voor 't allerjongst bedanke
Tot in Ikonium; daar gij Gods teére ranke
5 Verkwikte, meer dan eens, op 't heetste van den dag,
Die op 't geteekend hoofd zoo fel te steken plag,
En dikwijls zoog al 't sap uit eerstgeteelde loten.
Dat gij doorluchtig zijt, uit Caesars stam gesproten,
Acht Tekia niet zooveel als d' andere geboort',
10 Waardoor u, als een kind des Hemels, toebehoort
Een onuitputbre schat, door 't kruis ons aangestorven,
Die door den slangeboom en Eva's lust bedorven,
En strooiden elk zijns weegs, gelijk 't gewande kaf,
Naar Goden zonder geest, van 's levens oorsprong af;
15 Totdat de Vader zelf, de rijkste van genade,
Met zijn barmhartigheid en wijsheid ging te rade,
En door den herder zocht het afgedwaald geslacht ;
Waaronder ik, de minste en simpelste geacht,
Mijzelve, lof zij God! met recht gelukkig reken,
20 Van dat t' Ikonium Gods licht wierd opgesteken ;
Daar in des kerkers nacht de roem van Tharsus zat,,

O

9 A fgezan t: apostel.
13. Strooiden: ons verspreidden. —
Paulus.

21, De

roem van Tharsus:
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Wiens troost mij waarder was dan 't spillen van mijn schat
En pracht, waardoor ik drong door steen, door staal, door ijzer,
En knarsende metaal, uit ijver tot een wijzer,
25 Dan Pallas en haar school; die, staande op spits vernuft,
Het wit der wijsheid mist, en buiten Christus suft;
Wiens liefde mij, zoo dier van zijn gezant bevolen,
Deed tarten en versmadn de mutserden en kolen,
En vlammen, op een sprong van boven uitgebluscht,
3o Door een geborsten wolk. Zijn liefde kon mijn lust
Tot rijke bruidegoms en bruiloften verjagen,
En afslaan al 't gevlei der hardaanstaande magen :
Ook toen ik in uw huis gedoemd zat en bewaard,
En gij, nog Afgodist, uit een meedoogende aard,
35 Mij garen in uw schoot woudt bergen, voor de tanden
Des hongerigen leeuws, gesard om aan te randen
De Godverloofde Maagd, gelijk een lekkre buit.
Gij schreide, om mijnentwil, des nachts uw oogen uit :
„Och, dochter ! geef gehoor. Wat dolheid doet u razen ?
4o Zal zoo een jonge bloem de wilde dieren azen ?
Een bruid, eerwaardiger den brulgom thuisgebracht,
Wiens lachende geluk en adel gij veracht,
En tergt tot zulk een wraak ; waarvan zijn geest gedreven,
Die aanhiel om uw echt, nu aanhoudt om uw leven.
45 Of zal Androklus' lot u waaien in den mond?
't Is waar, hij brocht het lijf geheel en ongewond
Uit dat benauwde zand, waarin hij stond verwezen ,
Maar gij hebt nooit den leeuw in zijn spelonk genezen,
Noch splinters uit den poot getrokken, als de Daak.
5o Helaas! de dag breekt aan, dat gij, tot elks vermaak,
In 't worstelperk, wiens galm uw doodkreet na zal bauwen,
Met zachte vingeren moet vechten tegens klauwen,
Vervaarlijk voor gebulk en horens van den stier.
Wat is een blatend schaap bij zoo een brullend dier !
55 Dit lichaam kan niet meer dan voor een brok verstrekken,
In d' opgesparde keel, wiens tong het bloed zal lekken,
Gelijk de versche wijn op lekkre tongen smaakt.
Och, dochter ! 'k hoor het been, dat op zijn kiezen kraakt."
Zoo hield gij schreiende aan, totdat d' aartswichlaars kwamen,
29. Op een sprong: eensklaps. — 32. Hardaanstaande magen:
ernstig dringende bloedverwanten. — 45. A n d r okl u s: overbekend is de vertelling van dien weggeloopen slaaf, die, in de woestijn gevlucht, een leeuw
van een splinter verloste, die 't beest in den poot stak, en later gevat
en veroordeeld om in 't dierenperk te strijden, door dienzelfden leeuw
niet alleen gespaard, maar zelfs beschermd werd. — 49. De Daak: de
Dacische slaaf.
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6o Gewapend met staffiers, die Tekla met zich namen,
En leidden naar 't altaar, daar 't offer most geschitn,
Voor al 't nieuwsgierig yolk, rekhalzende, om to zien,
Hoe d' eerste Maagd, die 't Kruis op 't voorhoofd durf belij den,
Door 't Kruis getroost, den vorst der dieren durf bestrijden.
63 Ik kwam ter bane, en groette een ieder in het rond.
Gij keerde uw aanschijn om, van droefheid, toen ik stond
Omringd van 't priesterdom, met zoo een jeugd verlegen.
Hun spraak kon 't aardsch gebouw, maar niet mijn hart bewegen,
Hetwelk hun rede dus met tegenrede stuit :
7o „Het waaide een fellen storm, en 't zag er bijster uit,
Toen Belus' priesterschap en 't opgeruide Babel,
Niet passende op den Vorst, noch op zijn staf en sabel,
Ontweldigde het hof den wijzen Daniel,
Vergever van den draak, verdelger van God Bel ;
75 En smakte hem in 't hol, dat daaglijks menschen braste.
Maar 't eeuwig wakende oog, 't welk op dien jongling paste,
Betoomde zoo den muil van 't afgevast gediert',
Dat het dien vromen held en zijne leden viert.
Dezelve God, die waakte, om d' eere der Hebreeuwen,
So Kan licht zijn eigen maagd behoèn voor dulle leeuwen.
Zoo niet, zij staat getroost. Verslinders! vliegt vrij aan.
K omt, maalt met uw gebit Gods zuiver korengraan,
Opdat het Englen voede, en hun voor manna strekke.
Waar draalt de leeuw ? Hij koom. Dat ieder vrij vertrekke !"
85 Zoo maak ik 't priesterdom met veel braveerens moe.
Zij gaan ; ik worde ontkleed tot aan den middel toe.
De gansche schouwburg ziet dit spel met strijdige oogen,
Dees' tot barmhartigheid en die tot straf bewogen;
d' Een klachtig, om de maagd en maagdelijken staat;
90 Een ander lastert haar, die 't wierookvat versmaadt,
En d' oude heiligheid van 's lands gevierde Goden.
d' Een bant haar buiten 't Rijk ; een ander wil haar dooden.
Terwijle slaakt het hok, op 's Oversten bevel,
Drie leeuwen, even groot van lichaam, even fel
95 Van opzicht en gebit. Zij schuimbekken en brullen.
De mane vliegt om 't hoofd. Men ziet de staarten krullen.
Ik lonk hun lieflijk aan, en staroog hemelwaart.
Daar mocht gij zien, hoe snel hun grimmigheid bedaart,
Gelijk 't verbolgen meir, op 's Heilands wenk en spreken,
Too En zooveel wateren en winden t' effens streken,
Uit rechte eerbiedigheid tot aller waatren Heer.
6o. Staffi e r s: krijgsknechten. —66, A an s c h ij Li; gcld..t. — 9o. Las tert
haar: scheldt haar. — 95. Opzicht: uitzicht, aanzien.
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Zoo streek mijn lonkend oog die ruige lokken Weer;
Zij staan een pons verbaasd, en weten van geen grieven.
In 't einde, recht alsof ze op eene maagd verlieven,
105 Of haar eerbiedigheid toedragen in het hart,
Genaken ze van verre allengs. D' een kwispelstart,
Een ander neigt het hoofd. Een ander ondertusschen
Komt mij den zoom van 't kleed, of bet de handen kussen,
Of geeft den rossen hals te streelen aan mijn hand.
I 1 0 Zoo scheide ik onverleemd tot tweemaal uit het zand.
Zoo bleef ik ongeschend van stieren, en van slangen,
En, ziende nu mijn dood voor oogen met verlangen,
Erinner u nog eens 't vanouds bekend geval,
Op hoop dat dit uw huis en maagschap sterken zal ;
115 Wanneer de wreedheid stormt op 't aangevaard betrouwen,
Volhard in God, en leef gedurig in 't aanschouwen
Van Hem, die 't al vervult met kracht en majesteit,
En blijft der vromen troost, als ziel en lichaam scheidt.
PELAGIA AAN LUCIAAN,
HAREN PRIESTER.

Pelagia, Luciaans leermaagd 1), van den Kornel weggeleid, om de afgoden
te bewierooken, of geschoffeerd schrikkelijker dood te sterven, geliet zich
van opzet te veranderen, en verzocht naar huis te keeren, om zich eerst op
het statigste te versieren en dan te gehoorzamen; waarop zij teruggevoerd,
vroolijk
en sierlijk, op haar moeders schoot, van de zusteren uitgestreken
ten dake afsprong, om hare kuischheid in den Hemel te bergen.

2),

Elagia, de minste uit alle uw leerelingen,
En reede, om, uit den top van 't steile dak, te springen,
Naar 't hemelhooge dak, met starren overguld,
Dankt Vader Luciaan, uit dochterlijke schuld,
5 Voor veel gedienstigheén, en uitgepikte spreuken,
En lessen, in haar ziele en geest geleid, als kreuken,
Om nimmer te vergaan, maar op zijn juisten tijd
Te dienen, voor een maagd, den Hemel toegewijd;
Waarom haar d' aarde haat en blindelings veroordeelt.
10 'k Heb 't aanschijn van mijn ziel gespiegeld in uw voorbeeld,
Der Priestren eer, den roem der heimelijke school
Van Antiochien. Indien ik ergens dool,

p

1)

Leer maagd: kweekelinge. 2) Uitges tr eke

n:

uitgedost.

iro. Onverleemd: ongedeerd. — Pelagia aan Luciaan. 4. Luciaan:
deze was priester te Antiochie en werd in den jare 312 gemarteld, onder
Keizer Maximinus. Hij stond in grooten naam van geleerdheid en heiligheid.
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Zoo dool ik buiten 't spoor der goddelijke lesse.
Gij beet mij hier in 't oor, hetgeen Makaar t'Edesse
15 U eerst in 't oor beet van Gods Kruisgeheimenis,
Waarin der zielen heil en hoop begrepen is,
Van aardschgezinden zwaar en lastig te begrepen.
De wereldwijzen, die alleen de zinnen slijpen
Op aanzien en genot, gaan noode uit hunnen tred.
20 Het eb van staat en pracht en middelen, de smet
Van naam en faam, de schrik voor pijn en eerloos sterven,
Nakomeling en huis te gronde te bederven,
Zijn bergen in den weg. Wie stapt er over heen ?
Wie dringt door 't naaldenoog met krenken van zijn le6n ?
25 't Is enkle razernij. Die harsens zijn krankzinnig.
Dees' wereld lacht te zoet, te dartel en aanminnig.
Heft reien aan. Brengt wijn en kransen voor den dag.
Gebruikt uw tijd. De zon schijnt schooner dan ze plag,
En gaande, t' avond spade, in 't westen onderduiken,
3o Belacht die haren glans verzuimden te gebruiken.
Doch gij bereikte schaars het peil van twalef jaar,
Of wist die vleierij, dat lachende gevaar,
t' Ontzeilen, schoon zoo vroeg uw ouders overleden ;
Van wie gij schatten erfde, en 't beste goed, de zeden,
35 Den Godsdienst, en de tucht, en wat, der ziel gezond,
Gij zoogt uit 's moeders borst, en leerde uit haren mond;
Alsof natuur u scheen het pad naar God te banen.
Gestadige gebeën, gezouten in uw tranen,
t' Onttrekken van de spijs, het spanen van den wijn,
4o Gesteurde slaap, om vroeg in aandachts oogst te zijn,
Stilzwijgendheid, om niet te slibberen in 't spreken,
't Hanteeren van de pen, om armoede en gebreken
Te stutten met die winst, nadat al 't errefgoed
Des naakten lijf gekleed, zijn honger had geboet,
45 En wat volmaaktheên meer aan ouder boomen groeien,
Die zag men in een spruit van zes paar jaren bloeien.
Aldus brocht ons geluk u herwaarts van d' Eufraat,
Den stroom van uw geboorte ; en 't priesterlijk gewaad
5 4. Makaa r: onzeker is het, wien van de onderscheidene Kerkgeleerden,
die den naam van Makarius voerden, Vondel hier op 't oog had. Men zou
allicht denken aan Makarius den oude, die in een klooster op 't gebergte
Scetis leefde en leermeester was van Evagrius, ware het niet, dat deze
Makarius in 't jaar 3o1 geboren werd en dus onmogelijk de leermeester kan
geweest zijn van den reeds in 312 gemartelden Lucianus. Van Makarius van
Alexandrie kan hier nog minder sprake zijn, daar deze eene eeuw later leefde.
Het waarschijnlijkste komt mij voor, dat hier bedoeld wordt de Patriarch
van Jeruzalem, die in 312 derwaarts geroepen werd, zich een heftig bestrijder van Arius betoonde en de Kerkvergadering van Nicea bijwoonde.
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Aanschietende, als een licht, bestraald van outerzonnen,
5o Hebt gij mijn moeder en haar dochters God gewonnen ;
Doch niet zoo stil, of 't gaf 's lands vierschare achterdocht;
Die door een tong, misschien met gaven omgekocht,
Bewust van mijn belofte, op moeders huis laat passen,
Met eenen drommel yolks mij schichtig komt verrassen,
55 En hene-rukken, daar de schender staat gereed,
En 't maagdenharte dreigt met al wat gruwzaam heet.
Zoo wordt een jonge duif het warme nest ontnomen,
Om 't welk de moeder vliegt, die 't jong te hulp wil komen ;
En wat is 't wonder ? Want geen oude is heden vrij
6o Voor wreedheid, recht genoemd de kindertirannij :
Gelijk nog onlangs bleek aan dat paar kinderzielen,
d' Onnoozle tweelingen, die op elkander vielen,
Te Nikomedie, daar 't kindergraf zal staan
Ter schande van het hof en Maximiniaan.
65 Ik, tredende in een ring van hoplien en soldaten,
En nu van menschenraad, doch niet van God, verlaten,
Grijp moed, en heldre 't oog, als hadde ik mij beradn.
'k Verzoek niet ongetooid, maar opgepronkt, te gaan
Ten offer, waar 't hun lust, en 't wierookvat te zwaaien,
7o Voor 't onverzoende altaar, en zoo 't gerecht te paaien.
Op zulk een aanbod wordt de hopman blij te moe,
En lett zijn roof terug naar moeders drempel toe;
Daar 't al in tranen zwom, en steende in zijn gebeden.
Ik stijg de trappen op. Het krijgsvolk wacht beneden.
75 Mijn moeder prijst mijn wit; mijn zusters prijzen 't mee,
Een ieder om het zeerst. Haar ijver houdt geen stee.
Ik worde, op moeders schoot, gekleed in witte zijde.
Mijn eene zuster kemde, en d' andere krulde, en vlijde
En streelde 't hangend haar, en gaf 't een heldren glans.
8o De moeder kranst mijn hoofd met eenen lauwerkrans,
En geeft mij in de hand een groene pallemveder.
Zoo zwier ik vroolijk langs mijn kamer heen en weder.
En spreek, voor 't allerlest, haar elk een hart in 't lijf:
„Men oordeel zoo men wil: dit werk is Gods bedrijf.
85 Wat past Pelagia op roemen of verachten ?
Pelagia, een maagd, zal sterken Samson slachten,
En haar erfvijanden beschamen, door een dood,
Vrijwillig aangegaan, in 't nijpen van den nood.
Als 't zuiver brein en bloed in 't geil gezicht zal spatten,
go Zoo kan het tuigen, dat d' onzuiverheid geen vatten
59. W at is 't w ond e r: wie zou het verwonderen. — 0 u d e: leeftijd.
—75
. Wit: doel. -- 76. Steé: maat. — 85. Wat past—op: watgeeft—om.
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Aan Christus' maagden vindt, die, met een hemelsprong,
Ontglippende dees' jacht, genaken 't veilig honk.
Lukrees storf veel te spa aan Naar besproken wonden.
Groothartig storf ze, maar lafhartig eerst geschonden
9 5 Van dien geweldenaar. Mijn kuischheid, dus belaagd,
En, als een bloode hinde, in 't valsche net gejaagd,
Zal 't schandelijke net met blijdschap straks ontglippen."
Zoo spreek ik zelf, of eer Gods ijver met mijn Eppel].
De zusters nemen mij al weenende in den arm,
1 oo Mijn moeder kust mijn mond. Al 't huis is vol gekarm :
„Nu dochter !" zeit ze, „ga, daar u geen schenders dwingen
Wij volgen op die streek, en kiezen, eer te springen
In eenen killen stroom, dan in den gloenden brand
Van eenig woest soldaat of Casars lijftrawant
105 Te zengen, 't geen natuur de vrouwen leert bewaren."
Dit schrijf ik in der ijl, getroost om voort te varen.
Dees' brief verdadig rnij, of iemand mij besprak.
Zoo stijg ik regelrecht ten Hemel, van ons dak.

GpcSibo Zretnen of §otipoctriiten.
DE 6de PSALM.

0

5

1o

Ch ! straf mij niet, in uwen toren,
Noch leg mij niet mijn schuld te voren,
In uwe gramschap, lieve Heer !
Ontfarm u mijns! ik leg ter neder,
Ter dood toe krank ; genees mij weder!
Mijn beenen t'siddren meer en meer.
Mijn ziel is vol ontsteltenissen.
Help, God ! hoe lang zal zij u missen?
Och! keer uw aanschijn toch naar mij,
En ruk mijn ziel uit zooveel strikken ;
Maak mijnen geest van alle schrikken
Des doods, door uw genade, vrij.
Want niemand, daar de dooden leggen,
Weet prijs en eer van u te zeggen ;

93. L u k r e e s: Lucretia. — 107. 0 f: zoo. — Bespr a k: lasterde. —

Davids Tranen of Boetpsalmen. Zij zijn uit denzelfden tijd als de Brieven
der Heilige Maagden, waarachter zij het eerst gedrukt voorkomen. Later
werden zij met vrij groot tekstverschil herdrukt in Vondels vertaling der
Psalmen (1657).
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Wie looft u in den helschen kuil ?
Ik ging in arbeid van al 't stenen ;
'k Zal, nacht op nacht, in 't bedde weenen,
En wasschen het, terwijl ik huil.
'k Zal 't bed met tranen overspreien,
Mijn oog is blind en rood van schreien ;
Van hartzeer wierd ik grijs en oud,
Bij zooveel haters, die mij pramen.
Nu wijkt van mij eens of al t' zamen,
Gij, die van recht noch regel houdt !
Want mijn gekerm kwam God ter ooren.
Gods goedheid won mijn bee verhooren,
Mijn smeeken ging hem aan het hart ;
Dat nu zoo menige als mij haten,
Verbaasd en schaamrood 't veld verlaten,
En haastig vlién, van schrik benard.
DE 3 I ste PSALM.
Elzalig mag men zulk een houden,
Wiens schulden God heeft kwijtgeschouden,
Wiens misdaan Zijn gent, bedekt;
Welzalig, wien 't betaling strekt,
Dat God hem geen verloop toereken,
En in wiens geest geen valschheen steken.

W

5

10

15

20

Om 't zwijgen van mijn boos geweten,
Is mijn gebeent' veroud, versleten,
Terwijl ik kreet den dag ten end.
Ik voelde en kende mijn ellend',
Toen, dag en nacht, Uw hand, Uw toorn
Mij drukte en prikte, als met een doorn.
Ik heb mijn zwaar vergrijp beleden,
En U mijn ongerechtigheden
Niet meer verborgen. 'k Sprak : „welaan!
1k wil mijzelven melden gaan,
En Gode ontvouwen al mijn boosheid!" —
En Gij vergaaft mij mijn godloosheid.
Hierom zal elk, geneigd to boeten,
Bijtijds zich worpen voor uw voeten,

22. Pr amen: kwellen.
VONDEL IV.
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Eer hem de springvloed henenrukk'.
Gij zijt mijn toevlucht, als mij druk
Omringt, mijn blijdschap ; help mij dringen
Door al, die mij met macht omringen .

25

30

35

'k Zal in uw brein verstand verwekken,
En, langs den weg, dien gij moet trekken ,
U komen wijzen van omhoog,
Ik zal, met mijn zorgvuldig oog,
U naarstig gaslaan en regeeren,
En nimmer 't aanschijn van u keeren.
Slacht paard noch mull, van redn versteken.
Betoom en breidel de gebreken
Der woesten (die u tot geen wit
Verkiezen) met een mondgebit,
En muilprang. Zondaars moeten bloeden,
AN God hen geeselt met veel roeden ;

Maar Gods gena, voor vromen open,
Omlegert hen, die op Hem hopen.
Verblij, verheug u in den Heer,
40Rechtvaardig yolk ! en wien men meer
Vroomhartig en oprecht mag noemen ;
Gij moogt op God met reden roemen.
DE

37ste

PSALM.

0

Ch ! straf mij niet, terwijl uw gramschap blaakt,
Noch haal niet over mijn gebreken ;
Nadien uw pijlen in mij steken,
En uwe hand mij heeft zoo diep geraakt.
5

Uw toren liet niets heels aan al mijn lijf.
Mijn misdaad, die mij dus doet stenen,
Verjaagt de rust in mijne beenen ,
'k Ben, over 't hoofd, gedompeld in misdrijf.

10

Ik draag mijn schuld, gelijk een zwaren last,
Mijn wonden stinken en vervloeien,
Om al mijn dwaasheen, die mij moeien ;
Ik blijf gekromd, en ben aan jammer vast.

15

Ik ga bedrukt, geheele dagen lang,
Mijn lenden zijn vol zuchts, vol schimpens,
Mijn kranke leén vol pijns, vol krimpens ;
Ik leg in lij, en schreeuw : „mijn hart is bang !"
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Gij kept, o God ! al 't geen wat ik begeer,
Mijn zuchten is u niet verborgen.
Mijn hart, vol onrust, krielt van zorgen.
Mijn kracht is weg; mijn oogen zien niet meer.
Bekende en vriend kwam op mij aan, en viel
Met al zijn macht mij dapper tegen.
De trouwste stond van veer verslegen.
'k Leed last van hen, die stonden naar mijn ziel;

25 Die wenschen, dat mij niet ontmoeten mag
Dan ramp en smaad, om zich te wreken,
Slechts logentaal en laster spreken,
En leggen toe op valschheid, al den dag.
3o

35

Ik sta en zie, als doof, dien handel aan,
En als de stomme, en sprakeloozen;
En, als de doove, bij de boozen,
Schijn een, die hun niet weet te wederstaan.
Omdat ik had mijn hoop gegrond op God,
Zult gij, mijn Heer, mijn God! mij hooren.
1k zei: „laat haters, heet van toren,
Niet huppelen, om mijn rampzalig lot."

Zij stoffen en braveeren hemelhoog,
Terwijl mijn wankle beenen beven ;
Ik ben de roen ten roof gegeven.
40Mijn lijden staat geschreven voor mijn oog.
'k Zal blijken doen, hoe groot een schuld ik droeg,
En leggen toe, om die te boeten.
Mijn vijand, die mij voor zijn voeten
Ziet liggen, juicht, en heeft nu kans genoeg.
45

5o

't Getal, dat mij met onrecht haat, wint aan.
Zij schenden mij, die goed beloonen
Met kwaad, en zich ondankbaar toonen,
Omdat ik volgde en hiel de beste baan.
Mijn Heer, mijn God ! verlaat mij nimmermeer,
Noch wijk van mij met uw genade.
Uw bijstand kome mij te stade,
0 God mijns heils, mijn allerwaardste Heer !
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Ntfarm U mijns, o God! in mijne ellende,

Naar uw genade en goedheid, zonder rnaat ;
Naar uw genade en goedheid, zonder ende,
Wisch t'effens uit al mijn bedreven kwaad!
Ja, wasch mijn hart, zoo schuldig aan uw toren,
En zuiver mij, die zoo bezoedeld ben:
Nadien ik nu mijn misdaads schandvlek ken,
En mijn misdrijf mij t elkens komt te voren.
'k Heb tegen U, voor U alleen, misdreven,
Opdat Gij blijft, rechtvaardig in uw woord,
En henengaande, in 't recht het vonnis geven,
Mij overtuigt, en stom maakt, zoo 't behoort.
Want ziet, ik ben in onrechts smette ontvangen.
Mijn moeder was 't, die mij in zonde ontving.
De waarheid was 't, die U ter harte ging,
En 't oprecht hart, Uw opperste verlangen.
Gij toondet mij zooveel geheimenissen,
En raadsels van Uw wijsheid, diep en rijk.
Met hysoop zult Gij al mijn smet afwisschen,
En wasschen mij van zondig slijm en slijk.
Dan zal ik 't sneeuw in zuiverheid verdooven,
Dan zal de vreugd doorschateren mijn oor;
Dan is 't al galm van blijdschap, wat ik hoor,
En 't krank gebeente, aan 't hupplen, zal U loven.
Och keer, och keer uw aanschijn van mijn zonden,
En wisch toch al mijn lastervlakken uit;
Herschep in mij (zoo werde ik rein bevonden)
Een zuiver hart, daar enkel lof uit spruit.
Vernieuw mijn geest, mijn wil, mijn lust, van binnen ;
Verstoot mij, Heer! niet van Uw aangezicht.
Onttrek mij niet uw geest, die mij verplicht
U, zonder end, van harte te beminnen.
Geef mij dees' vreugd, die uit Uw heil komt bortlen
Gelijk een bron, en lijf en ziel verkwikt ;
En laat Uw wet in mijnen boezem wortlen,
Door uwen geest, een kracht, die 't al beschikt.

19. H y s o o p. Versta : de olie van eene lipbloemige sierplant, die rijk is
aan etherische olie en in de rotsachtige streken van Zuid-Europa voorkomt.
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Dan zal ikzelf de trouweloozen leeren
De rechte baan, waarlangs men stijgt naar God;
En 't reukelooze en goddelooze rot
40Zal, schuw van 't kwaad, zich naar zijn Schepper keeren.
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0 God! dien ik, met recht, mijn heil mag noemen,
Ontsla mij van dees bloedschuld, lang beschreid;
Opdat mijn tong, al juichende, mag roemen
Van Uw genade en Uw rechtvaardigheid!
Gij zult, o Heer, mijn lippen openbreken,
Opdat mijn mond Uw lof en eer trompett';
Want waart Gij meer gediend net offervet,
Gewis, ik had Uw offer aangesteken.
Maar Gij zijt min gediend met offerdieren ;
't Brandoffer, dat Uw Majesteit behaagt,
En dat Gij kiest voor kalveren en stieren,
Is 't nedrig hart, gebroken en vertsaagd.
Dat Uwe gunst, o Heer! tot Sions beste
Gedij, naar 't hart, hetwelk Gij tot haar hadt.
Zoo groei, zoo bloei Jeruzalem, Uw stad,
Ten Hemel toe, met uitgelelde veste!
Dan zal de smook der offeranden varen
Ten Hemel, die vermaakt wordt met dees' vlam;
Dan zal men U opoffren koe en ram,
En kalf en stier, op Godgewijde altaren.

DE IOI ste PSALM.

0

5

TO

II.

Heer ! verhoor mijn smeeken !
Mijn schreien klim tot Dij !
Keer 't aanschijn niet van mij,
Zoo dikwijls 't hart, versteken
Van troost, is in de klem,
Neig d' ooren naar mijn stem !
Zoo dik Gij mij hoort stenen,
Verzacht terstond de pijn,
Nadien mijn dagen zijn
Gelijk de rook, verdwenen;
En mijn gebeent' verschrookt,
Als brandhout, zwart berookt.
V er schrook t: verschroeid, saamgekrompen,
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Ik ben, als 't hooi, geslagen,
Getroffen van omhoog,
En 't hart is dor en droog.
'k Vergat, door al het klagen
En kermen, in der nood,
Mijn nooddruft en mijn brood.
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Door 't zuchten, in die pijne,
Versmolt mijn vleesch; ik scheen
Een geest, en vel, en been;
Of als, in een woestijne,
De pelikaans natuur,
Of nachtrave in den muur.
Ik waakte, en slachtte musschen
Omhoog, op 't eenzaam dak,
Wat vijand was, versprak
Mij daaglijks ondertusschen;
Wat flus mij eere gaf,
Zwoer mij zijn vriendschap af,
Omdat ik asch most eten,
In plaats van brood ; omdat
Ik tranen mengde in 't nat
Mijns kelks ; want gij, gebeten,
Mijn opgegrepen leen
Verpletterde op den steen.

Verloopen zijn mijn jaren,
Gelijk een schim vergaat,
Die nimmer stille staat ;
40 Verdord zijn al mijn wren,
Gelijk 't gemaaide gras
In hooi verkeert zoo ras.

45

Maar Gij, o Heer ! blijft leven,
Door eeuwen zonder tal,
En Uw geheugnis zal,
Door al de rij der neven
Van 't oudst en jongst geslacht,
Gedurig zijn geacht.

5o

Gij zult, noch nauw aan 't rijzen,
Aan Uw berg Sion, daar
Men rookt op Uw altaar,
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Barmhartigheid bewijzen ;
Want die genadetijd
Genaakt, en dwaalt niet wijd ;
55
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65

En Uwe knechten dragen
Alreé, in hoop zoo trouw,
Vast steenen aan Bien bouw,
Hun opperste behagen.
Zij zien Uw land, o Heer !
Meedoogende aan van veer.
Het Heidendom zal tsagen
Voor Uwen naam, ontzien,
Geeerd bij alien, wien
Gij schepters geeft te dragen ;
Omdat God Sion bouwt,
Daar elk zijn glans aanschouwt.

7o

Hij zag met goedige oogen
Op 't nederig gemoed,
Hetwelk Hem viel te voet,
Eerbiedig en gebogen ;
Hij keerde zich niet straf
Van zulke bidders af.

75

Nu laat dit al met orden
(Opdat het blijf' gedacht
Bij 't volgende geslacht)
En vlijt beschreven worden ;
Opdat nakomeling
En neef Gods glorie zing'.
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Want God zag uit de wolken,
En van Zijn Heiligdom,
Ter aarde neder, om
Alle afgezuchte volken
Te slak en, uit 't gevaar
Der boeien, overzwaar ;
Om, van zijn ijzren keten,
t' Ontsluiten, door Zijn raad,
Der omgebrochten zaad ;
Opdat het uit mocht meten,
In Sion, 's Heeren naam
En ongemeten faam ;
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En Zijnen lof verklaren
Door gansch Jeruzalem ;
Daar landen y olks, voor Hem,
Gelijk een ziel, vergaren;
En Vorsten van ontzag
Hem dienen, dag aan dag.
'k Ging dus dees' rede tegen,
In 't bloeiendst mijner jeugd:
Ontdek mij, die 't vermeugt,
Mijns levens korte wegen ;
En ruk mij niet, zoo vlug,
Ter halve baan terug!
Uw jaren doen hun ronden,
Geslachten uit en in ;
Gij grondvestte, in 't begin,
Den aardboOm zonder gronden;
Den boog des Hemels spant
Gij, met Uw sterke hand.
't Gewelf, met licht geladen,
En starren, zon en maan,
Zal slijten, zal vergaan,
Verouden, als gewaden ;
Gij, rijk van macht en eer,
Verandert nimmermeer.
Wat kreitsen om ons drijven,
Gij wisselt, t' zijner tijd,
Hen, als een kleed verslijt ;
Maar Uwe jaren blijven ;
Uw Wezen blijft alleen,
Gelijk het was voorheen.
Al Uwer knechten zonen
En hun onsterflijk zaad
Die zullen, eens van kwaad
Bevrijd, Gods stad bewonen,
Bestendig en altoos,
In 't eeuwig endeloos.
DE I 29ste PSALM.
Heed om noodhulp riep
Ik U, uit 's afgronds diep ;
0 Heer! aanhoor ons schreien,
En luister toch, en let

0
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Met aandacht naar 't gebed,
Waardoor wij hulp verbeien.
Wilt Gij ten oordeel gaan
Op 't geen hier werd misdaan,
Wie kan zijn zaak verweren ?
Maar Gij verzoent de smet,
Door Uw genadewet ;
Geen misdaad kan mij deren.
Mijn ziel betrouwde op 't Woord
Van God, die mij verhoort ;
Mijn ziel beval haar zorgen
Aan God. Al Gods geslacht
Betrouwt haar hoop Gods wacht,
Tot 's nachts toe van den morgen.
Want bij zijn Majesteit
Vint elk barmhartigheid,
En voiheid van genade.
Hij strekt der stam men zoen ;
Hij rekent geen misdoen,
En draagt hun schuld en schade.
DE i4i ste PSALM.
Il mijn gebed, o Heer ! verhooren,
En yang mijn smeeken met Uw ooren ;
Gelijk de waarheid van Uw mond
Zich aan vergiffenis verbond.
Verhoor mijn bede nu rechtvaardig,
Gelijk Gij toezelt zoo meéwaardig.

w
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Wil niet met Uwen dienaar rechten ;
Want niemand leeft er van Uw knechten,
Die voor Uw aanzicht kan bestaan,
En gerechtvaardigd henengaan ;
Naardien mijn vij and, zoo verbolgen,
Mijn ziel belaagde, en kwam vervolgen.
Hij plofte in 't stof mijn zwakke leden,
Vervoerde mij in duisterheden,
Gelijk de dooden, schier vergaan ;
Mijn geest ging angst en doodschrik aan,
En 't hart in 't lijf, van schrik gedreven,
Begon te siddren, en te beven.
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Ik overdocht al d' oude tijden
Der vaderen, gered in lijden;
Ik overlelde al 't geen Gij wrocht,
Wat schepping, wat gent, vermocht.
Mijn zinnen staarden op Uw werken;
1k kon alszins Uw goedheid merken.
Toen fief ik, met een vast betrouwen,
Mijn handen, dicht ineengevouwen,
Naar U, voor wien mijn ziel wel schijnt
Een land, dat regen hoeft, en kwijnt ;
0 Heer! verhoor terstond mijn smeeken :
Mijn geest is, als mijn hart, bezweken.
Och ! keer Uw aanschijn nergens hene
Van mij, of 't gaat mij als dengene
Die t' zink gaat in den diepen grond.
Naardien op U mijn hope stond,
Laat, eer de Zon nog wordt herboren,
Mij d' uitspraak van genade hooren !

Ai ! wijs, wat weg ik op moet streven ;
Dewijl ik heb mijn hart geheven
Naar U. Ontruk mij toch de laag
40Des vijands, nu ik t' Uwaart jaag.
Leer mij Uw wil en wensch verrichten ;
Want Gij, mijn God! kunt mij verlichten.

45

5o

Uw goede geest zal mij geleiden
In 't rechte land en versche weiden ,
Om Uwen naam, vol Majesteit,
Zult Gij een lucht van billijkheid,
Een Leven, dat de ziel kan azen,
Mij lieflijk in den boezem blazen.
Gij zult mijn ziel ontslaan van plagen,
En mijn erfvijanden verjagen,
Door Uw gent,, mij toegezegd ;
Vermits ik ben Uw eigen knecht,
Zult Gij vernielen al de klauwen,
En haters, die mijn hart benauwen.

OP HET PATER-NOSTER VAN FRANCOIS XAVEER. 395

Op

Ott (Paimaiositr

DES ZALIGEN VADERS EN APOSTELS VAN OOST-INDIAN,

FRANCOIS XAVEER.
AAN HETZELVE HEILIGDOM.

0

heilig kerkjuweel
Van zaligen Xaveer,
Die in het Oostersch deel
Der wereld, jezus' eer

2. X aveer: Francois Xaveer was een noon van Don Juan Josse, een
edelman uit Navarre, en van Maria Azpilcueta; hij werd geboren op den
7den April 5506 in het kasteel van Xavier, aan den voet der Pyreneeen,
en was de laatste van een groot getal kinderen, die alien den wapenhandel
oefenden, terwij1 hij, door ijver voor de studie gedreven, zich naar Parijs
begaf, aldaar onderwijs genoot in de wijsbegeerte, en tot meester in de
Vrije Kunsten werd aangenomen. Tot leeraar aangesteld aan het College
van Beauvais, knoopte hij vriendschapsbetrekkingen aan met Ignatius van
Loyola, en was een der weinigen, aan wie deze zijn voornemen kenbaar
maakte om de Societeit van Jezus te stichten. Van dat tijdstip zag hij af
van alle bevordering, welke de wereld hem kon aanbieden, om zich alleen
bezig te houden met strenge oefeningen van boetvaardigheid. Zijne philosophische studien voltooid hebbende, begon hij zich aan die der godgeleerdheid toe te wijden, en niet lang daarna, door Ignatius daartoe aangespoord,
legde hij, met zeven anderen, op Hemelvaartsdag 1534 in de kerk van
Mont-martre, de gelofte af, van zijn leven aan de bekeering der ongeloovigen te wijden. Door Ignatius te Venetic bescheiden, begaf hij zich daarheen, diende er een tijdlang in het Gasthuis der Ongeneeslijken, en vertrok
toen met zijne metgezellen naar Rome, waar Paulus III hem eene zending
opdroeg naar 't Heilige Land, met vergunning, om vooraf het priesterschap
aan te nemen. Weder te Venetic gekomen, volhardde Xaverius aldaar in
zijn dienst bij 't voorzeide Hospitaal, werd tot priester geordend, en bereidde
zich tot het vieren zijner eerste misse, door zich af te zonderen in eene
stulp nabij Padua, waar hij veertig dagen, aan al de ongemakken van weer
en wind blootgesteld, in strenge boetedoening doorbracht. Niet lang daarna
las hij zijne eerste misse te Vicenza, alwaar hij zich voegde bij Ignatius,
die hem met Bobadilla naar Bologna zond. Na deze reize werd hij naar
Rome geroepen, alwaar hij predikte in de kerk van St.-Laurens. De Koning
van Portugal liet omtrent dezen tijd door zijn gezant aan Ignatius verzoeken
om zendelingen, die het Evangelie in de Oost-Indien mochten verkondigen ;
en Xaverius, tot deze zending verkozen, vertrok in 1540 met den gezant
uit Rome, reisde in 't volgende jaar naar Lissabon en kwam den 6den Mei
1542 te Goa aan. Hij ijverde nu met ongelooflijke inspanning tot de bekeering der Hindoes, vestigde den Christelijken godsdienst te Goa, op de
kust van Komorin, te Malakka, in de Molukken, ja zelfs in Japan. Hij stierf
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Verkondigende, u streek
Met zijn gewijde hand;
Als hij een Geest geleek
En Serafijn, van brand
En ijver opgetogen
Ten hemel, voor Gods oogen.
Ter goeder ure kwam
Zoo kostelijk een schat,
Als gij, van Amsterdam
In mijn geboortestad ;
Van onzen Amstelvliet
Aan d' eere van den Rijn ;
Daar Medicis verliet
Des levens zonneschijn,
Op 's hemels welbehagen,
Uit lust tot schooner dagen.
Ter goeder ure en tijd
Bespreekt haar Majesteit
Uw waarde, aan God gewijd,
(Eer zij van d' aarde scheidt)
Aan jezus' Maatschappij,
Opdat dit overschot
Des Heiligs Keulen zij
Een prikkel, om met God
Omhoog, van hier beneden,
In een gesprek to treden.
Zoo trad d' Apostel voor,
Die Indian doorzworf,
En kruiste, op Thomas' spoor,
Eer hij ontijdig storf;

op een eiland nabij China op den 2den December 1562, werd, op den 25sten
October 1619, door Paulus V gelukzalig verklaard en op den 1 2den Maart
1622 gekanoniseerd. Urbaan VIII gaf in het volgende jaar de bul zijner
kanonisatie uit en kende hem den titel toe van Apostel der Indien.
6. U streek met z ij n g e w ij d e hand: zijne vingers over uwe korlen
of koralen been liet loopen. — I1-14. Namelijk, toen Maria de Medicis,
in 't bezit zijnde van zoo kos t el ij k een s c hat als het bedesnoer des
Heiligen, daarmede reisde van Amsterdam naar Vondels geboortestad Keulen. -33 . Op Tho ma s' spoor: volgens de overlevering zou de Apostel Thomas
in Perzie, en daarna in Hindostan het Evangelic hebben verkondigd, en op
last der Braminen met een speer zijn gedood.
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Daar China voor hem lag.
Hoe worstelde zijn hoop,
Om, zonder bloed en slag,
Te winnen 't nieuwe Euroop',
Men hoort dien held nog spreken
Door dit gebedeteeken.

38. 't N i e u w e Euroo p': de volkplantingen en wingewesten der
Europeanen.
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