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Uil en kanselier van 't Rijk,
Dat den Duitschen grond doet daveren,
En 't gebergt' dorst overklaveren,
Op 't rapier, zijn stalen wijk;
0 xenstern / nu druk het zegel
Van genade op 's jonglings schuld,
Pijnigende uw taai geduld,
Toen hij dwaalde van zijn regel;
Toen het Hof, met moeite, een brief
Uit hem perste, in zooveel maanden,
Die hem 't pad naar 't bruidsbed baanden;
Schuif dees' slof heid op zijn lief!
Wijd die smet de zedige oogen
Van zijn lieve Elizabeth;

I. Cornelis le Blon, Ainsterdammer van geboorte, ondertrouwde 2 Juli
5643, oud 27 jaar, met Elizabeth van den Kerckhove, eveneens te Amsterdam geboren en 22 jaar oud. Hij werd geassisteerd met zijn vader Michiel
le Blon en verklaarde op de Heerengracht te wonen; zij was geassisteerd
met Catharina Munx.
3. Over kl aver en: overklimmen. — 4. W ij k: toevlucht.
VONDEL V.
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OP DE BRUILOFT VAN
Deze stelden hem een wet,
Groot van aanzien en vermogen.
Zonder haar verviel de Staat,
Dien gij stutte, zooveel jaren,
Met dat hoofd, vol grijze haren,
Even frisch, en rijp van raad.
Eeuwig menschevleesch te slijten
Met gebit en klauw, 't geweer
Van dien Gotschen winterbeer,
Schriklijk grimmig, in het wrijten
Tegens 't heilig arendsnest,
En, terwij1 hij groeit in 't stroopen,
Pen op pen in bloed te doopen,
Hijgt om aamtocht, op het lest ; —
Eeuwig veldtrompetten steken,
Trommels roeren, nacht en dag,
Rood van weerlicht, slag op slag,
Heet om 's Konings lijk te wreken,
Valt een diere wraak, in 't end,
Als zij mist aan bloed en krachten.
Gun dan Hymen ook zijn nachten,
Venus' vriendschap toegekend.
Gun uw dienaars uit te spannen,
Om te boeten zulk een schd,
Van des oorloogs ongenA,
En de muren weer te mannen.
Die aan 't menschelijk geslacht
Reeden wil, mag niet verzuimen
Ga te slaan zijn joffers luimen,
Somtijds zuur en somtijds zacht.
Vrijers luistren naar geen maren
Van den Teems of van de Sein'.
Ei, vergeef het minziek brein,
Is het uit zijn streek gevaren ! —
Dat men volg' het zachte spoor
Zijner oudren en de wijzen,
Kan de reden niet misprijzen :

17. Haar: huwelijkswet. Kantteekening. — 23. Dien Gotsch en
w inter b e e r: het Zweedsche krijgsheir. — 24. W r ij t e n: krachtig tegenstreven. — 25. 't Heilig arendsnes t: het Roomsche keizerrijk. -32. 'sKonings 1 ij k : dat van Gustaaf Adolf, in den slag bij Lutzen gesneuveld. — 42. Die aan 't menschelijk geslacht reeden wil: die
nieuwe loten wil toereeden, toebrengen aan het menschelijk geslacht.

—45
. Maren: tijdingen. — 49-57. De constructie is : De reden kan niet misprijzen, dat men 't zachte spoor en de wijzen zijner voorouderen volge.

C. LE BLON EN E. VAN DEN KERCKHOVE.

3

d'Ouden gaan de jongen voor.
Overleg uw eerste jaren,
Toen de weèrga van uw ziel
't Jeugdig hart gevangen hiel,
55
Oorzaak van 't gezegend paren,
't Welk u hoip aan uwen wensch,
Rechte beelden van hun vader.
't Zelve vier ontvonkt zijn ader,
Die zich uitgeeft voor een mensch.
6o
Als de Bruiloft is voltrokken,
Die de blijde torts ontsteekt,
Zal de pen, 't geen nu ontbreekt,
U voldoen met stadig blokken.
65 Wint hij, midlerwiji. gepaard,
't Eersteling der bruiloftstelgen,
Schenk het, zonder u to belgen,
Uwen Naam, zoo wijd vermaard.
Laat dien jongen Axel noemen,
En, in dienst van uwen Zoon,
70
Eer bewijzen aan de Kroon,
't Hoogst, waarvan uw Blon kan roemen.
OP DEN HEER

Ghtbrill be Teeming Ban Oubst3oorn,ll
Heer van Oudshoorn, Burgemeester van Amsterdam.

eert dit graf genoeg ;
O Udshooren
Doch niet zoozeer, omdat zijn bloed
Het adellijke wapen droeg;

II. Diedrik (Dirk) de Vlaming van Oudshoorn bekleedde jaren lang verschillende betrekkingen in de Regeering; hij was Schepen in 1608, 1611,
1612, 1614 en 1615, Commissaris van de Wisselbank in 1609, 161o, 1617
en 1618, Weesmeester van 1627 tot 1629, Burgemeester in 1630, 1633, 1635,
1640 en 1642 en Tresorier in 1631, 1632, 1634 en 1636.
Hij was de zoon van Cornelis de Vlaming van Oudshoorn en van Mar58. Rechte b eeld en van hun v a de r: Oxenstierna had, behalve twee
dochters en een zoon, Gustaaf, die jong stierf, nog twee zonen: Johannes,
die, in 1611 geboren, Rijksraad en Rijksmaarschalk werd en in 1642 overleed, en Erik, die, in 1624 geboren, in 1651 Rijksraad werd en in 1654
zijn vader opvolgde als Rijkskanselier. — 59, 6o. De zin is: 't zelfde vuur
ontvonkt de aderen van al wie mensch wil heeten. — 69. Laat dien
jongen Axel n oemen: hij werd, als later blijken zal, naar zijn grootvader, en alzoo Michiel genoemd.
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Maar om zijn ongekreukt gemoed,
En gouden deugd, die zwaarder woeg
Dan goud, in voor- en tegenspoed ,
Hetzij hij heerscht, of wordt gewraakt,
Of aangezocht op 't kussen raakt,
Hij durf gewin en eer versmadn,
Om onder niemands gunst te staan;
En schijnt die roem u veel te rijk ?
'k Zie luttel lijken dit gelijk.

stn be ettro $34n gvtuitrb4iit.
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Oorluchtig koopslot! meesterstuk

Van Keizer, die ons koopgeluk
Aan uw gerief zoo dier verplichtte,
Wat geest heeft uwen naam bedocht ?
garetha Dirks Wuytiers. Den 27sten Augustus 1604 ondertrouwde hij, 30
jaar oud, met Weyntgen Vincents van Bronkhorst, oud i8 jaren. De bruidegom woonde toen in de Warmoesstraat. Uit hun huwelijk werden zeven
kinderen geboren, waarvan eenigen ook door Vondel bezongen zijn.
Dirk de Vlaming van Oudshoorn overleed, blijkens een gedrukt grafdicht
op hem in de Bibliotheca Thysiana (n°. 2198) den 8sten Augustus 1643
te Amsterdam.
I, 2. Mee st er s t u k van Keizer. Hendrik de Keyzer was de stichter
van de thans afgebroken beurs. Niet voor het einde der zestiende eeuw was
men te Amsterdam op de gedachte gekomen, eene geschikte vergaderplaats
te stichten voor de kooplieden, die vroeger aan 't einde der Warmoesstraat
bij elkander kwamen, en er, bij regenachtig weer, onder de luifels der huizen
scholen. De plaats werd met den tijd te eng, en uit een keur van 29 Juli
1592 blijkt, dat de kooplieden toen aan 't oosteinde der Nieuwe Brug zich
vereenigden.
Op die brug stond een houten huisje, het „paalhuisken" genoemd, waaraan een klokje hing, 't welk, te twaalf uren op den middag, omtrent een
half kwartier lang geluid werd; waarna de kooplieden, die gewoonlijk te
elf uren bij elkander kwamen, de Beurs verlaten moesten. In dat paalhuisje
moesten de schippers het paalgeld (ook wel Paal-, Vuur-, Baak- en Zeetonnegeld genoemd) voldoen, en de brieven, Welke zij medebrachten, afgeven,
die dan terstoiid door den paalknecht besteld werden. Doch alzoo de kooplieden op deze vergaderplaats blootstonden voor de gure oostelijke en\ noordelijke winden, had de Vroedschap al in den jare 1586 besloten, de St.-01ofskapel in te richten tot een Beurs. 't Schijnt ook, dat sedert die kapel, en
zelfs de Oude Kerk tot die bestemming hebben gediend, welk laatste is of
te leiden uit een order van kerkmeesteren der Oude Kerk van 17 December
1602, waarbij den twee hondenslagers gelast wordt, „te Beurstijd" een van
beiden in de kerk te zijn. Doch in 't jaar 1607 werd daartoe een plaats
uitgekozen op 't Rokin, aan de zuidzijde van den Middeldam, waar men
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Spruit die van 't veld, dat Dido kocht,
Toen zij haar hof en koopstad stichtte ?
Of heeft de beurs dien naam gebaard,
De beurs, die 't geld met zorg bewaart ?
Zoo blijf de zedigheid bevolen ;
Want schepen, brieven, geld en goed,
En beursgeloof is eb en vloed.
De beurs wordt om haar geld bestolen.
En wat 's een geldelooze beurs ?
Een koopmans gasthuis vol getreurs.
De beurs heeft ook haar martelaren ;
De winst verandert met den wind.
d'Een mist hetgeen een ander vindt.
t' Is kunst, te winnen en bewaren.

alzoo tegen de guurste winden beveiligd was, en besloot de Vroedschap het
stichten eener Beurs met alien ernst door te zetten. Men liet twee teekeningen maken van een nieuwe Beurs, en verkoos de kleinste van de twee.
In de lente van x6o8 werden de grondslagen van 't gebouw gelegd, en op
den 29sten Mei de eerste steen, door Hendrik Hooft, zoon van den regeerenden Burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft. In 1611 arbeidde men aan
den opgang, om welken te bouwen, de Stads-paardenstal, die toen op den
Dam stond, op de Appelmarkt, aan de oostzijde van den N.-Z.-Voorburgwal,
verplaatst moest worden. De Beursstraat, waar voor dezen de sleden plachten
te staan, werd toen ook met fraaie huizen bezet. Op den Isten Augustus
1613 werd de nieuw gestichte Beurs opengesteld, en zulks herinnert op een
zwarten marmersteen, in den noordwesthoek der galerij gemetseld, in
dezer voege:
DOOR GODES ZEEGEN IS TOT GERIEF DER COOPLUYDEN DESE BORSE
GESTIGT EN AN S . CIDIDCVIII DEN XXIX MEYE DEN ISTEN STEEN GELEYT.
EN DEN ISTEN AUG. CIDIDCXIII DE ISTE VERGADERINGE GEWEEST.

Eerst vijf en vijftig jaar later werd het gebouw vergroot, de toren, die
binnenwaarts stond en met een fraai klokkenspel en vier uurwijzers was
voorzien, afgebroken, en in de plaats daarvan, doch meer zuidwaarts, een
kleiner torentje gebouwd, alleen met een slagklok voorz'en. Het fraaie
standbeeld van Mercurius, dat aan den achtergevel stond te prijken, werd
in 167o aan Bartholomeus Eggerts voor zeshonderd gulden, aanbesteed. -2, 3. De zin is eenvoudig: die aan onze kooplieden zulk een gemak verschafte. — 5, 6. D i d o, uit Phoenicia naar de Afrikaansche kust gevlucht,
had, zoo men verhaalt, zooveel gronds verzocht en verkregen, als zij met
een ossenhuid beleggen kon. Zij liet daarop een huid aan dunne riemen
snijden en daarvan een kring slaan over den grond, binnen welken omtrek
zij vervolgens Carthago stichtte. Het kasteel dier stad werd Byrsa genoemd, en sommigen beweren dat, vermits Carthago de aanzienlijkste koopstad werd, en dit kasteel dus als een „koopslo t", zie vs. 1, beschouwd
kon worden, het woord Beurs, in den zin van „huis der kooplieden," daar-

van zijn naam ontleende.
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Uw wissel draaft vast op en neer;
Dat postpaard maakt wel knecht van beer,
En Reinoud kan het schaars berijden.
Het slaat dan voor-, dan achteruit,
En van ter zijde, en wordt gestuit
Met smert; dies pas zijn hoef te mijden.
Verzekert gij het zeegevaar,
Wat borg zal uw verzekeraar
Verzeekren, van uw schA, te boeten,
Daar 't grimmelt van onzekerheen ?
De terling geeft u zes of een.
Wie weet wat kans u zal gemoeten?
Daar nu de zuil 't gewelfsel stut,
Dook eertijds, in zijn rieten hut,
De visscher, die, met list van fuiken,
Den gauwsten Amstelvisch bedroog,
Daar kooplidn, onder uwen boog,
Nu zon, nu regenbui ontduiken.

Mistrouw dan vrij uw koopfortuin!
Karthago lett bestuipt met puin,
En waar is Tyrus ? waar de muren
40Van Sidon, en zijn koopmansstraat ?
Het beursgeluk dat komt en gaat.
't Geluk kan zelden steen verduren.

qt,411 be (gams 53411 gittOttrbedtt.
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vruchtbare akker! grond van steen,
Die zich, ten oorbaar van 't gemeen,
Laat alle middagen bezaaien
Met koopzaad, eel en mild van aard,
Dat gouden en zilvren oogsten baart,
Daar duizenden genot van maaien;

21. Reinoud: Reinoud van Montalbaan, een der vier Heemskinderen,
wiens paard Beyaard niet min dan zijn meester uit de legende, en vooral
uit de zangen van Aristo beroemd is. De zin van den regel is: en zelfs een
Reinoud ware niet altijd bij machte, om het naar behooren te berijden. —
29. De terling g e e ft u zes of e en: gij kunt evengoed een z es (het
hoogste getal) als een e e n (het laagste) gooier', evengoed winnen als verliezen.
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Het gansche jaar is uw seizoen,
En, of geen licht verwelkend groen
Uw heiningen en pijlers kleedde,
Nog telen die, in d' Amstellucht,
Een overkostelijker vrucht
Dan Atlas' boomgaard eertijds dede ;
Want gij hebt weir en wind te vriend,
En zon en dauw, en wat u dient;
Jupijn daalt met een gulden regen
In uwen schoot van boven neer,
En ieder zegen smaakt naar meer.
Wat gij omhelst, gedijt tot zegen.
De schellen van uw appels zijn
Van goud, de korlen klaar robijn,
Het loof safier en esmerouden.
Hier riekt men, wat het hart verfraait,
En van vier winden overwaait,
Door 't water, dat uw stuurmans bouwden.
Der Mooren opperste gezag
Strijkt voor uw vloten en uw vlag.
De watergoden duiken onder,
Als gij, van d'een aan d' ander red,
Het oorlogsonweer voert op zee,
En volgt den bliksem en den donder.
Uw veder, op 't papier gewend,
Vliegt van het een en 't ander end
Des aardboOms, en beschaduwt d' assen
Des hemelkloots van wederzij ;
Zij vliegt de wereld zelf voorbij,
En ziet den dag vergaan en wassen.

0, achtste wereldswonderstuk 1
Kan slechts uw voet zijn aardsch geluk
En weelde gelijkmoedig dragen,
40Zulk een onwankelbaar gemoed
Gaat boven al het wereldsch goed:
Want deugd kan steen en muren schragen.
42. Uit deze slotregels, vergeleken met die van het vorige gedicht, ziet
tweede tot een tegenhanger van het
eerste te doen strekken.

men, dat 's dichters bedoeling was, dit
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REI VAN BACHANTEN.

alei 5541% etcOctnitn.
STEMME : Als 't begint.

T Oen Bacchus lag en sliep, en sliep,
In Ariadnes armen,
„Evoe, Evoe !"
Al 't leger tong en riep.
5
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De zee en 't eiland klonk, en klonk,
Van bommen en cymbalen ;
Evoe, Evoe!
Wat voeten had, dat sprongk.
De Saters dansten voor, en voor
Op 't schreeuwen der Menaden :
„Evoe, Evoe !"
Neptuun lag op zijn oor.
De spiesen, groen van blad,n, van bladn,
Vast drilden heen en weder,
Evoe, Evoe !
Geen boksvoet recht kon staan.
Wie hand sloeg aan den thyrs, den thyrs,
Moest machtig zijn te vegen,
Evoe, Evoe !
Een beker met een snirs.
Sileen, het voile vat, le vat,
Verzopen op zijn ezel,
Evoe, Evoe !
En wist niet waar hij zat.

2. A r i a d n e: eene der dochters van Minos, Koning van Creta, die aan
Theseus het middel aan de hand gaf om, na 't verslaan van den Minotaurus,
uit den beroemden Doolhof te geraken. Met hem gevlucht, was zij door
hem op 't eiland Naxos verlaten, en vervolgens door Bacchus tot zijn gemalin verkoren. — 5. 't Ei land : Naxos. — 18. V eg e n: „glazen te v e g en,"
voor „snel met een teug, als met een v e e g te ledigen," placht hier te lande
een zeer gemeenzame uitdrukking te zijn. — 20. Met e en snirs : met
ken teug. — 21. S i le e n: Silenus was de metgezel of schildknaap van
Bacchus; zie vs. i8. Hij w ordt voorgesteld als een dikke, dronken, naakte
grijsaard, met wijngaardbladen bekranst, en rijden de op een ezel.

REI VAN BACHANTEN.
25

30

35

40

9

Zijn ezel hiel den trant, den trant,
Gods schildknaap zat en ronkte ;
Evoe, Evoe !
Het dier had meer verstand.
Sileen reed averechts, verechts,
En, als hij was aan 't vallen,
Evoe, Evoe !
Zoo stutten hem zijn knechts.
De Nymfen moedernaakt, der naakt
Met ongesnoerde vlechten,
Eva, Evoe !
Van Bromius geraakt.
Die hadden, met haar kleed, haar kleed,
De schaamte ook uitgetogen.
Eva, Eva !
Wat Sater was dat leed ?
Zoo sleten zij dien nacht, dien nacht,
En als de dag kwam rijzen,
Evoe, Eva!
Lag Liber warm en zacht.

45

50
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Zijn bruid sloeg d' oogen op, gen op,
Daar kwam de zon uitstralen,
Eva, Eva !
Wie zag ooit schooner pop ?
De brulgom loech haar toe, haar toe,
En kuste mond en wangen,
Eva, Eva!
De bruid nam 't al in 't god.
Nu docht ze om Theseus niet, seus niet,
Dien trouweloozen vrijer,
Eva, Eva !
Die haar op strand verliet.

26. Gods schildknaap: de schildknaap van den God, van Bacchus. —
36. Van Bromius geraakt: Bromius is een der toenamen van Bacchus.
Van Bromius geraakt beteekent hier zooveel als: van wijn bevangen. -48. Pop: beeld. — 52. Nam 't al in 't goê: nam alles wêl. op.
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z' Omhelsde een beter lot, ter lot,
In haren schoot gevallen,
Eyck, Eva!

60

Den vriendelijksten God.
De wijngaard wies om 't bed, om 't bed,
En hing van trossen zwanger,
Eva, Evoe!
Het mager strand werd vet.

65

70
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De mirt besloeg den grond, den grond,
Een luchtje blies violen,
Eva, Eva)!
En rozen uit haar mond.
Maar eindlijk, afgesloofd, gesloofd
Van kussen en omhelzen,
Eva, Evoe!
Nam hij haar kroon van 't hoofd.
Hij wierp ze naar zijn troon, zijn troon,
De steenen werden starren,
Evoe, Evoe!
Hoe heerlijk blinkt haar kroon!
Daar staat ze noch te pronk, te pronk,
Tot een gedachtenisse,
Eva, Eva,
Van d' eer, die hij haar schonk.

Tonbee
AAN

ZIJNEN AFWEZENDEN VRIEND.III

D

E kunst is lang, het leven kort, zeide Hippokraat. Niemand
wordt met de kunst, wel met een trek tot de kunst, geboren.
Men klimt, al hijgende en zweetende, van langer hand, de

III. In 1644 hadden eenige bewonderaars van Vondel, die zich in het
voorbericht „aen de liefhebbers der Nederlandsche Poezy" onder de letters
D. B. D. L. B. verbergen, zijn afzonderlijk uitgegeven gedichten bijeenver74. De ste en en w e r den s tarr en: het nog onder Ariadnes naam bekend gesternte.
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setilte van Parnas op. Oefening en wakkerheid wetten het vernuft,
en struikelen leert opmerken; zoodat men, na verloop des tijds,
terugziende, misstellingen en dolingen, in rijmen of anderszins begaan, leert wraken ; ook riekt, hoe alles niet met een even goede
luim gedicht zij. De goede vader Homeer sluimert zelf bijwijlen.
Eenzelfde seizoen is jaarlijks hetzelfde niet; en vruchten en bloemen,
uit eenzelfden struik en steel gesproten, verschillen dikwijls niet
luttel. Hierom wenschte ik liever een deel mijner groene en onrijpe
verzen onherdrukt en hebbe het herdrukken, sommige jaren, gestuit: doch nu uit u vernemende, hoe Hangers op het sterk aanhouden eeniger Mmcenaten en beminderen der Nederduitsche
Poezije, gezind is mijn verstrooide gedichten bijeen te zamelen, en
op een nieuw in het licht te prengen; zoo zal ik, mijns ondanks,
moeten gedoogen, dat men voor kunst mede opveile eenige rijmen,
en regels, nutter gescheurd, en verworpen. Indien men bij die Verscheiden Gedichten voege het Verwoeste Jerusalem, Gijsbrecht van
Aemstel, voorts mijn andere Treurspelen, als Elektra, de Maagden,
de Gebroeders, drie Josephs, Peter en Pauwels, en de Maagdebrieven, bij de Wees uitgegeven; zoo bindt men in eenen bondel
al wat ik voor mijn eigen werk reken, behalve vier of vijf Saterdichten [bestaande in regelen van twaalf en dertien lettergrepen]
en nog een Lierdicht, de Deugd ter gedachtenisse gezongen, zonder
nu van Palamedes' Treurspel te reppen. Onderwindt zich iemand
voortaan nog iets anders van 't verleden, op mijnen naam, buiten
mijn kennis en bestemminge, te drukken ; men houde dat niet
voor mijn, maar voor eens anders werk, of in verscheidene hersenpannen gegoten, en hergoten; gelijk Hekuba, en sommige kleinigheden, bij mij alleen niet gerijmd. Ik verworp ook al wat, onder
bovengemelde gedichten niet begrepen, ooit door mij ontijdig voortgebrocht, en op papier gekrabbeld, van mijnen vriend Pers, of
iemand anders uitgegeven, den dag onwaardig, en den nacht der
vergetenisse toegedoemd zij. Bejegent de lezer nu, in dat ongelijke
werk, van overal bijeenverzameld, nog iets wrangs en onsmakelijks,
hij ontschuldige het naar het seizoen, waarin die vrucht gewassen
zameld en in 1644 bij Joost Hartgers te Amsterdam ter perse gelegd. Dit
geschiedde zonder medeweten van Vondel, die ongenegen was geweest zijn
gedichten opnieuw in het licht te geven, maar toen de druk eindelijk reeds
ver gevorderd was, zijne medewerking ook verleende.
Met den „afwezenden vriend" bedoelde hij zonder twijfel Hugo de Groot.
R. 22. De Deugd: Dit lierdicht schijnt verloren te zijn gegaan, of onder
een anderen titel verschenen. Met de „Saterdichten" doelt Vondel blijkbaar
op zijn Harpoen, Roskam, Decretum horribile, enz. — 3o. Van mij n e n
vriend P e r s: hier worden de meeste der stukken, die vd•Or 1625 verschenen, bedoeld.
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is, of boete zijnen lust met het beste uit te pikken, totdat de tijd
hem nog wat rijpers aanbiede, en vergenoege: hoewel de Grieksche
Theognis zeit, dat Jupijn zelf niet een iegelijk vergenoegt, hetzij
het regene, hetzij [dat nog meer te verwonderen is] de zon schijne.
Zooveel most ik u antwoorden, op uwe verwittiginge. Thuis, 1644
den derden van Lentemaand.

gritf 4411 C. JUEStit(f.iv
Edele Heer van Zuilichem.
Ck ben noch in uwe E. schult voor de paspoorten ten dienst van
myne dochter het verleden jaer, door den beer Wickevort my
toegezonden, behalven andere genoten gunsten die ick wenschte
te verdienen: nu zyn my door zekeren Bruno uwe E. luchtige en
geestige buitensprongen toegezonden, die ick met vermaeck hebbe
gelezen, en verwondert blyve dat uwe E. zonder tyt noch zooveel
tyts vindt: dan uwe E. aengebore lust kan zich niet spanen van
de hengstebron, die u noch meer schynt te smaken dan alle hoffelycke weelden en leckernyen. Nu hebben zommige liefhebbers en
Mecenaten der Nederlantse Poesye myn kleine verstroide gedichten
by een versamelt en doen drucken, waer van ick uwe ed. hier
een exemplaer toezende, hoewel het slechts verwarmden kost is
ten meestendeel. Onder het drucken voeghde ick 'er noch eenige
grafschriften by, waeronder een is van uwe zal(ige) gemalin uwe
lelie of rooze, behalven hare lyckklaght uwe Ed. voor dezen gezonden. Ick wenschte gelegenheit te hebben om my over uwe Ed.

I

IV. B rief aan Huy gens. Afgedrukt volgens den tekst van het handschrift, dat thans berust in de verzameling Morrison te Londen. Zie mijne
Bibliografihie van Vondels werken, bl. 219.
R. 3. Theo g n i s: een dichter, in 't jaar 545 voor Christus, te Megara
geboren, doch die, uit zijn vaderstad gebannen, naar Thebe ging wonen. Hij
schreef zedespreuken of „Leefregelen," die nog bestaan, en uit brokken, aan
verschillende schrijvers ontleend, schijnen te zijn samengesteld. — Brief
aan C. Huygens. R. 2. Wickevort: Joachim van Wickevort, aan wien
Vondel in 1640 zijn 7ozef in Dothan had opgedragen. — 4. Bruno: De
dichter Hendrik Bruno, wien Huygens korten tijd gedeeltelijk de opvoeding
zijner kinderen toevertrouwt. Later was hij connector te Hoorn. Wie wil
lezen, hoe men dezen Poeet, naar aanleiding van een zijner gedichten tegen
Cromwell, een poets speelde, sla Hoogstraten Znleydinge tot de Hooge Schoole
der Schilderkunst bl. 322 op. — 5. Luchtige en geestige buitensprongen: Huygens' Momenta Desultoria, onder toezicht van Barlxus in
het jaar 1644 bij Elzevier te Leiden verschenen. — Io. M ij n kleine
verstrooide gedichten: zie de noot op bl. Io. -- 14. Uwe zal(ige)
gem aim: Huygens' gemalin, Susanna van Baerle, overleden 3[0 Mei 1637.
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goetgunstigheit te mogen wreken : ondertusschen bidde ick Godt
uwe Ed. en zyn Hoogheit te willen spare(n) ten gemeenen beste,
en blyve
Edele Heer van Zuilichem
uwe Ed. ootmoedige dienaer
JOOST VAN DEN VONDEL.

t'Amsteldam

1644 den 16. van
Herfstmaent.
Op het adres slaat:

Aen myn heer den heer
Constantyn Huigens Ridder
Heer van Zuilchem, etc.
In s' Gravenhage
of in 't leger.
met een paxken.

liffuOit
OVER

DE WEERSPANNELINGENV
IN

GROOT-BRITANJE.
AAN DEZELVE.

0

plaag van 't edelste eiland
Der eilanden, ten roem van 's werelds Heiland,
Gewasschen in de vont
Met bloed van 't Kruis, daar God aan hing gewond
V. Den 2den Mei 1641 was, ondanks de voorspraak van Koning Karel,
de Graaf van Strafford onthalsd. De Koning, de onlusten in Engeland moede,
had een refs naar Schotland gedaan, in de hoop, dat, mocht ook de meerderheid der natie aldaar afkeerig zijn van de Bisschoppelijke vormen, zij
niettemin aan den afstammeling der oude Schotsche Koningen meer gehechtheid toonen zou; dock zulks was hem deerlijk tegengevallen, en, terwijl
het Engelsche Parlement, in zijn afwezigheid, met afschaffing der bestaande
1. 0 p la a g: hiermede verstaat Vondel de wederspannelingen, als blijkt
uit vs. 14. — 3. De zin is: dat de eilanders al zeer vroegtijdig, en dus nog
in het versch gestorte bloed des Heilands, gedoopt en tot het Christendom
gebracht zijn.
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En dat, zoo vroeg ontslagen
Van 't Heidensch juk, wel waardig was te dragen
Der Englen naam, zijn roem ;
En met de kroon te dekken zijne Bloem ;
En, midden in de baren,
Gelijk een baak, verlichtte al die bevaren
Den Noordschen Oceaan,
Beschaduwd van uw koninklijke vaan ; —
Wie geeft u stof tot twisten?
Gij, halve JoOn, verstokte Sabbatisten !
Die, met een dolle vuist,
Uw koningen en Gods gezalfden kruist?
Wat raaskalt gij, eilacy !
Van bed op bed om nog een reformacy ?
Vernoegt Elizabeth
Noch Eduard uw woestheid, zorider wet ?
Uw herder weidt geen lammers,
Maar 't wolvenest, het broeinest van veel jammers.
Uw zeestrand, wit van krijt,

kerkordeiiing, alles op Presbyteriaanschen voe t regelde, vernieuwde het
Schotsche, in zijn tegenwoordigheid, het zoogenaamde covenan t. Middelerwij1 had in Ierland een bloedbad plaats, bij hetwelk de Roomsche ingezetenen, zich aan het juk der Engelsche regeering willende onttrekken, bij
de tweemaal honderdduizend Protestanten om 't leven brachten. Het Parkment weet deze beroerten aan den Paus en aan de Koningin, bovendien
bewerende, dat zij niet zonder 's Konings toestemming hadden plaats gehad.
Vandaar, dat, bij zijn terugkomst in Engeland, de werving van troepen,
noodig om de rust te herstellen, niet op zijnen naam, maar op dien van
't Parlement plaats had. De verbittering klom van weerszijden, totdat, in
den aanvang van 1642, Karel I naar Hamptoncourt week, en eerlang, zich
nergens meer veilig achtende, van de eene plaats naar de andere rondzwierf.
Vondel, uit zijn aard koningsgezind, en allermeest gebeten op de Puriteinen, die hij over een kam schoor met zijn oude vijanden, de Gomaristen,
richtte omtrent dezen tijd (1644) de hierboven afgedrukte klacht tot de
weerspannelingen in Groot-Britannia.
10-I T. Dit ziet op de bekeering der Noordsche volkeren, die meest door
Engelsche zendelingen geschiedde. — 14. Halve Jo6n: Vondel bestempelt
bier de wederspannelingen met den naam van Joden, zoo wegens hun gehechtheid aan het vieren van den Sabbat — welke naam ook nu nog in
Engeland vrij algemeen aan den Zondag gegeven wordt — als omdat zij
tegen Gods gezalfde opstonden. — Sabbatiste n: de naam van Sabbatisten
werd aan de Puriteinen gegeven wegens de gestrenge wijze, waarop zij den
dag des Heeren vierden. — 17. Van bed op be d: van geslachte tot geslachte. — 19, 20. De zin is: zijt gij nog niet tevreden met hetgeen koning
Eduard VI en koningin Elizabeth gedaan hebben? — t. w. de eerste, door
het gevangenzetten der Bisschoppen, die de Anglikaansche belijdenis niet
volgen wilden; de andere, door het ter dood laten brengen van Maria
Stuart, enz.
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Wordt rood van moord en burgerstrijd op strijd.
Was 't niet genoeg, dat Karel
Aan zijne kroon most missen zulk een parel
Als Strafford, Ierlands stijl,
Omveergehakt met uw verwoede bijl ?
De bijl, zijn deugds belooning,
30
Die Londen dreef in 't hart van zijnen koning,
Door Wentworths trouwen nek !
Noch zee noch Theems kan zuivren zulk een vlek.
Vertrapt gij '5 Hemels zegen?
En mikt met bus en spies en dolk en degen
Naar uwen vaders borst?
35
Naar 't oprecht hart van uw gekroonden Vorst?
En wroet gij, met uw handen,
In 's konings ziel en heiligste ingewanden?
Vervolgt nu Ezaus haat
40Het doode lijk van Jakob in zijn zaad?
Die, als een vreedzaam vader,
Twee rijken bond met eenen naam te gader?
Die 's moeders ongelijk
Vergeten kon in 't moederslachtig rijk ?
En, als een oorlogstemmer,
45
Nooit slagzwaard trok, noch bloed zag aan zijn lemmer,
25

Der nageburen vriend,

50

55

Heeft zulk een held dien vloek aan u verdiend ?
Zoo riekt geen geur van rozen,
In 't Engelsch rijk. Bezeten zinneloozen!
Wat 's d' oorzaak van dit kwaad?
Of spruit uw roede uit een verborgen zaad?
Uit bloed, dat lang most rotten,
En droop van 't hoofd, gewijd bij Frank en Schotten;
't Godvruchtig hoofd van haar,
Die 't aardsche rijk versmaadde om 't Christaltaar ?
Vergeefs wilt gij verdelgen
Het bloeiend puik der zegenrijkste telgen,

3 1. W en t worths t r o u w en nek: Wentworth was de geslachtsnaam
van den Graaf van Strafford. — 39-44. De zin is: vervolgen de navolgers
der Protestantsche Elizabeth nog den zoon van Jakob (I), die Engeland en
Schotland onder zijn schepter vereenigde, en het ongelijk, zijner moeder
(Maria Stuart) aangedaan, kon vergeten, als heerscher over het Rijk, waarin
zij was ter dood gebracht. — 45-47. Jacobus I had, gedurende zijn regeering, altijd den vrede weten te bewaren. — 49. Zoo r i e k t geen geur
van rozen: Vondel voert hier de rozen in, als zinnebeelden der regeering
in Engeland. — 54. 't Hoofd, gewijd bij Frank en Schotten:
Maria Stuart was koningin gekroond van Frankrijk en van Schotland. —
55. Van h a a r: van Maria Stuart.
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Gesproten uit haar stain,
Die afgeknot tot zulk een wasdom kwam,
En spande twee paar kronen :
Zoo handhaaft God den staf van Stuarts zonen,
Den haat en nijd ten trots.
Gij breekt vergeefs uw buldren op een rots.
De Hemelsche Behoeder
[Die Jakob vrijdde, in 't lichaam zijner moeder,
Voor 't goddeloos geweld,
En 't zinkroer, op haar zwangre borst gesteld]
Belacht de dreigementen
Van 't slim gedrocht der vinnige serpenten,
Dat met zijn bitsen tand
Om admtocht bijt door 's moeders ingewand.
Dit Huis zal u verduren,
En Londen eer zien treuren, zonder muren,
Den stroom met puin gevuld,
Dan gij 't gezag van Karel kneuzen zult.

Ttorgeatfifier
DER
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SABBATISTEN.vi

Sabbatisten, oproers rotten !
Gij haalt het Trooische paard der Schotten
Met pijp en trommel in het rijk ;
Gij trekt die laag der Grieken binnen,
VI. De Schotten voegden zich bij 't leger van 't Parlement en verzekerden zich van York en Newcastle, terwijl Karels leger, onder 't bevel van
den roemruchtigen Prins Ruprecht, in 't westelijk gedeelte van Engeland en
Schotland voordeelen behaalde. Deze hulp, door de Schotten aan •'t Engelsche Parlement bewezen, gaf Vondel aanleiding tot eenige zijner meest geestige en bijtende hekeldichten.
66-68. Bekend is het, dat Maria Stuart zwanger was van Jacobus, toen
zij door eenige Edellieden werd overvallen, haar gunsteling, de muzikant
Rizzio, aan hare knieen om 't leven gebracht en zijzelve bedreigd. Men
weet het hieraan, dat Jacobus zijn leven lang het gezicht van een ontblooten degen niet verdragen kon. — 65-76. De voorspelling, in deze regels
vervat, werd door de uitkomst gelogenstraft. — 70. S 1 i m: boos. — Morgenwekker. I. Sabba tis ten. Zie hierboven bl. 14 vs. 14 — 4. Gij trekt
die laag der Griek en binnen: Versta: gij haalt die vijandelijke troepen
in, evenals de Trojanen deden, toen zij het paard, waarin de Grieksche
bende verscholen was, in hunne muren haalden.
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En zult dit stuk te spa bezinnen.
Hoe trapt gij zelfs uw roos in 't slijk !
Gij offert Edinburg uw zegen,
Gij brengt het blij de sleutels tegen,
Onthaalt dien schralen nagebuur ;
Gelijk de slang den scherpen egel,
Verstijfd van koude en ijs en kegel;
Maar dat onthaal bekwam haar zuur,
Want d' egel, zonder deugd te kennen,
Begon te prikklen met zijn pennen
Het slangevel, gemak gewend,
En wees zijn huiswaardin, met vloeken,
Naar buiten, om gemak te zoeken.
0 dwaze wijsheid van 't Serpent !
Dit bulderen, dit parlementen
Verslindt de hoofdsom, met de renten
Van al uw erf en have en schat.
Hoe wordt uw goud in rook verblazen !
Hoe laat gij u met dampen azen!
Hoe draait gij, u ten val, dit rad!
Met Gravekoppen of te houwen,
Een gruwelstuk u onberouwen,
Wordt meer getergd, en min gesmoord
Dees' Hydre van 't inwendig woeden.
Dees' diepe wonde is eerst aan 't bloeden.
Gij stookte 't vier ; nu slaat het voort.
Uw ijver schrij in 't end vrij verder,
Verworg de stem van uwen herder,
En stop die Engelsche trompet ;
Akteon zit toch, binnen Londen,
Gebeten van zijn zwarte honden,
Gelijk een hert, in 't bosch bezet.
Gij, lang gewoon uw dertle dagen,
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6. Uw roos: roos staat hier wederom als het zinnebeeld der koninklijke
9. Dien schral en nagebuu r: de Schotten waren, om hunne
macht.
armoede, bij de Engelschen weinig gezien. — IJ s en kegel staat hier
voor ijskegel. — 13. Zonder deugd te kennen: zonder de genoten
weldaad te erkennen. — 19. Dit parlement en : Vondel speelt hier met
het woord Parlem en ten, waaruit men even goed „het houden van parlementsvergaderingen," als „onderhandelen ('t Fr. parlemente r)" kan
verstaan. — 25. Gravekoppen: dit ziet op het ombrengen van Strafford. —
26. If onberouwe n: min verkieslijk voor : dat u niet berouwt.
25-28. Construeer: deze hydra van binnenlandsche tweedracht wordt eer
getergd dan gesmoord door het of houwen van enz. — 34-36. Vondel vergelijkt met dezen Acteon, Koning Karel, die mede door zijn eigen zwarte
hond en (de stemmig gekleede Parlementsgezinden) in 't nauw gebracht werd.
VONDEL V.
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MORGENWEKKER DER SABBATISTEN.
Vielt zwak, om weelde en rust te dragon ;
Uw onervarendheid was blind
In krijg en vrede t' onderscheien,
En hoe dit lachen gaat voor 't schreien,
Dat uit uw vesten eerst begint.
Met 's konings oud gezag te knakken,
Geraakt uw welvaart aan het zakken,
En aan 't verdorren, als een boom,
Van zijnen wortel afgesneden.
Men ziet, van boven tot beneden,
Een treurigheid op uwen stroom.
Gij volgt Jeruzalem, in 't wrijten ;
Daar die Zeloters d'Edomijten
Met schreeuwen kruiden in de stad ;
Beschoten hof, en huis, en drempel;
Ontheiligden den zuivren tempel,
Misbruikt gelijk een storremkat.
Uw predikstoelen zelfs gedijen
U tot zoovele batterijen,
Waaruit men vier geeft op den Vorst,
En 't heilig recht der Majesteiten.
Helaas ! dit valt een kostlijk pleiten :
Gij wondt hem door uw eigen borst.
Uw schepterstormen, geen hervormen,
Volgt Lucifers banier in 't stormen,
Die naar zijns Scheppers schepter stond
En, flus nog goddelijk verengeld,
Zag zijn gestalt' terstond gemengeld
Van ijslijkheen, geploft te grond.
Gij waart gewijd tot 's Konings zetel
En bloem ; nu steekt gij, als een netel,
En krielt van onkruid, wilt en woest.
Uw akkers, die eerst aren droegen,
Vergeten met gemak hun ploegen ;
Uw degen blinkt, de ploeg verroest.
Apostolijke Orakels leeren
God vreezen en den Koning eeren ;
Zoo klinkt dit nimmer faalbaar woord,

5o, 51. Ten tijde dat Jeruzalem door Vespasianus met een belegering
bedreigd werd, riepen de Zeloten of IJveraars onder de Joden, op raad van
Johannes van Giskala, de Idumeeers — vroeger de erfvijanden der Joden —
binnen de stad, die zich nu bij hen voegden en eerlang nieuwe onlusten
verwekten. Zie JOSEPHUS Yoodsche Geschied. IV : 55, 16. — 54. Storre mk a t : een oorlogswerktuig, waarmede men bres poogde te maken in de
mnren. — 74. Zie Petr.II:17.
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Hetwelk u opeischt en gevangen ;
Gij gaat nochtans zoo schelmsche gangen,
En opent uw bederf de poort,
Om rijksverraders te verrijken,
Die schatten uit uw schatting strijken ;
Zoo rabraakt gij uw welstand dood.
Nu, broeders ! ijvert stout, als leeuwen,
En erft die winst aan zooveel weeuwen
En weezen, als gij laat in nood.
Gij handelt braaf geweer en wapen,
En scheert het zwijn, de Schot uw schapen ;
Zoo zeilt de lakenhandel voort.
't Is fijn berokt, maar grof gesponnen,
En York en Nieuwkasteel miswonnen.
Gij legt den Amiraal aan boord :
Gij spaart geen kruit om hem te dwingen ;
Maar wacht uw kiel ; zij dreigt te springen :
Gij geeft geen vonk, dan met gevaar
Van u, en alle uw uitgepuurden,
Die 't schip van 't rijk naar Scylle stuurden.
Viel 's Konings vlag uw mast te zwaar?
i. Pet. 2. Bert den Koning.

et PO 5341% W3oniuren.
Oe lacht de Schotsche bedelbrok,
Die, met zijn knapzak en zijn stok,
In Londens beste kamer
Gebergd wordt, uit zijn arremoe,
En krijgt nog ponden sterlinks toe,
Gemunt met Pymbroers hamer.

H

5

Hoe valt nu, met een veldgeschrei,
Schotsch Isrel in die vette wet
83. En erft die winst aan zooveel weeuwen: en maakt u meester
van het erfdeel, toekomende aan zooveel weeuwen, enz. -- 87. Versta: zoo
wordt de lakenhandel van u naar elders verplaatst. — 89. En York en
Nieuwkasteel miswonnen: miswonnen beteekent hier: gewonnen,
zonder dat gij er voordeel bij hebt. Vondel bedoelde, dat de Schotten, die
de beide steden bezet hadden, ze ook wel voor zichzelven zouden bewaren. —
94. Uw uitgepuurden : voor: gezuiverden, Puriteinen. — Het Rad. 1.D e
Schotsche bedelbrok: zie Morgenwekker, vs. 9. — 3. In Londens
beste kamer: in 't beste logies. — 6. Pijmbroers hamer: Pym was
een der hoofden van de partij der Independenten. — 7-9. Hier vergelijkt
Vondel de Schotten bij de kinderen Israels, die zich in 't land Gozen nederzetten.
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Der milde Londenaren,
Met al die kale bedeltros,
Met kind en kalf en maagren os,
Om reuzel te vergdren.

15

'k Geloof, d' Apostelstijd verscheen,
Want 's werelds goed wordt weer gemeen;
De spitsbroers staan als muren
Malkandren bij. Het arme land
Biedt om 't genot het rijk de hand ;
Kan slechts dit krouwen duren !
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Men schenkt hun York en Nieuwkasteel,
En slot en hof en lustprieel
Ten buit tot een belooning;
Heel Engeland wordt Schotlands slaaf,
En elke Schot een Engelsch graaf.
Het lage huis speelt koning.
Al zijn de koningsjonkers boos,
De Schotsche Distel moet de Roos
Van Engeland behouden,
Heel net en puur en klaar en rein;
Dies houdt het yolk den Adel klein
Met Schotsche distelroeden.
Trek aan, die mager zijt en hol.
Men dekt broer-naaktebil met wol,
Men mest met schapebouten
Den hongerigen prachersbuik.
Het Londens bier valt goed en puik,
Men zuipt nu heele brouwten.
Ook wordt geen Schotsman ijvrens moe,
Hij stiert Zeloter kolen toe,
Om 't vier zoo helsch te stoken,
Waarbij zich Schotland warmen mag.
0 heilig vier ! brand nacht en dag,
Zoo mag hij braan en koken.
Al vangt brodr Zuiver vloO of luis
Van Schotbroer, wel zoo fijn als pluis,

14. Zinspeling op Randelingen IV : 32. — 17. Het rij k: versta : (aan)
het rijke land. — 18. K r ouw e n: 't zelfde als kr i e u w en, twisten. 36. Brouwten: brouwsels. — 38. Zeloter kolen: ijveraarsvuur. 43. Br o e r Zuiver: vertaling van Puritein.
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't Zijn luizen van zijn broeder.
Wat schaadt een luisdrek of een vloO,
De zuivre broeders kijven noO,
Al zoons van eene moeder.

45

Indien nu hier een schaapshoofd vraagt,
Wat reformeersel mij behaagt,
Uit twee zoo zuivre schreiers ?
'k Geloof, zij ijvren bet om 't best,
Want Londen broedt het ledig nest,
Maar Schotland zit op d' eiers.

50

punbus ihtfi btcipi.
Schrikkelieke tand-piene onder d' Engelsche natie,
Staande voets getolpene deur een Schotsche curatie.
Ir Thomas van Norwitse huulde van biestre groote evele.
Hie 'adde scheelen ooftsweere, of krampe, of krevele,
Of pipse, of conscientie, of boose colieke.
Wat 'em deerde of niete, hie was 'eel sieke:
5 Mogelieke van vliegende gichte, en vlage op vlage,
Of dulle tand-piene, wel eene miserable plage.
Men liep om Meester Schotte, die vraagde vast: „ware,
Waar schort et, Sir Thomas ?" „och! dan 'iere, dan dare,
Ik weet niet; ai! 'elpt mie, wapene, wapene !"
10 De patiente gink sittene, en begost te gapene;
Meestere Schotte nam de nieptange met gien vies overleg,
En trok Sir het 'eele kakebeen eweg.
„Ai !" kriet Thomas, „ghie trekt miene conscientie te mortele !"
„Ba! siet geruste !" zegt de Meestere, „daar is de baktand met
15 En al 'angt 'et rechtere ooge op de slienke kake,
[de wortele;
Dat sal van selve betere, 't es eene lichte sake,
Laat slichts uutbloede, legt u eene lettele nedere,
En bekomt u dit welle, soo 'aalt mie vrie wedere ;

S

51. Schreiers: schreeuwers. — Mundus. Mundus vult decipi: de
wereld wil bedrogen zijn. — Ge'olpene: geholpen. — i Sir Thomas
van Norwitse: waarschijnlijk wordt hier Thomas Fairfax bedoeld, de
Generaal van het leger van 't Parlement. Waarom hier de toevoeging van.
Nor w its e bij komt, is niet duidelijk: hij was geen heer van dat Graafschap; doch wellicht hield hij er zich op, toen de Schotsche hulptroepen
kwamen opdagen. — Huulde: huilde. — 2. Kr evele: krieuweling,jeuk. —
3. Pips e: de pip. — 5 . Gichte: jicht. — 14. Si et: weest.
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Want Meestere Schotte geneest den armen uut gonste,
Maar den Ingelschen koopman betaalt siene konste."

Dese Meestere aut in Nieuwkasteele sien logement.
Sien konste es et 'eele Ingeland deure bekent.
Hie set alle Ingelsche leden fiene uut malkandere :
Smiet alle de stikken d' eene by d' andere:
25 Weet raad tot roode oogen, klapooren, en 'asemonden:
Geneest wulf en kankere deur dootlieke wonde,
En, 'eel experte in scheursuchte aan alle siedene,
Neemt de blase van Londen den steene of zonder sniedene.

Ge'rent te Norwitse.
Bachtent de Duutsche kerke, in Leviatan,
30 Dat de 'Eere 'em sterke tegen prins Robbrecht en Satan.

Ofijfictfi
VAN ZIJN HEILIGHEID

INNOCENT DEN TIENDE.vII

p

RAMIS INSIGNIS OLIVE.

Amfilius, die dertig ronde jaren
Bewaarde 't heilig recht,
En streek 't oneffen slecht,
En zette allengs, van zorge, grijze haren ,
VII. De verheffing van den Kardinaal Giovanni Battista Pamphili, geb.
7 Mei 1574 te Rome, tot den Pauselijken zetel, op den I5den September
des jaars i644, verschafte aan Vondel stof tot het hierboven afgedrukt gedicht.
De nieuwe Paus was onder 't Pontificaat van Gregorius XV Nuntius te
Napels geweest, en onder Urbanus VIII Datarius van den Kardinaal Frans
Barberini, zijn neef, in diens gezantschap naar Frankrijk en Spanje. Pamphili
bleef in dit laatste Rijk met den titel van Bisschop van Antiochie en Apostolisch Nuntius en werd bij zijn terugkomst tot Kardinaal verheven. Op
deze onderscheidene betrekkingen, door hem bekleed, wordt in den aanhef
van het gedicht gezinspeeld. Volgens de getuigenis van Roomschgezinde
schrijvers toonde de nieuwe Paus, die nu den naam van Innocent X had
21. Aut: houdt. — 29. B a c h t e n t: dit zal „achter" moeten beteekenen,
evenals b e z ij den voor: „op zijde van." — Oliiftak. Ramis insigni s
on y x: kenbaar aan de olijftakken, welke hij voert. De plaats is uit Aen.
VI. 8o8. — 3. Slech t: vlak, effen.
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Die 's Roomschen herders mond
Verstrekte, bij den schepter van Sicilje,
En in Madril, den zetel van Kastilje
Aan 's Tybers stoel verbond ,
En waardig was den rooden hoed te dragen,
En 't purperen gewaad,
io
In 't midden van den raad
Der vaderen, die 't hoofd der wereld schragen ;
Dezelve voert, in 't end,
(Geheven op den opperste aller tronen,
I5
En ingewijd met drie gewijde kronen)
Den naam van Innocent;
Het tiende licht op 't spoor van d' andre negen.
Hij daalt, van 't hemelsch dak,
Met den olijventak,
20
Gelijk een duff, en deelt ons Christus' zegen.
Wij zien den hoogen vloed
Des oorlogs haast, op zijnen wenk, gezonken,
En gansch Europe, in Christensch bloed verdronken,
Beland uit zooveel bloed.
25 Sint-Peters schip, dat boven op de baren
Van tweedrachts springvloed hing,
En schier te gronde ging,
Gevoelt den storm van 's Hemels wraak bedaren.
Aldus blijft, op de rots
30
Van Vaticaan, 't gevaar der Kerke rusten,
Tot 's Tarters spijt, tot schrik der Turksche kusten,
En 's afgronds haat ten trots.
Dan bloeit d' olijf en Pauselijke lelie,
(Zoo ras het onweér stilt)
In 't veld van 's vaders schild,
35
Tot eere en roem van God en 't Evangelie,
Nog meer dan Salomon,
Den Vredevorst, bepaald met enge palen ;
Naardien de peis van Christenrijk wil stralen
40Zoo wijd gelijk de zon.
5

aangenomen, zich weinig dankbaar jegens zijn vroegere begunstigers : immers
zijn eerste daad na zijn verheffing was, de Barberinis uit Rome te verdrijven; ofschoon hij zich later met hen verzoende. Hij overleed 5 Januari 1655.
Een scherp gedicht verscheen tegen dezen 0 1 ij f t a k.
5. 's R o omsc hen h e r der s mond: als 's Pausen boodschapper in
Spanje. — 9. Den rooden hoed: den kardinaalshoed.
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OP INNOCENT DEN TIENDE.
OP ZIJN HEILIGHEID

3nnocent ben Zitnbe.
U 't eene Christensch lid het andre bits beschadigt,

Christus sterft aan 't kruis des oorlogs, begenadigt
N EnOns
die 't Apostolisch dak,
God met
Innocent,

5

Gelijk een duff, bestraalt met 's Hemels vredetak;
Onnoozelheid aanvaardt de sleutels in Gods stede.
Zij sluite d' oorlogspoort ; z' ontsluite 't hof van vrede.
ANDERS.

5

TEr goeder ure strekt dit heilig kerkorakel
1 De zesmaal veertigste en Apostolijke schakel
Der keten, die vast groeit, en reikt naar 's werelds end,
En hecht Sint-Peters hoofd aan 't hoofd van innocent.
Gezegend zij zijn stoel, waarvan de vrede stroome
En straal', zoo wijd als d'eer van 't albeheerschend Rome!
ANDERS.
Z7 0o weidt nu Innocent, de tiende, Christus' schapen ;
.Zijn naam verdadigt hem ; hij hoeft noch schild, noch wapen.

ANDERS.
leeft de Kerk van Rome, als in haar element.
NU
Waarom ? Sint-Peter kroont haar zuigling Innocent.
ANDERS.
in Innocent, Sint-Pauwels en Sint-Peter.
N UDeleeft,
Wijsheid en de Macht vereenigden nooit beter.
ANDERS.
op stoel onzijdig 't vonnis strijk',
Z 0o't Innocent
Allerchristelijkst vernoegd en 't Katholijk.

AAN FRANCOIS JUNIUS.
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AAN DEN EDELEN HEER

francois 3unitto, S2.
OP DEN WETSTEEN DER VERNUFTEN.VIII

Z

5
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Oo Junius te rugge ziet

Naar zijn geslacht, hij roemt zich niet
Op der vooroudren adel, fier
Verworven door 't bebloed rapier
Maar op hun lettereer, behaald
Met eene pen, die schooner straalt,
En beter schrijft dan scherp geweer.
Hij trekt uit niemands scha zijn eer.
Zijn ijver wint der braven gunst ;
Hetzij hij hun de Schilderkunst
Poogt in te scherpen, klaar en net;
Hetzij hij zich te paarde zet,
En leert den Ridder, nimmer mot,
Gebruiken spore, en toom en roe ;
Terwij1 de klepper briescht en zweet,
In 't guile stof, van trapplen heet,
Dit geeft den Neef den vrijen toom,
Om na te draven zulk een Oom,

Met zijne schacht, die niet veraardt
20

25

Van 't bloed, dat tijd noch arbeid spaart.
De Brune krijgt een heldren glans,
Nu zijn vernuft schakeert een krans
Van bloemen, keurig uitgezocht,
Als had een Pallas 't werk gewrocht.
Wie lust schept in een eeuwig ding,
Zijn leven is verandering ;
Zoo leeft natuur, van schulp in schulp,
En toont haar kunst, van tulp in tulp.
De duivenhals, bij zonneschijn,

VIII. Dit gedicht dankt zijn oorsprong aan de ingenomenheid van Vondel met
het werk van Jan de Brune, dat onder den eigenaardigen titel van Wetsteen
der Vernuften in 1643 verscheen. Francois Junius was de oom van de Brune.

7. En be ter schr ij f t. Versta: die meer roem en lof verwerven doet. —
10. Zinspeling op zijn werk De Pictura Veterum. — 12. Hetz ij h ij zich
te paar de zet: hetzij hij over de krijgskunst schrijve. Zinspeling op een
ander werk van Junius over krijgskunst. — 19. Niet v era a r d t : niet
ontaardt. — 22, 23. E e n krans van bloemen: den Wetsteen der
Vernuften. — 26. Zijn leven is verandering: hij (de Brune) leeft bij
verandering.
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AAN FRANCOIS JUNIUS.

Gelijkt turkoos, safier, robijn,
En goud, en zilver, en van als.
Nog schooner dan de duivenhals
Verandert deze veer haar stijl,
En kort op reis de lange mijl;
Of krimpt den dag, in huis en hof,
35
Verlustigd door haar mengeistof.
Het wufte voorhoofd krijgt een kreuk
Van wijsheid, daar de wijze spreuk
Zich mengelt in een boerterij ;
40Men heeft bier keur van lekkernij.
Het schakelen is ongemeen
Van losse dingen, vast aaneen
Verknocht, en wonderbaar verrijkt,
Door 't geen malkander minst gelijkt.
De hoveling, in 't Haagsche woud
45
Of onder Linden, onderhoudt
Zijn Joffer nu, van dag tot dag,
Met meer genoegen dan hij plag.
Behaagt leergierigen dit stuk,
Zoo wacht ik, met den naasten druk,
50
Het tweede deel, en voort de rest;
Wat spaart die Geest voor 't allerlest?
30

AAN DEN HEER

3 octcOint fan VicfiRori,

DI

Ridder, Agent van hare Hoogheid van Hessen.

B

5

Eleefdheids voorbeeld, Wickevorti

Uw ijver schiet aan tijd te kort;
Terwijl gij vordert het gewin
En d' eere van uw Landgravin,
Die edelmoedigste prinses.
Nog spant gij uit, om eene les

IX. Aanleiding tot dit gedicht gaf de opdracht van JAN DE BRUNE'S
7ok en Ernst aan Joachim van Wickevort. Het eerste deel zag in 1644
voor de eerste maal het licht.

31. Van al s: van alles. — 41-44. De zin is: de Brune weet op een
ongemeen treffende wijze op zichzelven staande zaken aan elkander te
schakelen en te verbinden, zoodat de meest tegenstrijdige dingen op 't sierlijkst tot een geheel worden gevormd. — 'elan 7oachim. 3-6. De zin is: hoe
oplettend gij zijt, den tijd, dien gij aan den dienst moet wijden niet te verzuimen, toch enz.

AAN JOACHIM VAN WICKEVORT.
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En spreuk te plukken, uit de blaan,
En wijze boeken op te slaan,
Hoe scherp gij luistert naar de klok ;
Dies Brune u aanbiedt Ernst en Jok,
Beknopt in een; zijn wakkre vlijt
Mengt Demokrijt en Heraklijt
En Cato geestig ondereen.
De derde leert met statighe6n
Van zijne wenkbrauw stuur en straf;
De tweede schreit en treurt zich af;
En d' eerste schudt zijn long, en lacht,
Om d' ijdelheid van 't aardsch geslacht,
In zijnen zin geen tranen waard.
Uit zulke drie gestalten spaart
U deze pen het edel puik
Van aardigheen, tot nut gebruik
Der menschen, rijp van overleg.
Hij leert al spelend langs den weg,
't Geen andren zweet en arbeid kost.
Leergierig brein raakt zoo, te post,
T' Athene binnen, eer men 't weet,
En acht zijn uren wel besteed,
Die hij den vrekken tijd ontstal.
Laat dan dit mengsel het getal
Van uwen letterwijzen schat
Vermenigvuldigen, opdat
Zijn drift u danke, die beleefd
Hem plaats bij Pallas' helden geeft.

Op parict at 04 rune.

x

S elk uit mengelstof gebouwd,
hing van wichtig goud
I Maria
En vlug kwikzilver los aaneen ;
X. In het tweede deel van de Wetsteen der vernuften, „'t welck voor
eenige jaren belooft zynde, .. .. door het overlyden des Auteurs," eerst in
1659 werd uitgegeven, spreekt DE BRUNE op bl. 72 „over 't afsterven van
een zuster, die my voor drie jaren is ontvallen." Daar het gedichtje in den
aangehaalden bundel van 1644 voorkomt, is het waarschijnlijk uit dezen tijd.
9. Deze regel behoort bij 't geen voorafgaat. — 13. Cato: Dionysius Cato, de
schrijver der Disticha, uit de 4de eeuw. — 14. Leert: leeraart. — 23. Menschen,
r ij p van overleg: menschen die nadenken. — 26, 27. Raakt zoo, te post,
t' Athene b inn e n: wordt spoedig in wijsheid onderwezen. Athene staat hier
als : de schole der wijsheid bij uitnemendheid. -- 33. Z ij n drift: de ijver van
de Brune. — Op Maria de Brune. T. Is elk uit mengelstof gebouwd:
is ieder mensch uit bestanddeelen gevormd van verschillenden aard.
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OP MARIA DE BRUNE.
Verstand en levendheid bestreen
Elkander fel. Het stemmig, zwaar,
En zedig licht, een oneensch paar,
Door dwangk in een persoon verknocht,
Most scheiden, door dien tegentocht,
Want 't een het ander overwoeg.
Dies sprong haar levensreep te vroeg
In 't voorste van het Lenteperk ;
Beklaag het lijk op dezen zerk.

5

10

OP DEN HEERE

Picijeter ft §fon,'
Agent der Koninginne en Krone van Zweden, bij den Koning
van Groot-Britanje.

Us maalde Baudringeen le Blon,
Agent der Zwedenrijksche zon
In Karels overmachtig hof.
Hij schept zijn eer uit 's Meesters lof.

D

Op ben3trihit,"
DOOR

DEN RIDDER VAN DYCK
GESCHILDERD.

A

Ls Dycks penseel zijn kunst en geest op 't rijkst zal toonen,
Verwacht dan Michael geschilderd met een band,

XI. Michael le Blon stond bij Vondel in hooge achting, getuige zoo menig
gedicht op hem of zijne familie, dat in de volgende deeltjes zal voorkomen.
Wanneer Vondel deze gedichtjes gemaakt heeft, is niet bekend. In elk
geval vOOr 1644, toen zij voor de eerste maal gedrukt voorkwamen.
XII. Het portret, door van Dyck geschilderd, hangt thans in het Rijksmuseum te Amsterdam. Matham heeft er een gravure naar vervaardigd.
Bijzonderheden betreffende le Blon vindt men in de aanteekeningen op de
Leeuwendalers.
4. Lev e n d h e i d: levendigheid, levenslust. — 8. Door dien t e g e n-

toc h t: door dat die tegenstrijdige naturen elk een verschillenden trek
bezaten, de eene naar het hemelsche, de andere naar het aardsche. —
g. 't Een het ander o v er w o e g: het een woog zwaarder dan het andere. —
Io. Haar levensreep: haar levensdraad. — ii. In 't voorste van
het Lent eper k: in 't prilste van haar jeugd. — Op Michael le Blon.
2. Der Zwedenr ij k s c h e z o n: namelijk van Christina, de z o n (koningin)
van 't Rijk van Zweden.

OP DENZELVEN.
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Waarmee hij drie en vier doorluchte koningskronen,
In vriendschap t' zamen bindt, en houdt in goed verstand.
5 Le Blon/ gij lacht, en vraagt: „wat band heeft dat vermogen ?"
Vergeef het mij, Agent/ uw lippen en uw oogen.

CiDe aZoontocOt bier
AAN

DANIEL MOSTERT,
Secretaris van Amsterdam.

Ie Flaccus poogt to steken naar zijn kroon,
Die tart als Pan Apollo's hoogen toon,
En krijgt in 't end den welverdienden loon
Van Midas' ooren.
De Venuzijnsche vogel, blank van pluim,
Gaat bruisen, als een schip voor wind, door 't schuim;
Of schept zijn adem op het luchtig ruim,
En laat zich hooren.
Gij, Mostert, saus van onze Poezij!
Bestemde dit niet reukeloos, toen wij,
Verzopen in Latijnsche lekkernij,
Hem zingen hoorden,
Hij mengelt onverdrietig hoog en laag,
En maakt de doffe en Jaffe geesten graag,
Door zonneschijntjes of een gure vlaag,
Verwekt van 't Noorden.
Zijn maat is uitgeleerd, wanneer ze vrijt,
Zij jankt van hartepijn, of kropt haar spijt,
Of pracht om 't mondekijn, of walgt, of bijt
Versleten boelen;
Of stoeiend op 't onbloedig veld van Mars,
Verslijt den spaden avond met geschars;

w
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1. Navolging van den aanhef der bekende Ode van Horatius Lib. IV. Od.
Pindarum quisquis studet aemulari. — Fla c cus: toenaam van den
Romeinschen dichter Horatius. — 4. Midas: Midas was, volgens de fabel,
een koning van Phrygie, die, in den zangwedstrijd tnsschen Apollo en Pan,
den prijs toewees aan laatstgenoemde en daarvoor door Apollo met een
paar ezelsooren beschonken werd. — 5. D e V en u z ij n s c h e vog el:
Horatius, van Venusium geboortig. — 1o. B es temde dit niet r e u k eloo s: stemde dit niet op lossen grond toe. — 18. Z ij jankt van hart epij n: b. v. Lib. I. Od. 19, 22, 23. - Of krop t ha a r sp ij t. b. v. Lib.
I. Od. 5, 13, III. 9. — 19. Of pracht om 't mondekijn: verlangt
kusjes van een bevallig mondje. b. v. Lib. I. Od. 18. III. io. - 19, 20. B ij t
versle ten b o el en: schempt op oude wijven, als Lib. IV. Od. 13. Efiod.
8, 12. - 21. Op 't onbloedig veld van Mars; in minnestrijd.
-2.
Ges chars: scherts.
2.
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DE ROOMSCHE LIER.
Of d' oudheid komt het bloed, van minne wars
En vier, verkoelen.
Nu levert hem de milde Klio stof,
Om op te stijgen in het Hemelsch hof,
En uit te meten aller Goden lof
En heerlijkheden.
De Vader, die, door winter, zomer, lent'
En herfst, der dingen beurten stadig ment
En wijslijk matigt, is begin en end
Van 's dichters beden.
Tyrann.envlegels, oorloogshelden Gods,
Gewassen tegens stormen, als een rots,
En dapper in de weer met zwaard en knots
En scharpe schichten;
Die varen op dien klank de starren in ;
Gewelkomd van 't onsterflijk hofgezin,
Vooruit gespoeid met uitgesteken kin
En aangezichten.
Indien het voorhoofd z et een wijze kreuk,
Men leest er in een gouden Godenspreuk,
Die Delfis voegt, en overtreft in reuk
De rozenhoeden,
Daar, op haar feest, de liefelijke Mei
De pruik met siert, wanneer ze gaat ten rei,
Om, in het veld, met dartel veldgeschrei,
Haar vreugd te voeden.
Hij schuurt der feilen kankerigen roest,
Die stalen glansen opvreet en verwoest;
En zaait en maait een deugdelijken oegst
Van jongelingen,
Die met hun schoudren stutten 't Roomsche rijk,
Den kwaln tot schrik, den vromen tot een wijk ;
Geneigd tot recht, verhit om 't ongelijk
Den roof t' ontwringen.
Zijn schaatrend gastmaal, wel vernoegd in 't kleen,
Onthaalt met zang den machtigen Meceen,
Die zich ontslaat de zorgen van 't gemeen,
In koelen lommer.
Hier schaft de boerendisch geen hoofsch banket,
Met slangenspog en blauw vergift besmet,

23. d' 0 u dheid: de ouderdom. — 25. Zie Lib. I. Od. 12 enz.
Zie Lib. I. Od. 2, 34. III. 7 . — 33. Tyrannenvlegels: zie Lib.—29-3. I.
Od. 12. II, I. - 51 volgg. Zie Lib. I. Od. 8 enz. — 57-60. Zie Lib. I.
Od. I. 9. II. 18. III. 29, 31, 38. — 58. M ece en: Mecamas, de bekende
Romeinsche kunstbeschermer.
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Maar veldgerechten, naar Pythagors wet,
Bevrijd van kommer.
Wie treurt niet, wanneer dees' Melpomen treurt;
't Zij, dat ze de Trojaansche weelde steurt,
Of 't haar om Varus' bloènde neêrlaag scheurt,
Of deerlijk schreie
Op 't natte lijk, noch lauw en versch gestrand,
Na wreede schipbreuk, op den oeverkant,
Daar 't aanhoudt, dat men 't doch in 't zoute zand
Een graf bereie.
Onnutte zorgen spoelt hij rustig of
Met vernen wijn, dien d' eélste wijnstok gaf;
En boet en bezigt tusschen wieg en graf
Zijn lieve lusten.
Vermaakt met frisschen geur en bloeiend veil,
Mishaagt hem 't geen verdrietig valt en steil;
Zijn hoop, die droomt na 's levens licht geen heil,
Als 't eeuwig rusten.
Op dit geluid vaart Cesar, als een God,
Ter poorten in, op 't hoog verheven slot ;
En voert voor zich de streng geboeide rot
Der trotsche nekken,
Getuchtigd door zijn schitterenden dolk ;
Zoo wordt hij opgenomen in de wolk
Des wijzen Raads en van 't ontelbaar yolk,
Vermoeid van trekken.
Hij maakt, al zingend, hoe hem is bereid,
Om zijner vaarzen heilge majesteit,
Een zetel midden in d' onsterflijkheid.
Hij klapt zijn wieken,
En boven 't wisselbare licht der maan
Opstijgend, durf den jammerpoel versmadn,
En zet zich neffens de Dirceesche zwaan,
Den roem van Grieken.
Verheft die goddelijke luitesnaar
Het leven der geruste boerenschaar,

65. Melpomen: Melpomene, de muze van het treurspel. — 67. Zie
Lib. I. Od. 24, 35. II. 9. III. 2, 5. — 68. Zie Lib. I. Od. 28. —74. Vernen
wijn: ouden wijn. — 75. Boet: voldoet. — 77. V erm aakt is hier 't verl.
deelw. Zie Lib. II. Od. 9, ii. — 8i. Zie Lib. I. Od. 2, 35. III. 5, 14.
Lib. IV. Od. 3. — 95. De D ir c e es che zwaan: Amphion, aldus
—89.Zie
genaamd naar de bron Dirce, welke op haar beurt haar naam ontleende
aan Dirce, de vrouw van Lykos, die Antiope, Amphions moeder, had gevangengehouden, en daarom door Amphion en diens broeder aan de hoornen van
een stier vastgebonden, ter dood toe rondgesleept en in de gernelde bron
gesmeten werd. Zie voorts Lib. IV. Od. 2. - 97. Zie Epod. 2.
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DE ROOMSCHE LIER.
Zoo zamelt Alf, de felle woekeraar,
Zijn lomberdgelden,
En krijgt een trek tot hofsteen en tot lucht,
Tot zon en bron en beek en vee en vrucht,
Gezonden akkerbouw, en jacht en vlucht
Door bosch en velden.
De horen toet afgrijslijk, wen hij kwist,
In dien beschreielijken burgertwist,
Het burgerbloed, tot moorden aangehitst
Van razerijen.
Terwijle Rome dus de Romers kruist,
Zoo lachen Meed en Parthen in hun vuist ;
De trony is van stof en bloed begruisd,
Door 't heilloos strijen.
Zoo menig lied, zoo velerhande slag
Van stof van wijzen, midden in 't gelag,
Op vriendenwelkoomst of geboortedag,
Op Godenfeesten,
Op zegestacy en gemeene vreugd.
't Gebrek is hier mismaakter bij de deugd.
Hier steent de grijzert, hier krioelt de jeugd,
Gepropt van geesten.
Hoe dunkt u, Daniel? hoe klinkt die klank ?
Ik wed, gij weet, uw gansche leven langk,
De vriendelijke ringelduiven dank,
Die 't wichtje dekten
Met aangedragen myrth en lauwerier,
Daar 't zachtjes sliep, belaagd van menig dier ;
Opdat de deuntjes der Tuscaansche Tier
Ons kortswijl strekten.

&ode
AAN DEN HEER

G. STAECKMANS,XIII
Staat-Generaal.

O

Staeckmans1 't ga u naar uw wensch ;
Het zij gij d' allerveerste grens

XIII. Van Gerardus Staeckmans is bekend, dat hij enkele malen den Muiderkring bezocht en met Hooft in briefwisseling was (zie diens Brieven.) Hooft
105. Zie Epod. 2. - i io. Zie Lib. II. Od. i. III. 6. — 114. Van Vloten
wil hier lezen: verwijzen. — Groete. S taat-Generaa 1. Versta : lid der
Staten-Generaal. — 2, 3, 7, 9. Staeckmans was onderscheidene reizen Cornmissaris to velde geweest.

GROETE AAN G. ST AECKMANS.
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Der vrije landen sterken gaat;
Of, midden in den hoogen raad
Der Staten, als een steen in 't goud,
Den glans van uw vernuft ontvouwt;
Of helpt, met rijpen raad, in 't veld
Den veldheer stuiten 't Spaansch geweld,
En drijven naar zijn eigen vest.
Gelukkig is 't gemeene best,
Wanneer geleerde wijsheid, d' eerst'
In aanzien, over 't vollek heerscht.
Nu rookt van ijver mijn papier,
Omdat een hoofd des lands nog vier
In zijn beleefden boezem heeft,
En met zijn geest de sporen geeft
Aan Nederlandsche poezy;
Nadat hij, als een honigby
Nu zwanger van het Duitsche rijm,
Uit puik van Roomsche en Grieksche tijm
Zich vol gezogen heeft en zat;
Zoodat er zijn beschaduwd blad
Naar riekt, waar dat de veder blinkt,
Die nectar geeft, in stee van inkt,
En voedt, met maat of mateloos,
De ziel met goddelijke ambroos.

(15t600ritfiretno
VOOR JONKVROUW

KATHARINE KERCKRINCK.XIV
GElukkige geboortedag,
Die u te voorschijn komen zag,
prees hem „als een doorluchtig vernuft, geoefend in de wetenschappen".
Staeckmans dichtte o. a. een lijkdichtje „aan Juff. Hooft, op 't overlyden
van haer oudste dochter Juff. Geertruyd Hooft."
Staeckmans was o. a. in 1633 en 1636 gecommitteerde van Friesland ter
Staten-Generaal.
XIV. Katharine Kerckrinck was een dochter van Godaert Kerckrinck,
die tot de Dissenters behoorde en verscheidene zusters had, waarvan er twee
echtgenooten hadden, die te Keulen waren geboren. Zij trouwde 3 October
1647 op haar 33 ste jaar met Adriaen van Stryen, Advokaat voor den Hove
van Holland.
14-19. Uit deze regels mag men opmaken, dat Staeckmans onzen
dichter bij brief of anderszins had geprezen en tot dichten aangespoord. —
is. Bele e fden in den zin van: fijn beschaafden, humanen, die de humanior a bevordert. — 26. A m b r oo s: Godendrank.
VONDEL V.
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GEBOORTEKRANS VOOR K. KERCKRINCK.
En loech op het onnoozel kindje!
Het vochte en lauwe westewindje
Verliefde op u, met zucht op zucht;
Waardoor een liefelijke lucht
Van bloemen zich alszins verspreedde,
April van nieuws de velden kleedde.
De leeuwerk en de koekoek bel,
Verkondigden d' aanstaanden Mei,
De jeugd van 't jaar, de bloem der tijen,
Die al de wereld kwam verblijen,
En prikkelen tot zoete min.
De wellust nam heel Holland in
Toen gij, Kalrijne! werdt geboren ;
Maar wat een vreugd is hem beschoren,
Die dezen dag beleven zal,
Wanneer men, met een blij geschal
Van bruiloftvolk, u ga ontmoeten,
En op uw staatsie u begroeten,
Daar gij met uwen bruigom paart.
De dag van huwen wederbaart
Den mensch tot een volmaakter leven.
Die u de hand op trouw mag geven,
En kussen zonder hindernis,
Zal tuigen, dat dit waarheid is.
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Er goeder ure werd dees' schoone gloed geboren,

Die 't ijs ontdooien zou in een bevrozen Borst.
Zij geeft met haar muziek den leeuwerik de sporen,
En schept een blijde lent', in 't scheiden van de vorst.
Wie prikklen oor en oog des vrijers met verlangen ?
De klanken van haar keel, de bloemen op haar wangen.

V 44r0C 0 u53itts
AAN

WYBRANT DE GEEST,xv
Schilder.

Hof,
nHet leven geeft aanFriesche
asch en stof,
Geest, die, in 't

XV. Wybrant de Geest, in 1590 te Leeuwarden geboren, bezocht op
jeugdigen leeftijd Italic en heette er in de Roomsche bent „de Friesche
Adelaer." Ruim 10 jaar bleef hij op reis en bezocht o. a. ook Parijs en
Antwerpen. Teruggekomen in het vaderland, huwde hij 19 Augustus 1622 te
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En zweeft, met geestige penseelen
En verf, op doeken en paneelen ;
'k Geloof, gij terregt de natuur,
5
En durft de zon haar heilig vuur
Ontstelen, en de vingers zengen,
Om leven in uw beeld te brengen.
Lie toe, Prometheus ! wien gij raakt,
10 Als gij den mensch onsterflijk maakt,
En, om 't aardrijk 't licht te malen,
Den hemel plondert van zijn stralen.
Men ketende eertijds zulk een gast,
In 't Noorden, aan een steenrots vast,
15
En kortte hem die stoute vogels,
Daar hij verstrekte een aas des vogels.
't Zijn geesten, die de wolken teen,
't Is waar, doch zonder vleesch en been ;
Een ieder ken' zijn staat en waarde:
De zichtbre geesten op d' aarde.
20
Dus blijf ons hier beneden bij,
Daar Noien, zittende aan uw zij,
U weet aan zijne tong te lijmen,
Met puik van heerelijke rijmen.
Hij is gewoon zijn Poezij
25
Te huwen aan uw schilderij ;
Gij zuigt zijn dichten met uw ooren,
Zijn oogen kussen uw Pandoren.
Zoo groeit gij in malkanders gunst,
30
En wisselt telkens kunst om kunst ;
In Friesland zijn geen twee gewassen,
Die beter op malkander passen.

Leeuwarden Hendrickje Ulenburgh, de zuster van Saskia, Rembrandts latere
vrouw. In 1659 leefde hij nog te Leeuwarden, hooggeacht als hofschilder
der Friesche stadhouders.
Van zijn beide zoons Juliaan en Wybrant, evenals hun vader schilders,
was laatstgenoemde de uitgever van het Kabinet der Statuen. Amst. 1702.

36 OP HET ALTAARSTUK, DEN SINT-SEBASTIAAN.

Op Ott proof

qtriciardull,

DEN SINT-SEBASTIAAN,xvi
GESCHILDERD DOOR JOACHIM SANDRART,
VOOR

HET DOORLUCHTIGSTE HOF VAN BEIEREN.
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CEbastiaan, van 't kruis gewond,
kiTrof met zijn scherpe tong en mond
Een keizer, op zijn hoogen stoel ;
Die stelt Gods schutter straks ten doel
Van zijn soldaten. leder mikt.
Hij staat hun schoon en onverschrikt.
Men treft zijn arm, zijn hand, zijn borst,
Zijn hals en lenden, rood bemorst
Van edel bloed; daar man voor man
Hem wenscht te raken, zoo hij kan,
Op zijn gevoelijkst, reis op reis,
Om prijs, doch raakt alleen zijn vleisch

XVI. Sin t-Sebastia a n. Tot recht verstand van dit gedicht dient men
te weten, dat deze geboortig was van Narbonne, doch te Milaan, van waar
zijn moeder herkomstig was, werd opgevoed. In groote gunst staande bij de
keizers Diocletiaan en Maximiaan, bekwam hij het bevel over hun voornaamste krijgsbende en kweet zich treffelijk van zijn plichten jegens hen,
alleen zorgende, de Christenen, wier geloof hij in 't geheim was toegedaan,
aan te moedigen en te verkwikken. Toen dit eindelijk Diocletiaan ter ooren
kwam, wendde deze, hoezeer de Christenen doodelijk hatende, nog pogingen
aan om hem over te halen tot den dienst der valsche Goden; doch toen
hem dit noch door beloften, noch door bedreigingen gelukt was, gaf hij last,
hem met pijlschoten om te brengen. Sebastiaan werd hierop aan een stok
gebonden en op onderscheiden plaatsen doorwond, zoodat hij voor dood
bleef liggen; maar Irene, een Christen vrouw, 's nachts gekomen om het
lichaam of te nemen en te begraven, vond er nog leven in en voerde hem
naar huffs, waar hij binnen weinige dagen werd genezen. Vervolgens begaf
hij zich weder tot de Keizers en verweet hun de onrechtvaardige vervolging,
Welke zij jegens de christenen pleegden. Diocletiaan gaf hierop last, dat
men hem op de renbaan zou brengen en met stokken dood slaan, gelijk
ook geschiedde. Zijn lichaam werd in een goot geworpen, van waar het
door zijn geloofsgenooten werd weggehaald. Dat de marteldood van Sebastiaan een fraai onderwerp ter oefening van teekenaars en schilders was, als
biedende goede gelegenheid aan tot de studie der anatomie, is niet te
ontkennen, en menigvuldig zijn dan ook de kunststukken, waarin die is
behandeld.
I. V a n 't k r uis g e w on d: tot in 't diepste van zijn harte geraakt door
de waarheid van 't Christengeloof. — 6. S cho on: kloek.
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En vel. Ten leste komt Hyreen,
En rukt, bij duistren nacht, alleen
Den borstpijl uit het flauwe lijf,
Schier uitgebloed, en kil en stijf.
De held ontwaakt, en zucht eens zwaar,
En steent : „Wee mij ! Wie raakt mij daar ?"
Hij ziet Hyrene voor hem staan :
„Geen man heeft mij den dood gedaan ;
Geen pij1" , zelt hij, „met zulk een smart
Geraakt het midpunt van mijn hart,
Ja, zelfs mijn ziel ; maar deze vrouw,
Bij nacht, door hare liefde en trouw ;
Want dat ik niet om Jezus sterf,
Is oorzaak, dat ik 't leven derf."
„Keen", riep een Engel uit de schaar
Omhoog, „geen enkel martelaar
Vernoegt ons ; pas slechts schrap to staan :
Gij moet, gij moet er weder aan.
Wij vlechten u geen enkle kroon ;
Een dubble dood, een dubbel loon."

Op ginie pewit pagbaretn,
DOOR

SANDRART GESCHILDERD.

0

P eenen berg, zoo ver van huis,
Zoo eenzaam, slechts met doodshoofd, kruis
En boek verzien, zat Magdaleen,
En schreide, als haar omhoog verscheen
Een dag van Engelen ten troost.
5
Zij keert, op dat gezicht, naar 't Oost
Haar drukkige oogen, rood beschreid.
Zij ziet, wat dat gezicht haar zelt,
En hoe haar d' Engel, God ten prijs,
i0
De heerbaan toont naar 't Paradijs,
En toezelt d' onverwelkbre kroon
En blijdschap, der bedroefden loon;
't Welk zulks haar stenend hart verlicht,
Zoodat men in het aangezicht
1 5Dien troost ziet opgaan, als men plag,
Heel vroeg, in 't krieken van den dag,
1 3. Hyreen: of Irene. — Op Sin to Marie Magdaleen. 5. Een dag:
een lick t. — 13. Zulks: zoodanig. -- 15. Als: gelijk.
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OP SINTE MARIE MAGDALEEN.

T' aanschouwen, na de duisternis,
Het licht, dat op haar hielen is,
Den dag en nacht gemengd ineen,
En licht en duisternis gemeen.
Zoo ziet men 't oog der bange vrouw,
Gemengd met vroolijkheid en rouw ;
Nog staan de tranen in het oog,
En 't licht der blijdschap van omhoog
Bestraalt het smeltend kristalijn
Der oogen. Al de hartepijn
Gaat over. Het geweten smaakt
Jets zaligs, dat de geest vermaakt.
Gelukkige verwisseling !
De blijdschap, die voor 't schreien ging,
Betreurde zij, en zulk een druk
Verkeert in blijdschap en geluk,
Op 't allerlest voor haar gespaard.
Gods blijdschap is wel tranen waard !

gpitringo (15toietrairrefins.'"
Elden speurt men geest en schoonheid
In een lichaam. D'ongewoonheid
Van een schepsel, zoo volmaakt,
't Hart der jongelingen raakt,
Als met uitgeschoten schichten.
Had de hemel liever lichten,
Als een paar bruine oogen zijn,
In een geestig maagdekijn,
't Alleredelste aller menschen ;
Niemand zou de zon verwenschen,
Voor dien wenschelijksten schat,
Zonder weerga, zonder dat,
Wie zou niet van minne blaken ?
Pallas' lippen, Venus' kaken,

Z

5

io

XVII. Welk lid der talrijke familie Spiering hier bedoeld wordt, is aan
mij, even als aan Mr. Jac. van Lennep, een raadsel gebleven. Uit de vele
aanteekeningen over deze familie uit doop- en trouw-registers, die voor mij
liggen, kan ik alleen onderstellen, dat hier bedoeld wordt Geertruyd van Eik,
wier zoon Willem Spiering 25 Februari 1683, oud 27 jaren, in ondertrouw
werd opgenomen met Isabella de Hondecoeter, dochter van Melchior de
Hondecoeter.
In elk geval dagteekent Vondels gedicht van v6Or 1645.
12.

Zo nder dat: zonder wedergade.

SPIERINGS GESTALTWISSELING.

I5

20

25

30

35

40

45

39

Cypris' oog, Minerva's mond.
Red me, red me, 'k ben gewond,
Riep een Spiering-, in de vloeden.
(0 verwonnen van de gloeden,
En verschalkt in Venus' fuik;
Toen hij Geertruid haar perruik
Op den waterkant zag tooien)
Wie verwondert zich, dat Troyen
Om een schoonheid lett vergaan ?
Minnevier steekt water aan.
Lieflijk lokaas voor ons visschen.
Vierbaak in dees' duisternissen.
Tevergeefs is 't, dat ik zucht :
Want uw leven dat is lucht,
't Mijn is water, doch voor dezen :
Nu wil 't vier en water wezen :
Zoo ik een van beiden derf,
Wat is 't wonder dat ik sterf?
'k Beur het hoofd niet uit de stroomen :
Gij en kunt tot mij niet komen.
't Onderscheid is veel to groot.
't Onderscheid is zelf de dood.
Doch is sterven mijn verlangen.
Schoonste, trek me, 'k ben gevangen.
Schoone, 'k bid u om gena.
Venus sloeg zijn klachten ga,
En verleende fluks den vissche
Menschelijke staltenisse.
Spiering, overzeldzaam ding!
Als een jeugdig jongeling,
Kwam opborrelen van ondren.
Geertruid zweem schier van verwondren
En beweegt door 's vrijers hood,
Nam hem op in haren schoot.

18. Gloeden: rijmshalve voor: stralen. — 42. Staltenisse: gestalte.
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OP

DE TWAALF MAANDEN,xvm
OPGEHANGEN TE MUNCHEN,
IN DE GALERIJE ZIJNER DOORLUCHTIGHEID VAN BEIEREN,
EN
GESCHILDERD DOOR JOACHIM SANDRART.

LOUWMAAND.
E grootvak Louwmaand duikt en krimpt in bonten vellen.
Zijn rug bevriest tot ijs, van voren brandt zijn scheen.
De handen schijnen lood; hoe sidderen zijn leen!
Terwijl de Noordvorst weet de waatren te beknellen.
Wien 't lust, dat die ten ijs met sleen om snippen vaar' ;
5
't Is best, dat grootvadr thuis den disch en haard bewaar'.

D

SPROKKELMA AND.
E Sj5rokkelmaand braveert, en schaft patrijspasteien,
En lamsbout, en kalkoen, en rundervleesch, en spek ;
Dees' wapenen den buik met voorraad, voor gebrek,
Nu Vastenavond hem nog gunt zijn voile weien.
Al brast en zwelgt de buik, vergeef het hem dees' reis;
Want veertig dagen visch valt lastig voor zijn vleisch.

D

5

LENTEMAAND.
nE sture Lentemaand betoomt het vleesch met visschen,
LI En leeft bij schelvisch, zalm, en krabbe, en kabeljauw,
Bij zeehaan, oester, schol en mossel, en wordt flauw.
Nu breng hem wat toebak, hij kan dien rook niet missen.
Hij loost, terwiji het stormt op zee, door deze pijp,
5
Zijn slijm en waterzucht ; vergeef hem dit vergrijp !
XVIII. De schilderijen, waarvan hier sprake is, bevinden zich thans in

het slot Schleissheim, bij Mtinchen. Zij zijn alle gegraveerd door verschillende kunstenaars : I. Suyderhoef, C. van Dalen, R. Persyn, A. Haelwech
en J. Falck en met Latijnsche bijschriften van C. Barlxus er onder, uitgegeven. Op Januari, door J. Valck, staat op een schrijfalmanak het jaartal
1645 en in de marge : Yoachime Sandrart pinxit et excudit. Amstel., waaruit
dus blijkt dat Sandrart in 1645 nog te Amsterdam was.
Louwmaand. 5. 0 m snip pen v a a r: woordspeling: snipp en van de
k o u d e, is, „het zoo koud hebben, dat het vel er van snip t," d. i. : openspringt.
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GRASMAAND.
E blijde Grasmaand voegt een muts met groene pluimen,
Het vroolijk grasgroen kleed, de bloemkorf, tulp en luit.
De huisman jaagt de koe in 't gras, den koestal uit,
En melkt en karnt; 't is tijd, de stad, om 't veld, te ruimen,
Om bloemhof en om bron, om lusthof en prieel.
De Lente noodt de jeugd; de Winter heeft zijn deel.

D

5

5

BLOEIMAAND.
DE jonkvrouw Bloeimaand schijnt het hart der jeugd te
[blaken,
Doch niet door blauw gewaad of bloemen, schoon van glans,
En tulpen, die zij hecht aan Karen rijken krans;
Maar door de bloem, waarmee zij verft haar mond en kaken.
Ik zie asperg' en roos; 'k hoor gondelzang en snaar.
De Tweeling kust zijn broth-, de jeugd de bloem van 't jaar.
ZOMERMAAND.

B

5

Edaagde Zomermaand! men laat geen schaap verlegen,

Indien het gaat vermast, zoo neem het op uw schoot :
Maar scheert gij 't om de wol, zoo scheer het niet te bloot,
En wasch het wit, als sneeuw, dat u de Hemel zegen'
Drijf, vroeg en spa, de kudde in 't veld, en naar het hok ;
Zij loont u met haar melk, en spier, en ruige lok.
HOOIMAAND.
voegt
het geel en goudgeel, licht van plooien,
E Rooimaand
Haar hand de hark, waarmee zij 't hooi vast ommewerpt,
't Welk droogt, terwijl de zon haar stralen wet en scherpt.
De zeisen girst door 't gras, de huismans naarstig hooien,
En 's weimans valk, omhoog, den reiger grijpt en bijt.
Een ieder vlamt op winst ; om winst is al de strijd.

D

5

5

OOGSTMAAND.
Oogstmaand/ 't ga u wel, daar, met gestroopte armen,
En naakt in 't hemd, gij 't mes gaat drijven in den oegst.
Zoo wordt de zeisen niet gegeten van den roest;
Maar om uw ouderdom moet zich mijn hart erbarmen.
Nu, bind de schoof, la op, en voer haar naar de schuur.
Hoe zweet gij om den kost! het zalig brood valt zuur.

Bloeimaand. 6. De T w e el i n g, e n z. In deze maand komt de zon in het
teeken der Tweelingen. — Hooinzaand. 4. Girst: van girse n, klanknabootsend woord. -- Oogstmaand. 5 . L a : laad.
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HERFSTMAAND.
Herf stmaand gaat te merkt, opdat de huik haar passe,
Daar deze tafel draagt de bloemkool en meloen,
En druif, en abrikoos, en appel, en pompoen.
Zij pikt vast vijgen uit, en left ze in haar kabasse.
De hartog jaagt en schiet de harten, in 't verschiet;
Onnoozel hart ! zie toe: gij loopt in uw verdriet.

D

5

5

WIJNMAAND.
DE wijngaard krult om 't hoofd van Wijnmaand, schier ver[dronken •;
Hij puiloogt vast op 't vat, waarbij zijn blijdschap zwoer.
Hoe zwilt zijn druif! wie perst de druif in parlemoer?
Hem past dat pantersvel en 't rood. Wien hoor ik ronken?
De Farheer in 't verschiet danst voor de Duitsche bruid.
Zijn guile geest houdt maat op zakpijp en op fluit.
SLACHTMA AND.
E moede jager keert , hij heeft den haas gevangen,
En draagt hem op den rug, op zij het teer gebeent'
Van mees en vink, en voort wat Slachtmaand hem verleent ;
Nog snoft zijn hazenwind eens om, met groot verlangen.
Stokau ziet in 't verschiet de wilde zwijnenjacht.
Al wat men jaagt in 't wild, dat wordt te hoof geacht.

D

5

WINTERMAAND.
Oe treurt de Wintermaand, gelijk een weeuw, in rouwe
Gedompeld over 't hoofd; haar kaars en glas gaan uit.
Het doodshoofd spelt den dood, die 's levens draaiboom sluit.
d' Onvruchtbre winter slacht een doodsche weduwvrouwe,
Die nog kastanjen braadt; haar almanak rolt af.
Wat is een weeuw ? een schim, met eenen voet in 't graf.

H

5

(Hecht aan deze Maanden den
DAG EN NACHT,
VOOR DENZELVEN HEERE GESCHILDERD).

O,

DE DAG.
schoonste jongeling! uw blonde lokken zwaaien
Om 't hoofd, en in den hals, en geven eenen glans;

Wijnmaand. 5 Lees: zelfs de Farheer (geestelijke) danst mede. — Wintermaand. 5. Haar a 1 m an a k rolt a f: al man a k staat hier in den zin van

„levensrol."
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U voegt het sneeuwwit kleed, uw hoofd dien blijden krans,
Uw eene hand de torts; de zonnebloemen draaien
In d' andre hand zich om, en volgen 't lieve licht.
5
Gij zijt de Dag, of voert den Dag in uw gezicht.
DE NACHT.
Ruinette! ik zal mij aan uw schoonheid niet vergapen ;
Uw krans van man op sluit om 't suizebollend hoofd.
De zwartheid van uw kleed geen licht van starren dooft.
De kloot uw elboog stut, uw oogen moeten slapen.
5 Twee kinders, van den slaap verwonnen en verkracht,
De nachtuil en de muis verbeelden mij den Nacht.

B

Op gcOdberflund, Zatninseit tit

partntrOterbtn,
TEN HUIZE VAN SANDRART.

OP DEN BRAND VAN TROJE,
DOOR

RAFAEL URBIJN.

H
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ier steekt niet Sinons schelmsche hand,

Maar Rafels Engelsche penseel
De koninklijke stad in brand,
En jaagt ons schrik aan, op 't paneel,
Met verf, die rook en smook gelijkt,
En schaduwen, en vier, en licht ;
Terwiji men vast den gloed ontwijkt,
En 't bloedig zwaard, dat nergens zwicht.
Die vlucht bij nacht valt naar en zuur;
Een ieder redt zich, zoo hij kan:
De moeder, van den groenen muur,
Reikt haren afgesprongen man,
Met angst, het lieve kleentje toe.
Een ander geeft zich naar beneen,
En, drijvende op zijn handen, moe
Van vatten, vreest de borst aan steep

6. Verbeelden: in stede voor: schetsen. — Op Schilderkunst. i. Sinons
schelmsche hand: Sinon haalde de Trojanen over het houten paard in
de stad to trekken. Hij opende 's nachts het luik, waardoor Troje overrompeld werd. — 2. En gelsch e: engelachtige. — 3. De koninkl ij ke
stad: Troje. -- i6. Drijvende op zijn handen: springende.

44

20

25

30

35

OP DEN BRAND VAN TROJE.

Te schuren, en vermijdt de vest,
En harde moppen. Bij de poort
Ontsluit iEneas, al zijn best,
Die met zijn schoudren onderschoort
Anchises, krank en levenszat,
En doodsch en deluw, nauw gered
Met moeite, uit d' ondergaande stad,
En 't muffe en kiamme en kwijnend bed.
Dat Venus haren zoon bescherm' !
Godvruchte zoon ! gij trekt te stijf.
Trek zachter ; och! gij trekt den arm
Dien zwakken vader uit het lijf.
Gij doet den lammen grijsaard wee.
Askaan, aan 's vaders slinke zij,
Torst heiligdom, en spoedt zich mee,
Kreuze staat haar ega bij,
En krimpt van achter, heel verbaasd
Van opzicht, om gevaar te vlien ;
Al wat zich rept heeft schrik en haast.
Zoo laat de kunst u Troje zien.
Wat vlam ooit Fenix 't leven nam ;
Hier leeft de Fenix in zijn vlam.

Op bot 534e btr aZat&tit,
DOOR

JULIUS ROMAIN
geteekend.

Erbolgen Dondergod! hoe schent
Gij van omhoog elk element,
De lucht, het water, aarde, en vuur,
Den Reus op 't lijf, en steurt Natuur,
Die in den eersten mengelklomp
Verandert. Lie, dit trotsch, dit lomp,
Dit langgebeende en wreed geslacht,
Bijkans ten einde zijner kracht,
Nog worstelen, en wederstaan.
Te spade, om zijn bederf t' ontgaan,

V

5

10

18. Mopp en : een soort van baksteen. — 22. D e 1 u w: verbleekt, vaal. -32. S taat ha ar ega bij : staat bij haar ega. — 34. 0 pzich t: uitzicht,
gelaat. — Op den val der Reuzen. Julius R omain: Giulio Romano
(geb. 1492 te Rome, overleden i November 1536 te Mantua). — 7. D i t
langgebeende en wreed geslacht: de Reuzen of Titans.

OP DEN VAL DER REUZEN.
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Alreede in 's Hemels raad gestemd.
Gewicht van aarde en pijler klemt,
En kneust, en plet dat grof gebeent.'
D' een bruit van spijt. Een ander steent
Van last. De derde schiet een schicht,
Met zijn afgrijselijk. gezicht,
Den Hemel toe. Het water rookt
En ziedt. De brandende Etna kookt
En smelt de steenrots. Al de lucht,
Vol storremwinden, huilt en zucht.
Vermetele aard ! nu ga, en terg
De starren ; stapel berg op berg
Opeen, en bouw uw stormgevaart,'
Ten trots der Goden, hemelwaart.
Al valt uw kracht te krank, te klein ;
Ten minste zal een braaf Romein,
Gesteld in 't schilders puikgetal,
Zijn naam verheffen door uw Val.

Qt COrisiboop,
GEMAALD DOOR

PAUWELS VERONER .

En nederige Majesteit,

Aanminnige zachtzinnigheid,
E En
gunst, in Jezus' aangezicht,
Bewegen 't hart, om zulk een licht,
5

Zich spiegelende in Gods Jordaan,

t' Aanbidden, en hier stil te staan ;
t' Aanschouwen, hoe het in dien stand
Vast overhelt, om van de hand

i0

15

Des Boettrornpetters, nooit verdoofd,
De druppels op zijn bukkend hoofd,
t' Ontvangen, willig en bereid :
Een teeken van gehoorzaamheid
Aan God; ten klaren spiegel van
Den mensch, die God genaken kan
Op 't voorgebaande waterspoor.

I 5. Van las t: versta: van den last, die hem op 't lijf drukt. — S chi cht
staat hier voor: woedenden blik. — De Christdoop. C hris tdo o p: Christusdoop. — P auwels Ver on er: Paolo Veronese (geb. 1528 te Verona, overleden 19 April 1588 te Venetic.) — 14, 15. Versta: die door den doop tot
God kan komen.

DE CHRISTDOOP.
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De hopman treedt zijn krijgslién voor.
Aanschouw 't ootmoedigste gelaat :
Hoe hij zijn armen kruiswijs slaat
Ineen, en zijne borst bedekt;
Terwijl de Vader, opgewekt
Van boven, eert dien liefsten Zoon,
En nederzendt, uit 's Hemels troon,
Den Geest, hun alle bel gemeen,
En, met den Zoon en Vader, een
Van wil en wezen. Zie, hoe straalt
De duif, die nit de wolken daalt,
Van simpelheid, onnoozelheid,
En goedigheid, zoo slecht en recht !
Wie op dit stuk zijn aandacht hecht,
En inneemt wat dees' Pauwels leert
Wordt door penseel en verf bekeerd.

Op 3upijn tit Aftb4.
u schuif, van schaamte, de gordijn
Voor d' onbeschaamdheid van Apijn,
De zwaan, aan 't poezelige albast
Der moedernaakte Leda vast.
Het marmer schijnt hier pluim en vel.
De kunst geeft stof aan overspel.

A
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Op Ted() ot gfriototeeto.
At wijze Godheen ziet men hier ?
De meester met zijn hoofdscholier :
Het eene hoofd wil Plato zijn,
Zoo goddelijk, dat zelfs Jupijn,
Gestegen uit de gouden zaal,
Zijn wijsheid zelfs, in Plato's taal,
Zou leeren d' eerste schoolmeestres,
Het ander, Aristoteles,
Verdient, indien ik 't aanzicht ken,
Des grooten Alexanders pen
Te voeren, zoo het handen had.
Hun wijsheid schijnt in steen gevat.

W
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16. De Hopm an : Christus zelf, als het hoofd der strijdende Christenscharen. — Op Plato. Aristoteles was de leermeester van Alexander den
Groote, en vergezelde hem ook, volgens sommigen, op verscheidene zijner
krijgstochten.

OP MARK AUREEL EN FAUSTINE.

Op

Tiara gitrtee

D
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tit 541W/int.

It kan noch steen noch marmer zijn,
Aureel belonkt bier zijn Faustijn;

Twee schoone menschen, nog gezield.
0 dood ! die al wat leeft vernielt,
Hier leeft dit paar, na zijnen tijd,
Veel eeuwen lang, uw haat ten spijt,
Geheel en gaaf en ongeschend ;
En zoo, dat elk de tronie kent,
En kussen wil, uit liefde en gunst,
Tot zulk een nooit vergeldbre kunst,
Al woeg men ze op met diamant.
Faustine 1 zwicht uw vier ; gij brandt
Den boezem van dien wijzen Vorst.
Uw schoonheid blaakt zijn steenen borst.
Wie uit dit paar niet vrijen leert,
Is zelf in marmersteen verkeerd.

5

TO

15

OP D'AFBEELDING VAN

oetdint gattbretri.'

z

Oo maalt Sandrart zichzelf, des Mainstrooms zuigeling ;
Natuur gaf hem 't penseel ; de Tiber schilderlessen ;
Waarna de Donau zelf de gouden keten hing

XIX. Joachim Sandrart werd 12 Mei 1606 in Frankfort aan den Main
geboren, oefende zich te Utrecht onder Saddler en Honthorst in de schilder2. Auree 1: M. Aurelius Antonius Verus, die in 't jaar 161 na Chr. de
Keizerlijke waardigheid verkreeg, en „de wijsgeer" werd bijgenaamd. Hij
onderscheidde zich door zijn beleid in den krijg en door het begunstigen
der geleerden; en verwierf zich in groote mate de achting en de liefde der
Natie; als Keizer echter was hij gelukkiger dan in zijn huisgezin; daar het
ongeregeld gedrag van zijn schoonzoon en mede-keizer Lucius Verus, de
slechte hoedanigheden van zijn zoon Commodus en de losbandigheid zijner
vrouw Faustina hem het leven verbitterden. — Faust ij n: Faustine, gemalin
van Marcus Aurelius, was, niet minder dan vroeger Messalina, om haar
ongebondenheid berucht. Als staaltje daarvan diene, dat zij, op zekeren
kampvechter verslingerd zijnde, daarvan genas, toen haar echtgenoot het
onwaardige voorwerp van haar overspelige liefde had laten ombrengen en
zijn bloed haar te drinken gegeven. Hierdoor belette hij haar zeker, hem
verder ter wille diens kampvechters ontrouw te zijn; doch zij troostte zich
gereedelijk; want dienzelfden nacht ontving zij haar stiefzoon Commodus
in haar bed. — 3. Nog gezield: nog bezield. — 12. Zwicht uw vier:
doe uw vier, uw vuur zwichten.
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OP D'AFBEELDING VAN JOACHIM SANDRART.
Om zijnen hals. Het V en Amstels Vlietgodessen
Verwellekomden hem, 't versiersel van haar stad,
Die schat de schilderkunst een stuk van haren schat.

Op be 534 Zinittn.
Isbruik der zinnen werkt in 't einde pijn en smart,
Doch redelijk gebruik vernoegt des menschen hart ;
Dat 's aardsche zaligheid. Wie wenscht hier grooter goed,
Als, in 't gezonde lijf, een gansch vernoegd gemoed ?

m
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HET GEZICHT.
nE blinde, die weleer aanschouwde 't lieve licht,
Kan tuigen, wat het zij te missen het Gezieht ;
Te wroeten, als de mol, in duisternisse en droomen.
De blinde is hallef dood ; men leeft door 't oog volkomen.

LI

HET GEHOOR.
Et redelijk begrijp, in ons het Godlijk deel,
Veroorzaakt tusschen mensch en dier een root verscheel ;
10
Maar och ! wat zou het zijn, ontbeerden wij de spraak ?
En nog waar beide niet, zoo ons 't Gehoor ontbraak.'

iI

DE REUK.
Ontloken roode roos heeft niet dan blad en kleur,
Bij reukeloozen neus, niet snoffende den geur ;
15 De Reuk des geurs verkwikt het kwijnend hart des zieken,
En bindt aan 't lijf de ziel, die vlug was met haar wieken.

D,

kunst en ging met laatstgenoemde naar Engeland en reisde daarna in 1627
naar Italic, waar hij voor Urbanus VIII vele stukken schilderde. In 1635
keerde hij naar zijn vaderstad terug en ging van daar naar Amsterdam,
waar hij o. a. de portretten van Vondel, Hooft, Barlxus, Coster en Vossius
schilderde. Van daar vertrok hij omstreeks 1645-1648, nadat hij de heerlijkheid Stockau geerfd had. In 1649 schilderde hij te Nurnberg de daar
verzamelde afgezanten. Ook maakte hij te Weenen de portretten van keizer
Ferdinand III en diens gemalin, van den Roomsch koning Ferdinand IV
en van den aartshertog Leopold.
Hij stierf 14 October 1688 te Nurnberg.
Meer nog dan door zijn schilderijen maakte hij naam door het schrijven
van de „Deutsche Academie der edlen Bau-, Bild- and Malereikunste 1675-79."
15, 16. De zin is : de reuk wekt door zijn veel vermogende werking de
levenskrachten weder op, die gereed stonden den mensch te verlaten.

OP DE VIJF ZINNEN.
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DE SMAAK.
smakelooze tong wordt met geen lust gevoed,
Lf Zij weet van wrang noch zout, noch bitterheid, noch zoet.
De beste sans is Smaak, al schafte zelf Jupijn ;
20 Want, waar de Smaak ontbreekt, daar kan niet lekkers zijn.

D

HET GEV OEL.
't Gevoelen is de min, waarnaar het alles jankt.
Het kittelt zelf Jupijn, zoodat hij 't zich bedankt.
Men neem 't Gevoelen weg, zoo treurt het welig wicht,
Met fakkel zonder viam, met koker zonder schicht.

Op ono VetsOuio."

H

5

ier treurt het Weeskind met geduld,

Dat arm is zonder zijne schuld,
En in zijn armoe moet vergaan,
Indien gij 't weigert bij to staan,
Zoo gij gezegend zijt van God,
Vertroost ons uit uw overschot.
ANDER.

5

een armer Wees op aarde zwerft
\--7Dan die der Weezen Vader derft;
Der Weezen Vader derft hij niet,
Die Weezen troost in haar verdriet;
Dies sla uw oogen op ons neer.
Ons alley Vader trooste u weer.
ANDER.
ij groeien vast in tal en last:
Ons tweede Vaders klagen.
Ai, ga niet voort, door deze poort,
Of help een luttel dragen.

w

XX. Het laatste gedicht prijkt nog boven de poort naar de Kalverstraat.
De beide andere gedichtjes zijn geplaatst op de rechtsche en linksche
zijmuren, elk onder de gebeeldhouwde afbeelding van een weeskind.
VONDEL V.
4

50 LYFWACHT VOOR SYBRAND HANSEN KARDINAAL.

ftsf53c1c0i
VOOR MEESTER

SYBRAND HANSEN KARDINAAL,XXI
den Frieschen Euklides
AAN ZIJN SCHOLIEREN.

E Friesche Euklides hangt alleen
Van cijferletters hecht aaneen ,
Bewaart toch Sybrand met u alleen,
Bewaart dien Rekenschat getrouw.
Viel Kardinaal van 't plat, hij zou
Aan cijferletters stukken vallen.

D
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CDt

muster,
VOOR

KAREL LOOTEN.XXII
E Windvorst, om den rouw van Hollands Maagd te paaien,
Vermits, door storm op storm, zij schade en inbreuk lee,
Schoot molenwieken Aan en maalde, na lang draaien,
Den Beemster tot een beemd, en loosde 't meer in zee.

D

XXI. Hoe Vondel met dezen „Frieschen Euklides" in kennis is gekomen,
werd tot heden nog niet opgehelderd.
Sybrand Hansen Kardinaal, geboren te Harlingen, woonde te Amsterdam
en gaf daar verschillende wiskundige boeken uit, o. a. „Honderd geometrische questien met hare solutien", „Arithmetica ofte Rekenkonst, 1639", enz.
XXII. Van Karel Looten was aan Mr. Jac. van Lennep niets bekend. Ik
weet alleen van hem mede te deelen, dat hij 2 Januari 1635 assisteerde bij
den ondertrouw van zijn 22-jarigen zoon Johannes met Elisabeth Hellincx.
Zeven jaren later, 1 October 1642, was hij opnieuw getuige bij den ondertrouw van denzelfden Johannes met Apolonia Selyns.
Karel Looten was eigenaar eener hofstede aan den Volgerweg en sedert
1638 hoofdingeland in de Beemster.
1-4. Op echt dichterlijke wijze wordt bier de wind persoonlijk ingevoerd,
die de rampen, welke hij aan Holland veroorzaakt, wanneer hij, zich tot
storm verheffende, dijken en dammen omwerpt en den vloed over 't land
jaagt, weder vergoedt door de molens aan den gang te maken, tot het
droogmaken van een plas gebezigd, — 4. Den B e e m s t e r: Be ems t e r is
b e - eems ter van e e m, „water". De beteekenis is dus: „zij, die beeemt"
of „bewatert". De vorm is dezelfde als v r ij s t e r voor „zij die v r ij t",
w e r k s t e r, d r a a g s t e r, voedster enz. en 't woord is bier verkeerdelijk
mann. gebezigd.

DE BEEMSTER.
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5 De zon verwonderd zag de klei nog brak van baren,
En droogde ze af, en schonk ze een groenen staatsiekeurs,
Vol bloemen geborduurd, vol loovren, ooft en aren,
En, tooiende heur haar, bestrooide het vol geurs ;
De room- en boterbron kwam uit haar borsten springen,
Het visschig lijf werd vleesch, nog maagd en ongerept;
JO
Haar voorhoofds torenkroon kwam door de wolken dringen,
Gelijk gemeenlijk weelde in hoogheid wellust schept.
Hier jaagt de windhond 't wild, hier rijdt de koets uit spelen,
Men danst, men banketteert in 's koopmans rijke buurt.
15 Hier lacht de gouden tijd, in lieve lustprieelen,
Die voor geen oorlog schrikt, noch kiel op klippen stuurt.
Versier van Cypris, hoe zij Cypers kwam bekoren,
Ik weet, dat dees' Godin uit zeeschuim is geboren.

gDoobsOoofb.
Rme mensch, wat zijt gij trotsch ?
Ziet gij 't zwaard niet opgeheven
Van den strengen Engel Gods,
Dreigende u den slag to geven ?
Schat noch rijkdom kan u niet
Van een snellen dood bevrijden,
Die gij voor uw oogen ziet.
In dees' droeve en vege tijden.
Nu u God nog leven gunt,
Beter u, terwijl gij kunt.

A
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11-16. De Beemster is hier geschilderd gelijk die zich nog be yond in
't begin dezer eeuw, toen die polder voor de rijke kooplieden van Hoorn,
Enkhuizen, Edam enz. hetzelfde was, wat de Diener- of Watergraafsmeer
was voor die van Amsterdam, t. w. een lustoord, waar zij de zomerdagen
gingen doorbrengen, en toen zich aldaar sierlijke buitenverblijven, met fraai
beplante wandeidreven, koepels, fonteinen, bloemperken, trekkassen enz., enz.
verhieven. Thans is nog altijd de Beemster een fraaie streek, waar welvaart
den bezoeker tegenlacht; maar de pracht en luister, waarmede zij gedurende
I so jaren bekleed was, is geheel van daar geweken. — i 5. De goude n
tij d voor : de gouden eeuw.

MEIDEUNTJES.
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peibeuitijus
OP JONKVROUW

ANNA ENGELS GEBOORTEDAG,XXIII
HAAR TOEGEZONDEN DOOR

KONSTANTIJN SOHIER.

N

5

Achtegaaltje, in de loovren

Van den groenen lindeboom,
Bij den klaren Amstelstroom !
Zeg, wie leerde uw mondje toovren,
En dat keeltje, zoet gebekt ?
Anna, zing niet ! Och! gij trekt,
Och ! gij trekt met dat geluid,
Mij de ziel ten lichaam uit.
ANDER.
Ogellijmpje van mijn hartje !
Waarom vlucht gij toch, zoo schuw ?
Gij hebt recht : want kreeg ik u,
'k Lei wat zouts op 't wispelstartje,
Dat mij doet zoo groot een pijn.
Was dan 't vogelken niet mijn ?

V
5

5

5

ANDER.
4Nna, met haar heldre stralen,
Met haar keel vol nachtegalen,
Wijdt het feest in van den Mei,
Met een vroolijk veldgeschrei.
Kon ik 't lieve diertje vangen,
'k Liet mij aan dat keeltje hangen.
ANDER.
O Ch ! zij komt, gelijk ze plag,
Op, gelijk de lentedag,
Met de bloemen op de kaken,
Met de stralen in 't gezicht.
Kniel, mijn ziel ! daar rijst het licht,
Dat elks oogen kan vermaken ;

XXIII. Van Anna Engels is tot heden niets bekend.
Konstantijn Sohier was de zoon van Nicolaas Sohier en van Suzanna
Hellemans, de zuster van Hoofts tweede vrouw Heleonora Hellemans.

MEIDEUNTJES.
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Maar 't zal zinken in de zee!
Zinkt mijn zon, zoo zink ik mee;
Al verzink ik : 't is geen nood.
Liefst gestorven in haar schoot.
ANDER.
4Nna I toen ik u zou kussen,
Trokt gij, al te schuw van mij,
Dat schoone aanschijn aan d' een zij,
En verbood mij, 't vier te blusschen,
Dat mijn hart verteert tot asch,
Buiten hope van genezen.
Nu ik sterven moet, mijn schat!
Gun mijn lippen, dat ze lezen
Van uw wang een rozeblad,
Van de bleekste, die daar leggen.
Kunt gij mij die bede ontzeggen?

Op ben 345¢r
VAN

EICKHOF.

loopt de hinden
HIndelopen
En de hazen achteraan.
Al de joffers laat hij staan.
Hij bemint de hazenwinden,
5 En zijn brakken, en het wild,
En het veldhoen, en de lijsters,
Meer dan al de jonge vrijsters.
Is dat niet zijn jeugd gespild?
Hij mag rennen, hij mag jagen,
Maar hij zal zijn jacht beklagen.
io

titikeibinse
DES LXXXVI PSALMS,
SPELLENDE DE GEDUURZAAMHEID EN WIJDSTREKKENDHEID DER
ALGEMEENE KERKE.

Et nieuw Jeruzalem, Gods Kerk
En Stad, op Christi's vast gegrond,
En zijn Apostels, is zoo sterk,
Alsof ze op Davids rotsen stond.

H

I. Hindelope n. Eickhof was de naam eener hofstede, aan de famine
Hinlopen toebehoorende.

UITBREIDINGE DES LXXXVI PSALMS.
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De Hemel slaat haar ingang ga,
Haar poorten, twalef in getal,
En, staande op schildwacht, vroeg en spa,
Beschut zijn huis voor ongeval,
Nog vieriger dan hij zijn Tent
Beschermde, in 't woeste en dorre veld,
Een rij van jaren ongeschend.
0, Godsstad, Christkerk ! men vertelt
Van u veel wondren overal ;
Het zij gij bier beneden strijdt
En worstelt, onder 't vroom getal,
Of boven, van kwetsuur bevrijd,
Bij God, met Englen triomfeert.
De Bouwheer, die uw grondsteen lei,
Met zulk een gloeiende begeert'
En ijver, bij zichzelven zei :
„Ik wil den Nijlstroom en Eufraat,
Den Palestijner en Tyrier,
En Moor en allerhande staat
En uitheemsch bloed, ontvonkt door 't vier
Van Jezus' kennis, roepen, om
Te wonen binnen uwe poort."
Wie roemt bij u op 't burgerdom
Van Davids Zoon, en zijn geboort' ?
Hoe God in 't vleesch zijn Hoofdstad sticht ?
God zelf zal melden, hoe het Woord,
Gescheiden uit het eeuwig licht,
Het lichaam aanschoot, nooit gehoord,
En bouwde zijn Jeruzalem,
En schreef zijn trouwe burgers in,
Genoodigd, door zijn lieve stem,
Tot een gemeenschap, hart en zin.
0, Heilstad! buiten uwen muur
Is enkel jammer en verdriet,
En hartewee, van uur op uur ;
Doch binnen u verneemt men niet
Dan blijdschap, van haar staat gewis,
Die zuchten loost, noch tranen schreit,
En, God aanschouwende als Hij is,
Bezit de hoogste zaligheid.

9. Z ij n Ten t: den Tabernakel.

KRUISKLACHT.
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SruidfacOi
DER

ZALIGE CHRISTMOEDER EN MAAGD
MARIA.

WIFE: Iet moo` ik u, Laura, vragen.
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TEzus' nat bekreten Moeder
j Stond bij 't Kruis, daar ons Behoeder,
Haar beminde Zoon, aan hing;
En haar docht, terwijl ze steende,
Hem betreurde, en drukkig weende,
Dat een zwaard door 't harte ging.
Och! hoe drukkig, hoe vol rouwe
Was die zegenrijkste vrouwe,
Moeder van Gods eenig Kind!
Die, uit een weemoedig harte,
Bevende aanzag al de smarte
Van haar vrucht, bij God bemind.
Och! Wien zou 't in 't hart niet snijden,
Zoo hij, in dat deerlijk Eiden,
Christus' lieve Moeder zag ?
Och! wie zou zich niet bedroeven,
Zag hij 't hart beklemd van schroeven,
Om den Zoon, die 'r onder lag ?
Zij zag Jezus' pijn en stramen
Lijden, om ons al te zamen,
En Hem sterven met geschal;
Toen die waarde en uitverkozen,
Treurig, als een troosteloozen,
Zijnen Geest aan God beval.
Bron van moederlijke minne,
Stort mij me 't gevoelen inne
Van meedoogen en geklag;
Doe mijn koude hart verlangen,
Om mijn Heiland aan te hangen,
Dat ik Hem behagen mag.

5. Drukkig: bedrukt. — x8. Die 'r onder lag. Versta: die er onder
gelegen had, dien zij er onder gedragen had. — 21. Met g esch a 1: met
een schel klinkenden kreet.

KRUISKLACHT.
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Heilge Moeder ! allerkuischte !
Druk de wonden des Gekruiste
Krachtiglijk in mijn gemoed;
Laat ik ook met u bezuren
Uw gewonden 'Loons kwetsuren,
Die mij vrijkocht met zijn bloed.

Dat ik ijvrig u geleie,
En 't gekruiste Lam beschreie,
Al de dagen, die ik leef.
40'k Wensch uw kruis te helpen dragen,
En bij 't kruis met u te klagen,
Schoon een ander u begeef.
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Puik der Maagdelijke loten,
Wil mijn bede niet verstooten :
Laat mij aan uw zijde staan,
Christus' dood mijn ziel genezen ;
Laat ik die deelachtig wezen,
Laat ze in 't hart geschilderd staan.
Laat zijn hartkwetsuur mij raken,
En zijn bloed mij dronken maken,
In de liefde van Gods Zoon.
Reine Maagd ; gij doet mij blaken !
Uw gebed zal voor mij waken,
En mij vrijen voor Gods troon.
Laat het Kruis mijn ziel bedekken,
Christus' dood mijn schild verstrekken,
En mij koestren met gena.
Als dit lichaam komt te sterven,
Laat mijn ziel, met blijdschap, erven
't Hemelsch Paradijs hier na.
DE CXIX PSALM.
WIJZE :

5

Waar werd oftrechter trouw.

I.
AA Ls ik benepen was
- .Van droefheid, riep ik ras
Om hulp naar God gestadig;
Die mij, uit den gerusten schoot
Des hemels, hoorde, en zoo genadig
Zijn noodhulp bood.

DE CXIX PSALM.
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Ik riep : bevrij mij toch
Voor 't onrecht en bedrog
Der smettelijke monden !
Wat artsenij, wat heelzaam kruid
Geneest de tong, die ongebonden
Vaart in en uit ?
III.
Zij kwetst van verre, juist
Als pijlen, met de vuist
Van eenen Reus geschoten.
Zij wondt het hart, waarop zij mikt,
Zoo snel, als bliksem steile sloten
Verbrand, verschrikt.
IV.
Och ! dat ik langer hier
Met wilden Arabier
En Ismael moet wrijten
In Kedar, en in tenten, bang
En drukkig, al mijn leven slijten.
Wat valt dit lang !
V.
Ik, altijd vregezind,
Most omgaan onbemind
Met hun, die vrede vloeken.
Sprak ik van peis en eendracht, zij
Bestreden mij, uit alle hoeken,
Hun weerpartij.

10-13. Naar aanleiding der Vulgata : quid apponatur tibi ad li nguam dolosam? de St.-B. heeft, omgekeerd : „wat sal se (de bedrieglijke
tong) u toevoegen!" — 57, i8. Als bliksem steile sloten verbrandt,
verschrikt: dat schrikken, na 't verbranden, levert zeker geen
gelukkigen klimax, al neemt men schrikt in de beteekenis van „verplettert." Zie Km. in v. Maar bovendien, de tekst beheist hier geen gelijkenis
en spreekt van geen „verbrande sloten." De St.-B. antwoordt op de vraag :
„wat sal se u toevoegen ?" — „scherpe pijlen eens machtigen — gloeiende
jenever-kolen," voor welk laatste de Vulgata heeft c u rn carbonibus
desolatorii s, en het zijn deze twee woorden, waaruit Vondel heeft
meenen to mogen opmaken, dat hier gedoeld werd op brandstichting.
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UIT DEN CXVIII PSALM.
WIJZE : Esprit

dont les charmes si doux.

GIMEL.
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IJk God ! blaas Uwen dienaar weer

Een nieuwen adem in, en leven ;
Opdat hij zich aan Uwe leer
En zuivre wet, hem voorgeschreven,
Mag houden. Schuif, door 't hemelsch licht,
Den nacht, die mijne ziel
Zoo lang verduisterd hiel,
Toch of van mijn gezicht 1
Dan zal ik zien de Majesteit
En wonderen van Uwe wetten ;
In wijsheid, nut en billijkheid
Uitmuntende, en zoo hoog te zetten.
Ik ben op d' aarde een uitheemsch gast,
Veraard en aartsgezind,
Van eigen liefde blind,
Bezwaard van 's lichaams last.
Hierom, verberg mij niet het pad
Van Uw geboOn, zoo streng bevolen,
Waarlangs ik ter behouden stad
Gerake, en nergens koom te dolen.
Mijn ziel heeft, dag op dag, geblaakt.
Zij wenscht om 't recht bescheid
Van Uw rechtvaardigheid,
Die haar rechtvaardig maakt.
Gij straft het stoute en trotsche hoofd,
Dat God zijn eere waant t' ontstelen.
Vervloekt is die, van brein beroofd,
Het heilig pad van Uw bevelen
Verlaten durf, uit hoovaardij,
En slaat, verstokt van zin,
Verkeerde straten in,
Onveilig en onvrij.
Ontlast mij van den bittren smaad,
En 't lasteren van 't boos gewissen
Des trotschen, die mij schendt, en haat ;
Naardien ik Uw getuigenissen

31. Straten: wegen. — 34. Gewissen: geweten.
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En wet voor mijnen schat verkoos ;
Terwijl hij mij belacht,
En schimpelijk veracht,
Te stout en reukeloos.
De Vorsten, hoog op hunnen troon
Gezeten, trotsch op macht en zegen,
Vervolgden mij, met smaad en hoon,
En vielen straf Uw dienaar tegen;
Die hield zich aan 't rechtvaardig Recht
Van Uwe wet en wil ;
En oefende zich stil,
Als Uw gehoorzaam knecht.
Want Uw getuigenissen zijn
Mijn overleg en troost in rampen;
Uw hoofdgeboOn mijn zonneschijn
En raadsmans, in dees' donkre dampen
Der twijfelingen, waar ik ga,
Die nimmer inderdaad
Ontbeer noch troost, noch raad
Van d' opperste gena.
DALETH.
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Mijn hart aan d' aarde hangt gehecht
En aan den klomp van klei en aarde.
0 God! herschep het recht en slecht,
Opdat mijn geest bereik' de waarde
Der eerste schepping, zoo volmaakt.
Herschep mij door uw woord,
Door d' andere geboort,'
Het wit, daar Gij naar haakt.
Mijn zijdegangen meldde ik Dij,
En openbaarde mijn gebreken;
Maar Gij, o Heer, vergaaft ze mij,
En begenadigde mijn smeeken.
Nu ik met U in vrede sta,
Zoo onderwijs mij klaar
Uw wil, in dit gevaar,
En schut mijn schande en scha.

52. Raadsmans: meer gebruikelijk is raadslièn, en 't zou hier zeker
beter geklonken hebben. — 59. Recht en slech t: waar en eenvoudig. —
63. A ndere g e boor t': wedergeboorte. — 65. Z ij degange n: afdolingen.
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De slaap beving, na lang verdriet
Des strijds, mijn ziel, vermoeid van strijden.
Al wat de lust van 't vleesch haar ried,
Dat volgde zij en raakte in lijden ;
Totdat ik wakker riep : „o God !
Versterk op Uwen weg
Mijn ziel, door 't overleg
Van Uw volmaakt gebod !"
„Gelei mij van de slimme baan
Der lasterstukken, uit genade,
En van de wetten, die mij raan
Tot snoode lusten, en ten kwade,
Ontferm U mijns, in dezen staat
Der misdaad, zoo bedrukt,
Waarin ik leg verrukt;
Mijn God, mijn toeverlaat !"

Nu leef ik, van de logentaal
90En duisternissen afgescheiden,
En volg alleen Uw waarheidsstraal,
En pad,n, die mij tot blijdschap leiden.
Nu sla ik d' uitspraak Uwer wet
Niet meer uit mijnen zin ;
Zij leidt mij uit en in.
95
Geen weerspoed mij belet.
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1k, die te voren ging vermast
Van 't lastig pak der aardsche dingen,
Hang nu aan Uw getuignis vast ;
Die, als een toom, het vleesch kan dwingen.
Bewaar mijn ziel in dezen stand.
Mijn ziel bezwijkt en zijgt,
Zoo 't hart geen bijstand krijgt,
Noch hulp van Uwe hand.
Wanneer U 't zeil van mijn gebeen
En ijver lust in top te zetten,
Dan vlieg ik, als een zeejacht, heen,
Den diepen afgrond Uwer wetten
Met blijdschap over, zonder druk ;
Dan draag ik met gemak
Het liefelijke pak
Van 't opgeleide juk.

97. Ver mast: beladen.
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PSALM CXXV.
WIJZE : Nu skit het puik van zoete kelen,

I.
N 't ommezwaaien der ellende

(onder onbekende
I DesEnkerkers
wreede en wrevele Chaldeen,
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Daar wij een rij van jaren zaten,
En droegen 't juk van die ons haten),
Heel Sion uitgelaten scheen.
II.
Elk riep: „nu lacht vrij, dat het schater'
Tot aan d' Eufraat en over 't water,
Dat ons de ketens slepen zag."
Hoe ging de mond van oude en jongen !
Hoe danste blijdschap op de tongen!
Wat was ons dit een blijden dag!
III.
De Heidens zelfs, aan andere oorden,
En alle volken, wie dit hoorden,
Die riepen vroolijk onderling :
,Gewis, de vader der Hebreeuwen
H
' eeft endelijk verhoord het schreeuwen
Zijns kinds, verdrukt van Babels kling !"
IV.
Hij heeft verheerlijkt Zijn verkoren,
Zijn eenigen en eerstgeboren.
Zoo deed Hij zeker. Deze deugd
En weldaad heeft hem God geschonken,
Die lang in d' ijzers zat geklonken,
God zelf is oorzaak van onz' vreugd.
V.
God berge ook 't overschot der luiden,
Opdat, gelijk de wind van 't zuiden
Den boezem aller beken vult,
En propt met water, dat ze stroomen,
En overloopen aan de zoomen,
Aldus ontboei hij 's yolks geduld.

I, 2. In 't ommezwaaien der ellende des kerkers: toen de
ellende des kerkers voorbij was. — 25. 't 0 v er s chot der luid en: hen,
die nog gevangenzitten.
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VI.
Keert weer, nu God u 't pad komt banen
Naar Sion. Schroomt niet zaad van tranen
In d' oude kampen, lang verwoest,
Geduldiglijk opnieuw te zaaien:
Van 't zaad der tranen zult gij maaien
Een oogst van vreugde, een gouden oegst.

VII.
't Valt hard, 't is waar, zoo lang te beien,
Het veld te gaan met rouw bespreien,
Op hoop van een gezegende uur:
40Maar zijt getroost wat lust te derven,
Gij zult, in 't keeren, uwe gerven
Met winst opleggen, in Gods schuur.

PSALM CXXII.
WI JZE :

Beata immaculata.
I.

Lziende, die in de bogen
Des hoogen hemels zit,
Ik heffe van hier mijne oogen
Naar u, mijn eenig wit.
Van u verwacht
Ik, dag en nacht,
Aileen mijn heil, en troost, en kracht.

A
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II.
Want evenals dienaars plegen
Te zien naar 's Heeren hand,
De dienstmaagd ook wacht den zegen
Van harer vrouwen hand;
Zoo oogen vvij
Op God, dat hij
Ons, uit gena, genadig zij.

I5

III.
Ontferm U, ontferm U over
Ons alien, ieders smaad;
Nog hoont ons de rijke grover

PSALM CXXII.
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Door hoovaardij en overdaad
En ijdelheid,
Die hem verleidt,
Zoodat zijn tong de deugd miszeit.

20

lifacOte
OVER

HET VERONGELUKKEN DER KERKExxiv
VAN

SINTE KATHARINE,
TE AMSTERDAM.

E koningin van Amstels hoofdgebouwen
Is nu, helaas ! haar blauwe sluier kwijt,
En moet blootshoofds verkleunen en verkouwen,
In 't hartje van den guren wintertijd.
Zij klippertandt en zit met naakte schenen,
Haar pijlers, paars geschroeid, gekwetst, gebrand.
Zij treurt in asch en puin van hout en steepen,
Gemengd met lood en staal en glas en zand
En koper van haar moegeluide klokken,
Belemmerd van haar eiken, zwart berookt.
De vlam heeft haar de pruik van 't hoofd getrokken,
Terwijl 't gebeent' der dooden braadt en kookt,
En steurt den slaap der lijken, diep begraven.
Och, burgers ! bouwt een achtste wonderwerk,
Verslijt een eeuw met zweeten, zwoegen, slaven,
En houwt een rots in stukken, om een kerk ;
Een oogenblik verreukeloost die schatten,
Godvruchtiglijk gezameld, om Gods eer,

D
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XXIV. Op II Januari 1645 omstreeks 12 uren deg middags ontstond er
plotseling brand in de Nieuwe Kerk, waarschijnlijk door de onvoorzichtigheid der loodgieters, die aan het dak gearbeid hadden. Ten gevolge van den
fellen oostenwind stond de kerk in een half uur in lichterlaaie. Blusschen
was onmogelijk, tegen 3 uren stortte het dak neder, waarna ook het inwendige
der kerk geheel uitbrandde.
2. Haar bl auwe sluie r: het leien dak, dat, van verre gezien, een
blauwe kleur vertoonde. — so. Eike n: eiken balken. — I I. Pruik:
hoofddeksel. Men houde steeds in 't oog, dat ten tijde van Vondel dit
woord nog niets lachverwekkends bezat; het was eerst sedert de pruiken
zelven een belachelijken omvang en vorm verkregen, dat het woord in
deftigen stijl onbruikbaar werd.

64 KLACHTE OVER HET, VERONGELUKKEN DER KERKE.
Als met een arm van steen en rots, te omvatten.
't Gewijde dak van Eggart leit ter neér,
Verrookt in asch, eer twee geslagen uren.
Hoe jaagt het vier den tijd zoo snel voorbij !
Dit schoon gespan, dat eeuwen zou verduren,
Verzinkt, gelijk een heerlijk schip in 't Y,
Met vlag en mast en koperen kortouwen;
25
Daar 't water bruischt, gelijk een bare zee.
Men pompt vergeefs, om 't licht der scheepsgebouwen
Te redden; och! het water rukt het mee.
De middagzon, in 't hoofdpunt opgestegen,
Verneemt den rook, den reuk, en haast dien gloed.
30
Zij zwijmt bijkans, gedoodverfd, en verlegen,
Als Faeton, en ziet den hoogen vloed
Der vlamme allengs de koele leien lekken,
Daarna de lucht, en 't uitgedoofd gestarnt'.
Zij roept: „'t is tijd, hoog tijd mijn reis te rekken,
35
Eer Etna hier mijn ros en wagen barnt."
Zij rukt voorbij, alree van schrik getroffen,
En hoort eerlang van achter krak op krak,
En balk op balk, en dak en toren ploffen,
40Daar zerk bij zerk in stukken sprong en brak.
De brand verschoont kapel, noch koor, noch heilig,
Dan bij geval, en slingert hier en daar ;
d' Apostel zelf, ja, Christus hangt niet veilig :
Hij roost aan 't kruis en zengt aan zijn pilaar,
Daar
hem de roe den boezem streept met stramen.
45
De Keizer klaagt, daar hij godsdienstig knielt,
Van hitte gloeit, en kommerlijk kan amen,
En schuwt den brand, die Jezus' eer vernielt.

20

20. Eggart : Willem Eggert, Heer van Purmerende en Tresorier van
Holland, had in den jare 1408 de Nieuwe Kerk gesticht en den opbouw
daarvan voor een goed gedeelte uit eigen middelen bekostigd. Zijn grafschrift wordt nog, ten zuiden van het groote Koor, ter weerszijden van een
balk, tusschen twee pilaren, in dezer voege gelezen : Ann o MCCCC en de
xvii den xv dag in Iulio starff den eerbaeren Heer Willem
Eggaert, Heer tot Purmereynde, (fundateur van dese kap elle)
gedoyteert met twee Vicarien ende fundateur van dese
Kerk, die begraven is onder dese blauwe serk. — 21. Eer
twee g e sla gen u r e n: in minder dan twee uren tijds. — 30. H a a s t:
weldra. — 35. M ij n reis te r ekk en: volgens de bedoeling des dichters
beteekent dit : mijn reis met vermeerderden spoed voort te zetten. — 43, Uit
dezen regel zou men wellicht opmaken, dat er, nog na de verandering van
1578, beelden in de kerk waren gebleven ; doch het is waarschijnlijk, dat
bier op de beschilderde kerkglazen gedoeld wordt, evenals vs. 46. — D e
Keizer: Maximiliaan, op een der kerkramen knielende afgebeeld.

VAN SINTE KATHARINE TE AMSTERDAM.
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Het schijnt, hij smeekt Marie en Katharijne :
„Beschutsters, ai, beschut uw oud gesticht,
Opdat de zon hier in geen puinhoop schijne;
Dewijl dees' Kerk u aan uw naam verplicht,
Uw titels voert, en God werd opgedragen,
In uwen naam, twee eeuwen lang geleen;
Zoo arm een stad was rijk in uw behagen,
En offerde u hier wierook en gebeen,
Ontvouwde uw kracht en deugd, door puik van tongen;
Het orgel nam vermaak in zulk een stof,
Zoo dik zijn geest door pijpen kwam gedrongen,
En galmen blies in 't overengeld hof,
In 't oor en koor der Godheid, hoog gezeten."
Doch 't is vergeefs, dat Cesar bidt en kermt ;
Men lescht vergeefs: het is om niet gekreten ;
Men bluscht geen vier, zoo God ons niet beschermt.
De Kerk gelijkt (gelijk verkracht, eilacy 0
Eens konings bruid, na d' overrompeling
Van eenig rijk, beroofd op hare staatsie,
Van sluierpracht, gesteente, paarlen en ring,
En jammerlijk mishandeld en geschonden.
Men hangt vergeefs aan 't uiterlijk zijn hart.
Wat met tiras of koper wordt gebonden,
Dat spat in 't eind, hoewel het eeuwen tart.
Vergaapt u niet aan hout of steen uitwendig:
De ware Kerk staat vast, en duurt bestendig.
OA

ruirofitlents

AAN DEN E. BRUIDEGOM

NIKOLAAS PANKRAS,xxv
EN ZIJNE E. BRUID

PETRONELLE DE WAERT.
011e trommel en trompet,
Die onz' poorten openzet
Voor de wilde, woeste dieren,

D

XXV. Nicolaas Pancras ondertrouwde 8 Juni 1645, oud

23 jaren, te Amsterdam geboren, geassisteerd met zijn vader, den burgemeester Gerbrand Claesz.
Pancras, met Petronella de Waert, oud 17 jaren, evenzeer te Amsterdam geboren,
geen ouders hebbende en geassisteerd met hare petemoei Margrieta Bas.

49. Marie en K a th a r ij n e : de Beschermheiligen, aan wie de kerk bij
hare stichting was toegewijd. — 53. Titels: namen. — 59. D i k: dikwerf. — 6o. 't Overeng eld h o f: 't hof, waar Engelen overheen zweven. —
Bruiloftszang. 1-9. Vondel schijnt in gedurige bekommering verkeerd te
hebben over de vorderingen der Turksche macht in Europa; hij kon niet
nalaten, Ibrahim en zijn halve maan overal bij te pas te brengen.
VONDEL V.
5

BRUILOFTSZANG AAN
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En verslindende Arabieren,
En 't afgrijselijk gegrim
Van den wreeden Ibrahim,
Met zijn ijzren halve manen,
Oorzaak van Europes tranen; —
Kopren keel en kallefs-vel
Zwijgt, en luistert naar het spel
Van genoegelijke fluiten,
Zoeten zang en eedle luiten,
Bij 't gelukkig bruiloftsbed,
Daar de Min zijn piilen wet,
Om dit lieve paar te wonden,
Dat, zoo minnelijk verbonden,
Naar de nieuwe blijdschap haakt,
Die den Hemel zelf vermaakt,
Waal. hij ziet de wereld bouwen,
En, door 't eindelooze trouwen,
Telkens boeten al de scha,
Van des oorlogs ongená,
Groeiende in het fel bederven
Der geslachten, en het sterven
Door 't gewapende geweld,
In het ongenadig veld,
Dat ons beter past te schuwen,
En door 't Godgezegend huwen,
Door dien vasten minneknoop,
Te verzeekren onze hoop
Van een hoop nakomelingen,
Die de dood en tijd bespringen,
En ons leevren, tot een troost,
Onzer oudren- eigen kroost,
Levendiger dan penseelen
Op de kunstigste paneelen.
Pankras en zijn P eironel
Lachen vast, nu ik hun spel
Een, die voor mijn oog komt zweven,
Daar twee Grootmoérs in herleven,
En haar beider waardigheid,
Vriendschap en goedaardigheid,
En de bloem van andre deugden,
Die nooddruftigen verheugden.
Na de dochter volge een zoon,
Waardig, am des Amstels kroon
Als zijn Grootvalr te versieren ;

47. Zijn Grootvalr: de Burgemeester Pauw.

N. PANKRAS EN P. DE WAERT.
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Daar ze, in 't midden van twee dieren,
Klaar van goud en steenen blaak.'
Milde Venus! help mij, maak
Mijn gedicht en droom waarachtig 1
Is uw bruiloftsstraal zoo krachtig
Als mijn wensch, men twijfel niet
Aan den nadruk van dit lied,
In den rei der bruiloftstongen
Bruid en Brulgom toegezongen.
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BOREAS,
DIE ZIJNE EXCELLENTIE

HUIG DE GROOT xxvi
TE AMSTERDAM EEN POOS OPHIELD.

Oorden-wind, die, langs ons stroomen,
Knaagt den bloesem op de boomen,
D' opgeloken bloemen schent;
Wildzang steurt, en lieve Lent',
En den Mei, die, met zijn zonnen
Kwam aanminnig aangeronnen;
Wintervogel, guur en schraal,
Steur den zoeten nachtegaal;

N
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XXVI. In 1645 bezocht Hugo de Groot opnieuw zijn vaderland, maar
ditmaal niet als de uitgebannen zwerver, die zich bij vrienden moest schuil
houden, maar als de onschendbare gezant eener machtige koningin. Nadat
hij in 1632 uit Amsterdam vertrokken was, bleef hij twee jaren te Hamburg
en reisde van daar op verzoek van koningin Christina van Zweden naar
Stokholm, waar deze Vorstin hem de waardigheid van Raad verleende en
hem als gezant naar Lodewijk XIII zond. Nadat hij ongeveer twee jaren
dit ambt bekleed had, begaf hij zich naar Zweden en bezocht op deze reis
zijn vaderland.
Het verblijf van de Groot te Amsterdam was niet lang: gelukkig voor
zijne vrienden werd het verlengd door een aanhoudenden Noordenwind, die
het schip, waarmede hij vertrekken zou, het uitzeilen belette. Op deze omstandigheid doelt het bovenstaand gedicht.
48. Daar ze: ze is de kroon op 't wapen, en de twee dieren de
leeuwen aan weerszijden, — 52. U w bruiloftsstraa 1: uw liefdegloed.
4. A an den nadruk van di t li e d: aan de vervulling der wenschen,
—5
in mijn lied uitgedrukt.
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Schen de bloemen in de hoven,
Met een lucht van geur bestoven ;
Knaag, en eet vrij ongetoomd
Zooveel bloesems op 't geboomt',
Dat vast jammert om genade :
't Is geen flood; want al die schade
Moet nu uit voor d' overbaat,
Die de wijze Magistraat
Rekent bij uw schorre buien,
Die den adem van het Zuien,
En den blaasbalg van het West
Stuiten, keeren, al hun best,
Zonder dat, gewis, wij zouden
Grooten Hui en hier niet houden,
Noch feesteeren in ons stad,
Nu verrijkt door zulk een schat,
Dien de verreziendste heeren
En gekroonden recht waardeeren.
Och ! hij had zijn reis gerekt,
Derwaart hem zijn Noordstar trekt,
Vrouw Kristine, wiens betrouwen
Uitziet, om dit licht t' aanschouwen,
Dat, al zestig jaar geleén,
't Hart van Holland eerst bescheen,
En nu hijgt, om winterklippen
Te bestralen met zijn lippen,
Met zijn oogen, met zijn mond,
Die de ruwe tijgers wondt,
Woeste bosschen leert bedaren,
En betoomt de wilde baren,
Dat de zee heur aard vergeet.
Zweden ! oorelogsmagneet,
Die, te bloedig in het wrokken,
Zooveel ijzers hebt getrokken
In uw boezem ; gun, dat wij,
Sommige uren, aan het Y

15. 0 verbaa t: overwinst, voordeelig saldo. — 29-39 Versta: Christina,
die verlangend uitziet naar den grooten geleerde, die zestig jaar geleden in
Holland geboren werd, en nu vaardig staat, zich naar het barre Noorden
te begeven en er zijn welsprekendheid te doen hooren, die ook de ruwste
gemoederen treft en die beschaving en verlichting brengt waar zij te voren
niet bestonden. — 40-43. Versta: Zweden, gij, die zoo vele oorlogen hebt
verwekt — en zoo vele volkeren aangehitst om u te bestrijden. — 't Is
een bedekte uitval tegen Gustaaf Adolf, wiens lof vroeger door Vondel
was bezongen, doch wien onze dichter thans, als Katholiek, uit een ander,
min gunstig oogpunt beschouwde.

DANKDICHT AAN BOREAS.

Ons verkwikken met de gaven
Van den held, die aan uw staven
Hangt verbonden, hoog en dier :
Laat dien trouwsten Batavier
Hier zijn ongemak verzoeten,
Eer hij neervall' voor de voeten
Van de trotsch gekroonde Min,
Uw gehelmde koningin,
Die, gelukt mijn wensch en bede,
Ons den langgewenschten vrede
Voort zal brengen uit haar schoot.
Op dien zegen moet de Groot
Haar bejegenen en vinden.
Hemel ! span gewenschte winden
Voor zijn jacht en vlugge kiel,
Als de stad die groote ziel,
Met Gustavus' livereien,
Ziet van Amstels oever schreien,
En te water ondergaan,
Om in 't Noorden op te staan.
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Vonds daalt het hemelsch Wonder,
Met zijn stralende aangezicht ;
A Maar
de Groot, ons Hollandsch licht,
Gaat helaas ! hier 's morgens onder.
Hoe gelukkig is de nacht,
Die den dag uit hem verwacht !
s

XXVII. Vondel schreef in Juli 1646 aan Hooft (Brieven IV, bl. 205) :
„Ick nam noch 's morghens afscheit van zijne Ed. aen Stadts herbergh,
daer men wat naer packaedje wachte."
Op dit afscheid in den morgenstond doelt de dichter in vs. 4.
4 6. Uw s t a v en: uw regeering. Vondel bezigt hier 't meerv. Christina
heette namelijk „Koningin der Z w e d e n, Got h en en Wenden, of wel
van Swealand, Gothland en Norrland." — 48. Dien trouwsten
B, ata vier: men denke aan de opdracht van Hippolytu s „aen den
getrouwen Hollander."

UITVAART VAN ZIJNE EXCELLENTIE.
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tiacart fan Ziine eyctiTtittie.
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DE WETHOUDERS VAN DELFT.XXVIII
INCONTAMINATIS FULGET HONORIBUS
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Elaas! wie komt mijn hoop vermoorden ?

Wat onweér ruischt er uit den Noorden ?
Verzekert fluks ons beste pand !
Verzekert, bergt het Hollandsch Wonder !
Hoe haalt de zon haar aanschijn onder!
0 Baltisch meer! o storm! o strand!
Helaas ! waar is de Groot gebleven,
Die voor de schipbreuk van zijn leven,
Zelfs onder 't opgeheven zwaard,
't Gezicht des Doods braveerde, en sterker
Dan staal, voor eeuwigheid van kerker
Noch bittren laster was vervaard?
Dit was 't, Kristyn, dat u verraste,
Toen gij naar uwe Rijkskroon tastte,
En zocht den schoonsten diamant,
U tot sieraad en roem beschoren;

XXVIII. Het afscheid tusschen Vondel en de Groot was het laatste, dat
zij van elkander namen, en nimmer zou de Groot zijn vaderland terugzien.
Te Stokholm gekomen, en verslag van zijn verrichtingen aan Koningin
Christina hebbende gegeven, verzocht hij ontslag uit haar dienst. Hij verkreeg
dit, niet zonder moeite, en begaf zich weder scheep. Het blijkt nit vs. 3r,
dat het zijn oogmerk was, zich naar Munster te begeven. Men weet, dat
aldaar reeds in het begin van 1646 de Gevolmachtigden ter vredehandeling
verschenen: en het is dus niet onwaarschijnlijk, dat het voornemen van
de Groot in verband stond met de belangrijke verrichting, die aldaar plaats
zou hebben: ofschoon het ook mogelijk is, dat hij Munster alleen dOirom
tot verblijf gekozen had, omdat hij het vooruitzicht had, er spoedig een
aantal bekwame staatslieden en mannen van hooge beschaving aan te treffen,
velen waarvan hem persoonlijk bekend waren, en van wier omgang hij zich
veel nut en genoegen beloven mocht. Wat hiervan zij, de uitkomst beantwoordde niet aan zijn verwachtingen. Hij moest, door een storm beloopen,
op de Pommersche kust aan wal gaan en zijn reis over land, in ziekte en
ongemak, vervolgen. Zijn ongesteldheid verergerde, en hij zag zich gedwongen,
te Rostock stil te blijven, alwaar hij, na eenige dagen bedlegerig te zijn
geweest, op den 28sten Augustus overleed. Van daar werd zijn lijk naar
Delft gevoerd en in zijn familiegraf bijgezet.
In contaminatis c a e t, d. i, „hij schittert met onbezoedelde eere". Zie
Carm. Lib. III. Od. 2, vs. 18, waar echter, voor incon tam in a tis, intaminatis staat. Vondel citeerde hier vermoedelijk uit het hoofd.
HORAT.
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Maar zocht vergeefs; hij bleef verloren :
Een voorspook van uw Rijksgezant !
Hoe luisterden nog straks uw ooren,
Die onverzaad 't orakel hooren,
Dat, in uw koninklijk paleis,
U zijn geheimenissen meldde:
U in den dag der Wijsheid stelde,
En toonde d' eere van den Pais:
Dan zag men Pais uw hart bewegen;
Zoodat gij den geschaarden degen
Scheent op te steken, op zijn woord,
En met uw heeren of te trekken,
Die nu de Christenwereld dekken,
En openen den Krijg de poort !
Fluks hoopte Munster hem t' ontvangen;
Nu delft heel Delft met lijkgezangen
Zijn ingeboren in het graf!
Daar d' afgunst, entlijk afgeronnen,
Zijn dood gebeente rust moet gonnen,
Die zij den levende nooit gaf.
Och, kranke troost in zulk een jammer !
Men stell', gelijk den Rotterdammer,
Een beeld den wijzen Delvenaar !
Men paar' die groote nageburen,
Wier Faam alle eeuwen zal verduren.
Zoo sta de Wijsheid op 't altaar.

Op bot Ourttqco be goof.
TWee kisten bergden Huig de Groot:
1 d' Een levendig, maar d' ander dood.

18. Een voorspook van uw Rijksgezant: een voorteeken, dat gij
uw Gezant, de Groot, eerlang zoudt derven. — 32. Delft heel Delft:
de zucht tot woordspeling drijft weer boven. — 33. Z ij n ingeboren:
hem, die aldaar geboren werd.
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OP DEN HEER HUGO DE GROOT.

Op btu, Our

35uso bt goof,'

IN ZIJN BALLINGSCHAP.

Oe zou de duisternis, dit Hollands licht gedoogen,
H Dat
al te hemelsch scheen in aller linden oogen?
Het ging een wijle schuil, om klaarder op te gaan.
Wij haten 't Groote Licht; een ander bidt het aan.

gent btu ettsteretar
VAN WIJLEN DEN KONINKLIJKEN GEZANT

HUIG DE GROOT.
Farizeeuwsche grijns, met schijngeloof vernist,
Die 't groote lijk vervolgt, ook in zijn tweede kist;
Gij, Helhond ! past het u, dien Herkles na te bassen?
Te steuren op 't Altaar den Fenix in zijn asschen,
5 Den mond van 't Hollandsch Recht, bij Themis zelf beweend?
Zoo knaag uw tanden stomp aan 't heilige gebeent' !

ijf13011ts
OVER

HERMAN VAN DER POL,xxx
Raad en Oud-Schepen te Amsterdam.
INTEGER VITIE SCELERISQUE PURUS.

N

U stort een van ons zes en dartig

Pilaren, die trouwhartig,
En Amstels burgerij zoo nut,
Het oude raadhuis stut,

XXIX. Wanneer dit gedichtje gemaakt werd, is onzeker, in elk geval
v6Or 1645. Om later niet op de Groot nogmaals terug te komen, plaats ik
bet bier.
XXX. Herman Gijsbertsz. van de Poll werd 6 Oct. 1559 te Amsterdam
geboren, bekleedde gedurende een lange reeks van jaren allerlei waardigheden in het bestuur zijner vaderstad : als Commissaris van Huwelijksche
taken in 1593-95 en 1599, als Schepen in 1598, 1600-1, 16o3--- 4, 1696-7,
1611, 1614, 1628-29, 1631-32, als Weesmeester in 16o8—io, 1617-19,
Integer vitae scelerisque purus: d.i. rechtschapen van levenswandel en vrij van schelmerij. De regel komt voor bij HORATIUS, Carm.
Lib. I. Od. XXII, vs. 1. — 4. S tut had volgens den tin stut te moeten zijn.
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En 't vaderland, wel vijftig jaren,
In lief en leed ervaren,
Ten burgerlijken spiegel van
Elkeen, die oogen kan
Op zulk een onbesproken voorbeeld;
Van Maurits waard geoordeeld,
Te staan bij d' uitgezifte Wet ;
Van ontrouw nooit besmet ;
Bij Graven, Vlamingen en Bennen,
En andren, die hem kennen,
In eere en deugd, die staten stijft,
En eindlijk boven drijft.
Dees' held durf wraak haar eisch ontzeggen,
Schoon zijn vervolgers leggen
Voor zijne voeten; 's mans geduld
Verschoont nog 's vijands schuld,
De mensch hoor' wind en water ruischen
Totdat hij vier paar kruisen
En nog zes jaar in 't voorhoofd ploeg',
Eer 't leven hem vernoeg';
Men maait geen roem van 't lange leven,
Dat, vruchtloos heengedreven,
Gelijk een waterlooze wolk,
Onnut is voor het yolk.
Laat andren ruim hun voordeel meten
Bij 't kreuken van 't geweten ;
Het grootste voordeel spruit uit deugd,
De bron van lof en vreugd.

1625 - 27, 1634-38, en als Commissaris van Kleine Zaken in 1611-12 en
x615. Hij behoorde tot de leden der regeering, die door prins Maurits in
1618 afgezet werden; in 1625 kwam hij weer op het kussen. Op zijne
voorspraak werd Vondel bij het proces over Palamedes niet naar den Haag
gevoerd, maar te Amsterdam veroordeeld.
Hij was 6 Oct. 1559 te Amsterdam geboren en huwde daar 6 Juni 1592
met Reimerich Dirksdr. (geb. 8 Sept. 1567, gest, 9 April 1623), uit welk
huwelijk vijf kinderen geboren werden.
Hij overleed xo Juli 1645.
1o, II. De uitzetting door Prins Maurits wordt natuurlijk den afgestorvene hier als een eer toegerekend. — 11. D'ui tgezifte We t: w e t staat
hier voor „Vroedschap," als toen gebruikelijk was. Zoo zeide men van de
verkiezingen van nieuwe Raadsleden op Vrouwendag: „het veranderen" of
„verstellen der W e t." Het uitziften der wet beteekent alzoo: het
verwijderen uit de Vroedschap van sommige harer leden. — 13. Benne n:
Ysbrandt Ben wordt genoemd onder de Leden van den Raad van Amsterdam, die in 1618 van hun ambt verlaten werden. Vondel schijnt zijn naam
hier gebruikt te hebben ter wille van het rijm.
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Wie volgt dees' baar onopgelezen?
In rouw gekleede weezen
En weduwen, en arm en rijk,
35
Uit liefde tot dit lijk,
Dat elk oneindelijk verplichtte,
En zijn genooten stichtte.
Zoo sta dees' leste staatsie vol,
40Ten roem van vader Poll
GRAFSCHRIFT.

H

5

ier sluit de zerk. den mond,

Die voor de vrijheid dong,
En veilde nooit zijn tong,
Toen 't weiflen veilig stond.
De Raad, het Weesboek, 't Recht,
Elk tuigt hoe Poi zich droeg
Gemeenzaam en oprecht,
Hij storf dus oud te vroeg.

ettastiiixxxi
DER

HEILIGE STEDE,
TE AMSTERDAM.
AAN DE OUDE BURGERIJ.

't eeuwgetij van 't vierenswaardig wonder
Nu
Zijn derden ring op heden toesluit, ronder
XXXI. De aanleiding tot het dichten van dit Eeu wgetij gaf de hieronder medegedeelde legende. Het gedicht vond hevige tegenkanting; spoedig
verschenen er verschillende gedichten tegen, die de belangstellende lezer kan
taslaan in het deeltje der nieuwe uitgaaf van Mr. J. van Lenncp, waarin
dit gedicht is opgenomen. Ook bij Hooft zette dit gedicht kwaad bloed,
gelijk men uit de Inleiding van de hierachter volgende Alta a r ge h ei menis sen kan zien.
De legende is als volgt:
In 't jaar 1345, 's Dinsdags voor Palmzondag, zijnde de 16de Maart, had
zeker ziek mensch, kort na vespertijd, het Sacrament ontvangen, doch dit,
33. 0 n op gel e z en: Men weet, dat, vroeger, bij begrafenissen, de namen
van hen, die uitgenoodigd waren om aan de plechtigheid deel te nemen,
naar de rij afgelezen werden, opdat zij hun plaats in de lijkstaatsie zouden
nemen. Zij dus, die on o pgele z en volgden, deden het niet als genoodigden, maar uit belangstelling of verknochtheid. — 34, 35. Toespeling op het
vervullen van het ambt van Weesmeester, waarop ook regel 5 van 't Gr afschrift doelt. — Grafschrift. 4. Toen 't weiflen veilig stond: toen
het veiliger was, niet te rondborstig zijn meening te zeggen.
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Dan gouden pen of passer ronden sluit;
Zoo breek als bloesem uit
In Lentemaand, met haar verkwikte loten,
0 Burgeri :7/ uit Gijsbrechts erf gesproten,
En nooit veraard van uwen ouden struik,
In 't wettig kerkgebruik.
Men vlechte, om strijd, nu lovers in laurieren,
En duurzaam loof, om 't wonderfeest te sieren ;
Men spann' tapijt, schakeere zang met snaar,
Bewierook 't hooge altaar,
En eere alom De Heiligheid der Stede;
Daar d' ijver plag, met barrevoetschen trede,
t' Aanbidden, als de Godstolk op dat land,
Daar, midden uit den brand
Der doornehaag, de God der twalef stammen

lang na zonsondergang, weder uitgebraakt. Eene der vrouwen, die den zieke
oppasten, had het in een zuiver vat ontvangen en met de rest in een groot
vuur geworpen. Den volgenden dag gebeurde het, dat dezelfde of een andere
waakster, omtrent Priemtijd, bij 't vuur, 't welk den geheelen nacht door
gebrand had, ging zitten en toen, midden in de vlammen, de hostie, zoo
wit als zij die ooit in 's Priesters hand gezien had, blinken zag. Zij stak
de hand in 't vuur, greep de hostie, haalde die, zonder zich te branden, uit
het vuur, en lei ze van de eene hand in de andere. Vervolgens werd de
hostie, die intusschen een vurige of verbrande gedaante had aangenomen,
aan een andere vrouw gegeven, die ze in een schooners doek lei en in haar
kist sloot. De man dezer vrouw, t' huis gekomen en van het voorgevallene
onderricht zijnde, nam de hostie uit de kist en werd gewaar, dat zij zich
in zijn hand beweegde, evenals het hart van een snoek, die geopend was;
terwijl de hostie, op de plaats, waar de man haar had aangeraakt, een vlek
bekwam, die haar nog honderd of meer jaren na dien tijd bijbleef. De
Priester werd er bijgehaald, nam de hostie uit de kist en deed ze in de
ciborie; doch de ciborie werd naderhand ledig, en de hostie weder in de
kist bevonden. Dit gebeurde, naar sommigen verhalen, tot twee of drie
reizen toe, zelfs nadat de hostie reeds in de Oude Kerk overgebracht was
geworden. Toen begreep de Priester, dat de hostie met plechtige ceremonien
moest afgehaald en overgebracht worden, 't geen dan ook geschiedde. Een
kind van de echtelieden, die de hostie gehad hadden, en dat met de vallende ziekte behept was, werd genezen, nadat de ouders en bloedvrienden
het Sacrament in de Oude Kerk bezocht en eerbiedig aldaar hun offeranden
gedaan hadden. De echtheid van het gebeurde werd bevestigd door „Floris
„van Bouchorst, Ridder, Balliu des Mogenden Princes des Heren Graefs
„van Hollant in den Lande van Amstel ende in Waterlant, Scout, Scepen
„ende Raden der Stede van Amstelredam, ende om dese miraculen alien
„kersten menscen te condigen, sine segelen hieran gehangen in 't jaer ons
„Heren MCCCXLV des Donredaechs in der Octaven van Paeschen." Sedert
werd, ter plaatse waar het mirakel was gebeurd, een kapel gesticht, in
welke de wonderdadige hostie eerlang geplaatst werd en die onder den naam
van de kapel der Heilige Stede groote vermaardheid verwierf.
7 . V er aard: van aard, van natuur veranderd. — i z. S chake ere:
wissel. — 55. De Gods to 1k: Mozes. -- Kantteekening der oude uitgave.
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Hem riep, en 't bosch niet zwichtte voor de vlammen.
Die zelve God verscheen uwe oudren bier,
In 't weerlicht van hun vier,
Tot tweewerf toe versterkte Christensche eeuwen
Door wonderheen, en klopte zijn Hebreeuwen
Op hunnen mond, en trad voor Jezus' schaar
In dezen vierpilaar;
Waarvan dees' kerk en achttien stommen tuigen,
Haar pijlers, die om gunst noch afgunst buigen,
Noch weifelen, maar dragen 't Godsgebouw,
Als reuzen, sterk en trouw.
Uw jonge stad, die tweemaal plofte in d' asschen,
Is tweewerf weer, uit rook, in top gewassen;
Gelijk of God zijn gunst en macht, door vlam,
Ontvouwde t' Amsterdam ;
Dat, uit moeras en water opgetogen,
Nu waatren kroont met hooggewelfde bogen,
En 's Keizers kroon, van goud en diamant,
Op alle kusten spant.
Augustus, die u kroonde, heeft Gods zegen
Door bedevaart genadig hier verkregen ;
De faam trompet hoe Maximiliaan
Gezond is opgestaan ;
Nadat hij hier de Christgeheimenissen
Aanbiddende, eer zijn staf en kroon wot. missen,
Dan 's Heilands troost, gevoeld in lijf en ziel,
Daar hij ten outer viel,
En neérgeknield dezelve kracht most loven,

Wie begeerig is omtrent de legende meer te weten, dien verwijs ik naar
de uitvoerige Verhandeling van LEONARDUS MARIUS, ten titel voerende:
Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaerdi ge miraklen aldaer
geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers. Anno 1345, — te
Antwerpen bij Hendrik Aertsens 1639 door Boetius a Bolswert — en voorts
naar WAGENAAR, Beschr. v. Amsterd., VII, bl. 399 volgg.
21. Christ e n s c h e e e u w e n: min gebruikelijk en ook minder goed
dan Christen eeuwen. — 29. Die tweemaal plofte in d' asschen:
waarschijnlijk doelt Vondel hier, vooreerst op den brand van 23 April 1421,
toen een derde der Stad, en daaronder het Raadhuis, de Nieuwe Kerk,
het Gasthuis en het Begijnenhof, tot asch verteerde, en op den brand van.
21 Mei 1452, die echter minder fel was. — 37. Augustus: hier Maximi-

liaan. Men weet, dat de Keizers van Duitschland den titel voerden van
Semper Augustus. — 39-44 . De Aartshertog Maximiliaan, in den jare 1484
in Den Haag krank liggende, deed een gelofte, om het Sacrament te
Amsterdam in bedevaart te gaan bezoeken, indien hij zijn gezondheid terugkreeg. Zijn herstelling volgde, waarop hij zich werkelijk naar
die stad begaf, en een kelk en kolossale waskaars in de Kapel der
Heilige Stede offerde. Zie WAGENAAR, Amst. op gemeld jaar.
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Die, aan d' Eufraat, in 't onweer van den oven,
Zijn drietal, ongezengd aan kleed en haar,
Verloste uit doodsgevaar ,
Die 't Heiligdom, de vrucht der Maagd, ook louter,
Bij uwen stroom, behoedde op 't gloeiende outer,
50
En in den haard; twee tronen van Gods Zoon,
Herkruist door offerhoon
Van blinden, die 't al scheppend Woord mistrouwen,
En niet het licht der Wonderen aanschouwen,
Dat, jaar op jaar, ja, eeuwen achtereen,
55
Den Amstel overscheen;
Hetzij dit straalde, uit koorgewelf en tenten,
Hem toegewijd, die over d' elementen
Den schepter voert, en spaart dien offerschat,
6o Ons manne, in 't gouden vat;
Hetzij 't geheim, op zijn gezette dagen
En jaargetij, werd stichtig omgedragen ;
Gelijk vanouds 't orakel van Gods mond,
De Heilkist van 't Verbond.
Hoe zag men 't yolk, gewond van helsche slangen,
65
Dan vloeien, als rivieren, uit verlangen
Naar geene slang van koper, die den Dood
Haar koopren tanden bood ;
Maar naar het Lam, des Talmuds vloek, gehangen
70
Aan 't heilzaam hout, en nu onthaald met zangen;
Als artsenij des lijfs en zielespijs
Van 't hemelsch paradijs.
Wat kerkbelofte en gaaf en pelgrimage,
Doorgalmden niet dees' nette timmerage,
Met lof en dank, gestort van klein en groot,
75
Na 't nijpen van den nood ;
Zoodra men frisch, behoudenslijfs en sterker,
Verlost van kruk en boei en bangen kerker,
En blinden stok en schipbreuk, en van 't bed,
8o
Zich vond door God gered.
Nu zing ik niet, hoe 't eeuwig vier van Veste
Den brand ontsloop, daar Troje lag op 't leste ;
47. Z ij n drietal: de drie jongelingen, op last van Nebukadnezar in
den vurigen oven geworpen. — 5o. 0 p 't gloeiende outer: bij den brand.
van 1452 zou het Sacrament onbeschadigd zijn gebleven midden in de vlammen. Zie MARIUS, Amst. Eer enz. bl. 64. — 65. Gewond van helsche
slangen: staat hier — ofschoon met een toespeling op Num. XXI —
eenvoudig voor „lijdende aan krankten." — 8i, 82. Toespeling op VERG.
Aen. II, VS. 296, 297.
Et manibus vittas, Verstamque potentem,
Aeternumque adytis efert penetralibus ignem.
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Noch van de vlam, die, spokende om het kind,
Zijn haarlok niet verslindt ;
Noch van den gloed, die 's konings dochter raakte,
En hare kroon noch blonde vlechten blaakte;
Of wonderspook en droom en nachtgezicht,
Uit Heidensch brein gedicht;
Maar toom den nijd, door zegels, brieven, blijken,
Van sticht en stad en keuren en kronijken.
Is 't valsch? Beticht de mijters, uw steehuis,
En brandmerk 't witte kruis;
Beticht gewaad en bladen van Messias,
's Apostels riem, den mantel van Elias,
Ook Arons roede en Elizetts' lijk,
Ja, schaduw min dan slijk.
Hier mangelt niets, dat redelijken wenschen,
Getuigenis van God en vrome mensthen ;
Wij mommen hier met geenen Antichrist,
Dien grijns van statentwist.
Almogendheid, betuigd door d' offerlammers,
Van tijd tot tijd, geld toch d' Amsterdammers
Uw heirbaan op, in 't eeuwig schijnend licht,
En kroon mijn Eeuwgedicht!
Thronus ejus fiamma ignis. Dan. VII.
M CCC XLV.

83. Het kin d: Askaen. — Kantt. der oude uitgave. — 83, 84. Vergelijk
Aen. II. vs. 682, seq.
Ecce levis summo de vertice visus Iiili
Fundere lumen apex, tactuque innoxia mollis
Lambere flamma comas, et circum tempora "asci.
85. 's Konings dochter: Lavinie. — Kantt. der oude uitgave. -85, 86. Vergelijk Aen. VII, vs. 71, seq.
Fraeterea, castis adolet diem altaria taedis
Et juxta genitorem adstat, Lavinia virgo,
Visa (nefas) longis comfirendere crinibus ignem,
Atque omnem ornatum flamma creptante cremari.
97. Hier mangelt niets, dat redelijken wenschen: hier ontbreekt
geen bewijs, dat redelijke lieden kunnen vorderen. — 99, too. De uitgaven
hebben: s t a a t en twis t. De verbeterde lezing is van Dr. J. van Vloten.
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Stniteatit beg 403etes.
NEBR. VII.

_Het Priesterdom veranderd zijnde, zoo is het noodig, dal de
veranderinge der Wet geschiede.
IRENEUS,

leerling van POLYKARP, 's Apostels leerling.

Hij leerde een nieuwe offerande des Nieuwen Testaments.

Aar zag ooit zon geregeld rijk
Godsdiensteloos in 's werelds ronde?
En waar den Godsdienst zonder blijk
Van offerande voor de zonde?
Natuur en Mozes' strenge wet,
En Evangelie 't offer wijden,
Hetzij bebloed of zonder smet
Van bloed, als in de leste tijden
De Aartspriester offerde, op Gods disch,
Zijn vleesch en bloed, in schijn van koorn,
En druifs en wijns gestaltenis,
Ten zoen van Gods gerechten toorn;
Een zuiver offer, lang beduid
Door offers, en van Malachias
Ons klaar gespeld, zoolang vooruit,
Voor 't bloedige offer van Messias;
Die na 't onbloedig offer kwam
Ter slachtbank, needrig en geduldig,
En hing aan 't hout gelijk een lam,
Geofferd bloedig en onschuldig.
De Heiland zeif verzag zijn Kerk
Van middelen, om dees' genade
Haar toe to dienen, in dit perk
Des strijds; hetzij hij zielen baadde
Met water, in de kracht van 't bloed,
Zijn zichtbaar bloed aan 't kruis vergoten,
Hetzij hij die verzoent en voedt
Door offerande en spijs, genoten
En opgeofferd op 't altaar,
Door wettigheid van Stedehouders.
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Dees' grond staat vast, dit licht is klaar,
Dees' grondleer storf op 't kind van d' ouders.
Men vraag den martelaar Justijn,
Die schier d' Apostels had gesproken,
Eer nauwelijks de zonneschijn
Der eerste heileeuw was gedoken;
Men vraag het Ireneus, scherp
In 't luistren, om Gods wil te hooren,
Als een scholier van Polykarp,
Zijn meester, door Sint-Jan herboren ;
Men vraag de Vaders, op een rij,
Wat Malachias profeteerde
Van 't zuivere offer: kent hierbij
Den tuimelgeest, die 't y olk verkeerde,
En zoo vermetel vloekt en scheldt,
Voor een vervloekte afgoderije,
Den dienst, van fezus ingesteld.
0 tastelijke razernije!
Hoe sloegt gij voort, gelijk vergift,
En smette stroomen en landouwen,
Met uw vernuft, en schijn van Schrift,
Om d' offerloosheid op te bouwen!
Een Laster ! die zoo luide schreit
Tot God! 0 heillooze opperschennis,
Die God zijn wettig recht ontzelt,
En blind nog roemt van Christus' kennis!
Wie Christus' eeuwig offer stuit,
Die bluscht de zon des Godsdiensts uit.
5 /Coning. 2. Waarom stoot gij min offerande met voeten?

46. Vervloekte afgo de r ij e: de woorden, in den Catechismus der
Nederlandsche Gereformeerde Kerk voorkomende, XXX Zondag: „En d e
alsoo en is de Misse in den gront anders Diet, dan een verloocheninge der eeniger offerhande ende lij dens Jesu Christi,
en d e een vervloeckte afgoderye." — 5 5. S c hij n van Schrift: schijnbaar u op schriftuurteksten grondende.
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SCHILD DES GELOOFS.

gcOirb bto 45tgoofs,
TOT VERDADIGINGE
VAN

GODS WONDERWERK,
IN DE HEILIGE STEDE TE AMSTERDAM.
TIJDREKENINGE :XXXII

TN 't saCraMent Is ChristVs VLeIIs en bLoed,
lEn tot beVVIIs heeft hII 't In 't VVVr behoed.
MCCCXLV.

14

atotiginge
DOOR DEN

MAGISTRAAT VAN AMSTERDAM.

D

ie Gods macht, als onalmachtig,

Die 't Gerecht, als onwaarachtig,
En der vroomen eed bestrijdt,
Kan die klaarder waarheid wenschen?
Neen; maar zulke blinde menschen
Zijn geloof en reden kwijt.

5

OVERTUIGINGE.
i Cor. XIII.

Want wij vermogen niet tegen de Waarheid, maar voor de Waarheid.
XXXII. TIJDREKENINGE of „Tijdvers" is een zoodanig vers, dat meteen
in Romeinsche cijfers het jaartal aangeeft van de herdachte gebeurtenis. Het
droeg den naam van Incarnatie, omdat de Christelijke tijdrekening met de
incarnatie, d. i. „de vleeschwording van den tweeden persoon der drieeenheid", begint.

Tij dr ekeni nge: deze komt volkomen uit, als hieronder blijkt :
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ALTAARGEHEIMENISSEN.

gTietar-stOtintotiostn.
ONTVOUWEN IN DRIE BOEKENexxxm

INLEIDING.
E gedichten, die Vondel, na zijne bekeering tot den RoomschKatholieken godsdienst, in het licht gaf, vonden bij velen
een weinig gunstig onthaal.
Geeraard Brandt verhaalt ons daarvan in zijn Leven van Vondel1)
het volgende: „Om zynen yver tot bevordering van 't Roomsch
geloof te meer te toonen, stelde (Vondel) zyn pen ook te werk
aan een lierdicht op 't Eeuwgety der Heilige Stede t' Amsterdam:
slaande op het wonderwerk, dat de Roomschgezinden beweeren
aldaar, driehondert jaaren geleeden. geschiedt te zyn. Dit quam
in den jaare MDCXLV te voorschyn; maar verwekte hem veel
haats, en maakte een' heelen hoop van Onroomsche Rymers gaande,
die hem, met lamme steekeldichten en krabbelingen, elk om strydt,
te keer gingen, nergens toe dienende, dan om 't graau tegens hem
te verbitteren. De Drossaart Hooft toonde ook eenig misnoegen
over dat Eeuwgety, schryvende aan den Professor Barlwus: Vondet

D

heeft een vaars gemaakt oft 't wonder, waar af de Heilige Stet
haaren naam draaght: en laat het oftenbaarlyk voor de boekwinkels
ten toon hangen, gelyk de voorvechters de messen in de luifen
sleeken, om de oocen der voorbygangeren te tergen, als met zeggen,
wie 't hart heeft pluike. My deert des mans, die geenes dings
eerder moede schynt te worden dan der ruste. ' T schynt dat by
noch driehonderdt guldens in kasse moet hebben, die hem dreigen
de keel af te byten. Noch weet ik niet of het hem niet wel dierder
moghte koomen te staan; ende d' een oft andre heetharsen by ontyde
XXXIII. Dit werk wordt voorafgegaan door de volgende goedkeuring:
KEUR VAN HET NAVOLGENDE WERK.
Dit navolgende Rijmwerk van het Heilig en Hoogwaardig Sacrament des
Altaars, verdeeld in drie boeken, doch begrepen onder eenen naam ALTAARGEHEIMENISSEN, is vol Katholieke en deugdelijke leeringen, waardig daarom,
tot gemeene leeringe, stichtinge en heilig gebruik, gedrukt te worden.
Gegeven te Keulen, den tienden van Wijnmaand, 1645.
HENRICUS FRANCKEN SEIRSTORPFFIUS, Doctor in de
Godheid en bij zijn Keurvorstelijke Doorluchtigheid van Keulen
ingesteld Keurmeester van boeken.
1) Inleiding. Reg. 4, Leven van Vondel: Uitgave van 1682, bL 49.
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de handen aan hem schenden, denkende dat 'er niet een haan naa
kraajen zoude. Dit spel, immers, maakt zulk een brabbeling in de
wacht, dat 'er alle daaghs nieuwe krabbeling uit ryst. By dat
Eeuwgety voegde de Poeet het Kenteken des afvals, 't welk met
fel uitvaaren noch meer aanstoots gaf, hoewel 'er min tegens
gedaan wierdt, hebbende de Nakrabbelaars hunnen aern ten einde
geloopen.
Doch deeze twee gedichten waaren maar voorloopers van grooter
werk, daar de Dichter lang aan hadt gearbeidt , te weeten d' Altaargeheimenissen, die hy in 't naajaar te voorschyn braght. Dit werk,
ontvouwende de Misse, was verdeelt in drie boeken. Het eerste
handelde van d' Offerspyze, het tweede van d' Offereere, en 't derde
van d' Offerhande. Hy hadt zich gedient van den raadt en hulpe
der allergeleerdtsten en spitsvondighsten der Roomsche kerke, die
hy t' Amsterdam kon vinden, en volgens hunne aanleiding, en op
hunne gronden, was 't geleerdt en kunstig uitgevoert: Inzonderheit
was men verwondert dat hy de duistere woorden van Thomas
Aquinas, en andere Paapsche Schoolleeraaren, omtrent deeze stof
bedacht, zoo gelukkig in 't Hollandtsch moist uit te drukken. Maar
wat de zaake zelve aanging, die bleef niet onbestreden. Jakob
Westerbaan, door zyn huwlyk Heere van Brandtwyk, scherpte zyn
pen tegens onzen Dichter, en gaf een Geschrift aan den dagh met
den tytel van Kracht des Geloofs van den voortreffelyken en vermaarden Foeet joost van den Vondel, te sjeuren in zyn Altaargeheimenissen. Dit gedicht was 't aardighste van al Brandt wyks
rymen; hy prees Vondels kunst, maar beschimpte zyn ongestaadigheit in 't stuk van Godtsdienst, en wederley zyn groot werk der
Misse met weinig vaarsen ; zich dienende van zoo bondige bewysredenen, dat men zyne kennis in de godtgeleerdtheit klaar genoeg
kon merken ; ook was hy in zijn jeught een Leerling van Episcopius, dien vermaarden Godtgeleerde, geweest, en zyner lessen
noch gedachtig. Vondel deeze wederlegging ziende, vondt zich
verlegen, en deedt 'er, 't geen by nooit gewoon was, voor ditmaal
't zwygen toe. Behalven dat hy alleen acht regels schreef o, het
ontheiligen van het Sacrament des Altaar door den Arnziniaanschen
Sociniaan: daar by Westerbaan door meende, dien hy met Socinianery belastte, zonder op zyne redenen een enkel woordt te
antwoorden. Dan de wrangheit van dat tegenspreeken zyner Altaargeheimenissen, werdt verzoet door een' dankbrief en schildery,
hem van den Heer Jacob, Aartsbisschop van Mechele, dien het
boek toegeeigent was, t'huis gezonden. Doch hy vondt zich met
deeze schilderye, een altaarstuk, zeer bedroogen. Eerst was hy met
de gift, door onkunde, meenende dat het een kunstig stuk werks
was, vermaakt, en beantwoordde die ingebeelde weldaadt met een
heerlyk dankdicht: maar toen het de kunstkenners zaagen, en
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zeiden, dat het een slechte kopy was, stondt hem 't geschenk zoo
teegen, dat by 't zyne zuster Katharina van den Vondel, die te
Hooren woonde, vereerde en toezondt; niet willende die haatelyke
gedachtenis der armelyke vergeldinge langer onder zyn oogen zien."
Voor den bier volgenden herdruk is gevolgd de eerste uitgave der
Altaergeheimenissen, in 1645 „te Keulen in de Nieuwe Druckerije"
verschenen. Dit uitgeversadres is natuurlijk opzettelijk gefingeerd,
daar het uit innerlijke kenmerken bijna zeker te bewijzen is, dat
dit boek bij Vondels gewonen uitgever Abraham de Wees het
licht zag.
Gedichten, tegen de Altaargeheimenissen, kan de belangstellende
lezer vinden in en achter het deeltje 1645. Altaergeheimenissen
der nieuwe uitgave van Vondels werken, door den bewerker
dezer uitgaaf.

OP DE TITELPRENT
VAN

DE ALTAARGEHEIMENISSEN.

D

E schoone Titelprent den geest vermaakt en sticht,

Daar 't Katholiek geloof, omstraald van hemelsch licht,
Ten offer aanmaant vijf gezusters, de Vijf Zinnen,
Die, nog aan 't aardsch gehecht, zij Gode poogt te winnen.
't Geloof is kennelijk door 't oude en nieuwe Boek,
5
Bij 't Kruis, des Ketters haat en der Rabbijnen vloek ;
Haar blijde rustigheid schijnt door een leerzaam wezen,
De Zusters met den mond der Waarheid te belezen,
Te wijzen met der hand d' Altaargeheimenis,
Van Engelen ontdekt. De Vijf staan ongewis,
Io
Vertwijfeld en verbaasd, terwijl die hemelduiven,
Drie vliegers hoog in top, d' altaargordijn verschuiven;
Dies 't goddelijke licht van 't Roomsche Heiligdom
Zijn stralen in 't gewelf der Kerke worpt rondom,
15 En flikkert door kristal in goud en diamanten
Des toonstuks, rijk gewrocht en schoon aan alle kanten.
Het heilig outer draagt het toonstuk, hoog van prijs,
En dier om kunst en stof, nog dierder om dees' spijs,
4. Die nog aan 't aardsch gehecht: lees: (hoezeer zij) nog aan
't aardsch gehecht (zijn). — 5 . 't Oude en nieuwe boek: 't oude en
nieuwe Testament. — ii. Die hemelduiven: die slaat op de Engelen,
die de Altaargeheimenissen ontdekten. Zie vs. 1o. — 16. Des toonstuk s:
toonstuk is een vertaling van 't Lat. monstr ans of ostensorium,
welke namen men geeft aan het gouden of zilveren kerksieraad, waarin de
hostie ter aanbidding wordt ten toon gesteld.
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Het rechte Manna, dat de schaduwen beloofden.
Het gouden toonstuk rust op Cherubinnehoofden.
De gloende Serafijn aanbidt, bij 't eeuwig rond.
De Pellikaan, uit liefde, omhoog zijn boezem wondt,
Om met zijn hartebloed zijn eigen vleesch te laven.
Twee Hoofdapostels staan, ter eere van Gods gaven,
Met sleutelen en zwaard, en glinstren op den trans,
Verlicht van fakkelen, doch meer van Jezus' glans.
De wijngaard schijnt* beneén te krunkelen, te groenen,
En siert het reine altaar met edele festoenen,
Gevlochten van zijn vrucht en hartverkwikkend loof,
Met kunst en geest gehuwd aan eene korenschoof,
Zoo levende, als een hand, die kunstig weet te strenglen.
Men ziet, bij deze schoof, een drietal dienstbare Englen
Vast bezig, eer de vrucht en 't vroolijk loof verwelk' ;
Dit wichtje perst de druif, het tweede houdt den kelk,
Het derde draagt den tors, en andren planten wijnen,
Of binden ranken op, daar ze om 't altaar verdwijnen:
De Vijf Gezusters op zichzelven blijven staan.
Het grof Gevoelen, met haar stouten valk vooraan,
Begeert, als Thomas, dees' geheimnis eerst te tasten.
De Smaak, met druif en aar, wil proeven, als de gasten
Van Kapernaum, hoe de tong dit vonnis velt.
De Reuk wordt bij den neus vast omgeleid, en stelt

De bloem en druif op prijs, naar waarde van de geuren;
45

50

't Gezicht betrouwt haar oog, dat vangt alleen de kleuren,
Gelijk haar spiegel doet; 't nieuwsgierige Gehoor
Verloochent Christus hier, en luistert naar het oor.
Het ijverig Geloof, om 't vijftal vast verlegen,
Houdt aan, totdat zich elk ten leste laat bewegen,
Zoo ras als Sint-Aquijns orakel door haar spreekt:
7 Geloof alleen voltrekk', wat uw verstand ontbreekt.

KOORZANG.
yErlichte ziel I het wonderheiligdom
v Verspreidt alszins zijn heldre stralen
19. De scha du w en: de personen, of zaken, waardoor, volgens de
typische leer, Christus voorafgeschaduwd werd, als b. v.: Jozef, toen hij
verkocht werd; Jozua, toen hij de stammen in 't Beloofde Land bracht; de
Koperen Slang in de Woestijn; het roode snoer aan het huis van Rahab,
enz. — 35. Wij n en voor: wijngaarden of druiveboomen. — 38. Gevo e1 en: gevoel. — 5o Deze regel is een vertaling van een vers uit den lofzang
Pange lingua, dat aldus luidt:
Praestet fides sufifilementum sensuum defectui —
welke lofzang door St.-Thomas van Aquinum is vervaardigd. — Koorzang.
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En noodigt u: verzuim niet, stil en stom,
Uw heil eerbiedelijk t' onthalen
Aan 't hoog Altaar; daar God zijn waardste pand
U schenkt, tot een verzoenende offerand'
En offerspijs ; het zalig tegengift
Van 't doodlijk ooft en errefzonde,
En prikkel van ongoddelijke drift.
Die artsenij geneest de wonde,
Die 't helsch serpent u beet in dees' woestijn,
Daar 't leven hangt aan zulk een medicijn.
De hemel, die u hier met Manne voedt,
En uit de ware rots komt laven,
Verkwikt en sterkt 't gewillige gemoed,
Dat naar 't beloofde land, de haven
Der zaligheid, door strijd en kommer spoeit,
En bij die bron des levens groeit en bloeit.
Laat smaak van tarwebloem noch geur van wijn
Uw God, de Waarheid zelf, niet laken.
De rechte wijsheid acht geen slechten schijn.
't Geloof ziet op onzichtbre zaken,
En, boven d' elementen opgevoerd,
Onfeilbaar alle stoute tongen snoert.
Wel op, en gord uw lijf in 't witte kleed,
En doe den brand der liefde schijnen;
Braveer nu Michol, daar gij speelt en treedt
In 't midden van de Cherubijnen,
Die 't Manne, in d' Ark bedekt, zijn eere bién,
En 't Lam op Godes troon verheven zien;
Alwaar zijn uitgestorte dierbaar bloed
Rantsoen is voor zijn ledematen,
Dat hun gebrek altijd vervullen moet,
En nog ten offer nagelaten,
Ootmoedig werd met lof en dank erkend,
Om 't lijden, dat u vrijt van alle ellend.
Hier derft Melchisedech zijn offerspijs,
En Christus komt zijn ambt bekleeden.
Jeruzalems altaar verleert zijn wijs;
't Heel aardrijk door wordt aangebeden
Dit zuiver offer, welks geheimenis

4. 0 n t h al en : weghalen. De zin is : aan 't hoogaltaar datgene te gaan
wegnemen (of „ontvangen") wat u tot hell verstrekken moet. — 50-5 7. De
beelden zijn hier ontleend aan die gebeurtenissen tijdens de omwandeling
der kinderen Israels in de woestijn, welke men als typen van de verlossing
door Christus pleegt te beschouwen. — 27. Brave e r nu Michol: Schimp
nu Michol. -- 43. U : de ziel, tot welke vs. 5 het woord gericht werd.
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't Oprechte merk van waren Godsdienst is.
Waar berg ik u dan best in ballingschap ?
Zit in de schaduw des beminden
Te Bethel, daar voor Israel de trap
Tot God, vol Englen, is te vinden,
En gij, vermoeid den zwaren weg te gaan,
Emanuel, uw troost en hulp, ziet staan.

Piet).

ALTAARGEHEIMENISSEN.
HET EERSTE BOEK.

OFFERSP IJZE.
K zing van Gods Altaargeheimenissen,

d' offerspijs der heilige offerdisschen.
I Van
Van offereere en eeuwige offerand.
5

TO

Wat Serafijn, wat Goddelijk trawant
Zal daar, de Kerk gevuld met zoom en slippen
Van Gods gewaad, nu mijn besmette lippen
Toch zuiveren met vier van 't hoog altaar ?
Waarvoor ik mij, met nederig gebaar,
Ter aarde worp, al siddrende en verlegen
Om 't sterke licht ; geen arend mag hier tegen.

De troonwacht zelf bedekt haar aangezicht
En voeten, voor dit onverdraagzaam licht ;
i Voorstel des Dichters, die hulp daarboven zoekt. Kantteekening der
oude uitgave.
45. D e trap: de Jakobs-ladder. — Offerspijze. 5. Gevuld: versta is. —
5-zo. De plaats is ontleend aan 7esaia VI vs. i. Soo sagh ick den Heere
ende zone zoomen vervullende den Tempel. 5. Doe seyde ick, wee my, want
ick verga, dewijle ick een man van onreyne lippen ben, ende ick woone in
't midden eenes yolks, dat onreyn van 'Wen is; want mine oogen hebben
den Koningh, den Heere der heyrscharen gesien. 6. Maer een van de Seraphim vloogh tot my ende hadde een gloeyende kole in syne hant[die]hy met
de tange van 't altaar genomen hadde. 7. Ende by roerde mynen mont
daermede aen, ende seyde: siet dese heeft uwe lippen aengeroert, alsoo is uwe
misdaet geweken, ende uwe sonde versoent. De dichter bedoelt, dat hij, die
de Altaargeheimenissen bezingen wil, rein van lippen moet zijn, evenals de
priester, die 't altaar genaakt. Vergel. LE BRUN. Uitlegging van de Gebeden
en Plegtigheden der H. Misse enz. Amst. 1790. — 12. Onverdraagzaam
li c h t: licht, dat niet te verdragen is.
1) Koorzang. Reg. 49. Pik. Wie onder dien pseudoniem schreef, is tot
heden nog niet met zekerheid opgehelderd. Misschien was Vondel het zelf
wel. Zie Oud-Holland I. bl. 26 en 27.
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En rollende den galm van driemaal heilig
Elkandren toe, staat nauwlijks vast en veilig.
De pijler beeft ; de muren beven ook,
15
Gelijk verbaasd; 't gewelfsel hangt vol rook.
Hoe durft een worm dan 't offerweb beginnen ?
Wat zeg ik ? Kan een zijworm zijdraad spinnen?
Bestelt een visch ons purper? en bekleen
De worm en visch gekroonde mogendheên ?
20
Wat schroomte kan mij dienen tot verschooning,
Indien ik nu den Bethlehemschen Koning
En zijne kribbe ontzeg mijn offerplicht,
Het arm geschenk van een altaargedicht?
Borduursels, die van goud en zilver kraken,
25
En diamant en purper en scharlaken
Versieren wel het offerheiligdom;
Maar gaven zijn, naar 't hart is, wellekom :
't Gewillig hart heeft eerst Gods wit getroffen.
De Hemel neem' mijn werk aan om de stollen.
30
Want al wat hier ontbreke aan 's dichters macht,
Die
niets vermag, en smeekende verwacht
(
De heldre vlaag van eenen Pinksterzegen),
Dat kan de stof, to zwaar in 't over wegen,
Voltrekken; en voltrekken niet alleen,
35
Maar hemelhoog verheffen, en van 't kleen,
Ja, van een Niet onendelijk vergrooten.
Zoo wordt het slot gekust om 't ingesloten,
Zoo vat metaal den edelsten robijn,
40Zoo blinkt de zon in 't brosse kristalijn.
Mijn boezem gaat van eene Godheid zwanger,
Verheffende den toon van haren zanger.
0 Jacob! die, de nijverheid ten doel,
Te Mechelen, van uwen hoogen stoel,
Gansch Nederland met mijter, staf en wetten
45
Bestraalt en weidt ; gewaardig mijn trompetten
43. Toeeigening aan den Aartsbisschop van Mechelen. Kantteekening
der oude uitgave.

19. Bestelt een visch ons purper: bestelt staat hier voor „bezorgt."
De visch, hier bedoeld, is de purpervisch of purperslak, die, in de Middellandsche Zee door de Pheniciers gevischt, bij uitsluiting de purper-verfstof
opleverde. — 2 I . S c hr oomte: schroom, beschroomdheid. — 22-23 Zinspeling op Lukas II. — 23. On t ze g: onthoude. — 34, 35. De zin is: de
alles overwegende (d. i. overtreffende) stof kan het gebrekkige van den vorm
vergoeden. Te zwaar staat hier wederom voor zeer zwaar, overzwaar. -41. Mijn boezem gaat van eene Godheid zwanger: 't Lat. est
de u s in nobis. — 43. 0 Jakob: Jacob Boonen, Aartsbisschop van
Mechelen, over wien later meer.
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Te hooren, is die klank aanhoorenswaard;
Want uwe drift en gloeiende ijver paart
Godvruchtigheid en Godgeleerdheid t' zamen;
Twee perlen, die Aartsbisschoppen betamen.
Zoo zulk een licht mijn smetten merk' van veer;
Dat strekt mij niet tot schande, maar tot eer.
Geen wisser toets dan uw eerwaardigste oordeel.
Wie leerzaam is, trekke uit bestraffing voordeel.
Toen d' Engel sloot het welig Paradijs,
Kost Adam, bij vergankelijke spijs,
Zijn leven wel een rij van eeuwen rekken ;
Doch most in 't eind den Dood ten aze strekken,
Naardien hij nooit mocht plukken 't hemelsch ooft,
Dat lijf en ziele onsterflijkheid belooft.
Zoo kwam de Dood al zijn geslacht braveeren :
Hij zag allengs 't natuurlijk vier verteren
Zijn merg en sap, niet langer onderstut
Van 's levens vrucht. Wat was 't dien balling nut
Te leven, en al etende te sterven?
Een appelbeet kost lijf en ziel bederven;
Een dolle lust bekomt den mensch zoo zuur.
Helaas ! wat raad ? De stenende natuur,
Verzwakt, geknakt, gebiedt in alle hoeken
Naar artsenij, voor lijf en ziel, te zoeken :
Te vragen, van 't begin ten einde toe,
Naar tegenspijs, die eeuwig sterke en voe,
En ga te slaan, waarlangs de handen wijzen
De rechte vrucht, die werelden kan spijzen.
Dus uit den staat der eerste onnoozelheid
Gedreven, en van vrouw Natuur geleid
En hare wet, langs scherpe doornewegen,
Komt mij, na meer dan tien paar eeuwen, tegen

55. Inleiding, geschept uit 's menschen nooddruftigheid, gesproten uit het
verbod van den boom des levens en de vrucht der onsterflijkheid. —
67. Weshalve de mensch, na den val, heil en hulp zoekende, onderwezen
en getroost wordt, door Beelden, Profetieen en Beloften. Kantteekeningen
der oude uitgave.

6o, 61. Vergel. Gen. V : 3 en Rom. V : 12, 15. - 66. Kost: kon. --70. Artsen ij , voor 1 ij f en ziel: evenals de mensch, uit het Paradijs
verbannen en aan kwalen en ontberingen biootgesteld, voor het kranke
lichaam artsenij behoefde, zoo behoefde hij die, sedert zijn afval van God,
evenzeer voor de kranke ziel. — 72-74. De tegensp ij s en rechte
v r u c h t, hier bedoeld, zijn, volgens de bedoeling des dichters, de o ffe rs p ij z e, d. i. het „lichaam en bloed van Christus," naar de RoomschKatholieke leer, in wezenlijkheid aangeboden, en het eenige geneesmiddel
ter reiniging der ziel. — 75. Onnoozelheid: onschuld.
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Melchisedech, gelijk gestierd van God
Den held te moet. Hij zegent hem en Loth,
En offert wijn en weite aan zooveel knechten,
En Abraham, den veldheer, na het vechten
En d' overhand tot dankbaarheid gereed,
Doch Abraham erkauwt hetgeen hij eet,
85
Met rijp verstand; en ziet, ten troost der vromen,
Van verre een Vorst en hooger Priester komen ;
Een heilig hoofd, dat hen met offer toeft.
Aartsvader, die met uwe tonge proeft,
Uit slechter korst, eene eedler artsenije,
90En suikerkruim ; wat spreekt die schilderije,
't Gedoodverfd beeld van dien Melchisedech ?
Hij belgt het zich, en gaat misnoegend weg.
En weigert ons 't bediedsel van dit voorbeeld,
Tot op een tijd, van God bekwaam geoordeeld,
Voor zulk een les en overrijke stof;
95
De harsens zijn in d' eerste school te grof.
Laat Mozes, Gods vertolker, dan eerst slijpen
Het stomp vernuft, te langzaam in 't begrijpen:
Hij toont mij 't feest, dat zeven dagen duurt,
100
En leeft bij brood, doch zoet en ongezuurd.
Hij draagt God op zijn aar, van 't veld gesneden,
En d' eerste bloem van 't meel, dat zich liet kneden.
Wat zeggen brood en garf en bloem van graan ?
1k smaak vergeefs, en kan nog niet verstaan,
105
Wat 's Hemels tolk den stammen in wil luistren;
Of heeft hij lust zijn oogmerk te verduistren ?
Hij wijst mij naar Gods hut, daar Levies hand
8o

79. Melchisedech, een voorbeeld in den staat der natuur. — 97. Mozes'
eerstelingen en brooden wijzen op wat beters. Kantteekeningen der oude
uitgave.
80. T e m o e t: te gemoet. — 83. IV o v e r h an d: d' overwinning. -87. Toef t: onthaalt. — 90. Suikerkrui m: het binnenste, het beste
van 't brood, hier tegenovergesteld aan de „slechter korst" van vs. 89. —
92. Misno eg end: misnoegd. — 93. 't 13 e di edsel: de beteekenis. —
99. 't Fees t, dat zeven dagen duur t: het feest der ongezuurde brooden, dat zeven dagen duurde, gedurende welke Israel geen ander dan ongezuurd brood mocht eten. Zie Exod. XII : 14; XXIII : 15. - IOI, 102. Hier
wordt gezinspeeld op het feest der eerstelingen en van den oogst. Zie
Exod. XXIII : 55, elders — Exod. XXXIV : 22 - het Hoogtijd der Weken,
en, bij de Grieken, de vijftigste dag genoemd, dewijl het vijftig dagen na
het Paaschfeest gevierd werd, en op welk feest in den tempel eenige brooden
aan den Heer tot dankzegging voor de genoten weldaden werden opgedragen,
nit de eerstelingen van het gewas, sedert het Paaschfeest gewonnen. Zie
Levit. XXIII : 27. - 104. Smaak: proef. — 107. Gods h u t: tabernakel. —
Levies hand : de handen der Levieten.
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Tapijten voor A p rons zonen spant.
Hoe schittert bier de schacht der Cherubijnen!
Ik zie omhoog een hemel nederschijnen;
Ik zie hier loof en bloemen geschakeerd,
Zoo kunstig, dat de kunst natuur braveert.
De kandelaar met zeven takken, louter
Van goud, beschijnt den gulden wierook-outer
En disch, met korst van terwebloem gelaan.
Gij, Priesters l zegt: „wie zet zijn mond hieraan?"
Zij roepen: „wacht, ai l wacht u t' overschrijden
Dien drempel, nooit betreen van ongewijden,
Maar van den zool des Priesterdoms, gekleed
In zuiver sneeuw. De Priester nut en eet,
Op zijne beurt, van d' eene week tot d' ander,
Dees' toonkorst, dus gestapeld op malkander ;
Doch niemand durf aan dezen spijsdisch gaan,
Tenzij hij zich van wijn en vrouwen spaan'
En heikruid; ook de handen zuiver wassche,
Waarmee hij slacht en d' offers lett in d' assche.
Indien dees' disch ons noodigt aan een disch,
Die verder reikt dan 't Oost van 't Westen is;

109. De schacht der Cherub ij n e n: de Cherubijnen zelven, die de
bondkist versierden. — 115. Karst van ter w ebloem: de toonbrooden.
Zie Exod, XXV, XXVII, XXXI en XXXVIII. — 116. Wi e z et z ijn
m o nd hieraan? Zinspeling op Exod. XXIV : 32, waarbij bet eten der toonbrooden aan Aaron en zijne, hem in het Hoogepriesterschap opvolgende zonen
werd toegestaan. — 119-120. Gekleed in zuiv er s n e e u w: zinspeling op
het witte gewaad, zonder hetwelk de Priesters den Tabernakel niet mochten
binnentreden noch het altaar naderen. Zie Levit. XVI : 4. De vergelijking der
witheid van een gewaad met sneeuw is echt Bijbelsch. Zie Matth. XVIII : 2
en XXV III : 3. — 120. N u t : gebruikt. — 122. Er waren twaalf toonbrooden,
zes en zes tegenover elkander, op de daartoe bestemde tafel geplaatst, die
elken Sabbatdag ververscht moesten worden. Zie Levit. XXIV : 5, 6, 8, 9.
De dichter heeft hier het oog op Levit. X : 9, althans wat betreft
—124.
de onthouding van wijn en al w at d r onken k an make n, welke de
Hebreeuwsche priester, die in den tempel gaan en tot het altaar moest
naderen, verplicht was, in acht to nemen; terwijl, met betrekking tot de
onthouding van vrouwen, voor zooverre die bij de Mozaische wetgeving
gevorderd werd, Vondel waarschijnlijk doelt op Exod. XIX : 22, alwaar de
Heer tot Mozes zegt: dat de Priesters, die tot Hem naderen, zich moeten
heiligen, d. i., volgens sommigen, „zich van hunne vrouwen onthouden
moeten." Zie MAR. BECANUS in Manual. contr. Lib. I. Cat. 13, no. 2
seq. — en werkelijk was tot die onthouding een goede oorzaak. dewijl
zij, gedurende hun diensttijd, den Tabernakel niet verlaten mochten,
noch eenige vrouw daarbinnen komen. — 125. En h e i k r u i d: welk
heikruid hier bedoeld wordt, is niet duidelijk; tenzij er „zuurdeessem"
mede aangeduid wordt. Zie Levit. VI:16. V, VI. — 126. Vergel.
Exod. XXX : 18-20.
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Wat zuiverheid, wat temlust wil hem voegen,
Die, daar gebeen, zichzelven zal vernoegen ?
Wanneer hij nut geen uitgelezen terw,
Maar voedsel, dun bestreken met haar verw;
En van wiens deugd en kracht wij zouden roemen,
Zoo Mozes, die nog stamelt, dit kost noemen."
Dus spreken zij, en duisternis betrekt
Het huttapijt, dat Levies aanzicht dekt.
'k Hoor zucht op zucht en nok op nok, in 't ende
Dit droef geluid van voorgespelde ellende:
„Och, toondisch ! Och! wij zien den tempelschat
En 't Heiligdom der Priesterlijke stad
Met u vervoerd, door 't bloedig puin der vesten,
Van eene beek naar eenen stroom in 't Westen;
Daar 's werelds hof met zeven toppen rijst
Gelauwerierd, en met den vinger wijst
Den Vorst, van Witte eenhoornen voortgetogen,
Die, als een zon, bekoort veel duizend oogen,
Om gd. te slaan, hoe hij zijn staatsie houdt
Met Arons rok en 't Godgeheiligd goud.
Wij zien van veer nog toonkorst overbleven,
Na 't kindervleesch, waardoor de moeder 't leven
Moet bergen, voor het zwaard van hongersnood.
Misbruik clan vrij Gods disch en 't heilig brood,
Ja, trappel dol een hemelscher met voeten,
Te zijner tijd zult gij met honger boeten
Uw dertelheid, die 's Hemels deugd verfoeit.
Aanschouw nu, hoe, gebonden en geboeid,

735 - 141. Uitspanning, over het omvoeren der toonbrooden, in Vespasiaans'
triomf. Kantteekening der oude uitgave.
729. Wat temlust wil hem voegen: hoe zeer betaamt het hem, zijne
driften in toom te houden. — 132. Voedsel, dun bestreken met
h a ar verw: de hostie, schijnbaar een dunne meelpap. — 134. Moze s,
die nog st a melt: die van de hier bedoelde zaak nog geen, of nog maar
een flauw begrip had. — 740. D e r Priesterlijke s t a d: van Jeruzalem. —
141. Door 't bloedig puin der v e s ten: door 't puin van 't verstoord
Jeruzalem. De kantteekening der oude uitgave vermeldt hier bij Vespasianus
triomf over Jeruzalem, dat de jammerklacht, te dezer plaatse uitgestort,
slaat op het omvoeren der toonbrooden. — 142. Van eene be e k n a a r
eenen s t r o o m: van de beke Kedrons naar den Tiber. — 743. 's W e r elds
ho f met z e v en topp en: Rome, op zeven heuvelen gelegen. — 745. D en
Vorst: Vespasianus, die met zijn zoon Titus over den zege, door dezen
op de Joden behaald, triomfeerde, en bij die gelegenheid, behalve de staatsiekleederen der Priesteren enz., de schatten des Tempels en de Toonbrooden
rondvoerde — 75o, 757. Toespeling op het geval, dat een moeder, door
honger gedreven, haren zuigeling verslond, door JOSEPHUS, de Bibl. 7ud.
L. VI. c. 2. 3.
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Gevleugeld en in ketenen geslagen,
Zij, hangends hoofds, voor dien ivoren wagen
Der dronken wraak, ter poorte in, door een straat
Met yolk geboord, erkauwen hunnen smaad
En naakte schande, en hooren vast de leeuwen,
In 't diereperk, om Joodsche spieren schreeuwen ;
Te vet gemest met spieren van het lam,
Zoo lang misbruikt op 't Paaschfeest, dat hen kwam
Vermanen, hoe zij, na langdurig zuchten,
Den wreeden Nij1 en 't ijzren juk ontvluchten ;
Toen d' Engel 's nachts alle eerstgeboornen sloeg,
En Israel om Memfis' doodbaar loech.
Mij zou alree 't onnoozel blaten jammren
En jaarlijks bloen der uitgekeurde lammren,
Die huis bij huis bestrijken met hun bloed,
Waarvan ik voel een voorschrik in 't gemoed;
Had God niet zelf door zijnen tolk bevolen
Dit offerfeest , waaronder schijnt gescholen
Het diep geheim van malscher offerspijs,
En 't Paaschbanket, dat, op een nieuwe wijs,
Na 't lang verloop der offerbloedige eeuwen,
Verdooven zou het Paaschmaal der Hebreeuwen:
Wanneer al 't y olk met kracht den hals ontrukt
Het juk, dat ruim zoo hard de nekken drukt,
Als Faroos boei haar overheerde vreemden.
Wat kudde is dat, die, om veel schooner beemden,
Geschoeid, gestaafd, het duister Rijk vergeet,
En reisreé, meer dan jaarlijks 't Paaschlam eet ?
Men antwoordt: „spaar dees' vraag voor rijper jaren:
Genoeg u nu met bloesem, knop en blaren
Der wet, totdat gij, in gezonder lucht,
Op kleigrond plukt de waarheid en haar vrucht,
Gelaafd met dauw, gekookt door zonneschijnen
Van Gods gent,. De dorheid der woestijnen,

169. Het voorbeeld van het Paaschlam. Kantteekening der oude uitgave.
157. Gevleugeld: gebonden. — i6o. Met y olk geboord: aan weerszijden met yolk bezet. — Erkauwen hunnen smaad: dit kan hier de
beteekenis hebben van „hun smaad opkroppen," gelijk men in 't Fr. zou
zeggen : dévorent l e u r h o n t e; doch 't kan ook beteekenen: „overwegen
al peinzende hun smaad, denken er over na :" — in welken zin 't woord
erkauw en herhaaldelijk, en o. a. vs. 84 gebezigd wordt. — 161, 162. De
Joodsche jongelingen, die boven de zeventien jaar oud waren, werden over
de Wingewesten verdeeld, en bewaard om, als Kampvechters, onderling
of tegen de wilde dieren, to vechten. — 170, 171. Zie Exod. XII : 3-7. —
183. Gestaafd: met een reisstaf voorzien. Vergel. Exod. XXII: 11.
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Het grazelooze en nooit geploegde Sin
Belet den tocht en roept den honger in;
Het dorre Sin, daar zes paar stammen lagen,
En hadden om d' Orakelhut geslagen
Hun leger, net en vierkant, in der haast,
Naar ieder oord, waaruit de hoofdwind blaast.
Zij zien de hei verdrogen en verdorren,
En vallen voort den leidsman aan met morren
En dreigen. God verdaagt, op dat gerucht
En Mozes' klacht, zijn geesten in de lucht ;
Daar zamelt straks een heir, omhoog geboren,
Om 's Godheids wil uit Gabriel te hooren.
Hij spreekt aldus: „mijn broeders! die een lot
En zelfde deel ontvangen hebt van God,
En waakt met mij, ten dienst van 't uitverkoren
Geslacht, aan 't welk van boven wierd beschoren
D' erfzegening van 't melk- en honigland;
Ziet neder, wie zijn pauwelioenen spant,
Op zulk een grond, onmachtig 't lijf te voeden.
De honger noopt de razende gemoeden,
Nu graan en meel en voorraad zijn verteerd,

Tot wanhoop; gaat dais wakker toe, en keert
Dien storm; en voedt dees' pelgrims, op Gods bane,
Totdat ze treén op d' oevers der Jordane.
215 Op dat gebod verdeelt zich 't vlugge heer
In twee: de helft, om aan 't Arabisch meer
Een dikke wolk van kwakklen op te jagen;
En eer de zon de westkim raakte, zagen
De pellegrims 't gewemel en gekriel
Der kwakkelschim, die op hun tenten viel.
220
Met eenen streek de vlucht met moede vlogels ;
Men vangt, men plukt, men braadt en stooft de vogels,
En eet dit vleesch, waardoor alreede straalt
Het vleesch van 't Woord, nog niet omlaag gedaald.
225
Maar d' andre helft, wie God dien last betrouwde,
215. Van de Kwakkelen. —
oude uitgave.

225.

Van het Manna. Kantteekeningen der

191. Sin : een woestijn tusschen Elim en Sinai. Zie Exod. XVI : 1. —
198. Zie Exod. XVI : 2, 3. — 599. V er daagd: roept op. — 208. Pa uwelioenen: tenten. — 213. Dees' pelgrims: reiziger. — Op Gods
bane: op den weg, hun door God aangewezen. — 220. Der k w a k k els c him: der vlucht kwakkelen, die zoo aanzienlijk was, dat hun schim
(of „schaduw") als die van een wolk den grond bedekte. Zie Exod. XVI : 13.
Num. XI :31. - 221. Vlogels: vleugels, om 't rijm. — 224. Zinspeling op 7oh. I: 14. — 225. Zie Exod. XVI : 13, 14.
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Blaast door de lucht met winterkille koude ;
Terwijl omhoog de tijm en rozeblad.n
En lelien, van honigdauw gelaAn,
En met de roe van Gabriel geslagen,
Besprenkelen met versche druppelvlagen
De lucht omlaag; daar zij, als hagelsteen,
Gestremd, van 't heir des Englen, naar beneen,
Het leger, dat gedeeld lett in zijn orden,
Als in den mond en toegehageld worden.
Allengskens brak de dag in 't Oosten aan,
De morgenstar was nog niet opgestaan,
De leidsman met zijn broeder hield, in 't midden
Der Priesteren, vast aan met vierig bidden;
Toen, uit den schoot en hand en nuchtren mond
Der Engelen, een morgenlucht den grond
(Terwijl de dag verdoofde 's Hemels lampen)
Kwam zuiveren van ongezonde dampen,
En reinigen de landstreek bier omtrent.
Dat ruischen suisde al voort, van tent tot tent,
En scheen gelijk een troostboO voor hun alien.
Zij luisterden, totdat ze hoorden vallen
Dien hagel, als kristal, van dak tot dak.
Al 't leger vloog ter butte uit ; ieder sprak,
Of riep vast : „wat is dit ?" Dan d' een, dan d' ander.
Zij zagen 't veld, gelijk met koriander
En rijp, bestrooid. Het lag er kleen en rond,
En tusschen rijp en dauwdrop, en gezond
En voedzaam, juist van smaak als bloem van terwe
En honig; nooit droeg winter witter verwe.
De leidsman dankt den Vader, die in nood
Zijn kinders spijst uit zijnen milden schoot;
Hij roept: „waar zijn d' oproerigen gebleven ?
De Hemel schaft ons voedsel om to leven."
Daar gaat terstond een dankbaar veldgeschrei
Al teffens op; men huppelt, rei aan rei,
En zingt van vreugd; wie kan zijn vreugd bestieren ?
Zij grimmelen op 't veld, zoo zwart als mieren,
En zamelen dien gragen morgenbuit
En hemel-oogst. Al d' Englen kijken uit
Het helder blauw, en zien, hoe alle staten
En sekse en oude, in 't honderd uitgelaten,
Vergaderen in schotel, korf en kruik,

237. D e leidsman met zijnbroeder:Mozes enAgion.-248-254.Vergel.
Exod. xvi : 14, 15, 31.
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't Geen 's Hemels gunst hun schonk tot noodgebruik.
0 vraagbrood ! met wat verf zal ik u malen,
Die, met een maat van veertig eierschalen,
Den gulzigaard en matigen verzaadt ?
Wie gierig raapt, behoudt geen overmaat.
Wie luttel raapt, bevindt zijn maat gestreken.
Het smilt, als sneeuw, zoodra de zon komt steken,
En is voor 't gloen des ovens niet versaagd.
Wat overschoot van gistren, werd geknaagd
Van zijnen worm, en rotte eer 't iemand nutte.
Behalve 't geen, in 't heiligste der hutte
En 't gouden vat, eerbiedig lag bewaard;
Ook wat men voor des rustdags mond vergad,rt.
Het lust de lucht hen daaglijks t' onderhouden
Met eenerlei, zoo rijkelijk vergouden
Door allerhande en overlekkren smaak,
Naar ieders mond. 0 ongeloof bre zaak !
De zwangre vrouw, die nauw haar zin kan uiten,
Vernoegt zich nu, en kan haar lusten stuiten,
Die buiten spoor van reén, aan 't hollen slaan.
Een zelfde disch schaft lammers en fazaan,
Viervoetig wild en edele patrijzen.
Zoo smaken zij den rijkdom veler spijzen
Uit eene spijs, met eenen 's Hemels gunst,
In een woestijn, daar d' Englen, naar de kunst,
Veel jaren lang, v66r zon, de tafels dekken.
Gewis, ik voel een lust mijn geest verwekken,
Om dadelijk te smaken, uit dit man
Wat zoeters dan een Jode smaken kan,
Daar hij dien rijp, dat blanke rond, ziet leggen,
Dat hemelgraan. Wat wil dit Manna zeggen ?
Zijn eigen naam beveelt mij, dat ik vraag.
Geen Joodsche tong was ooit zoo proevens graag,
Als mijn vernuft om 't broodgeheim te weten.
Terwijl zij 't vast met heele gomers meten,
Aan hoofd voor hoofd, en ik om klaar bescheid
Dus ijver, komt een strenge statigheid,

269. 0 vraagbrood: raadselachtig — gebeden — brood. — 27o, 302. E en

maat van v e er t i g eiersch al e n: Vondel bezigt hier een rond getal om
een Gomor uit te drukken, die omtrent 44 eierschalen inhield, en waarvan
er dagelijks een voor ieder hoofd moest ingezameld worden. — 272-280. Vergelijk
Exod. XVI : 18, 20, 21, 23, 24, 33, 34 . — 282. Vergouden: vergolden.
Vergelijk te dezer plaatse het Boeck der Wijsheit XVI : 21, waar men leest
dat het manna aan ieder den smaak gaf, waar hij graag naar was en dien
hij begeerde. — 288. F az a a n: fazant.
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Elias, mij nog prikkelen en nooden
Tot een geheim van olie, meel en broaden,
Hij roept: „betrouw des Oppersten geboOn !
Ik was ter nood 't Samarisch hof ontvloOn,
En zat te Frith, als levendig begraven,
Nog aasden mij de roofgezinde raven,
310
Des morgens vroeg en in den avondstond;
Daarna de weeuw, die ik bij Sidon vond.
Zij schafte, al wotl de nood haar deugd behindren,
Mij oliebrood, en voelde geen vermindren
31 5In oliekruik noch meelvat, al dien tijd,
Vol hongersnood, die steen in stukken bijt ;
En toen ik flauw mijn moede leden leide
Op 't veld, daar mij jeneverloof bespreidde
Met schaduwen, brocht d' Engel, mij ten troost,
Een waterkruik en wegge, roodgeroost.
320
Ik sterkte 't lijf, en zag, het was een wonder,
Wel veertigmaal de dagtorts op en onder
De kimmen, eer mijn lichaam wierd gespijsd
Met kost en vaak, daar Horebs spitse rijst.
Geen koren kan zoo voeden, als Gods zegen,
325
Die niet behoeft den zonneschijn, noch regen,
Noch altijd volgt het voetspoor van Natuur,
Maar d' aren kook t, ook zonder zon en vuur.
Eliza heeft na mij dit ondervonden,
Toen luttel garst verzaadde honderd monden.
330
d' Almogendheid, die was en blii ft altoos,
Is, als haar aard, in werking endeloos.
Zij kan de kracht der spijs verdubbeleeren,
Verduizenden; geen honger kan u deeren.
Doorzoek niet nauw, hoe God zijn dienaars voedt :
33 5
Betrouw, en zie wat grooters te gemoet."
Ik hoorde toe, en wenschte dit t' ontkleeden ;

305

305. Het spijzen van Elias, en zijn wonderdaden. — 329. Eliza's
Kantteekeningen der oude uitgave.

won-

derdaad.

305-308. Zie I Ken. XVII : 3-6. — 308. Ter nood: ternauwernood. —
3 so. Nog aasden m ij : a z e n staat hier voor voeden, aas bezorgen. —
352. Zie i Kon. XVII : 9 volgg. — 313. B ehin dere n: hinderen. -320. Wegge, roodgeroost: een brood, op kolen geroost. Vondel volgt
hier, gelijk overal in dit werk, nog de Nederlandsche overzetting, en niet
de Vulgata, die te dezer plaatse, III Regum (d. i. 1 Kon.) XIX : 6, s ubc i ne ricius panis, „een onder de asch gebakken brood" heeft. -324. V a ak : slaap, rust. — 329. Eli z a : ook hier houdt zich Vondel aan
den naam, zooals hij dien als kind heeft leeren uitspreken. De Vulgata
heeft Elise ti s. — 335. Uitdrukking aan Open& I : 8 ontleend. — 333. V e rdub b eleer en: onbepaald vergrooten. — 337. Ontkleeden: verklaren.
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Maar straks, terugge, op Samsons feest gebeden,
Bekoorde mij zijn raadsel, diep van zin:
340 Al scheen het slecht, nog stak er wijsheid in.
Wat schrander brein zou lichtelijk bevroeien,
Dat zoetigheid kan van den sterken vloeien ?
Dat d' eter spijst ? 't Enwaar hij zijn vriendin
Dit raadselslot ontsloot ; want vrouwemin
Kost reis op reis 't verwijfde hart verheeren,
345
Ja, zoo dat hij zich entlijk af liet scheeren
In 's vleisters schoot, vol zorgelijk gemak,
De ruige lok, waarin zijn sterkheid stak.
De brulgom niet zoo ras zijn lief beliefde,
Als zij de glos den gasten overbriefde,
350
Die schreeuwden: „wat is sterker dan de leeuw ?
Wat zoeter kost dan honig ?" Dat geschreeuw
Verzekert hem, wie 't raadsel openbaarde
Van zijnen leeuw; die, korts geveld ter aarde,
Den bijzwerm strekte een holle honigkorf,
355
Zijn zoete spijs. Dit vat ik wel, maar dorf
Niet vragen; wien dees' honiglekkernijen
In 't leeuwenaas tot zoeter kost gedijen.
Al heeft dees' bruid dien raadseldop gekraakt,
De schel moet af, eer men de kerne smaakt.
360
Geen Gedeon verstond den droom ten vollen;
Toen hij, bij 't brood, dat onder 't heir kwam rollen,
En 't paviljoen des vijands ommesloeg,
Zag afgebeeld den degen, dien hij droeg.
Wat grooters steekt in zulke garste kruimen,
365
Dan Madians kameelen to zien ruimen
't Vertrappeld veld. Ik vel en onderschep
Een wreeder hoofd dan Oreb ofte Seb.
Wat grijs profeet vooruitspelt Gods weldaden
Door disch of spijs, het kan mij niet verzaden;
370
Al recht men schoon, op Davids offerberg,
Een maaltijd aan van spieren, vet en merg,
338. Samsons raadsel. — 361. Gedeons droom van het legerbrood. ---369. De Profetieen. Kantteekeningen der oude uitgave.
339, 340. Zie Richteren XIV : 14. — 340. Slecht: eenvondig. —
34 1. Bevr oeien: bevroeden. — 345. Kost: kon. Zie Richteren XIV :8.—
347 . Zorgelij k: gevaarlijk, zorg- of vreesverwekkend, zeer zorgelij k. —
35 0. De glos: de uitlegging. — 364. Zag afgebeeld den degen, dien
hij dr o eg: De overeenkomst, welke tusschen het brood en Gideons zwaard
bestaat, is deze, dat het Hebreeuwsche woord zoowel „oorlog" als „brood"
beteekent. — 371. Davids offerber g: de berg Sion. Deuteronomium XXXII' : 17.
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En vloeiende van puikwijn, zonder droesem ;
Ik zoek 't genot der vruchten, niet den bloesem,
375 Die mijnen mond de vrucht te spa belooft.
0 offerberg! hoe heerlijk zult gij 't hoofd
Opheffen aan de starren, door de wolken,
Wanneer gij dreunt van allerhande volken,
Die hand aan hand op u ten reie gaan.
Dan zucht geen hart, dan schreit geen oog een traan ;
380
Die heerlijkheid zal alien smaad verzoeten,
Daar wij den Dood zien sterven voor ons voeten.
Mijn ziel verlangt, als in een donkren nacht
Van schaduwen, naar 't hoogtijd, lang verwacht.
Zoo sprak ik, als de schaduwen verdwenen,
385
En onvoorziens mijn voorhoofd wierd beschenen
Van 't zilvren licht, dat als een mane hing
Recht boven 't hoofd van eenen jongeling,
Mij toegestierd, gelijk het scheen van verre.
390 Geen afgedwaalde ontvangt de morgenstarre
Met meerder vreugd, dan ik dien dageraad,
Behangen met een purperen gewaad.
Geen Engel zou zijn kleeding beter slingren.
Hij vatte een boek met slinke duim en vingren,
En had den rug eens adelaars beschreén,
395
Die zeeg met hem, recht voor mij, naar beneen.

'k Zag 't simpel hart voor mijn begeerten open.
Dat gaf mij moed, om meer en meer te hopen
Op helderheid, na d' eerste schemering,
400 Waardoor mijn geest gedurig peinzen ging.
Ik groette hem eerbiedig, en boog neder.
Hij gaf mijn mond te kussen zijne veder
En rechte hand, die op Gods adem dreef,
En van Gods geest getrokken, ons beschreef
40 5d' Onfeilbre blaan der leste van vier pennen,
Die, elk om strijd, voor Christus' wagen rennen.
Dees' Heilig, mij in 't eerste niet bekend,
Gaf dus zijn naam te kennen, in het end:
„Ik, d' allerjongste Evangelist, koom zweven
Van boven, uit den schoot van 't ander leven,
410
Aileen om u, die schijn en schaduw moe,
385. Sint-Jan de Evangelist verschijnt, om de waarheid der beelden, schaduwen, profetieen en beloften te ontvouwen. Kantteekening der oude uitgave.
397. 't Simpel hart: 't oprechte hart. — 405, 406. De vier pennen
zijn de „vier Evangelisten", die, elk om strijd, de daden van Christus beschrijven. De figuur is echter stout hyperbolisch.
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De waarheid zoekt en 't lichaam zelf. Hoor toe,
En pas de les des leerlings t' overwegen,
Die aan de borst der Wijsheid heeft gelegen :
De Godheid, om te boeten Adams schd,
Besloot bij zich, met armen van gend,,
t' Omhelzen hem en zijn nakomelingen,
Door 't eenig zaad; dat zou de slang bespringen,
Haar trotschen kop en kam te pletter treen,
En, zelf gewond ter dood toe, voor 't gemeen,
Als met zijn tong, al 's werelds wonden lekken ;
Ja, tegenspijs en artsenij verstrekken,
Voor 't slangegift, dat zich door d' aders spreidt.
Wat spijs is dit, die d' eerste onsterflijkheid
De ziel belooft en sterfelijke leden,
In 's Hemels hof, nog lustiger dan Eden ?
Aan welk een disch wordt hier de mensch gezet?
0 groot geheim ! o wonderbaar banket !
Gij eischt veel tijds, veel werks, in 't voorbereiden.
Men laat zich niet verdrieten, lang te beiden,
Te zweeten en te zwoegen, om hetgeen
Uitnemende is en dier en ongemeen.
Natuur om 't goud, 't volmaaktste der metalen,
Te baren, puurt het door de zonnestralen,
En hijgt, en gaat zoo lang in arrebeid.
Dat mengsel van volkomen zuiverheid,
Dat evenwicht van zuivere elementen,
Aaneengegroeid, laat zich geen schrik inprenten
Van tijd noch eeuw, noch siddert voor den tand
Van roest noch zout noch eek; zijn taaie band
Bezwijkt noch smilt in d' allergloendste hette:
't Behoudt zijn aard, het weet van vlek noch smette,
En draagt het beeld van d' Eeuwigheid en God ;
Nu raast het al om goud en 't goudgenot:
En schoon het left zoo hellediep begraven,
Men acht het waard, om zijn waardij te slaven ;
Te wroeten, nacht en dag, en zonder maat,
Van aar tot aar, daar menig 't leven laat:
Men laat om 't goud, min kostelijk dan 't leven,

415. De Evangelist voert Christus in, de spijs der ziele, en sterkt met
reden waarom God ons langzaam door de onvolkomenheid van natuur en
wet tot de volkomenheid der genade: en door schaduwen, profetieen en
beloften tot het licht van 't Evangelie leidt. Kantteekening der oude uitgave.
414. W ij sheid: Zinspeling op 7oh. X111: 23. — 416, 419. Zie Genes.
III: 15. Wederom volgt hier Vondel de lezing der Nederlandsche vertalers
en niet de Vulgata. -- 440. E e k: edik, azijn.
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45 0Het lijf, van 't goud nooit iemand weergegeven.
Laat God dan toe, dat Hij, om 't heilzaam goud
Des Hemels ('t welk de zielen onderhoudt,
En 't lichaam puurt van doodelijke smetten)
Te vinden, zooveel eeuwen lang, ga letten
Op middelen, waardoor dees' artsenij
455
Wordt toebereid. Men zet den Keizer bij
Al wat er is, en moeite, tijd en schatten,
Om teffens eens, met eenen beet, te vatten
Den smaak van al het lekkerst, dat zich spreidt,
Van Oost tot West, in die verscheidenheid
460
Van vrucht en plant en bloem en kruiderijen;
Ontelbren gaan geboeid in slavernijen,
En alle sekse en slag, en oud en jong,
Verlegen, om te paaien eene tong,
Een oogenblik, en die misschien zal laken
465
Dat mengelpuik van allerhande smaken:
Of 't breekt hem op, zoo niet, hij walgt er van.
't Is meer dan aardsch, dat eeuwig smaken kan,
En eeuwig voên, en eeuwiglijk vernoegen.
470De Hemel zelf ontzag zich niet te ploegen,
Te zaaien, van des werelds aanvang aan,
Om zulk een oogst van overheilig graan.
Gods Wijsheid, om des menschen brein te scherpen,
Ging, in het eerst, haar Heilgeheim ontwerpen
En schilderen; gelijk het puikpenseel
475
De bruid vertoont, op doek en vlak paneel,
Dien bruidegom, wiens trouw haar zal verplichten.
Gods Wijsheid gaat met orde voort in 't stichten :
Wie 't hoofdgeheim des Hemels wil verstaan,
480
Moet, trap voor trap, naar God ten kore gaan.
Een heldenzwaard moet zulk een knoop ontwarren.
De tijd beschiet, door hulp, onzichtbre starren.
De bast en 't bout bewaren 't levend pit;
De dop de kern, voor 't krakende gebit.
48 5 Het raadsel, niet aan ieder te betrouwen,
Wordt overbloemd en dubbel ingevouwen,
Met woorden van een twijfelbaren zin.
Men hoort den klank; want anders schuilt er in.
450. Versta: het leven, dat niet met goud kan teruggekocht worden. —

453. 't Lich aam p u u r t: 't lichaam zuivert, reinigt. — 464. P a a i en :

tevreden stellen. — 485. Een heldenzwaard moet zulk een knoop
on t warr e n: dit ziet op den Gordiaanschen knoop, door Alexander niet
ontward, maar doorgehakt. — 482. B e s c hi e t: bereikt. — 486. 0 v e rb lo emd: verbloemd; met bloemen overtogen.
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De moeite leert verborgenheden schatten
490Op haar waardij. Al wat men licht kan vatten
Wordt minst geacht, en lichtst verreukeloosd.
't Aartsheiligdom, der sterfelijken troost,
Most dan in 't loof der heilbeloften duiken.
Voorbeelden en godsdienstige gebruiken,
495 Voorspelling, droom en raadsel mosten voor
Met staatsie teen, zoo menige eeuwen door;
Om dus allengs het ruwe yolk te wennen
Dien wondren, onwaardeerbren schat te kennen;
En dan in 't leste eerbiedig achteraan
Te kruipen, langs die voorgebaande baan,
500
Ten offerdisch, en naar d' altaarbanketten;
Daar Gods gend. haar gasten aan zou zetten,
En toeven, op een zonderlinge wijs,
Met voorgebeelde en langbeloofde spijs
505
Van ons natuur, waarmee zich 't Woord most gorden ;
Waarom het Woord van boven vleesch kwam worden,
In eene Maagd, wie zulk een zalig lot
Beschoren was, van dien alzienden God.
Wat menigten voor 't Kind op 't aanzicht vielen ;
Men wist nog niet, hoe dit het brood der zielen
510
Verstrekken zou, op Godes offerdisch ;
Men zag nog niet in dees' geheimenis.
Messias ving dan aan 't geheim te leeren,
t' Ontsluiten; liet veel duizend magen teren,
515
Op 't luttel garst ; en vulde, op 't dorre ruim,
Nog korven vol, met overschot van kruim,
En porde, door dit wonder, hen te streven
Naar spijs, die duurt in 't eeuwigdurend leven;
Van waar Hij kwam, uit 's Vaders rijken schoot,
520
Gedaald in 't vleesch; een kostelijker brood
Dan Manne, dat, door Mozes' bee verworven,
De Vaders, die ellendig henestorven,
Na 't sukkelen en trekken afgesloofd.
51 3. Christus wijst, door bet wonder der garste-brooden, en zijn gesprek
met de Joden, op een grooter wonder, en het waarachtige Manna, zijn eigen
vleesch. Kantteekening der oude uitgave.
489. De moeite leert verborgenheden schatten: de moeite,
welke men heeft aangewend om verborgen geheimen te ontdekken, doet
ons verhoogden prijs op het ontdekte stellen. — 503. T o e v e n: onthalen. —
505. Ons natuur, waarmee zich 't Woord most gorden: de zin
is: 't Woord, (d. i. Gods Zoon), moest de menschelijke natuur aangorden
(aandoen), Zie 7oh. I : 14. — 553. Leeren: doen kennen, leeraren. —
514-526. Zie yoh. VI: 1-14.
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Van 't Manne klimt Hij hooger, en belooft
Zijn eigen vleesch hun gunstig voor te zetten.
Dat was 't gerecht, door 't voorspel der banketten
Zoo lang beduid, eer 't Woord te voorschijn kwam.
Dat zeiden u het Paaschbrood, offerlam
En Salems kruim, en d'aar en toondischbrooden,
Elias' korst en 't Manne van de Joden,
530
Het raadsel van den honig, en de droom
Van 't rollend brood, des vijands schrik en schroom ;
Het bergbanket, en alle die gerechten,
Ons opgedischt van Gods verziende knechten.
Och, blinde baak van 't Galileesche meer !
535
Gij stondt te hoog, en vielt te laag ter neer :
Wat baten toch uw schatten en gebouwen,
Zoo lang gij nog Gods lippen durft mistrouwen,
Ja, zelfs dien eed van 't nimmerfalend Woord ?
540Hetwelk vergeefs kwam kloppen aan uw poort,
Belovende zijn vleesch en bloed te schenken
Aan u, te zat om 't eeuwig te bedenken.
De zon voltrok nu ruim heur jarig rond
En omgang, dat dees' hoofdbelofte stond;
Als fezzes ons dat toegezworen Wonder,
545
Zijn dierbaar bloed en lichaam toereikte, onder
Gestalt' van druif en aar ; een wonderspraak
Voor aardsch vernuft, 't welk luistert naar den smaak,
Of zwak gezicht, of rieken, ofte tasten:
550
Maar neen, Gods disch bekleedden wijzer gasten,
Die zich met reuk noch oog noch mond noch hand
Berieden; maar het spits van hun verstand
Gewilliglijk en heilig nederbogen
Voor lippen, die nooit simpel kind bedrogen.
525

524. Christus belooft uitdrukkelijk, en staaft met hooge woorden te geven
hetgeen zoo lang door schaduwen beduid werd, en hij voltrekt zijn belofte,
's nachts voor zijn lijden. Kantteekening der oude uitgave.
529. S al ems krui m: de brooden, door Melchisedek aan Abraham en
de zijnen voorgezet, en waarvan hierboven, vs. 79, is gewag gemaakt. -533. Het bergbanke t: het wonder der visschen en brooden. — 534. Gods
verziende k ne chten: lees v e r z i e n d e. Profeten worden hier bedoeld.
. Blinde baak van 't Galileesche meer: Kapernatim.— 536. Zin—53
speling op Matth. XI: 23. — 53 9 . Zie yoh. VI : 33, 34. — 540. Zie Oftenb.
III : 20. - 545. Zie 7oh. VI : 52. — 542. Te za t: van tijdelijke gaven.
. De zin is: er verliep ruim een jaar, sedert Jezus ons plechtig
—543-7
beloofd had, zichzelven tot spijs en drank te geven, toen Hij zijn bloed en
lichaam, onder de gedaante van wijn en brood, ons toereikte. — 548. V e rn u ft: verstand. — 552. Berieden: raadpleegden.
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Zij steunden op dat donderwoord van Hem,
Op wien de Duif en 's Vaders donderstem
Van boven daalde, en donderde in hun ooren
Den last van naar dien lieven Zoon te hooren.
Zij hielden dien van Gods bevolen voet,
En nuttigden Gods lichaam en Gods bloed.
Stond Ematis, men mocht dat vlek ook vragen,
Wie 't lichaam des Gekruisten, na drie dagen,
Genoten, toen, die eerst een pelgrim scheen,
Door korstbreuk zich ontdekte, en straks verdween.
Dien avond, toen de nacht begost te vallen,
Verscheen Hij weer, in 't midden van ons alien,
Gelijk een zon, en schiep bij nacht den dag,
Waarin men klaar al d' oude letters zag;
En 't aangezicht van Mozes streek zijn klaarheid,
Voor 't krachtig licht der opgerezen Waarheid.
Nu kenden wij, in zijne voile kracht,
Den jongsten adm des Heilands : 't is volbracht ;
Nu staarden wij op koortapijt noch verven,
In twee gescheurd, toen 't Lam zich gaf tot sterven;
Maar 't oog drong door in 't Heiligdom der JoOn
En 't aartsgeheim, den priesteren zelfs verboOn;
Ja, 't Wetboek sprak, de beelden kregen tongen,
De schaduw week, de dag kwam opgedrongen.
0 Morgenzon ! rijs op, en vaar omhoog.
Wat zag ik al, maar door een ander oog !
0, riep ik, dat nu ieder vrij aanmerke,
Hoe 't Paradijs den rozengaard der Kerke
Afbeeldde, en 't hout, dat recht in 't midden stond,
Ons wees op 't Kruis, daar God aan hing gewond;
Zoo kan hij zien, hoe Adam wierd gegeven
De voorsmaak van 't gerecht, waarbij wij leven
Met d' Engelen, om strijd, eeuw in eeuw uit ;
Daar 't open Hof geen parlepoorten sluit.

571. Toen bleek de waarheid der wet en hare afbeeldingen, en de kracht
van alle voorgaande schaduwen en profetieen. Kantteekening der oude
uitgave.
558. Verg. Matth. III: 16. Luk. III: 22. 560. De dichter heeft hier het
oog op Handel. II :42. — 561-564. Emateuticam coenam ... de Eucharistia
plerique Patres interpretantur. — Exposition de la doctrine de Leibnitz sur
la religion. Paris 1819, pag. 244. — 566. Zie "'oh. XX : 19. -- 572. Zie
7oh. XIX : 30. — 573. Zie Luk. XXIII: 45. – 582. Den r ozengaard
der Kerk e: de Kerk wordt in mystieken zin veelal bij een rozenga a r d,
gelijk Jezus bij een r o o s, vergeleken.
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Hoe lust het mij te plukken en te passen
Op 't suikerooft, aan 's levens stam gewassen ;
Waarop ik fluks met al mien krachten klim,
En Eva noode: „ai, grootmoér ! zet de schim,
Om 't wezen zelf, nu vrij uit uw gedachten,
En leer het aardscb, om 't hemelsch, eens verachten.
Geen Cherubin keert hier, met gloeiende staal,
U uit den hof van dit wellustig maal,
Hier nestelen geen slangen in de bladeren.
Dees' appel voedt het leven in onze aderen,
En rekt den Mei der jonkheid, zonder end.
Zijn rijpe schel, van rijp noch mist geschend,
Vermomt geen worm, die u in 't hart zal bij ten,
En zulk een rij van kinderen doen krijten."
Toen kende ik eerst volmaakt Melchisedech,
Die Christus heet, en ons ontmoet, op weg,
Met spijze van zijn eigen lijf, gegeven
Tot onderhoud van 't nimmerstervend leven ;
Terwiji het vleesch, de wereld en 't geweld
Des afgronds lett door 't Kruis ter neth. geveld.
Men breng' Hem vrij wat meer dan tienden tegen,
Dat 's lijf en ziel, die Hij met rijker zegen
Kan zalven, dan ooit hoofd van Salem dee.
0 Koning van rechtvaardigheid en vree!
Uw offer sterk' de helden, die vast reizen
Naar 't vreegezicht der eeuwige paleizen,
Gebouwd omhoog, op eenen vaster grond
Dan berg of rots, waarop de tempel stond.
Toen bleek het, hoe ons d' oude feesten noodden
Aan 's Heeren disch, op ongezuurde brooden
Van zuiverheid en waarheid; op het Lam,
Dat al den last der wereld op zich nam,
En bij het vier der liefde wierd gebraden,
Om met zijn vleesch de zielen te verzaden.
Wij streken toen ons harten, niet het huis,
Met Paaschbloed, dat, aan 't outer van het Kruis,
Verzoende al die met God in onvreé zaten.

589. T e pass en: acht te geven. — 592. D e s chim: de afschaduwing
(type). — 6o5. Vermomt: verbergt. — 602. Voor : en zulk een reeks van
nakomelingen doen schreien. — 6io. Vergelijk Rom. XII : 5 volgg. —
655. H o o fd van Salem: de Priesterkoning Melchisedek. — 652. Zinspeling op Hebr. VII : 2. - 658, 659. Zie 7oh. VI : 32. — 620. Zie
yoh. I: 29 en yesaia LIII : 7. — 623. Zinspeling op het gebod, door den
Heer aan Israel gegeven, om hun deurstijlen met het bloed des Paaschlams
te bestrijken.
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Aan d' offerspijs des Paaschlams, dat wij aten
Uit Christus' hand, heeft niemand deel noch nut,
Die, slaaf der wet, nog dient in Levies Hut;
Maar zij alleen, die, vrij van Arons banden,
Vast ijveren om vetter korenlanden
En beemden, dan den Vaadren wierd beloofd.
Het flauwe wordt van sterker licht gedoofd.
Voor 't lichaam, dat wij uit Gods hand ontvingen,
Week d' eerste garf, en wat van d' eerstelingen
Der akkervrucht ten offer wierd gebracht.
De toondischkorst verloor terstond haar kracht,
Toen 't nieuwe maal vereischte waarder gasten,
Dan 't Oud Verbond; ja, harten, die, door vasten
En ware boete en tranen en 't gebed
Geheiligd en gelouterd, zonder smet
En bevende, dit Heiligdom genaken;
Hetwelk begrijpt de .wonderen der zaken,
Beduid door brood van Priester en Profeet;
Door 't legerbrood, dat tenten ommesmeet;
Door 't meel der weeuwe, in hongersnood verlegen.
Dees' tafel schaft een onuitputbren zegen,
En spijs, die voedt, en nimmermeer verteert;
Die over 't hoofd des afgronds triomfeert ;
Die 't lichaam niet versterkt voor veertig dagen,
Maar langer dan de beenen 't lichaam dragen,
Ja, maakt het viug; zoodat het, in de lucht,
Aan zijne ziel herknocht, den grave ontvlucht,
En rein gevaagd, bij God wordt ingelaten
En d' Engelen, die 's werelds vuilnis haten.
Nu lag het feest des bergs, die ieder noodt,
Van wijd en zijd, voor ons gedachten bloot;
Want Christus, 't hoofd, ter tafel bier beneden,
Verstrekt banket voor al zijn medeleden,
En schenkt den wijn zijns bloeds, die Maagden baart.

626, 627. Zinspeling op de woorden van het Kerklied :
Cibum
Turbae suae duodenae
Se dat suis manibus.

d. i.: Hij biedt, met eigen handen, zichzelven aan het Twaalftal aan tot
spijs. — 638. Zie 7oel II : 12. - 652. Herknocht: hereenigd, opnieuw
verbonden. -- 653. Gevaagd: gezuiverd. — 654. 's Were ld s vuiln is :
vergelijk Philipp. Ill: 8. — 655. Het fees t des b ergs: zie Psalm
XXII : 26 volgg. en Psalm XLIII. De beteekenis van deze regels is : „nu
verstaan wij den zin der profetie." — 659. Zinspeling op Zack. IX : 17, waar
de Vulgata spreekt van vinum germinans virgines: „wijn, die maagden baart."
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Dees' lekkernij had God op 't lest gespaard.
Wat weldaad kost de Vader meer bewijzen,
Dan zielen met zijn eenig kind te spijzen,
Des Vaders hart ? 0, dierbaar dischgenot !
Ai! smaak, hoe zoet, hoe vriendelijk is God!
Dit was het feest, dat Davids geest verwekte
665
Tot zang en spel, toen God zijn tafel dekte,
En hem vereerde een boordevolle schaal,
In 't aanzicht van zijn haters altemaal.
God stelt, opdat geen profecye misse,
Zijn vrienden voor een feestgedachtenisse
670
Van wonderen, en spijst die Hem ontzien,
En jezus' naam de schuldige eere bien.
Dit 's Assers oogst, der vorsten lekkernijen.
Gij, adelaars! die vast, aan alle zijen,
675
Uw aas bespiedt, en met der zielen oog
Recht tegen 't licht kunt staren hemelhoog,
Verzamelt hier, en valt, o Christbeminden!
Op 't lekkerste aas, dat ergens was te vinden.
De Hemel geeft u, onder schijn van korst,
68o
Zijn vleesch en bloed, en doorgesteken borst.
Nu kost de Leeuw van Juda andren azen;
De sterke Leeuw, die vonken plag te blazen
En schrik des doods, en brulde afgrijslijk luid ;
Dees' levert door zijn doodsnik honig uit,
685
En lieflijkheén, gezogen uit de velden
Van 't Paradijs der lichaamlooze helden.
Gij, bijen van der Kerken hoofd, Urbaan,
Vliegt herwaart op deze outergeuren aan,
En plukt geen geur in al de Roomsche hoven,
690 Geen zoetigheen als deze, die van boven,
En dag op dag, u dauwen in den mond,
Uit jezus' hart, gepijnigd en gewond.
Ai, zie toch eens die honigvliegers likken,

66o

686. Dit slaat op de Bijen, in het wapen van Zijne Heiligheid Urbaan
den Achtsten. Kantteekening der oude uitgave.
664. Ontleend aan Psalm XXXIV : 9. Smaak en ziet dat de Heer
goed i s. — 665, 666. Zie Psalm XXII : 5. — 669-671. Zie Psalm
CXI : 4. — 672. S c h uldige: verschuldigde. — 673. Ass ers oogst:
Vondel zinspeelt op Genes. XLIX : 20. Van A s e r, zijn brood zal vet
zijn: en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. — 680. En
doorgesteken bo rst: en het aan 't kruis doorboorde lijf. — 681. Azen:
voeden. Zie vs. 31o. — 687. Urbaan VII voerde „bijen" in zijn wapen.
Het was deze Paus, die den Sacramentsdag instelde en door Thomas van
Aquinen het „officie" deed vervaardigen, dat nog heden in gebruik is. —
689. En plukt geen g e u r: men plukt geen geurige bloemen.
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En drup en dauw al nuchtren inneslikken;
Den honigdauw, die nimmermeer verteert,
En altijd vloeit en altijd wordt begeerd,
En smaakt naar meer, op onbedorven tongen,
Waarvan 't gezang des Vaders wordt gezongen,
Die Vaticaan en al de stad bewaakt,
En voor 't altaar, gelijk een Godheid, blaakt
Van purper, goud en gloeiende robijnen,
Die om zijn hoofd en feestgewaden schijnen.
Dezelfde hand, die 't lichaam ommedeelt,
Vereerde ons nu al 't geen wierd afgebeeld
Door 't Joodsche Mann' ; hetwelk, op alle wijze,
De waarde en deugd en vrucht der offerspijze
Te kennen gaf; hoewel in schemering
Van eene wolk, die over d' ouden hing,
En nu verstoof; daar Christus niet verbloemde
Zijn Testament, maar 't brood zijn lichaam noemde,
Dat Hij ons gaf, zoo ongeveinsd en vroom,
Om niemand meer te houden in den droom
Der schaduwen, die lang dees' waarheid dekken ;
Want anders kost Hij zelf geen zon verstrekken,
Noch 't ware licht der duisteren; en gij,
In eenen nacht vol duisternisse, als zij,
Die sukkelden in dorre wildernissen,
Zoudt troostloos nog de vrucht der beelden missen,
Ja, Mozes' dienst, gepast naar Gods bevel,
Waar' ijdelheid en enkel guichelspel ;
En wie verkoos een graan van 't akkerkoren
Voor smaakrijk Manne, uit lucht en dauw geboren ?
Maar dat men Manne en brood, 't welk ons verscheen,
Eens levendig ga stellen tegen een ;
Zoo zal men zien, van weerszijde, in wat deelen
Zij onderling gelijken en verschelen,
Naar eisch des beelds en d' afgebeelde zaak,
Opdat men 't meest door 't minste heerlijk maak' :
Het leste is meer dan 't eerste een brood van wonder:
Het eene spijst de stammen in 't bijzonder,
Het ander Jode en Heiden te gelijk ;
Het een den Jood, die, buiten Faro's Rijk,
Door 't roode meer, de banden is ontvloden ;
Het ander bet, de Heidenen en Joden,

729. Vergelijking van 't Joodsche en Christensche Manna, en 't onderscheid derzelve. Kantteekening der oude uitgave.
711. V r oom: onbewimpeld.
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Die in Gods bloed door 't water zijn gebaad.
Het eene gaf de blanke dageraad,
Gelijk de rijp; het ander kwam met zegen,
(Gelijk een dauw of lang verwachte regen),
Als uit een wolk, den schoot van Jozefs bruid,
740 Die 's middernachts, op 't hemelsche geluid
Des Englenzangs, haar eerstgeboren baarde,
Des Hemels vreugd, den Vredevorst der aarde,
In 't broodhuis, 't welk de zielen sterkt en voedt;
Doch niet als Mann', dat slechts den honger boet,
En 't lichaam spijst en voedt, voor veertig jaren;
745
Maar zelfs de ziel, genoodigd te vergdren
In 't Paradijs, het rechte Kanaan,
Dat zwanger gaat van onbeneveld Mann',
Omhoog de spijs der Godgetrouwe geesten,
750
Gevuld met vreugd, op onvermoeide feesten.
Het Manne viel ten beste voor 't gemeen,
En 't offerbrood genieten groot en kleen,
En arm en rijk, en Koningen en slaven;
Gods outer biedt een iegelijk Gods gaven.
Het Manne gunde een iegelijk zijn deel,
755
En ieder nut van 't offer evenveel.
Het Manne kost geen onvroom hart vernoegen,
En 't offer geest den boozen stof tot wroegen.
Uit Manne smaakt d' oprechte zijnen wensch,
760
Het offerbrood verrukt den Christen-mensch
Aan 's Hemels disch, bij al de Cherubinnen ;
En 't geen hij eet begrijpen geene zinnen,
Maar 't vast geloof; zoo dik de ziel geniet
Emanuel, den troost in aardsch verdriet;
765
Emanuel, wiens geest, alle oogenblikken,
De flauwe ziel kan stutter en verkwikken.
Het Manne werd door d' Engelen bereid ;
Maar fezus' schenkt, naar zijn Almogendheid,
U 't ware Mann' door zijner Priestren handen,
Uitreikers der geheimspijsofferanden.
770
De Priesters zijn Gods Englen hier beneén,
Stadhouders, die 's Gezalfden ambt bekleén,
735

743. 't Broo dhu i s: Bethlehem. — 744-75 o. De zin is : maar zelfs de
ziel spijst en voedt, genoodigd om hier boven in het Paradijs, het ware
Kanaan, dat overvloeit van hemelsch manna, de spijze der Gode getrouwen
te smaken. — 748. 0 n b en eveld M an n': het manna der woestijn was,
naar de typische leer, een voorafschaduwing van het ware manna, 't welk alzoo,
in tegenstelling met het eerstgemelde, het o n b en e v e 1 d e genoemd wordt. —
758. Wroegen: verwijten. — 763. D ik: dikwijls. — 766. D e fl au w e
z i e 1: de afgematte ziel. Zie Malik. XI: 28.
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Zoo dik Zijn Woord bestelt den mond der bidderen,
Uit graan, Zijn lijf, u toegereikt met sidderen
Van vingeren, den offer toegewijd.
775
Wat baat het Mann', genoten voor een tijd,
Indien men toch in ballingschap moet sterven?
Wat baat het Mann', dat riekt en kan bederven,
En wormen teelt, of in de zonne smilt ?
780
Dees' offerspijs, Gods lijf, wordt niet gespild.
Hoewel men 't nut, 't behoudt zijn aard en wezen.
Wie 't nuttigt, hoeft voor 't rotten niet te vreezen
Noch 't nare graf. Dit onbederfzaam zaad
Bewaart het lijk, hoewel het lijk vergaat,
785
Voor eene wijl. Door kracht der offerspijzen,
Een eeuwig zaad, zal 't lichaam weer verrijzen;
Niet krank noch zwak, maar heerlijk, met den straal
Van licht omgord; gelouterd altemaal
Van sterflijkheid, van ziekte, ellende en smetten,
790Die d' oogen, God in 't licht te zien, beletten.
Geen verve zal der vromen oogen dan
Behinderen, de Godheid van dit Mann'
t' Aanschouwen, die met toeval bier behangen,
Zich schuilt, om 't hart te prikklen met verlangen,
Naar 't geen men nooit met goud of kunst beneep,
795
Noch door vernuft, hoe spits het was, begreep."
Zoo sprak Sint-Jan, en spijsde, niet mijn ooren,
Maar zelfs mijn ziel, noch onverzaad van 't hooren
Dier wonderspraak, een rechte hemelval.
800
Als ik vernam, van achter, een geschal
Van spokerij en spook, aan alle zijen
Aanruischende, als verwatene Harpijen,
Van wie, men droomt en dicht, door bijgeloof,
Dat zip, verhit en zoet op tafelroof,
805
Den verschen kost met kromme klauwen plukten,
En gulziglijk dien blinden Vorst ontrukten
Het dischgerecht, dat Naar zoo ijdel aast;
Terwijl de maag, van honger, eeuwig raast,
De dunne buik vast vloeit en druipt, van weekheid,
810
En 't aanzicht zit vol magerheid en bleekheid.
797. De dichter verneemt wedersprekers. Kantteekening der oude ztitgave.
773, 774. De zin is: „zoo dikwijls Christus zijn lichaam in het brood
aanbiedt tot spijze aan hen, die er om bidden." — 780. Wordt niet
gespild: er gaat niets van te loor. — 781. Vergelijk de Init. yes. Chr.
IV. c. 11 : 5.— 783. Onbeder fz a a m: onbederfelijk. — 802-81o. Vergel.
VERG. fin. III. 112. - 802. Verwatene: vervloekte Harpijen. -803. Dich t: verdicht, vertelt.
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Mijn hart verschrikte en beefde om dit gerucht,
Dat met dees' stem dus uitborst in de lucht :
„Een lastergeest heeft eeuw aan eeuw betooverd,
En, voor de hel, den Roomschen stoel veroverd,
Waaruit hij zoo hardnekkig blaast en leert,
Dat brood en wijn in vleesch en bloed verkeert,
Als 's Priesters mond herhaalt het woord, gesproken
Met Waarheids mond, des daags daarna geloken.
0 lastergraf! hoe, moet de zonneschijn
Der waarheid zelf des logens voedsel zijn ?
Hoe, durf het rijk des helschen nachts vertreden
't Gewijde blad, de Vaders, en de Reden ?
Zoo een van drie dit toestemm', hou die zij :
Nu wordt dit klaar geloochend van dees' drij,
Die, elk om strijd, den Tiber tegenspreken ;
Want niemand nut dat lichaam, maar zijn teeken,
En 't naakte beeld van dien gekruisten Heer,
Op 's Vaders troon, gekroond met prijs en eer.
De Tiber, om dat beeld schoon uit te wisschen,
En met bedrog zijn afgod te vernissen,
Misduidt Sint-Jan, alsof 't gezalfde hoofd,
Daar 't, reis op reis, zijn vleesch en bloed belooft,
Van 't nachtfeest sprak en zijnen kelk, geschonken
Op Paaschnacht, eer het wierd aan 't Kruis geklonken ;
Maar hij misbruikt der lettren klare stem,
Ja, die trompet en klank beoorloogt hem,
Die zijnen buik met spier en air wil mesten,
Zoo redenloos, als Kapernailms vesten,
Niet vattende des Heilands vlakken zin ;
Daar schuilt geen dood, maar geest en leven in.
d' Insteller des geheimwerks volgt Hebreeuwen,
In hunne zede, en der Profeeten eeuwen,
In hare spraak en wijze, die niet vreemd
Het bloote beeld voor 't afgebeelde neemt,
Het simpel merk voor d' afgemerkte zaken.
Wie eenmaal uit dien doolhof wil geraken,

813. En de geest der Onroomschen vaart aldus uit met lasteren. Kantteekening der oude uitgave.

812. Dees' s tem: Versta: die der Onroomschen. — 818. Gel ok e n:
gesloten. — 826. d. i. de enkele teekenen van het lichaam en bloed des
Heeren. — 829-840. De zin is: de Roomsche Kerk, ten einde het denkbeeld, alsof men alleen aan teekenen had te denken, verwerpelijk te maken,
en hare afgoderij op bedrieglijke wijze goed te maken, verdraait de woorden
van Johannes en doet het voorkomen, alsof de rede, door Jezus te Kapernatim gehouden, op de instelling des Avondmaals gedoeld hadde. —
837. A d.r: bloed.
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Sla wakker hand aan dien onfaalbren draad
Der wijsheid, en voig 't kluwen van heur raad,
Ten beste voor die helder heillicht zoeken,
Dat elk verschijnt in nooit bekladde boeken.
Wien Kerkkroniek en Vaders zijn bewust,
Telt op een rij vijf eeuwen na August,
Waarin doorgaans zooveel godvruchtige ouden,
Op dezen grond, 't gevaart' der Kerke bouwden,
In Libyen en A zie en Euroop'.
Latijn en Griek, getroost, gesterkt door hoop
Op dit kompas, gaan t' zeil naar 't langste Leven,
En toonen 't spoor, waarlangs u staat te streven,
Nu suf voor storm, noch voor gekorven mast ;
Wat dwaalstar dwaal', hier staat mijn Hemel vast.
En geen Sofist kan Reden overwinnen,
Die in dit hol gebruikt de torts der zinnen,
En voert allengs den twijfelenden mensch,
Daar d' open lucht geschept wordt, en de grens
Van waarheids dag verschuift de twijfelingen,
Die voor zijn oog, als dikke vliezen, hingen.
De Reden scheidt den mensch van 't domme vee :
Zij oordeelt niet, of heeft getuigen ree,
De zinnen, die haar zekerheid bestellen
Van 't stuk, waarvan het vonnis staat te vellen.
De Reden strekt de hoivast van 't gesticht
Des Godsdiensts, die voor geen gebulder zwicht.
z' Ontkent al 't geen ontkend wordt door zijn teeken ;
Ook gronden, die zichzelven tegenspreken.
Zij geeft het lijf, op eenen zelfden tijd,
Eën plaats alleen; en oordeelt, dat het strijdt
Met d' Almacht zelf, zoo harseloos te stijven
De razernij van plaatselooze lijven ;
De razernij, die woest den toeval scheidt
Van zijnen grond, de zellefstandigheid.
Zij snoert den mond, die lasterlijk durf reppen,
Dat stof en stank zijn Schepper zelf kan scheppen ;
Dat tand en keel en maag hem knage, zwelg'
En dan verteer'. Men zwijge, eer hij 't zich belg."
Zoo klonk de stem, die schier mijn ijver krenkte;
Wanneer Sint-Jan met zijne hand eens wenkte,
Waarvan dit spook, met mist en stank, verdween
In zijn moeras, en liet ons beide alleen.

886. Sint-Jan verdedigt de Katholieken. Kantteekening der oude uitgave.
851. Bewust: bekend. — 869. Bestellen: verschaffen.
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In zijn moeras, en liet ons beide alleen.
De Heilig' sprak : „men moet zoo Hat niet schrikken
Voor vogelen, die 't zaad des hemels pikken
En slikken, waar 't gestrooid lett bij den weg."
Zoo kwam mijn ziel aan kracht en overleg
Van 't geen hij dus met zijne tong ging uiten,
Om 't logenschut op waarheids schild te stuiten :
Toen Simeon, die vege en bleeke ziel,
't Gezegend kind op bet zijn armen hiel,
En sidderde met al zijn grijze haren,
(Vermits het bloed schier ijs was in zijn Aren,
Het merg in 't hol der pijpen lang verteerd),
Sprak hij in 't end, met zijn gezicht gekeerd
Naar 't zedig oog der maagdelijke Moeder :
„O Maagd ! dees wordt gesteld tot een Behoeder
En val des yolks, het rake ook wien het raak',
Ja, tot een merk van bitse wederspraak."
Die profetie, veel honderd jaar geleden,
Behoudt haar kracht nog op den dag van heden.
Wat weerspraak heeft 't Geheimmerk niet gehoord,
Ook tegen 't klaarste en zonnelichte woord:
Dit is min lijf, dit is mijn bloed! Wat lasteren
Bestonden niet Gods lippen te verbasteren !
Gods lippen, die zijn leerling roeren zag,
Daar hij des nachts op 's Meesters boezem lag,
Die hem de wet, d' orakels der Profeten
En 's Vaders wil op 't breedste heeft uitgemeten ,
Waarvan zijn Kerk de blaán bijeen vergaárt,

895-905. Simeons profetie in het wederspreken van 't hoogwaardige
Sacrament mede vervuld. Kantteekening der oude uitgave.
889-891. Schrikken voor vogelen, die 't zaad des hemels
pi kk en en slikke n: Vondel bezigt hier wat HUYDECOPER Pr. II. 27, een
„staartrijm" noemt: wanneer namelijk de rijmklank van twee verzen in het
begin van het derde of aanstonds volgende weder gehoord wordt, wat
somtijds een deftigheid teweegbrengt, die tevens krachtig en aangenaam is.
Zoo zingt Vondel in de Heerl. der Kirke B. III, vs. 973:
Den wilden acrd getemd: eilanders, rjken, steden,
Woestijnen, wildernis, gebergte en rotsen, zeden
En reden ingeplant.
Zoo in den berijmden VERGILIUS, 2En. B. II, vs. 245:
Het sloeg twee blikken op als kolen, gloende vonken.
Het zilte zweet brak uit: de seer en beuklaar blonken
En klonken.
894. 't Logenschut: 't geschut, het schutgevaartc, de wapens des

logens. — 904. Een merk: een mikpunt. — 909. W a t last e r en: wat
lasteringen.
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Die zij, gelijk een bruid haar ring, bewaart,
En eert en kust en kauwt en proeft de spreuken,
En slaat ze ga, voor kladden en voor kreuken.
Dees' huismoer heeft dat zuiverste papier
Dus lang gebergd, in watersnood en vier,
Tot hartewee van Heiden, Jode en Ketter,
Vervalscher of verstrooier van Gods letter,
Wiens rechte zin haar nimmer mist noch faalt ;
Daar, op haar hoofd, de duif van boven daalt,
En Pinkstertong, doorgloeid van 't vier des ijvers,
Waarmee zij spreekt, gelijk d' onfeilbre schrijvers
En Christus: Dit 's mijn liehaam, di/ 's min bloed.
Een donder, die den afgrond zwichten doer.
Gods woorden staan gespeld met letterstarren,
En klaar en vast. 'Vie kan Gods taal verwarren ?
Wat Babel schaakt u 't wezenlijke pand,
En steekt, voor 't lijf, u teekens in de hand,
En 't looze merk, in stee van bloed en spieren,
Waarmede u 't Lam zijn Paaschfeest leerde vieren,
Na 't ommegaan van beeld en profecij
En toezeg, zooveel eeuwen op een rij ;
Altzamen beetre en overmilder spijzers,
Zoo Christus nog de zielen wijst aan wijzers,
Haar azende met lucht en wind en rook
Van schim en beeld en ijdel beeldespook.
Wat baat het Loch, aan schijn te blijven hangen ?
Wat baat belofte, en niet dan wind t' ontvangen ?
Naar Sion toe ! daar schaft men mild en ruim
De lammerspier en Mann', nog meer dan kruim.
Men leer' mij niet, hoe mijne letter luidde;
Ik ken de stad, die haar zoo blind misduidde,
Als eer de muur aan 't Galileesche meer,
Die, hemelhoog, viel hellediep ter neer.

927-944. De Katholieke Kerk spreekt Christus' spraak, nuttigt het beteekende, en geen brood, slechter dan Paaschlam en Manna gelijk Geneve
nuttigt. Kantteekening der oude uitgave.
918. En slaat ze gl: en behoedt — 933. 't Looze merk: niet
dan de afbeelding. — 935, 936. Nadat er afschaduwingen, voorstellingen
en beloften waren voorafgegaan. — 938. W ij zers: beelden, die iets aanwijzen, voorteekens. — 943, 944 . De zin is : zoo er alleen brood is, dan
liever naar de Joden, die ten minste vleesch en manna opdisschen. —
945 . Men leer' mij niet, hoe mijne letter luidde: men leere mij de
beteekenis der woorden, in mijn eigen Evangelie te boek gesteld, niet verstaan ; men vertelle mij niet, wat de woorden : dit is m ij n lichaam
beteekenen. — 946. De stad: Geneve. Kantteekening der oude uitgave.
. De muur aan 't Galileesche meer: Kapernatim.
—947
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Men wensch', dat niet de vloekster overkome
Al 't geen zij vloekt de Moederkerk van Rome.
D' oprechtste tong, die nimmer veinzen kan,
Beloofde een gaaf, veel edeler dan Mann'
Of gerst; zoo stond 't verbeteren niet te rekenen
Door brood, dat slechts Gods lichaam zou beteekenen,
En slechter viel dan Manne of gerstenbrood,
955
Nu zegenrijk gedeeld in hongersnood ;
Ja, Mann' had ook dien spijzer aangewezen,
Op wien zij vast betrouwen, die het lezen.
Nu eischt de schaar een merk en wonderdaad,
960 En stoft op Mann', dat d' ouders had verzaad,
En uit den schoot der wolken kwam geregend;
Waarop Gods mond, in eeuwigheid gezegend,
Door 't ware brood des hemels haar vertroost;
Geen teekenkruim, in 's ovens gloed geroost,
965
En slechts gekauwd met hope en vast betrouwen ;
Zoo kost de Jode ook Christus ' komste aanschouwen,
Wiens mond belooft 't geen Mozes zeif ontbrak.
Nu 't Manne, dat door zijn afbeelding sprak
Van Christus' vleesch, had Mozes lang gegeten.
970 Wie rept dan hier van een geschilderd eten ?
Wie scheidt dan hier belofte en daad vaneen,
Die niet, van schaamt', verkeert in marmersteen ?
De Meester, vrij van dubbelheid en liegen,
Hing netten uit, om harten te bedriegen,
Indien Hij niet zoo dikmaal sprak recht-uit,
975
Gelijk zijn klank en mijne boekstaaf luidt;
Dewijl die school, zoo traag, zoo hard in 't hooren,
Zijn reden Diet kost zwelgen door haar ooren,
En even stijf bleef hangen, op dat pas,
980
Aan zielloos vleesch, waarin geen leven was.
En waartoe toch den twijflende, in 't bijzonder,
d' 4.A.lmogendheid bevestigd door het wonder
Der hemelvaart, waarna 't min mooglijk scheen,
Hem met zijn lijf te voeden hier beneen ?
Zij stemmen zelfs met Synagoogsgezinden,
98 5
Die gruwelen in Gods belofte vinden,

950

951 - 973 . Christus veinsde niet, beloofde den Joden wat beters dan Mozes,
en zocht ze niet te bedriegen. — 985. De Onroomschen slachten de Kapernatimmers. Kantteekeningen der oude uitgave.
974. Lees hier : „Z o u netten uitgehangen h ebbe n, indien" enz. -977 . Die s ch o ol: die te Kapernatim. Zie 7oh. VI : 6o. — 982-985. Zie
7oh. VI : 62, 63. -- 985, 986. Het was den Joden verboden, bloed te eten.
Zie Levit. XVII : 12.
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Hun opgedischt, doch geestelijker wijs.
Laat varen dan de leége schilderdisschen,
En ijdel aas van lijfgelijkenissen;
En hod u aan waarachtig vleesch en bloed,
Hetwelk de ziel waarachtig laaft en voedt.
d' Insteller des Geheimmerks straalt van klaarheid,
Bij nacht, en spreekt een onverbloemde waarheid ;
Gelijk dat voegt zijn Goddelijk Verbond
En jongsten wil, beschreven nit zijn mond,
En door zijn dood, aan 't kruis, met bloed bezegeld.
Waar spreekt Profeet zoo wild, zoo ongeregeld,
Van droom, gezicht, of door gelijkenis,
Daar hij niet meldt wat Gods geheimspraak is ?
Daar hij niet meldt gelijkenis, gezichten
En droomen, om den blinden toe te lichten ?
Men drukt geen wet met duistre woorden uit
De zaak wordt klaar en helder aangeduid.
Sla wetboek op, verbonden, leste willen
Der Vaderen, en toon mij, waar geschillen
Gerezen zijn uit dubbelzinnigheid;
Waar zaak of erf niet klaar voor oogen lett,
Door simpelheid van stijl en spraak en reden.
Waar noemt Hebreeuw zoo dwaas veelstrijdigheden
Een zelfde zaak, 't en zij de zaak het meld',
Of hij zijn zin ontvouw' ? Zoo dit niet geldt,
Zal 't bloed der Wet geen Testamentbloed strekken,
En 't Heilboek slechts verwarringen verwekken,
Waar Babylon verrijst met veel geschreeuws.
Geen leerkind leer nu Sint-Jeroen Hebreeuws.

9 93. Verbonden, Wetten en Testamenten worden klaar, niet dubbelzinnig
ingesteld. — 1016. De Onroomschen moeten Sint-Jeroen geen Hebreeuwsch
leeren. Kantteekeningen der oude uitgave.
loio. Veelstrijdigheden: Disparata. K antteekening der oude uitgave.
De zin is: een Hebreeuwsche schrijver noemt de dingen bij hun
-102.
naam en, wanneer hij zich van zinnebeelden bedient, dan blijkt zulks nit
het verband. — io16. Wat Vondel met dezen regel wil zeggen, is mij niet
duidelijk: immers kan het niet beteekenen, „dat de Protestanten 't niet
beter moeten willen weten dan de Kerkvader Hieronymus, en dat deze de
Roomsche opvatting van het mis-offer reeds had verdedigd"; want ongelukkig is juist het eenige werk van Hieronymus, waarin over de zaak
gesproken wordt, zijn Commentarius in Lucam, voor de gezegde opvatting
min gunstig: zoodat zelfs Bellarminus en andere schrijvers het voor onecht
houden. Mij komt het alzoo voor, dat de bedoeling van Vondel eenvoudig
deze is: „Hieronymus, die den Bijbel nit het Hebreeuwsch in het Latijn
vertaalde, van welke vertaling zich alsnog de Roomsche Kerk bedient,
verstond die taal te goed en leefde te kort na de Apostolische eeuw, om

ALTAARGEHEIMENISSEN.

1020

1025

1030

1035

1040

1045

117

Noch ouden stijl, noch ook Hebreeuwsche zeden;
Hij is te kort ons Heileeuw nagetreden,
Als een geraamt', en let zijn wakende oor
Godvruchtiglijk op 't Apostolisch spoor.
't Vermeten brein, dat Gods gewijde bladers
Misduiden durf, misduidt ook d' eerste Vaders
En Kerkkroniek, naar zijn verkeerden aard;
Terwijl het zoo gevaarlijk henenvaart,
En kiest, voor 't licht van 's hemels gouden lampen,
Zijn eigen zin en vuile ontsteken dampen,
Al razende genoemd zijn vaste star;
Waarop het los zich 't zee begeven dar,
Alsof het volgde in 't zeezog der alouden,
Die, wijd van hier, heel andre streken houden,
En, peilende al de gronden dezer zee,
U waarschuwen, van d' een aan d' ander ree.
Gelijk een wind door 't orgel komt gedrongen,
Zoo zweeft een geest op zoo verscheiden tongen,
En stemt gelijk, en houdt een zelfde maat;
Waarop de Kerk met God ten reie gaat,
En d' Engelen, van starrelichte transen
Zoo laag gedaald, om 's Heeren lichaam dansen,
En 't hoog altaar, waarop het offer rust,
En kerkbanket, der ouden aas en lust;
Die nooit zoo hoog met lof waar uitgeborsten,
Had God hen slechts genood op kruim en korsten ;
Vergeefs een beeld door beelden afgebeeld,
Zijn lijf beloofd, en schaduw orngedeeld.
Wie rept dan hier van Latium en Grieken ?
Wie schrijft zoo valsch met pennen, uit hun wieken
Gerukt? Wat geest vermomt zich met hun pluim,
Om hemelsch goud te mengen met dat schuim

1021. Die de H. Schrift misduiden, misduiden ter flood ook de H. Outvaders,
om kwansuis aan 't oude schip noch te reeden. — 1033. Eendrachtigheid
der Katholieke leere in dit hoofdstuk. Kantteekeningen der oude uitgave.

niet in dat werk den zin en de ware beteekenis der woorden te behouden." —
Maar ook dan nog treft de uitval van Vondel eigenlijk niemand; want er
bestaat op dit punt geen twist over de w oor den der Vulgata, die, ten
opzichte van 't behandelde vraagstuk, even zoo luiden als in alle andere
vertalingen; maar over den z in, die aan deze woorden gehecht moet
worden: en juist dien zin laat Hieronymus in het midden. — 1028. D a r :
durft. — 1045-105o. Keurig uitgedrukte beeldspraak, waarmede de dichter
zeggen wil: wie durft dan hier deze of gene plaats uit de schriften der
Latijnsche of Grieksche Kerkvaders uit haar verband rukken, hun gouden
spreuken in zijn dwaalredenen mengen, en hen dingen doen zeggen, die hun
nooit in de gedachten kwamen?
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Van aardsch vernuft ? Wie dwingt die Fenixschachten,
Te spreken 't geen nooit schoot in haar gedachten ?
Doch als de waan haar onmacht voelt in 't end,
Dan schopt ze 't Oude, en grijpt het parkement
Van Pauwels en de vier Evangelisten,
Om met een glimp dien laster te betwisten.
Een ieder woord zij, als een schroef, verdraait,
Dan hoog dan laag, totdat ze d' onrust paait.
Maar wacht u, als de waan, door schijn van reden,
Van top tot teen, zich laat in 't ijzer smeden
En 't harrenas van reengebruik, om fier
Een reedlijk mensch te schijnen, en geen dier.
Nu sidderen van veer de zeven toppen,
En Engleburg, met al zijn roode koppen,
Wat raad, Urbaan? Dit gruwzaam stormgevaart'
Geeft vier op u, en vreest noch kruis noch zwaard,
Noch sleutels, die de poort des hemels sluiten
En openen; wie kan dien stormram stuiten ?
Ai, dommekracht! laat glijden uwen roof.
't Is reden, dat de mensch God zelf geloof,
Bij zijnen eed, zoo menigmaal gezworen ;
Die reden leeft en zweeft in Gods herboren,
En schrikt voor schimp van Heiden, Turk noch Jood,
Die zich zoo blind aan dezen hoeksteen stoot.
Gods reden drukt der zinnen trotschheid onder,
Daar 't Hem belieft te werken zulk een wonder,
Waarvoor Natuur verbaasd staat en bezwijkt,
En willig voor haars Vaders almacht wijkt.
Gods reden klimt veel steiler en veel radder
Dan 's menschen reen, een al te korte ladder ;
Want, schoon men riekt en smaakt, en tast en ziet,
Nog strijdt Gods reen met 's menschen reden niet.
Wie dit begrijpt, mistrouwt zijn stompe zinnen,
Daar 't God belieft een wonder te beginnen,

1057-1076. De Onroomschen wapenen zich met waanreden, die tegen
Gods reden niet opmag, noch tegen Gods almogendheid. — 1083. Christus'
menschwording is honderdduizendmaal grooter wonder dan dit. K antteekeningen der oude uitgave.
1052-1054. Dan verwerpt zij de getuigenis der oudheid en neemt de
Evangelien en de brieven van Paulus bij de hand, om daaruit te redeneeren. -1061. De zeven toppen: Rome. Zie vs. 143. — 5062. Engleburg,
me t al zij n roode ko pp e n: het kasteel St.-Angelo. Wat met die r o ode
koppen bedoeld wordt, is mij niet duidelijk. Men zou hier kunnen denken
aan de kardinalen, met hun roode hoeden; doch die vergaderden op
't Vaticaan. -- 5072., Toespeling op 1 Corinth. I : 23.
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Op duizendmaal zoo groot niet, noch zoo vremd,
Als 't geen men licht in Gods geboort' bestemt ;
Wanneer de Maagd baart God en mensch te gader,
Emanuel, der eeuwigheden Vader,
En Davids Zoon, een dubbele natuur,
Gezielde klei, verknocht met eeuwig vuur ;
In 't Heidensch oog wanschepsels en gedrochten,
Veel eeuwen lang van spits vernuft bevochten,
Hoewel vergeefs. Gods reden staat te vast,
En steurt zich niet, hoe vreeslijk d' afgrond bast.
Zij keert zich hier aan schijn, noch waalbaar teeken.
z' Onkent dat dit zichzelf gaat wederspreken.
Zij zet Gods lijf, op eenen zelfden tijd,
In oost en west, en vindt niet, dat het strijdt
Met d' Almacht, zoo godvruchtiglijk te stijven
De mooglijkheid van plaatselooze lijven ;
d' Almogendheid, die licht den toeval scheidt
Van zijnen grond, de zellefstandigheid.
Zij overtuigt die 't krachtig Woord beletten,
Waar 't God belieft, zijn lijf en bloed te zetten,
Ter stede, daar men 't Hooggeloofde zwelg',
Doch niet verteer' ; men spreke, eer 't God zich belg'.
Ai, belgziek brein ! bedaar, haft op van knagen
Met uw gebit ; versterk uw zwakke magen
Door zielartsnij ; gij belgt u 's Paaschnachts licht,
En 's Kerstnachts traag, als 't ongeboren wicht,
Uw Heer, uw God, uw Schepper, zonder luister,
In 't ingewand der Maagd, benauwd en duister,
Veel maanden left gekerkerd, daar de zon,
Zijn werkstuk, nooit haar stralen schieten kon ;
Terwiji ze reed op haar robijnen wagers,
En zag een klomp van klei de Godheid dragen,
En endelijk God baren, rood van schaamt'.
Nu vraag u zelf, wat God, wat mensch betaamt.
Een maagd gevoelt haar God, haar vrucht, in 't midden,
En 't geen vast groeit, begint zij aan te bidden,
Zij knielt, en eert haar eigen vleesch en been,
In hare vrucht, eer die haar oog verscheen,

1091. Gods reden zwicht voor geene wederspraak, en bevestigt de grondleer der Roomschen. — 1105. De menschwording wederspreekt partij.
Kantteekeningen der oude uitgave.
zo86, 1087. Zie 7esaia IX : 5 en Matth. I : z. — 1093. Waalbaar:
veranderlijk. — 1099. Den t o ev al: het bijkomende. — 1108. Tr a ag:
De zin is : gij trekt zonder bedenken tegen den Paaschnacht te velde en
tegen den Kerstnacht weet gij niets in te brengen.
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Met vel en vleesch en aadren overtogen,
En zwak en arm, en met twee weenende oogen.
Ai, belgziek brein ! gedoog, dat ik u verg
Met mij te gaan, om op den Doodshoofdberg
1125
Uw God te zien, dien aardworm, dien gekruisten,
Geverfd in zweet van bloed, beschimpt, met vuisten
In 't aangezicht geslagen, en den glans
Van 't hoofd bedroefd met eenen doornekrans ;
Dat gansche lijf met taaie rodn geschonden,
1130
En een kwetsuur van zijn ontelbre wonden ;
Dien dooden mond verkwikt met gal en eek,
Zijn hart, Gods hart, gepriemd met eenen steek,
De zenuwen gerekt en uitgespannen,
Ja, God gepijnd, ten wellust der tirannen.
1135
Ai, belgziek brein ! 't wil tijd zijn, dat gij vliedt :
De Majesteit der Godheid lijdt dit niet ;
Nu omgezien naar een onlijbre Godheid
Dees' Godsdienst baart schandaal, en schijnt maar zotheid,
In 's wijzen oog. Waar bad ooit reedlijk man
Een Godheid aan of God, die sterven kan ?
11 40
Gods reden dient het plomp vernuft te scherpen,
Dat schichtig is in kiezen en verwerpen
Van eene zaak ; en nauwlijks zich verstaat,
En wraakt, eer 't riekt, hoe veer dat wraken gaat.
1145
Men zet een stuk, om andren voor te jagen,
En voelt zich door zijn eigen stuk geslagen.
Wie schaakt, en niet verstaat wat spel beduidt,
Verliest het veld, en raakt ten schaakberd uit.
Wie slechts met stank zijn sterker wil verbazen,
1150
Ontbeert bewijs, en stelt zijn kracht in 't blazen.
Een Goliath, om 't broodgenot vooraan,
Vermomt zijn zin, zoo wordt hij minst verstaan.
Hij Scheidt doortrapt het lichaam van het teeken,
Zoo wijd als d' aarde en opperhemelstreken
1155 Gescheiden zijn door 't schriklijk middenperk ;
Dan hecht hij weer het lichaam aan het merk ;
Dan 't vleeschgenot beschermen, dan bevechten ;
n23. Christus' lijden verstomt par tij. 1153. Calvijn verschalkte menig
duizend zielen in de fuik zijner moedwillige dubbelzinnigheid. Kantteekeningen der oude uitgave.
1124. Doodshoofdberg: Golgotha. — 1125. Dien aardworm: zie
Psalm xxi : 7. — 1128. Bedroefd: ontluisterd. — 1130. Een k we ts uur: zie 7esaia LIII 5. — n37. 0 n I ij b r e: voor lijden onvatbare. —
138. Zie 2 Corinth. I: 18-23. — 1151. Een Go lia t: Kalvijn. Kantteekening der oude uitgave.
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Dan vat hij niet, hoe 't merk aan 't lijf kan hechten
Dan vloeit er, door den geest, als door een buis,
Een kracht des lijfs omlaag, van 't starlicht huis ;
Dan kan 't geloof de kracht des lichaams eten,
Dat aan de zij des vaders is gezeten ;
Dan nut d' onvrome een teeken zonder bloed,
En dan betuigt het dischbereid gemoed,
Dat Christus door 't geloof al zij genoten.
Wat aartsgeheim lett nu hier ingesloten,
Gelijk hij stoft met zulk een hol geluid ?
Wat munt hier nu in deze Godsgave uit,
Terwijl hij roemt van dadelijk waarachtig
Genot des lijfs, zoo levendig en krachtig,
Als, na dien roem, zijn broodgast anders niet
Dan 't bloote merk des lichaams overschiet ?
En wie behoeft naar teekens te verlangen,
Zoo Christus voor d' uitreiking wordt ontvangen ?
Hoe loochent men met zulk een onbescheid,
't Veranderen der zellefstandigheid?
't Veranderen van d' eene stof in d' ander ?
Dat weite in vleesch, dat wijn in bloed verander',
Dat weite en wijn het bloed en lichaam voen,
Blijkt dagelijks. Natuur behoeft seizoen
En haar gewest, om vruchten op te zetten.
d' Almogendheid verbindt zich aan geen wetten
Van tijd of plaats, maar werkt alle oogenblik;
't Alwerkend Woord houdt alles in zijn schik.
De Hemel daalt op d' aarde, in eenen regen,
Wiens druppels finks verkeeren in een zegen
Van vrucht of blad of bloem, die helder blinkt,
Zoo ras zij 't vocht door haren wortel drinkt.
Hoe zou Gods kracht dan hier haar kracht ontberen ?
Die water eens in puikwijn kost verkeeren,
Verkeert zeer licht den wijn in dierbaar bloed;
Al derft het schijn van bloed, om 't zwak gemoed
Der menschen door geen verf van bloed t' ontstellen.
De zoogbre vrouw ziet haren boezem zwellen
Van welig zog, terwijl ze drinkt en eet,
Hetgeen zij aan zichzelve wel besteedt,
Daarna aan 't kind ; 't welk, hangende aan de tippen

1175. Natuur bevestigt dagelijks de wezenlijke veranderingen der dingen
van d' eene stof in d' ander. Kantteekening der nude uitgave.
1171. N a dien roem: na dat roemen. — 1179. Weite: brood. -1184. In zijn s chik: in zijn bepaalde orde.
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Van moeders borst, zoo gratig met zijn lippen
Haar, onder 't hart, de melk van 't harte trekt,
Uit deze bron, die altijd springt en lekt;
En is het zog geen bloed, om 's menschen krankheid
Ontaard van verf? En met een zuivre blankheid
Vermond? Aldus behaagt dit voedsel elk ;
De vrucht drinkt bloed, dat voert den naam van melk.
En kan Natuur, voor 't lijf, dit wonder werken,
Zou Gods gelid, dan niet de zielen sterken,
Door wondercladm, waarvan zij overvloeit ?
Heeft Arons roede op eenen nacht gebloeid,
En bloesem en amandelen gedragen;
Zag Memfis eer genaken 's Hemels plagen;
Des leidsmans staf zich krinklen, als een slang ;
Den stroom en put in bloed verkeerd, door dwang
Des Woords; de beek de groene vorschen vormen;
Het stof gezield, en grimmelen van wormen;
Heeft God uit klei zijn schoonste beeld gebouwd,
Zag Loth zijn vrouw veranderen in tout ;
Vergun mij dan, dat God zelfstandigheden
Verkeere, en dekk' met ongewone kleeden
Van toeval, die belommert 's Godheids licht;
Betrouw hier 't Woord, geenszins uw zwak gezicht,
't Alwerkend Woord, dat zooveel wondren baarde,
In zee en lucht, in hemel en op aarde;
Datzelfde Woord behoudt dezelfde kracht,
Ter zaligheid van 't Christensche geslacht.
Ook strijdt het niet met 's Hemels alvermogen,
Dat toeval, wien zijn grondslag wordt onttogen,
Door d' Almacht blijve in wezen; want, gelijk
d' Almogendheid, oneindig werrekrijk,
De werken der tweede oorzake uit kan voeren,
Ook zonder die tweede oorzaak eens to roeren,
Dewijl Gods kracht de dingen schiep uit niet ;
Alzoo kan 't Woord, en onbepaald gebied,
De werken der tweede oorzake ondersteunen,
Ook zonder dat ze op die tweede oorzaak leunen.
Rust toeval op zelfstandigheid zoo vast,
Hij rust op God met minder nood en last.
Kan 's menschen re6n die rede achterhalen,

5208. De wonderen des Ouden Testaments bevestigen deze veranderingen . — 1225. De reden bevestigt deze verandering, en het bestaan des
Toevals, zonder zelfstandigheid. Kantteekeningen der oxide uitgave.
Des leidsmans: van Mozes. —
No o d: dwang.

1211.

1214.

Wormen: luizen.
—1236.
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Wat breinvat durf Gods almacht dan bepalen ?
En Mozes zelf, ten eersten dage, sticht
Op zulk een grond het nieuwgeboren licht,
Drie dagen eer de zon, op haren wagen,
De fakkel kwam rondom den aardkloot dragen ;
Drie dagen blonk die heldre vlam, en riep
Den dageraad, eer God de dagtorts schiep,
En door het Woord ontstak, om 't jaar to meten,
Ten dienst en nut van 's werelds ingezeten.
Alle Engelen aanschouwden dezen glans,
Die afscheen van den zonneloozen trans
Der hemelen, nog zonder blakende oogen.
Dat schijnsel hing alleen aan 't alvermogen
Des Vaders der gehoorzame Natuur.
Hij hoefde, om licht t' ontsteken, lamp noch vuur,
En onderhield die klaarheid zonder zetel:
Wie anders sluit, bepaalt zijn macht vermetel.
0, wondre kracht van 't Woord vol majesteit !
Dat nooit zoo ras de zellefstandigheid
Der druive en aar veranderde alle beide,
En van zijn steun den toeval rukte en scheidde,
En onderhield in wezen, of de mensch,
Een aardworm, kreeg al kruipende zijn wensch,
Het vleesch en bloed des Gods, die hem verloste.
Wie vond ooit schat, die zulk een bloedschat kostte?
't Geloof omhelst die wonderen, als stof
Van meer verdienste, en zingt den Herder lof,
Die, onder schijn van vruchten, zoo verscheiden,
Zijn lammers zelf komt met zichzelven weiden ;
Geheel en al verborgen onder elk,
Zoo kruimgestalte als vochten offerkelk.
Dat vleesch, dat bloed, hoewel ze in merken schelen,

1239. De scheppinge des lichts bevestigt het bestaan des Toevals zonder
zelfstandigheid. — 1267 - 1333. Christus' lichaam is geheel en hetzelve onder
verscheiden teekens, en op vele plaatsen tevens; gelijk eenzelfde zon zich
in vele stroomen en spiegelen vertoont, gelijk de ziel in 't geheele lichaam
en elk lid geheel is, ook naar de stelling der Onroomschen: gelijk God
overal en ook in Salomons tempel was, en overal middelpunt en ommeloop
tevens is : gelijk het eenig goddelijk Wezen de drie personen gemeen is;
gelijk een persoon de beide naturen en Gode en mensche gemeen is. Kantteekeningen der oude uitgave.

1253. Die kl a arheid zon der zetel: die lamp, dat licht (de zon),
zonder steun in 't uitspansel hangende. — 1254. Wie ander s sluit:
wie hier een ander besluit, een andere gevolgtrekking uit opmaakt. —
1268. V o ch te n: vochtige.
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Zijn 't zelfde, en niet te scheiden, noch te deelen.
Al breekt men 't merk, nog breekt het lichaam niet ;
Gelijk de kelk gestort geen bloed vergiet.
Een eenig nut zooveel als duizend monden,
Want Christus wordt in drup en kruim gevonden
1275
Geheel en al, en ook op elk altaar.
d' Ontelbaarheid der plaatsen, hier en daar,
Vermeert geenszins deze eenheid van Gods leden
En lijf, gesteld op honderdduizend steden,
In eenen blik. Zoo komt de gansche zon
1280
Zich spiegelen in ieder beek en bron,
Die zelve weet haar aanschijn gansch te drukken
In 't heele glas, en gansch in alle stukken
Van 't zelfde glas, indien 't gebroken wordt.
't Rechtvaardig licht noch groot noch kleen verkort,
1285
Zoo gaat een ziel door al het lichaam waren,
Door merg en bloed, door zenuwen en ken,
Van top tot teen ; en vult het al, en zit
Geheel in 't kleenste en allergrootste lid.
Ontleedt den mensch, gij kunt geen ziel ontleden,
1290 z' Is enkel geest ; geen geest wordt doorgesneden.
't Onsterflijk deel, waarin Gods aanschijn blinkt,
Werd nooit geknot, gereten, noch verminkt.
Zoo vindt het brein des konings, scherp geslepen,
Het Wezen zelf der Godheid onbegrepen
1295
Van d' opperkreits der hemelen, veel min
Daar 't ruim gespan bedekt de Cherubin,
En blanke wolk, vol Godheid en genade,
Waarmede 't hoofd der priestren ging te rade,
Uri God en Geest bezielt dit groot heelal,
1300
Zoo hoog, zoo diep, op wicht en maat en tal,
Om 't rijkst gewelfd en onderling gebonden,
Waarbuiten niet dan Godheid wordt gevonden,
1270

1271. Deze regel schijnt ontleend aan de navolgende plaats uit het
Kerkgezang :
Nulla rei fit scissura:
Signi tantum fit fractura,
Qua nec status nec statura
Signati minuitur.
Niet de zaak, alleen het teeken
Laat sick breken,
En 't beteekende ondergaat
Hindering van vorm noch staat.
1278. S teden: plaatsen. — 1293-1295. Zie 1 Ikon. VIII : 27. —
1297, 1298. Zie Exod. XL : 32-38.
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d' Oneindigheid, die aan haar eind begint,
En aan 't begin haar uiterste einde bindt.
Haar middelpunt is overal, wiens stralen
En ommeloop geen brein kan achterhalen.
Zoo veer reikt God met d' een en d' ander hand:
Nog waart Hij heel in elke bloem en plant,
En 't minste zaad, en endelooze steden.
Dit overschrijdt het peil van 's menschen reden.
Zoo blijft een God, 't eenvoudigste eenig Een,
Het Drietal der Drievuldigheid gemeen ;
Een Wezen, drie zelfstandige personen;
Geeerd in top van zooveel Hemeltronen;
Aanschouwende, 't geen zich de waanwijs belgt,
Hoe een natuur en Een de Drie verzwelgt:
Hoe Een aan Drie zijn Wezen mededeelende,
Hoe Vader, Zoon, en Geest, van een verschelende ;
Gelijken licht en zonnestraal en zon ;
Gelijken beek en wateradr en bron,
En tak en stam en wortel; hier beneden
Afbeeldende Een en Drie zelfstandigheden.
Uit zon en straal het licht te voorschijn koomt.
Uit bron en aar de beek langs d' oevers stroomt.
De tak uit stam en wortel wordt geboren.
Zoo wordt hier Drie in 't eenig Een verloren,
En Een in Drie gevonden; het bewijs,
Hoe 't zelfde lijf veel zielen dient tot spijs,
Hoe 't zelfde bloed, op tallooze offersteden
Al teffens wordt genut en aangebeden.
Zoo leert u d' aartsgeheimenis van 't Woord,
En zijn verbaasde en andere geboort,'
Hoe een persoon, verknocht aan twee naturen,
Gansch ongelijk, als eeuwigheid en uren,
Als God en mensch, gemeenschap houden kan
Met alle beiden, o wonderlijk gespan !
En bij zichzelf bestaan, gelijk voorhenen,
Eer van den Geest de Maagd wierd overschenen ;
Bestaan, gelijk Hij was met God verknocht,
Eer Gabriel de Maagd de boodschap brocht,
En mondeling bezegelde uit den hoogen,
Dat alle woord bestond in 't Alvermogen
Des Hemelvoogds, die zoo verscheiden aard,
Als element en ziel, met Godheid paart,
In een persoon; ook zonder te verwarren
Den aard omhoog, en dien beneen de starren,
En zonder eens te deelen den persoon,
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Den tweede in drie, ook Gods en Davids Loon.
Aldus bezielt een vier ontelbare wren,
Op eenen tijd, en koestert alle altaren.
Hier wordt Vernuft de dienstmaagd van 't Geloof.
Bij zulk een zon zijn alle starren doof.
Hier leer' de mond der hoogste scholen zwijgen;
Haar veder strijk': zij kan zoo hoog niet stijgen.
Men wijte (waar 't geloof zoo langzaam rijp')
Dees' schuld het brein, dat met zijn trotsch begrijp,
Te kort een maat, d' oneindigheid wil meten,
En grof en plomp gevoelt van 't lichaam-eten;
Alsof men 't lijf hier kauwde met den mond,
In zulk een schijn, als Christus ging en stond,
Of hing aan 't kruis; dies steekt het op met blaffen :
„Hoe kan ons dees zijn eigen spieren schaffen?
Hoe kan ons dees verkwikken met zijn bloed ?"
Dan deist het kort, en trekt verschrikt den voet
Van God terug, nog schichtiger en radder
Dan een, die treedt op een vergiftige adder,
Bij duister nacht; zoo stoof voor jezus' stem
Het schuim der schole, onwetende van Hem,
En, schuddende haar grove, onleerzame ooren,
Riep luide: „'t valt te hard dat woord te hooren."
Sint-Peter stond, en hield zich aan het hoofd,
't Welk zaligt elk wie slecht en recht gelooft.
Wie niet gelooft, kan 't wonderwoord niet vatten :
Wie anders bouwt, moet zijn gebouw zien spatten.
't Hoogwaardig lijf, den Zone toebereid,
Door 's Vaders wil, en menige eeuw verbeid,
Verandert zich, naar 's Heilands wil en wenschen,
Tot 's Hemels eere, en dienst en heil der menschen,
Zoo menigwerf de tijd verandring eischt.
Dit licht hem toe, die 't ernstig overpeist,
En, met den nacht van twijfelinge omtogen,
Dien nevel wenscht te schuiven van zijn oogen.
't Was geestgewijs, toen, eens met ziel en God,

1355. Kapernaums grof misverstand houdt nog menig mensch in ongeloof. — 1375. Christus veranderde zijn lichaam op velerhande wijzen. Kantteekeningen der nude uitgave.

1349, 1350. De zin is: aldus verandert Gods almacht ontelbare brooden
in 's Heeren lichaam. — 1356. Begr ij p: begrip, verstand. -- 1361. Dies
s te e k t het op m et bl a ffe n: dus gaat het scheldende heen. —
1365. Schichtiger: sneller. — 1372. Wie slecht en recht gelooft:
alwie eenvoudig en oprecht gelooft. — 1383. Gees tge w ij s: op geestelijke wijze.
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Het straalde en drong door 't Maagdelijke slot
Der kuischte Maagd, d' Ezechielsche poorte,
Die vast in slot, gewijd werd ter geboorte
Der Godheid zelf, genegen, in 't seizoen
Der zaligheid, haar intree hier te doen.
't Was geestgewijs, toen, uit doods slaap geschoten,
Het schichtig borst door 't graf, zoo dicht gesloten,
En dreef de wacht, met heldren blik op blik,
De muren in, verbaasd en doodsch van schrik.
't Was geestgewijs, toen, door gesloten deuren,
Ook zonder eik of ijzerwerk te scheuren,
Het in den ring der ellef Jongren stond,
En nutte spijs en drank met zijnen mond;
Opdat zij 't brein, zoo lijdig zwaar te buigen,
Met oog en oor en handen overtuigen.
't Was luchtig, toen het op de baren trad,
Ook toen het voer, van wolken opgevat,
Door kreits op kreits, om d' eerste kroon te dragen.
't Was lijdelijk, toen, met de vuist geslagen
En taaie roen, beschimpt, bespuwd, gehoond,
Het hing aan 't hout, met doornen wreed gekroond;
Datzelfde lijf, nog niet ten toon gehangen,
Onlijdelijk, onzichtbaar werd ontvangen,
Doch onder schijn van koren, aan den disch,
Geheiligd door dit Paaschgeheimenis.
Onzichtbaar was 't, wanneer 't den berg ontglipte,
En in de kerk de steenen bui ontslipte.
Het blonk, gelijk de zon op Tabor scheen ;
Het toonde zijn litteekens, bet verdween,
Gelijk een geest, eer 't opwaart was gevaren,
Het kwam zich, als een bliksem, openbaren
Den Cilicier, en sloeg hem d' oogen blind,
Opdat hij zaag' zijn ijdel moordbewind.
Dit leere u dan, verstandig en godvruchtig,
Hoe 't zelfde lijf was geestgewijs en luchtig,

1385. d' Ez echielsch e poor t e: de Oosterpoort van het Heiligdom,
dat aan den Profeet Ezechiel vertoond werd, en die altijd moest gesloten
blijven. Zie Ezech. XLIV : 2. Door deze poort wordt, volgens sommige uitleggers, de Maagd aangeduid. — 1395. 7oh. XX : 29-35. — 1396. N u tte :
gebruikte. Zie Luk. XXIV : 41-43. -- 1397. L ij dig : moeilijk. —
1399. Match. XIV : 25. — 1401. Handel. I : 9. — 1404. Match. XXVII. —
1408. Malik. XXVII. — 1410 7oh. VIII : 59. — 1411. Match. XVII : 2. -1413. Yoh. XXI : 27. — 1415. Den Cili ci e r : Paulus, te Tarsen in Cilicie
geboren. Handel. XXII: 3. — 1416. Zijn ijdel moordbewind: met
m o or db ewind worden hier bedoeld de vervolgingen tegen de eerste
Christenen, waartoe Nero bevel gaf.
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En lijdelijk, en tastbaar, op zijn uur,
Onlijlijk en onzichtbaar van natuur,
Of heerlijk of verworpen, door het teeken
Der nagelen en spere, in 't hart gesteken ;
Of sterflijk en onsterflijk v456r zijn dood,
Of zwak en krank en sidderende in nood;
Uitpersende zijn stem, zoo droef en klachtig,
Of schrikkelijk, vervaarlijk en almachtig ;
Ook teffens in zijn Hemelsch vaderland,
En in de lucht en in 's Apostels hand;
In zijn gedaante, omhoog; op 't aardrijk, onder
Den schijn van graan, dat aangebasteWonder.
't Gevleeschte Woord verandert dus zijn lijf,
Om 's menschen wil ; de mensch blijft even stijf,
Verandert noch zijn schubben, noch zijn zinnen.
God zoek den mensch, geen mensch zoekt God te winnen ;
De Hemel biedt zichzelven tot een spijs,
Maar d' aarde steekt de walg van 't Paradijs,
Van 't heerlijk ooft der onbedorven luchten,
En 's levens boom, met altijd rijpe vruchten,
Van maand tot maand, door al het gansche jaar,
Ja, dag op dag te plukken op 't altaar.
0, heilgenot ! verzuimt men u zoo schendig ?
Wat werkt gij niet, wat werkt gij al inwendig !
Zoo menigmaal de mensch, in 't hart gewond
Van jezus' straal, ontvangt in zijnen mond
Gods Lam (wel waard, dat men 't eerbiedig noeme ;
Hoewel het hier, in toeval van de bloeme
Der akkervrucht, nog weidt geheimniswijs),
Zoo menigmaal vermaant hem d' offerspijs,
Uit dankbaarheid, aandachtig t' overwegen
Zoo groot een deugd en liefde en schat en zegen,
Te kost geleld aan t reukeloos geslacht,

1 443- 1 5 83 . Het nuttigen van Christus' lichaam vernieuwt u de gedachtenis
van zijn bitter lijden : eigent u zijne verdiensten: versterkt uwe zwakheden;
stijft den band der onderlinge gemeenschap en des vredes: voedt de ziel
tot onsterflijkheid, zuivert haar smetten : en verstrekt een zaad der onbederflijkheid in den lichame, bier door der heerlijke verrijzenisse deelachtig.
Kantteekening der Dude uitgave.
1419. 0 p z ij n uur: op zijn tijd, naar gelang der ornstandigheden. 1430. D a t aangebaste Wonder: dat wonder, met zooveel hevigheid
aangevallen. — 1432. S t ij f : stijfzinnig, onvatbaar voor overtuiging. —
5433. Schubben: huid. Wellicht zinspeelt hier de dichter op 7erem.
XIII : 23. -- 1435. De Hem el: de Heer des hemels. — 5441. Schendig:
schandelijk. — 5443, 5444. Gewond van J e z u s' straal: getroffen door
de Goddelijke genade.
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Terwijl het God noch zijn verzoener acht.
De Hemel wist, hoe 's aardrijks ingezeten
Voorbochtig was in weldaftn te vergeten ;
Waarom vanouds hij, onder ander merk,
Ook 't Hemelsch Mann' ten toon zette in de Kerk
Van 't Oud Verbond ; opdat de Jood bevroedde
Met welk een zorg de lucht zijn ouders voedde:
Gelijk hem ook 't gerecht van 't jaarlijksch lam
Getuigde, hoe het bloed van Abraham
Des Engels slag, door 't bloed der lammerkudde,
Ontweek, en 't juk der slavernije afschudde ,
Doch ieder van dees' weldaan was gering,
Dewijl er slechts een tijdlijk heil aan hing,
Afbeeldende wat hoogers dan dit leven;
Maar toen God zelf zijn eigen hart kwam geven,
Zijn eenig kind, ten aze van een dood,
Die zulk een vloek en smert in zich besloot,
Was 't billijk, dat de volheid der genade,
Het lichaam zelf des Heilands, u verzaadde,
En eeuwiglijk erinnerde, even versch,
Dat bloedig treen van zijn benauwde pers,
Het drinken van dien kruiskelk, bang te zwelgen,
Zoo bang, dat zich zijn menschheid scheen te belgen
Der bitterheid, en wederstreefde 't lot,
Zoo menige eeuw hem toegeletd van God.
De voorsmaak van dien bittersten der koppen
Verkeert zijn tweet in rooden dauw en droppen,
Van top tot teen. Hij keert zich west en oost;
En, die met troost de gansche wereld troost,
Die Samson, zoo vermaard door wonderwerken,
Ziet uit om troost, ja d' Engel moet hem sterken,
Eer nog de strijd en worsteling begint :
Nog buigt hij zich gehoorzaam, als een kind,
Voor 's vaders wil, ten uiterste geduldig.
0 mensch! 0 worm ! Wat zijt gij fezus schuldig,
Die, als een worm, voor u langs d' aarde kruipt,
Daar, in den hof, zijn bloed van 't aanschijn druipt,
En flauw en traag de jongers met hem waken.
0 ziel! gij nut zijn lichaam, om te smaken
Dien kelk des doods. Bezoek 's Aartspriesters hof

1454. V o or bo chtig: dit woord heeft hier de beteekenis van : van nature
geneigd. — 1468. Zie 2 Corinth. V : 21. - 7469. Zie Ephes. I : 23. Coloss.
I: 19; II: 9. — 1472. Vergel. 7esaia LXIII: 3. — 1475-1479. Zie Lukas
XXII : 44. — 1477. Koppe n: bekers. — 1489. De jon ge r s: de jongeren,
de Discipelen, die nog jonge lieden waren ten tijde van Jezus' lijden.
VONDEL V.
9
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En 't Roomsch gerecht, en kruip in 't bloedig stof,
Tot aan den berg, en tel d' ontelbre wonden:
Bezie 't albast zijns lichaams wreed geschonden,
Bezie die roen, gesleten op zijn vel
1495
En vleesch en been. Aanhoor dat guichelspel,
Dat schuifelen, dat spuwen, dat beschimpen;
Bezie eens, hoe zijn ingewanden krimpen,
Van pijn op pijn; hoe 't lichaam, nagelvast
Aan 't hout, verwelke, en door zijn eigen last
1500
De zenuw spanne en leer' de .wonden gapen,
Die beken bloeds, zoo schoon als 't is geschapen,
U leveren, tot zuivring van uw vlak.
Hij geeft den geest, de wereld geeft een krak;
De steenrots scheurt; alle elementen, zwanger
1505
Van zulk een wee, verschieten, bleeker, banger
Dan ooit, hun verf; en huilen wijd en breed,
Op 't moordgeschrei der Godheid, en dien kreet,
Waarmee de ziel drie dagen werd gescheien
Van 't heilig lijk, om 't welk de starren schreien.
1510
Zoo menigmaal den Christen offerspijs
Wordt toegereikt, geniet zijn ziel den prijs
Van zooveel heils, als Christus, uit den hoogen
Verschijnende, en van 't Kruis omhooggetogen,
1515 Omlaag verdiende, en nog omhoog verbidt,
Daar Hij gekroond aan 's vaders zijde zit.
Laat hongeren, verijdelen en wroegen
Wien 't lust; dees' disch kan lijf en ziel vernoegen.
Zoo menigmaal de Christen, uit de vont
Herboren, krenkt het nieuwe Heilverbond,
1520
En, missende de kracht der ziele en leden,
Aan 't struiklen rake, in spraak, gepeins en zeden,
Te lichtelijk verijdeld en besmet;
Hetzij gewoont' haar plooien hebb' gezet,
't Zij Adams aard, van langer hand t' ontwennen,
1525
Hem aanhange, en door middel zich laat mennen; —
Zoo menigmaal vereischt het teer gemoed
Een spijs en kracht, die daaglijks sterkt en voedt;
De bluts en buil eischt daaglijksche artsenije,
Die wonden heele, of lijf en ziel bevrije,
1530
Voor doodelijk vergif van overtred
1492. 't Roomsch gerecht: het rechthuis van Pilatus. — 1496. D at
gu i c h els p el : die bespotting. — 1497. S c h u i fe I e n: staathier voor „uitfluiten,
uitjouwen." — 1504, 5505. Zie Matth. XXVII : 52. Luk. XXXIII : 44, 45.—
1516. Zinspeling op Ps. CXI. — 1517. V erij de len: verwaarloozen. —
Wroegen: smaden.— 1529. Bluts: deuk.— 1531. Overtred: overtreding.
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Der nieuwgestelde en liefelijker Wet.
Wat hart nu kwijne, of voor het struiklen vreeze,
Hier vindt het hulp en raad, die 't kwaad geneze.
Zoo Eva zich vertastte aan d' eedle vrucht
Des eersten hofs, geplant in Edens lucht,
Het wordt geboet door kostelijker eten ;
De spijs bedroeft, de spijs helpt leed vergeten;
De spijs bederft, de spijs herstelt het al.
Verboden spijs veroorzaakt 's werelds val,
Geboden spijs veroorzaakt 's werelds leven.
De mensch wordt daar vernederd, hier verheven.
Zoo menigmaal de Christen 't offer nut,
Werd, door 's altaars gemeenschap, onderstut
Al wat er scheen bouwvallig aan den vrede
En eendracht, der oprechten wensch en bede.
Het graan tot meel gemalen, ondereen
Beslagen, schraal en vet, en groot en kleen,
Gekneed tot deeg, en door het vier gesloten
In gene korst, vermaant de spijsgenooten
Tot eenigheid, gelijkheid, liefde en wat
Voor lessen meer dit spijsgeheim bevat,
En uitdrukt, recht alsof de zaden spreken :
Wij velen zijn vereend door 't zelfde teeken.
Zoo menige aar verkeerde in 't zelfde vleisch;
Een hoofd bestiert zoo menig lid, door peis
Aaneenverknocht, gezind tot 's lichaams beste;
Al t' zamen nut, van 't eerste tot het leste.
Zoo was de Kerk, die zich te Sion hiel,
En groeide in tal, eën hart, een zin en ziel;
Zij hiel zich dicht gesloten aan malkander,
En d' een bezat geen have meer dan d' ander.
Zoo menigmaal de Christen, ten altaar
Aanknielende, God nadert, wordt hem daar,
Tot onderpand der zaligheid, geschonken
Dat loutre lijf, dat vier, die hemelvonken,
Verterende al wat, aardsch en zwaar en grof,
De ziel belet te steigeren naar 't hof
Der eeuwigheid, van wie zij afgestegen,
In 't lijf een smet van 't lichaam had gekregen;
Gelijk de roest zijn tand zet in metaal,
En dooft allengs zijn luister en zijn straal.

x535. Z ich vertastte: zich vergreep. — 1541. Zinspeling op 7oh. VI:53.—
1554. Zinspeling op 1 Corinth. X : 17. — 1559. Hiel: onthield, beyond.
Zie Handel. II: 44-47. — 157o. De dichter doelt hier op de voortplanting
van de erfsmet.
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Nu left de grove en logge klomp der aarde,
Veredeld en gezuiverd, zijn onwaarde
En aardschheid af; vermits hij Godgemeen,
Door 't nuttigen zijns lichaams, hier beneen,
Heeft, als de ziel, een zelfden trek verworven;
Om, moede en mat en flauw en afgezworven,
Onscheidbaar zich te paren met die vlam,
Waarvan zijn ga haar eersten oorsprong nam.
De geest verlangt naar zijn geboortestede;
Het lichaam roept eenstemmig : „ik wil mede."
De zon brengt zoo, na 's winters gure vlaag,
Geen groei en geest en levendige vaag
In al wat dor en dood lag en begraven,
Nog vult zoo 't jaar den boezem op, met gaven
Van bloem en ooft en welig veldgewas
En heilzaam kruid, en wat men maaide of las,
In elk seizoen; — als d' Offerzon wil telen,
Door hare kracht, een oogst van bekkeneelen
En schenkelen en ribben, lang vergaan
In lucht en aarde en vier en Oceaan.
Zij zal 't geraamt' met vel en vleesch herkleeden;
En, Amende de zielen in haar leden,
Dan klaar kristal, ontvouwen t' onderscheid
Der honigbij (aan onbederflijkheid
Deelachtig, door den balsem, afgevloten
Van voedzaam vleesch, voor 't hoog altaar genoten)
En 't onderscheid der spin, die overtuigd
Door 't woord des Woords, vergift en moordsap zuigt
Uit eene bloeme, een roze, een outerlelie,
Waaruit mijn bij, in 't bloeiende Evangelic,
Haar honig zoog en onversterfbren geur,
Die zich verspreidde al Christus' eeuwen deur,
En om den kloot, gesneden aan vier deelen,
Die wijd in taal, in geen gemeenschap schelen ;
Gemeenschap aan een lichaam, aan 't genot
Der zielartsnije, uitpurende al wat rot.
Hij laat' zich dan, wie doodlijk kwijn', genezen !

1609. Reden waarom Christus u met Zijn eigen lichaam voedt, en men
in de gehoorzaamheid van dit geloof behoort te rusten : gelijk de eerste
Christenen, hierom ook beschimpt en gelasterd. Kantteekening der oude
uitgave.

1575. Go dg em e e n: aan God deelachtig, met God vereenigd. —
1580. Zij n g á: de ziel. — 1584. V a a g: frischheid, groeikracht. — 1595. Dan :
alsdan. — 16o5. Lees : over al de vier wereiddeelen. — 1608. Uitp ur en d e: zuiverende, louterende.
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Uit vleesch en bloed bestaat des menschen wezen.
d' Aartspriester recht zijn vleesch aan, hooggewijd,
En voedt u uit die stof, waaruit gij zijt.
Gelijkheid kan gelijkheid onderhouden.
Zoo wordt de sleet des lichaams best vergouden.
Wie twijfelt aan den middel, aan den vond
Der Wijsheid zelf, die hier 't vernuft aan bond ?
Zij, die den mensch, dat wonderwerk, kost baren,
Weet, hoe ze best haar werkstuk kan bewaren.
Gehoorzaamheid van 't Godbetrouwen neem'
Gevangen, wat naar 't eigenzinnig zweem'.
Wie Jezus' school leergierig wil hanteeren,
Laat zijn vernuft van 's Meesters lippen leeren.
Wie in dit Rijk zich drage als onderdaan,
Moet onder 't woord der hoogste vierschaar staan.
De Vader eert den Zoon, uit Hem geboren;
De Zoon gebiedt u naar zijn Bruid te hooren ;
Nu spreken Zoon en Bruid uit eenen mond.
Zij voert Zijn Woord, en staat op Hem gegrond,
Belovende zijn geest en kracht en klaarheid
Aan zijne Kerk, den hoofdpilaar der Waarheid.
Op dit geloof zijn d' outers omgedraaid;
Schoon d' eerste Kerk zoo helsch wierd uitgekraaid
(Terwijl de last van 't kr uis alom vermeerde),
Een gruwel, die op kindermoorden teerde,
At menschenvleesch, en slorpte bloed, als wijn,
In 't heimelijk, en schuw van zonneschijn.
Zij leed dien schimp geduldig van den Heiden;
Een schimp, waarom zich som van Christus scheiden;
Doch zij hiel stand, betrouwende in haar nood,
Dat hier de mensch alleen niet leeft bij brood,
Maar bij dit woord met Jezus' mond gesproken,
Waardoor de ziel nooit voedsel heeft ontbroken.
0 God ! Uw woord is een volkomen werk ;
Uw Heilwoord spijst uw hongerige Kerk,
Uw Woord is Geest en enkel ziel en leven ;

161 1. Lees : Christus, als Hoogepriester, discht zijn hooggewijd vleesch
op. -- 1614. Lees : zoo wordt den mensch het gestadig afnemen van zijn
vleesch rijkelijk vergoed. — 1619, 162o. Zinspeling op 2 Cor. X : 4, 5.
—162.Schol—anter :ondewijsg ten.—162Zinspelg
op Luk. X : 16. — 1630. Zinspeling op 1 Timoth. III : 15. — 1634. Het
was inzonderheid in de tweede eeuw, dat de Christenen door de Heidenen
beschuldigd werden, in hun geheime samenkomsten, een kind te dooden,
het te bestrooien met meet, er het vleesch van te eten en het bloed van
te drinken. — 5638. S o m: sommigen. — 5640. Zie Mattel. IV : 4 .
1645. Zie 7oh. VI: 6.
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Wat band bezwijk', dees zal haar niet begeven.
Dat Berengaar en Kapernaum dan
Vrij morre en knorre, en walg' van 't Hemelsch Mann',
En terg' de roede in 's dolings wildernisse:
Volhard gij slechts, en reinig uw gewisse,
Om waardiglijk t' ontvangen 't kostelijk pand
Der zaligheid, als uit 's Verlossers hand;
Dat schildere u voor oogen 't bitter sterven,
Gemaald op 't Kruis, met levendige verven;
't Vereenige u met Gode en zijnen Zoon,
't Verknoope u in gemeenschap, met den troon
Der Engelen, en al de medeleden
Des lijfs, in strijd, of reede doorgestreden;
't Beziel' uw ziel, opdat ze groeie en bloei',
In alle deugd, en haar geen last vermoei',
Geen zielgift smette, of geen bekoring tsage,
Maar 's afgronds heir in 't hart te velde uitjage;
Bijzonder als 't u reiskost strekke op reis;
Terwijl gij zucht naar 't opperste paleis;
Om nog bij God 't verborgen Mann' te smaken,
Daar zijn gezicht alle oogen zal vermaken."
Zoo sprak Sint-Jan, en d' arend, snel en vlug
Van slagveer, droeg zijn meester op den rug,
Vanwaar hij kwam; de zon verzonk en daalde;
Ik sleet den nacht met denken aan 't verhaalde.

1650

1655

1660

1665

1670
1647.

Besluit van Sint-Jan, en den Dichter. Kantteekening der oude

uitgave .
1647. Beren ga a r: Berengarius, Aartsdiaken van Angers, leerde, in de
elfde eeuw, dat het lichaam des Zaligmakers niet dan figuurlijk in de offerspijze tegenwoordig was. Zijn leer vond echter heftige wederspraak, werd
door onderscheidene Kerkvergaderingen veroordeeld en door hem herroepen. — K a p e rn a ii m: onder deze zinnebeeldige benaming worden de
Protestanten aangeduid. — 1649. En t erg' de r o e d e: de bedoeling is:
dat Berengarius en de Protestanten vrij van den toorn des Hemels tergen,
evenals de Israelieten in de woestijn de roede van Mozes getergd hebben. —
1656-1658. De zin is: het doe u deelnemen aan de gemeenschap der Engelen
en van hen, die, den goeden strijd op aarde strijdende, of reeds gestreden hebbende, Christus deelachtig zijn. — 1661. Ts age : versage,
ontzette. — 1663. 0 p r e i s: in 't stervensuur. In 't woord viaticu m,
't geen de Roomschen bezigen om het sacrament aan te duiden, dat
den stervende verstrekt wordt, ligt hetzelfde denkbeeld opgesloten. —
1665. 't Verbor gen Mann': zie Openb. 11:17 . — 1666. Zie I Corinth.
Xiii : 12.
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HET TWEEDE BOEK.
OFFEREERE.

Oo ras de zon, op 't vluchten van de schim
En schemering, haar hoofd uit 's aardrijks kim
Verhief, gehuld met puik van vier en stralen;
Plag Perzen, om dien zichtbren glans t' onthalen,
Gelijk verbaasd, te schieten uit den droom ;
5
En brullende van ijver, zonder toom,
Te dringen in zijn kerken, naar d' altaren,
Om d' ijdele eer van Mithras te bewaren,
Met goud, albast, gesteenten, offerpracht
En wierookgeur, een ieder in zijn kracht.
10
Zij vatten 't recht, doch schonken 't onrechtvaardig:
Het allergrootste is d oj5j5erste eere waardig.
Ging dit in zwang bij zulk een tempelsmet;
Wat offereer wil mijn Altaarbanket
Mijn Zonne der rechtvaardigheid dan voegen ?
15
Wat glorie zal 't waarachtig Licht vernoegen ?
Geen staatsie is genoeg voor zoo een zaak.
Wie leert mij, hoe ik 't Heiligdom genaak' ?
Die zon, omringd van zes geheimnismerken,
20 Wiens glans verguldt zoo menig duizend kerken,
Vanouds gesticht, zooverre al 't woest gedruisch
Des afgronds zwicht voor 't Christgezegend Kruis.
Dus sprak ik vast en zag den nacht verdwijnen,
Wanneer mij kwam met zijnen glans beschijnen
25
Een jongeling, die, statig 't lange kleed
Naslepende in het stof, langs d' aarde sleet,
En 't wierookvat den dag in 't aanschijn zwaaide;
Terwijl de haan het licht ten bedde uitkraaide.
'k Zag lieflijkheid en wijze majesteit

Z

1- 13. Inleiding, geschept uit der Perzianen Heidensche eerbiedigheid neffens
de Zon, Mithras bij hen genoemd, in wiens plaats nu de Katholieke Christenen Christus, de zon der rechtvaardigheid, in het Hoogwaardige Sacrament
aanbidden. — 24-41. De Godvi uchtigheid, een Aartsengel, verschijnt den
Dichter, en voert hem in d' Offerspijze onderwezen, over, in d' Offereere,
en hetgeen hieraan vast is. Kantteekeningen der oude uitgave.
4. Perzen: Perzie. — 8. Mithras: de zon. — IL Vatten: hier
't imperf. voor vat t eden. — 15. Zie Maleachi IV : 2. - 16. Zie yob I : 9. —
z9. Z e s geheimnis me rken: de zes overige sacramenten. — 26. Sleet:
sleurde.
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In zijn gezicht, en 't was Godvruchtigheid,
d' Aartsengel, die, genegen mij te leeren,
Zich kwam zoo laag, in 's werelds damp, verneeren.
'k Ontving hem heel eerbiedig, daar hij stond,
En stortte in 't eind dees' cede uit zijnen mond,
(Hoe dronk ik die met mijne inwendige ooren,
Bekommerd, dat geen druppel ging verloren !) :
„Mijn voedsterkind, dat op den boezem lag
Van God, het Woord, en in zijn Godheid zag,
Ontsloot u klaar de grootheid en de waarde
Van 't Kerkbanket, waarop de Hemel d'aarde
Genadig noodt. Wat toestel nu den gast,
Genood op 't feest ten heilbankette, past ;
Hoe Gods geheim met recht wordt aangebeden,
Gediend met pracht ; wat glans van wonderheden
't Hoofdheiligdom verheerlijkt en versiert ;
Hoe heilzaam 't wordt gespaard, gebruikt, gevierd,
Uit Godsdrift, door geen lasterbeer te stuiten;
Dit zal mijn mond voor uw gehoor ontsluiten :
Athene dreef met reden, niet onwis,
Dat d' oorzaak werkt naar dees' gesteltenis
En aard der stof, die zij gemoet in 't werken.
Dit blijkt door proef en dagelijksche merken,
Een zelfde zon, zich nimmer ongelijk,
Smelt sneeuw en was, verhardt de klei en 't slijk ;
Waar hof en poel den zonnestraal gevoelen,
Daar riekt de hof, daar stinken alle poelen.
Den gast bekomt genoten droog of nat,
Naar 't ongestelde of welgestelde vat
Der maag, waaruit de leveraders trekken
Haar zog, dat heil of kortsen zal verwekken.
Aldus gedijt het allerheilzaamst dij

49-102 De Aartsengel begint van de voorbereiding, tot het nuttigen
van dit Heelheilige vereischt: deze voorbereiding wordt ons door het Manne
geleerd, ook door de waardigheid des genots: zoo bereidt zich de Bruid,
haren Bruidegom ter eere: zoo bereidt zich Koningin Hester Koning Assueer
ter eere: zoo bereidt David de Bruid of de Kerk, Messias haren Koning
ter eere. Kantteekening der oude uitgave.

37. Mijn voedsterkind: de Apostel Johannes. — 45, 42. De zin is:
wat voorbereiding hem betaamt, die aan den heiligen maaltijd deel wil
nemen. — 47. L a s t e r b e e r: beer is de „gemetselde wal, dienende om
den slag van 't water of te keeren." Last e r b e e r heeft dus bier de beteekenis van: lasterlijken tegenstand, dwaling. — 49. A thene n: voor de
Grieksche School der wijsbegeerte aldaar. — 6o. D at heil of kortsen
zal v e r w e k k e n: voor dat gezondheid, of ziekte, zal aanbrengen.
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Tot moordvergift, of heilzame artsenij.
Wat baat het, dat een Godheid u bejegen' ?
Aan 't recht gebruik of misbruik hangt de zegen
Of vloek. Wie in dees' zuivre Godsbron kijkt,
Bejegent staag den schijn, die hem gelijkt.
Joannes kome, of Judas koom' haar nader,
Zij onderscheidt de liefde en Godsverrader ;
Zij oordeelt fluks, wie God bemint, of haat,
En licht de grijns der ziel, die mommen gaat.
Geen toetssteen meldt zoo zeker en rechtvaardig
't Oprechte en valsch, het waardig en onwaardig,
Als 't eeuwig Woord, in 't rechte en valsch genot.
Wie God onteert, verliest zijn eer bij God.
Het Mann', een beeld van 't Manne, lest genoten,
Lag in het vat, van louter goud gegoten.
Des morgens, eer het Manne in 't leger viel,
Werd veld en lucht gevaagd, als met een ziel
En adem, van Gods Geesten uitgeblazen,
Om zonder smet het heir te komen azen,
Met hemelsch aas ; hoe zal een Christen dan
Dit lichaam zelf, verbeeld door Arons Mann',
Met minder zorge en zuiverheid genaken ?
Dit lichaam, van geene Engelen te raken,
Dan sidderende, eerbiedig en beducht !
Zal Godes Geest niet door een hemellucht,
Des harten beemd van alle smetten klaren ?
De lelie, net en kiesch op heure bldren,
Verdient het eelst te drinken, dat er stort
Van boven, eer de zon haar steel verdort.
Is 't nutten van Gods lijf, den Bruigom kussen
Met lip en mond ? Om zoo den gloed te blusschen
En ijver, die het hart van 's Konings Bruid
Te vierig blaakt; zij ziet te voren uit
Naar zuiveringe en sieraad, die haar passen ;
Zij tooi' zich op, en koom' niet ongewasschen,
Op 't hoogtijd van dien grooten Assueer !
Zij werp' zich net voor 's Konings voeten neer.
Is zij belust 't gekruiste hart te winnen,
Zij sier' zich min van buiten, meest van binnen;
Van binnen was des Konings dochter schoon,
Door Davids snaar, bij des Gezalfden troop,

70. De g r ij n s: het masker. — Die mommen g a a t: die zich vermomt. — 75, 76. Zie Exod. XVI : 33, 34. — 87. K 1 ar e n: zuiveren.
. 's Konings Br uid: hier de ziel. — 94. Te vierig: overvierig. —93
, Zie Esther I : 3-8. — IoI - rm. Navolging van Psalm XLV.
—97
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Ter rechte hand, te prijk gesteld, in 't midden
Der joffren, en bereid hem aan te bidden ;
Haar schoone ziel, van 't alziende oog beschouwd,
Beschaamde rijk borduursel, park en goud :
't Vergeten van haar stam en vaders hoven,
Ging 's lichaams pracht en rijkdom wijd te boven,
En blaakte 't hart des Bruigoms, onverzaad
Staroogende op dat binnenste sieraad.
Die 't Paaschlam zoude eerbiediglijk genaken,
Mocht in een week geenszins het zuurdeeg raken.
Het lichaam, dat besmet was of melaatsch,
Vond, aan den disch des Paaschlams, nergens plaats.
De koopren zee, van runderen gedragen,
Most Aron zelf en al zijn zonen vagen,
Eer zij 't altaar genaakten, op hun beurt.
De toondisch hield zijn zuiverheid, besmeurd
Van 's Priesters mond, die, ongespeend van vrouwen
En wijn, zich durfde in 't heiligdom betrouwen,
Of raken 't brood met ongewasschen hand.
De Bondkist huwde en bond, als met een band,
De steenen Wet en 't vat vol Manne t' zamen.
Zoo d' ouders zich, in schemering, dus schamen
Te handelen onzuiver al hetgeen
Het hoog bevel afscheidde van 't gemeen
Gebruik, en paste alleen op een bijzonder ;
Zoo Mozes' Wet van steen bij 't brood van wonder,
Aileen een beeld van 't vleeschgeworden brood,
Te wonder voegt; wat zuivringe is te groot,
Bij helder dag, voor 't Christensche geweten,
Eer 't Christus vindt ten Paaschdisch aangezeten ?
Daar God altaar, en Jezus Paaschlam strekt ;
Daar God den disch met hemelsch voedsel dekt ;

iii.

Paaschlam, offerhanden en toonbrooden eischten voorbereiding. -De Wet paste bij de Bondkist. — 124. Het waarachtige wezen des
lichaams eischt dan wat meer dan de schaduwen. Kantteekeningen der oude
uitgave.
122.

III, 112. Zie Exod. XII : 55; XIII: 7. Deuter. XVI : 4. — I 14. Zie
Levit. XXII : 4. — 115. Zie 1 Kon. VII : 23-26, in verband met Exod.
XXX : 58-2o. — 116. Vagen: zuiveren. — 118. Lees : de toondisch was
verontreinigd. — 121. Zie Exod. XXX : 18-20. - 122-123. Zie Exod.
XVI : 33, 34, en XXV : 20, 21. - 124. D' ou der s: hier de Israelieten. —
In schemering: ten opzichte der voorschaduwingen en zinnebeelden
onder de oude wet. — 525. Handelen: behandelen. — 127. En paste
a 11 een op een b ij z o n d e r. Versta : en dat het hoog bevel alleen tot een
bijzonder gebruik bestemde. — 130. Te wonder: op zeer verwonderingswaardige wijze.
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Daar 't Manne, vol van Godheid en genade
En zegen, schuilt, gelijk in 's toevals lade.
Al 't sprenkelen met water en met bloed,
Al 't zuiveren der Wet, in bron en vloed,
d' Afzondering, d' inwijding, 't voorbereiden,
Was 't voorspel, dat u langzaam zocht te leiden
Ten Offerdisch, in 't reinste pauweijoen,
Daar 't onrein hart besmet dien loutren zoen.
En Christus zelf, afspoelende de vlekken
Der jongeren, voor 't nieuw geheim, in 't bekken,
En drogende, zoo dienstbaar en gereed,
Hun voeten, vuil van stof en klam van zweet,
Betoont, hoe klaar zijn hand de ziel moet wisschen,
Eer zij ontvang' zijn dischgeheimenissen.
Sint-Pauwels zet Korinthen op de proef,
Eer 't yolk, ten disch, door misbruik God bedroef',
Ja, lade, in steé van onuitspreekbaar voordeel,
Zich op den hals dat zwaar rechtvaardig oordeel,
En plaag op plaag; terwijl de gulzigheid
Dat dierbaar vleesch van brood niet onderscheidt.
Om dan te gaan naar God, langs outertrappen,
Zoo laat Geloof gerust voorhenen stappen,
Niet steunende op al 't geen vernuft u zeit,
Maar op den staf van 's Woords almogendheid ;
Breedweidender, in werken aan te grijpen,

1 43 . Dat leert ons Christus in het voetwasschen, en Sint-Pauwels den
Korinters in zijnen brief. — 155-442. Het Geloof trede dan vooruit, de
Boete volge, met Ootmoedigheid en Liefde, de ziel des Geloofs : dan de
Godheid en het Hoogwaardigste aangebeden: gelijk goddelijke Droom,
Voorbeeld, Profetie en het aloude Gebruik leeren: eerst Jozefs droom van
de korenschoven, vol schoone geheimenissen: daarna het ontzag de Bondkist, bewaarster van het Manne, toegedragen, om Gods tegenwoordigheid:
ook Davids profetie van de aangebeden spijze; ongetwijfeld wat kostelijkers
dan de wijndruif van het beloofde land, het Toonbrood, Manne, en Zoenoffer der Wet. Kantteekeningen der oude uitgave.
136. 's To e v als lad e: onder het bekleedsel der gedaante, zegt H.
't Laatste is niet veel duidelijker dan 't eerste. Lade is eenvoudig bergof bewaarplaats, capsa, en toeva 1, een woord uit de scholastieke theologie, dat ons later in Vondels „Bespiegelingen" nog wel honderdmaal zal
voorkomen, is accesforium; wat niet tot het wezen behoort. De geheele
zin schijnt alzoo te moeten verstaan worden: daar 't manne ('s Heeren
lichaam) in verborgen is, als in een op zichzelve toevallige, niet tot het
wezen behoorende bewaarplaats. — 141. Pauwe lj o e n: tent. — 142. De
zin is: terwijl een onreine, een onvoorbereide gemoedstoestand de verzoeningsmiddelen nutteloos maakt of tot nadeel doet gedijen. — 143-146. Zie
7oh. XIII: 4-5. — 156. Voorhenen: vooruit. — 157. Vernuft: verstand. -- 159. Breedweidender: uitvoeriger.
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Dan 't bekkeneel, dat eng is, kan benijpen.
Het vast Geloof dringt diamantsteen door,
De Reden staat verbaasd en zwicht er voor.
't Geloof versuft voor verf, noch schijn, noch teiken;
Uw Reden kan dien Hemel niet bereiken:
Zij schiet te kort naar die bestarrende as,
En hoeft een leer, als Jacobs ladder was;
Zoo kan ze zich met hemellieden mengelen,
En worstlen, om dien palmtak, tegen Engelen,
Te Bethel, daar de God van Abram woont
En rust, en zich, als in den droom, vertoont.
Dan volge straks het loutren van 't gewisse,
Door 't gloeiend vier der schuldbelijdenisse,
En boete, die zich in haar tranen wascht,
Het lichaam toomt, terwijl ze bidt en vast,
Door temlust, en besnoeit de dertelheden
Van 't welig vleesch, weerbarstig tegen reden.
't Gewisse, dat aandachtig ziet omhoog,
Gedoogt geen vlek, ja, min dan 't kreeftenoog,
In 's menschen oog, daar 't bezig is met zoeken,
En rolt er uit, wanneer het alle hoeken
Hebb' rein gevaagd. Nooit stemden vuil en rein:
D' onreinigheid heeft nets met God gemein.
Ootmoedigheid, bekennende haar snoodheid
En onverdienste, en d' onbepaalde grootheid
Des grooten Gods, kruipt schaamrood ten altaar ;
Men kent heur straks aan 't nederig gebaar,
En kloppen voor haar boezem, zoo boetvaardig , •
Zij zucht en steent : „o Heer ! ik ben niet waardig
Uw aangezicht t' ontmoeten, en ik schroom
En schrik, uw kleed te raken bij den zoom,
Om uw gend, van achter t' achterhalen !
Die zielendauw bevochtigt lage dalen,
Gezonken vrij wat lager dan mijn ziel;
't Was onverdiend, wat druppel op haar viel!"

160. Lees : dan 't beperkt verstand kan vatten. — 163. T eik en: de
uiterlijke gedaante. — 165. B estarrende a s: de sterrenhemel. —
166-170. Zie Genes. XXVIII : 12 volgg. — 175. Temlust: zelfbedwang. —
178. 't Kr e eft enoog: de dichter bedoelt hier de kalkachtige steenen,
zooals in 't voorjaar ten tijde der vervelling twee in de maag der rivierkreeften gevonden worden en waarvan men zich bedient om vuilnis uit het
oog te halen. — 188-191. Toespeling op Matth. IX : 20-22. - 192-193. De
zin is : gij bewijst genade aan nog grootere zondaren dan ik ben. —
193. Hier schijnt een regel uit de dankzegging van den hoogmoedigen
Farizeeuw bij toeval verdwaald geraakt in het gebed van den ootmoedigen
Tollenaar. De uitdrukking luidt althans niet christelijk kleingevoelende.
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De liefde sluit het viertal, voor den drempel.
Hoe brandt haar hart ! hoe haakt ze naar den tempel !
Daar God zijn liefde, op 't allerhoogst, bewijst,
Als hij de ziel met zijnen Zone spijst ;
Het Lam, door 't vier der liefde, aan 't kruis gebraden.
Nu kan ze haar begeerte niet verzaden,
En roept: „o God ! dat mij geen schepsel schei'
Van uwe liefde, of 't zichtbre mij verlei'
Van 't nooit geziene in glorie eens 't aanschouwen ;
Daar gij uw gunst volkomen zult ontvouwen,
Voor d' oogen van uw uitverkoren yolk,
Hetwelk gij hier slechts aanspreekt, door de wolk
Van rondigheid en leliezuivre blankheid,
Naardien uw glans te sterk is voor de krankheid
Van 't sterflijk oog. Wat menschelijk gezicht,
Wat oog kost ooit verdragen 't godlijk licht !"
Ootmoedigheid, Geloof, Belijdenisse,
En Liefde, u dus geleidende ten dissche,
Zoo werp u neer, en bid de Godheid aan,
Die, onder vleesch en toeval van het graan,
Zich houdt bedekt, als onder dubble kleeden.
d' Altaarspijs wordt, voor 't eten, aangebeden.
Wie 't offer eert en aanbidt, eert gewis
Den Heiland zelf, die hier verborgen is,
Ja, Vader, Zoon en Geest, een Godheid ezamen ;
Een eenig God, beteekend door drie namen.
Welzalig, die dees' Godheid eere biedt,
En meer betrouwt, dan 't oog bereikt en ziet !
'k Zal evenwel, om 't zwak gezicht te sterken,
Als met een bril, door droom en voorbeeld werken,
En profetie en overoud gebruik.
't Is billijk, dat de nacht der doling duik'
Voor zulk een dag, die eeuwen aan kwam breken,
En knielde voor 't Altaargeheimnisteeken,
Voor d'offerspijze en maagdelijke vrucht,
Gelijk een dauw, gevallen uit de lucht.
'k Zal Jozef eerst op Jacobs akker stellen.
Men boor' wat hij zijn broedren durf vertellen:
„Wat of mijn droom, mijn nachtgezicht, mij spelt ?

201, 202. Zinspeling op Rom. VIII : 35-39. — 202. V erlei: afleiden. --206, 207. „Het denkbeeld," zegt de Bred. uitgever, „schijnt ontleend aan
Exod. XL : 33-38." 't Moge ontleend zijn waaraan men wil, ik kan er anders
niet van maken dan een poetische zwierige omschrijving van „een ronden,
witten ouwel." — 214. Toev al: Zie vs. 136. — 227. Die e euw en a a n
k wain breken: die over een reeks van eeuwen opging.
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Ik bond met u vast schoven op het veld,
Mijn schoof begost te rijzen voor mijn oogen,
Die zagen, hoe uw schoven nederbogen
Voor mijne schoof, die recht in 't midden stond."
De blinde nijd der broederen beyond
De kracht des drooms, toen zij met doodsche ziel en,
In Faro's hof, dien vorst te voete vielen,
240
Aanbaden voor een zienelijken God,
En Godheid, dien zij hoonden met veel spot,
In eenen put te Dothan nederlieten,
Verkochten aan Arabers, en verstieten
Hun aller bloed, der broedren guichelspel,
245
Voor eigen slaaf, ten dienst van Ismael.
Wat broeder droomde, in 't laagst van 's kinds vernedren,
Dat dit nog eens Egypte zou regeeren,
En spijzen zelf, in bittren hongersnood,
Zijn haters zelfs, uit zijnen korenschoot?
250
Nu sprong het slot der oude droomen open,
Nu bleek al 't geen eerst dwaasheid scheen te hopen '
Nu zag men fluks die starren, zon en maan
Om Jozefs troon, als om een Godheid, staan
255 En doover glans voor klaarder stralen strijken,
En 't glinstrend hoofd van heele koninkrijken:
De mensch bepaal', wat beuren kan of niet,
Wat God begeert en toestemt, dat geschiedt.
Om nu het licht te scheppen uit de schimmen,
En dag uit nacht, zoo laat ons hooger klimmen
26o
Naar Jezus zelf, in Jozef uitgebeeld,
Gelijk de zon in eenen spiegel speelt.
Messias ging zijn voorbeelds eigen gangen :
Hij werd gehaat, verkocht, gesleurd, gevangen,
En onderdrukt, maar berstende uit het graf,
265
En stijgende bij God, verworf den staf,
Die wetten stelt den hemel, belle en aarde ;
Nu reikt hij uit den voorraad, dien God spaarde,
Van eeuwigheid, voor 't menschelijk geslacht ;
235-238. Zie Genes. XXXVII :5 - 7. — 239 . Met doodsche zielen:

235

van doodschen schrik bevangen. — 241. A an bade n: eere bewezen. —
245. Guichelspel: bespotting als boven vs. 1496. — 246. Zie
Genes. XXXVIII: 24-28. — 247. In 't laagst van 's kinds verne 6r e n : toen Jozef, als knaap, door hen mishandeld en vernederd werd. —
250. Uit z ij nen korenschoot: uit zijn overvloed van koren. —
251, 252. Nu werden de droomen, vroeger door Jozef gedroomd, vervuld,
en wat een dwaze hoop scheen, werd waarheid. — 26r. Uitgebeeld:
afgeschaduwd. — 263. De zin is : hetzelfde, wat Jozef, als type van den
Messias, overkwam, vond later met dezen plaats.
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270 Die flus geboeid, gevloekt zat, en veracht,
Wordt aangebeen van Heidenen en Joden,
En Cherubijn en Serafijn, zijn boden;
En wonder is 't, wie kost dit flus verstaan ?
Men bidt een God, in schijn van koren, aan,
275
Men eert dees' garf, die zielen kan verzaden ;
Een droom wordt waar : men durft niet langer raden.
't Gezaaide graan lijdt onder d' aarde last
En boven d' aarde, en worstelt, daar het wast,
Met regen, zon en vorst en schrale vlagen ;
280
't Wordt dikwijls van een hagelbui geslagen,
Terwijl het bloeit, of in zijn aren schiet
En zwelt; het lijdt van mist en lucht verdriet,
En schoon de zein het maaide op 't veld ter neder,
Nog worstelt het met wisseling van weder
285
En winden, eer het op den dorschvloer raakt;
Daar gaat het op een beuken, dat het kraakt,
De vlegel spaart dan halm, noch kaf, noch koren:
De korenaar wordt tot verdriet geboren.
Vier tijden gaan in arbeid van dees' vrucht :
290
De herfst ontvangt het zaad, de winterlucht
De teere spruit; de lent' de groene stelen,
De zomerzon begint den halm te gelen,
En kroont de vrucht, die 't leven onderhoudt,
Om 't blonde hoofd, met eene kroon van goud,

295

300

305

310

Met straal op straal: nog moet ze in 't einde lijden,
Dat 's maaiers vuist haar koom' met zeisens snijden,
Dat d'akkerman haar binde en slepe en tors',
De vlegel haar op 's huismans dorschvloer dorsch',
De wan haar wann', de molensteen haar breke,
De voet haar knede, en 's ovens gloed haar steke
Op 't hoofd, en sluit' de kruim in eene korst ;
Zoo dekt ze op 't lest de tafel van den vorst,
En spijst en voedt de koninklijke monden.
Zij stand op 't veld, nu wordt ze op 't hof gevonden ;
Flus dekte haar de schuur en grove zak,
Nu dekt haar 't hofgewelf en gouden dak.
0 edele aar ! laat treffen, wat kan treffen,
Gij neigt uw hoofd, om 't hoofd omhoog te heffen ;
Laat hagelen, laat maaien, dorschen, slaan,
Gij valt, om eens op 's Konings disch te staan ;
't Vernederen schijnt vruchteloos en deerlijk,
Doch geeft in 't eind meer luisters aan het heerlijk.

276. Men durft: men hoeft.
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d' Onnoozelheid begost, in Edens lucht,
Zoo 't nieuwe zaad te werpen van Gods vrucht,
Door 't krachtig ooft, aan 't eerste paar gegeven,
Tot steunsel van geen eindbereikend leven ;
Natuur holp voort haar groeizaamheid op weg,
In d'offergaaf van vorst Melchisedech;
De pen der Wet haar eigenschap afbeeldde,
En trok haar op, tot aan het peil van weelde ;
Zoodra 't seizoen der puikgenade kwam,
En eene Maagd der zonnen Zon vernam,
Ontving de vrucht, van langer hand gezwollen,
Haar rijpheid, pit en voedzaamheid, ten vollen ;
En, neigende het hoofd ter aarde, ontzag
Noch staal, noch strik, noch viegelslag op slag
Van haters en geharnaste soldaten,
Maar stond den wil des Scheppers gansch gelaten ;
Die haar, door smaad en ramp en smart en nood,
Bereidde tot een levende outerbrood.
Zoo groot een eer bestraalt de stralende aren,
Wanneer ze op 't vlak der zegenrijke altaren,
Door wil en kracht van 't aldoordringend Woord,
Veranderen (wie siddert niet, die 't hoort ?)
In Christus' lijf; waarvoor gekroonde zielen
Van keizeren in stof eerbiedig knielen ;
Waarvoor de walk, vol Engelen, bevreesd
Teruggedrijft ; en over 't welk de Geest
Der Duive hangt met schitterende wieken,
Die uitgespreid Haar Paradijsdauw rieken,
En sterken 't hart des flauwen in 't geloof ;
Dan breekt de glans der Godheid door de schoof,
En troost de deugd, en overtuigt de boozen.
Geen Konstantijns, geen purpre Theodozen
Ontzien zich hier, rijksappel, staf en kroon,

313-326. De zin is : zoo werd in het Paradijs van Eden de Boom des
Levens geplant, om aan de eerste menschen, in den staat der onschuld, een
leven zonder einde te schenken. In de offergave van Melchisedek toonde
zich de groeizaamheid dier vrucht nog beter. Door de bepalingen, bij de
wet voorgeschreven, werden haar eigenschappen nog meer ontwikkeld, en
werd zij, onder 's Heeren bestuur, voorbereid, tot dien trap van volmaaktheid, welken zij, na veel onderdrukking, zou verkrijgen. — 335, 336. Gekr o on de zielen van k e i z e r en voor „gekroonde Keizers," of, zoo het
de bedoeling is, dat hier de zielen zelve knielende werden voorgesteld, dan
misschien voor „zielen van gekroonde Keizeren." Het epitheton gekroond
bij zielen te bewaren, zou het denkbeeld van ootmoed, dat hier gevoed
wordt, wegnemen. — 344. Geen purpre Theo do z en : geene in 't purper
gedoste Theodosussen.
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En zwaard en schat, dien hoogen outertroon
Te heiligen; o, aller wondren wonder !
Zij zien de garf, en jezus schuilt er onder,
Emanuel, wiens overstreepte borst
Met roeden wierd gegeeseld en gedorscht;
350
Die met de vuist, des nachts, geslagen kaken,
Dat aanschijn, om wiens schoonheid hemels blaken
En flikkeren; dat hoofd, gesteld ten toon,
Omvlochten met een scherpe doornekroon ;
Dat bloedig lijf, geprikt, gekneed, gemalen ;
355
Die borst, geweekt in hartewaterstralen
En bronnen, rood van onwaardeerbaar bloed ;
Dat vleesch, ons brood, geroost voor zulk een gloed
Van liefde, uit liefde, om 't hongrig hart te spijzen;
360 Wie zou dien God geen godlijke eer bewijzen !
God zelf ontbeert zijn wellust en zijn wensch,
Verliest zichzelf, ten beste van den mensch;
Wordt vleesch, wordt niet, en, als het graan, begraven ;
Verrijst, tot vrucht der ziele, in d' offergaven ;
365
Verrijst, als uit Arimathyes graf,
Op 't outerplat, en lett al 't sterflijk af.
De vijanden, die zulk een droom belachen,
Genaken nu, om zielbanket te prachen,
En sidderende, uit doodschrik, zonder toom,
370
Aanbidden zelf dien uitgelachen droom,
En roepen luid : „wij geven ons gevangen ;
't Vernuft en God gaan ongelijke gangen."
Al 't stamhuis droeg een wonderlijk ontzag
De Bondkist toe, waarin het Manne lag,
Afbeelding van 't banket der Christe monden.
375
Dees' voetschabel, waarop Gods voeten stonden,
348. De gar f: hier voor 't brood. - 349. Over streepte b orst: de
met geeselstriemen bedekte borst. — 356. H ar tewaters tr alen: de
Bredasche uitgever noemt dit woord : „een van die ongepaste en gedwongene
uitdrukkingen, waarvan Vondels schriften overvloeien (!)". Dit is geheel
onjuist; in de hier bedoelde uitdrukking is niets ongepasts of gedwongens.
Wel, zoo men die met Vondels berisper vertolkt met: „menigte van water"; —
maar niet, wanneer men bedenkt, dat hartewater synoniem is met „tranen,"
en dus hartewaterstralen met „stroomen van tranen." — 361, 362. Lees :
God geeft zijn Zoon, d. i., zichzelven (als eenwezens met den Zoon), voor
den mensch ten beste. — 363. W or d t v l e e s c h, wordt n i e t: zinspeling
op Philipp. II: 7. — 366. 0 uterplat: vlak des altaars. — 368. Prachen:
bedelen. — 372. 't V ernuft: hier : „de menschelijke reden, het menschelijk
begrip." De dichter kan hier gezinspeeld hebben op Yes. LX : R. — 373. A 1
't stamhuis: heel Israel. — 376. Dees' voetschabel: Zie Esra
XXVIII : 2. De verbondkist wordt hier bedoeld.
VONDEL V.
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Werd sidderende in Sion aangebeen :
d' Aartspriester trad, maar eenmaal 's jaars, alleen
In 't hoogste koor, en stortte zijn gebeden
Voor 's Godheids kist ; haar eerverzuimers leden
Geen lichte straf; dat tuig' de Bethsamijt
En Filistijn, en hij, die, ongewijd
Ten priesterdomme, om beters wil, durf raken
De Heilkist, slechts van verre te genaken ;
d' Orakelkist van onbederfzaam hout,
Alszins verguld, bekorst met , louter goud ;
d' Orakelkist, betrouwd aan 's burgers woning
In 't eind de rotse en tempel van den koning.
Het bergen vandees' Heilkist trouw en kuisch,
Zijn zegen giet in Obededoms hues;
Maar Michol, uit haar venster, Davids dansen
Voor 's heiligdoms aanbedelijke glansen,
Beschimpende, verdort, blijft kinderloos,
En voelt de kracht van 's Godheids gloriedoos,
Bewaarster van het beeld, waarvan u 't Wezen,
Zoo hemelhoog en nooit genoeg volprezen,
Gegund wordt tot een vrijburg, eer de dood
Zich openbare en zien laat', bleek en bloot,
Gelijk ze spookt met vleeschelooze kaken,
En aanstapt, dat haar dorre schenkels kraken.
Welzalig, die, in 't hijgende verdriet,
Naar dezen troost en vasten vrijburg vliedt:
Wanneer u macht van vijanden ontzeggen,
Is 't veilig in Gods schaduw stil te leggen ;
wisser dekt
Geen Cherubijn den ,
ugel
Dan Christus zelf, wens
vlewijder strekt;
De klokhen dekt haar ongepluimde kieken,
Maar God zijn kind met dees' genadewieken.
0 zielen, die belast zijt en belad,n !
Hier rust uw heil, aanbidt dit hemelgraan.
Des konings harp kan dees' geheimnis raden,
Wanneer ze speelt: Zij aten en aanbaden;

379, 380. Zie Hehr. IX : 7. — 380. I Sam. V en 1 Kon. VI: 19. —
381`383. Zie Num. IV : 15, i Sam. VI : 6, 7. 1 Esdr. XIII : 9, 1o. -385. De verbondkist was van onverderfelijk hout gemaakt. Zie Exod. XXV :
1o, II. - 386. Alszins: geheel. — 387. Zie 2 Sam. VI : 1o. — 389. Zie 2
Sam. VI : I I. — 393. V erdort: wordt onvruchtbaar. Zie 2 Sam. VI :
56-22. — 394. 's Go dh eid s gl oriedoos: de bonkist, welke de glorie
des Hemels omzweefde. — 395. Het beeld: het manna. — 403. 0 n tzeggen: den oorlog verklaren. — 409. Zie Matth. XI : 28. — 452. Zie
Psalm XXII : 3o.
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let vreemds, gebeurd of nappals te ge,sclaidn,
Doch 't beurde n.00it; zoo kon 't zijn maw voorzien,
Veel eeuwen, eer d' aanbidding van, dit 1oren,
415
In God en vleesch veranderd, wierd geboren ;
Veel eeuwen, eer de Godheid, order schijn,
Van muskadel en uitgepersten wijn,
Wierd aangebeen, van hoogen en van lagen,
420
Die door 't kristal van wijn of wijudruif zagen
In 't aartsgeheim, ontsloten voor de Bplid
Des Bruidegonas, die laof noch kelder suit
Voor haren lust en mond, zoo rijk in 't roemen ;
Daar hij haar laaft met appelen, met bloemen
Het hart verkwikt, en met zijn vrucht verinaakt,
42 5
Die door de keel haar, tot de ziel toe, smaakt.
Dan roept zij : „o mijn lief, o hoofd der vorsten!
Gij hangt, als myrrhe, in 't midden op mijn borsten.
Gij zit mijn druif, en drenkt mij met een stroom
43 0Van wellust, vreugd en blijdschap, zonder toom."
De wijndruif, aan de druifbeek afgesneden,
Beloofde 't heir een land, zoo schoon als Eden ;
Dewi.j1 die tors in grootheid overwoeg,
En boog den stok en schouder, die hem droeg,
Tot een bewijs, wat welige landouwen
435
Den stammen staan te winnen en te bouwen.
Het toonbrood lag, in Mozes' hutte, op goud,
Voor 's priesters mond; het Manne werd betrouwd
Aan 't gouden vat, daar kunstige Englen glommen
440
In 't koor, om 't jaar van Aron eens beklommen;
Geen slechte roem, voor 't Joodsch woestijnbanket.
Het Paaschlam, vrij van opspraak, vlek en smet,
Werd wel de bron der gaven opgedragen,
Die 't heir verloste, en Memfis trof met plagen
Zoenoffer werd van niemands hand geroerd,
445
Dan die het merk der Godgewijden voert
Van niemand dan van Levies mond gegeten,
In 't Heiligdom ter tafel aangezeten;
Maar toonkorst, mann', zoenoffer, druif noch lam
41 4. 't Beurde nooit; zoo kon 't zijn snaar voorzien: doch daar
zulks nog geen plaats had gehad. — 418. Musk a del: druif. — 423. Zie
Hoogl. 11: 4, 5. — 428. Zie Hoog4 I : 12, 13. — 431. De druifbeek: Zie Num. XIII : 24. - 433. Tors: bij letterkeer voor tros.
439. Zie Exod. XXV : 18. — 440. De Hoogepriester betrad het Heiligdom
niet meer dan eenmaal in 't jaar. Zie de Lev. Wetten en Nebr. IX:7. —
44 1. 't Joodsch woestijnbanket: het manna. — 442. Zie Zrod,
XII: 5. -- 443. De bron der gaven: aan God. Zie 7acob. 1:17.
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Ontvingen ooit, van priesterlijken stam,
Eerbiedigheid, die van een Godheid tuigde,
Waarvoor men zich, als voor een Godheid, buigde ;
Want drank of spijs, die slechts het lichaam sterkt,
En voor een tijd, in grove harsens, merkt
Een weldaad, eer gebeurd aan Gods geslachten,
455
En 't groot geheim, nog staande te verwachten,
Versmad,n deze eere, als snoode afgoderij.
Geen offergast van Aron stond ooit vrij,
t' Aanbidden spijs der Wet, of merkgerechten,
Als God ; men moet aan God de Godseer hechten,
460
Geenszins aan stof, nog nooit met God vereend :
Zong David dit, zoo had hij God verkleend,
Wiens eere en lof zijn schelle harp ontvouwde ;
De Godsspijs dan, die hij zoo vroeg aanschouwde
En aanbad, was 't beteekende Offerlam,
46 5
't Waarachtig vleesch, waarin de Godheid kwam,
Ter goeder tijd, te voorschijn, om de zielen,
Die bevende voor haar op 't aanzicht vielen,
Te zegenen, op een verholen wijs,
470Met zich, de rechte en aangebeden spijs.
Nu zingt de Kerk met vreugd, uit 's Konings bladen,
Ter goeder uur : Zij aten en aanbaden.
Nog liet de harp u na dit hoofdbevel
En erfgebod : Aanbi a't zijn voetschabel,
Naardien zij heilz:c is ; en Esaias
475
Riep overluid, v66r d' aankomst van Messias,
In 's Hemels naam : De Hemel is mijn Croon,
Mijn voetbank d' garde. Indien gij nu den toon
En galm van bet dees' vierige Profeten
Te gader huwt, hoe kwijt gij uw geweten ?
4 80

450

465. Deze offerspijs was dan Christus' lichaam, het leven der ziele. —
473-5 29. Dit wordt gevat uit het vergelijken van Davids en Esaias
spreuken, aldus vereenigd door Sint-Augustijn, die, tegen Donaat en Arrius
gekant, met de zalige Oudvaderen, Ambroos en Jeroen, overeenstemt. Kantteekeningen der oude uitgave.
455. Die van een Godheid tuigde: die getuigde, dat men een Godheid erkende, die daarbinnen school. — 452. B u i g d e : ik herinner mij niet,
dezen gelijkvl. vorm van 't imperf. van buigen elders bij Vondel te hebben
aangetroffen. Hij laat zich al zoo goed verdedigen als die van v r a a g d e,
j aagd e, schendd e, enz. — 454-456. Lees : die voor een tijd, aan een
nog onbeschaafd yolk, tot gedenkteeken moest verstrekken eener ontvangen
weldaad of eener toekomstige geheimenis. — 458 Geen offergast van
Aron: geen Priester naar de ordeninge Aarons. — 459. Merkgerechten:
gerechten, afgezonderd tot een gewijd gebruik. — 474, 475. Zie Psalm
XCIX : 5. — 477, 478. Zie Yes. LXVI : I. — 480. Hoe kw ij t gij u w
geweten: hoe legt gij het aan, om uw geweten niet te bezwaren.
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Aanbidt en eert gij d' aarde, een element,
De donder dreigt, het vier des bliksems schendt
Vermetelen, die zich zoo dol vergapen,
En eeren niet den Schepper, maar 't geschapen :
Dien loggen klomp, zoo woest en ongevormd,
48 5
En om wiens korst het water bruist en stormt.
Die Geest heeft nooit afgoderij geboden,
Noch zijnen roem vereerd aan valsche Goden.
Verwaarloos liefst 't geen u wordt opgeleld,
490Te godloos. Neen, 't waar ongehoorzaamheid
Te stoppen 't oor voor aangebeden lippen.
Hier drijft uw ziel, als midden door twee klippen,
Bij nacht. Wat raad ? Zoek Christus, 't ware licht ;
Dat schijnt u toe, en opent u gezicht ;
Dat wijst u, hoe gij veilig, door het midden
495
Der barning heen, de kleiaarde aan kunt bidden,
Ook zonder schand voor afgod te begaan.
Hoe dat ? Hij nam van aarde kleiaarde aan ;
Naardien zijn vleesch van aarde is voortgekomen,
En fezus, God en mensch, heeft aangenomen
500
Zijn vleesch en bloed, van 't vleesch der Moedermaagd,
Maria zelf, wiens ootmoed God behaagt ;
En mits Hij hier zijn dagen heeft gesleten

505

510

5 15

In 't vleesch, en gaf zijn dischgenooten t' eten
Zijn eigen vleesch, tot heil, zijn opperste eisch ;
Zoo eten nu geen gasten van dit vleisch,
Voordat zij 't eerst aanbidden, in hun zielen.
Nu blijkt, hoe gij voor Gods schabel kunt knielen,
En storten voor zijn voetbank uw gebeen ;
Een dienst, die niet de Godheid tergt, o neen,
Maar eer verwerft haar zalige genade.
Wie dit verzuimt, vervalt in schuld en schade.
Zoo leerden wij eer kraken Davids galm
En gouden noot, om 't pit van zijnen psalm;
't Gemijterd hoofd des zetels, te Hippone,
Sint-Augustijn, verdadiger der krone
Van Christus; 't zij zijn glorie wierd bestreen
Van Heidensch brein, of dolle Manicheen,

488. Roem: lofgezang, verheerlijking, — 497. Schan d' voor a fg o d
te begaan: zich schandelijk voor een afgod te buigen. — 511. E e r :
veeleer, integendeel. — 513. Kr aken: beteekent hier : „recht begrijpen,
de kern van iets vatten." 't Woord slaat op 't daarop volgende no o t,
't welk hier in zijn dubbele beteekenis wordt opgenomen. — 515. T e
Hi ppone: Augustinus was Bisschop van Hippo in Afrika. — 518. M a n ich e en: deze werden aldus genoemd naar Manes, die de leer voorstond,
dat er twee beginselen zijn, een, oorsprong van het goede, en een, bron
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Of Donatist, in ijver ongebonden,
Of van den Draak, die bruist, /net zeven monden
Des Nijls, daar hij zijns adems gift ontdekt,
En met den staart den hemel ommetrekt,
En nä zich sleept een nacht van donkre starren,
Die elk haars weegs verstrooien en verwarren; —
Sint-Augustijn, mijn voedsterkind, mijn held,
525
I-heft zoo gevat, 't geen 's Konings vinger spelt,
En aangebedn Gods bank in d' outerspijzen,
Waarop doorgaans al d' oudste vingers wijzen,
't Milaansche Licht en d' overlichte cel
Van Sint-Jeroen zien, door Gods voetschabel,
530
Des Heilands vleesch en lijf, vanouds, als heden,
In Latium en Grieken aangebeden.
Had Christus' mond alleen zijn offergast
Bet nuttigen van vleesch en bloed belast,
't Waar schijnbaar, dat hij d' offereer wou missen,
535
Bij 't nuttigen der dischgeheimenissen ;
Maar nu zijn school op 't hoogtijd wordt genood,
Om etende t' erkauwen zulk een dood,
Waardoor de ziel verworf dat lachend leven,
540Om drinkende rondom het Kruis te zweven,
En aan te zien dien lijder, doodsch en bang ;

520

533-543 . Christus' dood bij het nuttigen gedacht en gecerd, maar het
voorbeeld der koperen slange, en met een lofzang van zijne jongeren geprezen. Kantteekening der oude uitgave.
van alle kwaad; voorts, dat alle dingen lichamelijk zijn en niets geestelijk;
dat hij de parakleet was, door Christus beloofd; dat vleesch en wijn in
zichzelven onrein zijn en niet gebruikt mogen worden; dat de zielen der
afgestorvenen in anderen verhuizen, enz. — Augustinus had vOOr zijn
bekeering tot die sekte behoord. — 519. 0 f Don atis t: Donatus, Bisschop
van Numidoe, was het hoofd en de stichter van de sekte der Donatisten.
Hij leerde, dat de doop, niet door een zijner aanhangers toegediend, onwettig
was; dat de Kerk enkel uit rechtvaardigen — natuurlijk uit hen, die 't met
hem eens waren — bestond, en dat de Heer hem gesteld had om den
godsdienst van alle dwalingen te zuiveren. — 520-524. Door den Dr a a k
wordt Arius bedoeld, die leerde, dat de Zoon Gods een geschapen wezen
zou zijn, niet eenswezens noch gelijk met den Vader, enz. De allegoric is
oiitleend 'aan Openb. XII : 3, 4. — 528. Voor: waarop de aloude Profeten
in hunne voorzeggingen plegen te doelen. — 529. 't Milaansche Lich t:
Ambrosius, Bisschop van Milaan. — 529, 53o. d' 0 v erli c h t e c el v an
Sint- jeroen: Hieronymus had zich in godvruchtige afzondering een juist
begrip gevorm'd van den zin der H. Schrift. — 532. Latium en Griek en:
de Latijnsche en Grieksche Kerk. — 533. Z ij n o ffe rgast: hem, die aan
't Avondmaal deelneemt. — 537. Z ij n school: zijn leerlingen. —
538. T' erkauwe n: te bepeinzen.
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Die, voor elks oog gehangen koopren Slang,
Genezende d' aanbidders, onder 't -eten,
Van 't moordvergift der helsche slangebeten;
Zoo blijkt het, hoe d' alwijze Majesteit,
545
U voedende, zichzelve voedt en weidt,
In zulk een , dienst van Godseer, haar geschonken:
Gelijk de twaalve in Jezus' lof ontvonken,
Met open keel, na 't heilig nachtbanket,
Besluitende al de feesten van de Wet,
550
Als 't lekkerste, gespaard voor kiesche tongen,
Die Christus' eere in zijn versmaadheid zongen.
Geniet de ziel hier 't vleeschgeworden %lard,
Wie twijfeit, dat den Zone toebehoort
Een -eer, zoo groot als d' eere van den Vader?
555
Wie eenen eert, vereert ze bet te gader.
Wie een onteert, onteert ze te gelijk.
De Vader zalft de Zoon tot hoofd van 't
En zet den Zoon tot rechter aller Heeren,
560 Opdat ze Hem, gelijk den Vader, eeren;
Want , overmits des Vaders en des Zoons
Eenwezigheid een ,zelfden glans des troons
Hem toeschiet, die het merk zoekt van ,Gods stappen,
Zoo rijst Hun eer met even hoop trapper.
565
De Vader schept in d' eer des Zoons vermaak,
Al dekt de Zoon zich bier met verve en smaak
En geur, voor 't licht van zijns ,aanbidders oogen ;
Of anders had Sint-Jan zichzelf .bedrogen;
Dees' Morgenstar, die t(eer ze boete riep,
570
En rees voor 't Licht der wereld, nog zoo -diep
Beneen (de kiln van 's moeders lijf gedompeld)
Van Christus wierd verrast en ,ovetrompeld.;
Daar d' ,eene nicht haar andere nicht tbegroet,
En schichtig merkt, met haren zw.angren voet,
Ter :goeder tour, ,de Priesterlijke drempels.
575
Dit hupplend wicht aanbad den God des tempels
553. Christus ikomt d' aaribiddinge toe, gen* , den Vader. 568. 'SintJan, d' ongeboren morgenstar, aanbad Christus, de zon, nog in het ,maagdelijke lichaam besloten. Kantteekeningen der oude uitgave.
542-544. Zie yoh. III: 14, 15. Num. XXI : 9. — 549. Zie Matth.
XXVI: 3o. — 558. Toespeling op Psalm II : 6-9. — 563. Toesc hi e t :
D ie het merk z o ekt v an Gods ,s t app ea: die de
tegenstraalt.
569. Dees' nor gensta r: Johannes de
Godheid tracht op to sporen.
: 8. — 573. D' eene
Dooper. — Eer ze :bo et e ri e p zie Luk.
haar an d r e n i c h t : Marie en Elizabeth. — 474, 575. De zin is : ttermij1
zij, in zwangerschap, ‘den drempel van Zadharias betreedt. — 576. Zie
Luk. II : 41.
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Van 't kuische lijf, 't bezielde altaar van God.
Elizabeth, verblijd om 't zalig lot,
Haar lieve nicht, Gods Moeder, toebeschoren,
58o Aanbidt de vrucht der Maagd, en 't ongeboren ;
z' Aanbidt die vrucht door d' ongeboren vrucht,
Die in haar lijf nu opspringt en verzucht,
En wenscht dien Heer zijn heirbaan te bereiden,
Waarlangs hem 't y olk naar Sion mag geleiden.
Elizabeth, nu zwanger van haar spruit
585
En 's Hemels Geest, berst blijde en vroolijk uit:
,0 Heiland ! o, der sterfelijken Hoeder !
Wat lot was dit, dat zich uw eigen Moeder
Zoo laag vemeerde, en door mijn huisdeur drong?
Want op haar groete en heilzame intree, sprong
590
En huppelde het kind in mijnen lijve.
0, simple duif, Marie / aan u beklijve
Die zegen, u van Gabriel beloofd.
0, welk een zon van heil bestraalt uw hoofd,
Beschijnt uw haar! 't Believe u, hier te beiden
595
Drie maanden lang, te kort voor 't bitter scheiden !"
Maria zelf, met al haar ingewand,
Springt op, aanbidt en eert dit godlijk pand,
't Beloofde zaad, dat, in haar lijf besloten,
600
Noch nauwelijks zijn wortel heeft geschoten;
z' Aanbidt haar bloed, in 't bloed de majesteit
Van haren God, zoo menige eeuw voorzeld.
Drie koningen, die voor de kribbe lagen,
Aanbaden 't Kind, hoewel ze nergens zagen
605
Iets goddelijks, in Davids armen stal,
Verkleumd van koft, verdrukt van ongeval.
0 sterk geloof van 't Oosten ! dat loopt zoeken,
Met eene star, de zon bekleed met doeken,
En offren myrrhe en wierookgeur en goud
610
De vrucht der Maagd, dien ouden stok betrouwd:
578. Elizabeth aanbad den ongeboren Messias. — 597. Marie, de gezegende boven alle vrouwen, en vol genade, aanbad haar ongeboren vrucht.
603. Drie Koningen aanbaden den Joodschen Koning, in zijne kribbe.
Kantteekeningen der oude uitgave.
583. Zie Luk. I: 23. — 586. Zie Luk. I :41. — 590. Zie Luk. I: 43 . ---598. Zie Luk. I : 56. — 5 99. Zie Psalm CII :1. — 605. In D avids armen
stal: in den armoedigen stal van Bethlehem, Davids stad. — 609. Zie
Matth. II : i 1. — 610. Dien ouden sto k: Jozef, die, evenals de Apostelen, op de prenten altijd als een oud man, met een langen baard, wordt
voorgesteld.
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Het laat zich van 't vernuft niet ommezwindelen,
Noch ongeloof; maar staroogt door de windelen,
Door vel, door vleesch, op d' afgestegen vlam
En zon, bewolkt met vleesch van Jesses stam.
De moorder, die den doodkreet ving van 't leven :
„Mien God, mijn God ! hoe hebt gij mij begeven?"
En 's Hemels tong zag proeven gal en eek,
Daar God geen mensch, maar eenen worm geleek,
Zag door 't geloof, als door een verrekijker,
Gods Zoon, God zelf, gehangen aan den spijker,
En drijven op drie ijzers, naakt en bloot,
Die d' assen draait van 's hemels ronden kloot,
n 't Paradijs, zijn Noordstar, zijn verlangen.
Hij bad om in dien arm to zijn ontvangen,
Die aan het hout gerekt hing en gehecht.
Dat beet aan God gelooven, slecht en recht,
Verzoeken heil aan een gekruisten Koning,
Die zelf gestraft, met d' opperste belooning
Zijn dienaar troost, in 't bitterste der pijn.
Het punt van scherp geloof dringt door den schijn.
De Hoofdman zelf, met zijne Christverachters
En moordenaars, bij 't Kruis gesteld tot wachters,
Aanschouwende 't bezwijmen van het licht
Der middagzonne, en 't breken van 't gezicht
Der alziende ooge, en hoorende de woorden
Van 't stervend hart, die hem zijn hart doorboorden,
En voelende het rijten van de rots,
En 't sidderen der aarde, riep : „'t is Gods,
Waarachtiglijk, dit is Gods uitverkoren,
De rechte spruit uit 's Godheids stam geboren;
Een zwaar beticht, doch gansch rechtvaardig mensch!"
Het jammert hun, dat zulk een bloem verslens' :
Zij sidderen, de moed is hun ontzonken,
Die 't lam nog straks met stalen vuisten klonken
Aan 't schendig hout ; de dienaars van het Rijk

655. De Moordenaar aan het kruis aanbad den Gekruisten God. — 631. De
Hoofdman en Romeinsche soldaten aanbaden den Gekruiste onder het kruis,
ook na zijn dood. Kantteekeningen der oude uitgave.
655. Omzwindelen: omdraaien. — 652. Windelen, wendelen en
654. D. i.: de zon der Gerechtigheid, uit
windselen zijn synoniem.
den stam van Jesse. Zie Mal. IV : 2; Matth. I : 6; Luk. III : 52. —
617. Zie Matth. XXVII : 48. — 618. Zinspeling op Psalm XXI : 7. --627. Verzoeken aan: zoeken — bij. 631. Christverachters:
verachters van Christus. — 633, 635. Zie Matth. XXVII: 45. — 637. Matth.
XXVII: 55. — 639-645. Matth. XXVII : 54 ; Mark. XV : 39 ; Luk. XVIII: 47.
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Der wereld staan en sterven coder 't lijk.
z' Aanbidden 't lijk, van ziel en geest versteken,
Maar niet van God, betuigd door menig teeken,
Wie weigert dan t' aanbidden 't levend vleesch
Des zelfden Zoons, die opvoer en verrees?
De Christeer stond gehecht aan plaats noch tijden,
Zoowel voorhene, als na zijn bloedig lijden;
Op straat en weg en veld, in stal en huis,
Bij kribbe en disch en graf en onder 't kruis
Aanbad men Hem (van sterflijkheid omtogen,
Of lijdenloos) met hart en hoofd gebogen ;
Zijn Godheid straalde in der aanbiddren ziel,
Die, door dien glans verbaasd, ter aarde viel;
Zijn Godheid was de stof en rechte reden,
Waarom Hij wierd gediend en aangebeden ;
Waar 't lichaam is, daar volgt de Godheid mee:
Zoo hangt die dienst verknocht aan tijd noch sted.
't Geheimmerk dekt zijn lijf en Godheid 't' zamen ;
Zoo hoeft gij u dien Godsdienst niet te schamen,
Klaar uitgedrukt, door 't heerlijk hoofdgebod:
Aanbidt en dient alleen uw Beer en God.
Al wordt die naam den Vader toegeschreven,
Sint-Thomas noemde oak zoo 't verrezen leven ;
Waarom de Kerk, die voor de Godheid vecht
Van 't Woord, het eert, uit kracht van 't Godlijk Recht:
Gelijk de Harp die schoone Bruid, in 't midden
Van 't hof, Naar Heer en Koning aan leert bidden,
Den schoonsten mensch van 't menschelijk geslacht;
Dien mond bedauwd met zegen in zijn kracht ;
Dien Held, voor wiens geweer de haters storten;
Dien God, wiens troon den tijd zijn wiek zal lkorten ;
Dien God, van God gezalfd op hoofd en kleed,
Als nooit geen vorst, noch priester, noch profeet:
De koninklijke en kuische maagden haken,
Zich in zijn geur van eere, te vermaken;
En Hij, wiens staf d' onbillijkheid verdelgt,

651. De Christeere staat aan plaats noch tijd gebonden. Kantteekkening
der oude uitgave.
653-654. Matth. IX : 20-22; XXI : 8, 9. Luk. II: 17. Matth. LI : i r ;
XXVI: 7-14; XXVII : 54-61. — 659. De sto f: de oorzaak, de aanleiding. — 663. 't Geheimmerk dekt zijn lijf en godheid t' zamen:
in het Sacrament is het lichaam en bloed tevens met de ziel eu Godheid
van den Heer aanwezig. — 666. Zie Deuter. VI : 13. —670. 't Woord:
Christus. — 674. Zie Yoh. XX : 18. — 675-680. Zinspeling op Psalm
XLV : 3-8.

ALTAARGEHEIMENISSEN.

685

690

695

700

705

710

155

Zich deter tere, en billijk, geenszins beigt.
Ontziet men zich dien nooit genoeg geprezen
't Aanbidden, in de schaduw van het wezen
Des toevals ; zooveel onvolmaakter dan
Zelfstandigheid, zijn bron, naast God, waarvan
Zelfstandigheids en toevals wezen sproten ;
Gewis m' ontziet 't geen God nooit heeft verdroten,
Toen Hij verscheen, in schijn van vier of vlam ;
Of, als een duif, van boven dalen kwam ;
Of, in geruisch des winds, dan hard dan zachter.
De Godheid schat den Coeval voor noch achter
Zelfstaridigheid, gelijk uw laag vernuft;
't Welk, stamerende, in 's Hemels zaken suft
En twijfelt niet of 't moet de Godheid eeren,
Maar in wat verve, en onder Welke kleeren.
Dan braakt de hel haar zwarte gal op 't wit,
Alsof dees' rok den Kersten-God miszit,
Die zoo met schimp en smaad teruggezonden,
Herodes en Pilatus, die flus stonden
In vijandschap, vereenigt met een glimp
Van blijden peis, geboren uit Gods schimp;
Waarna zij bet, verstooten van Gods erven,
En over zee, ten schimp der menschen, sterven,
In 't rouwgewaad, in 't zwart, vol ongenoege ;
Want zwart de hel, als wit den hemel, voegt.
De Godheid kwam den stammen eer gemoeten,
Op klaar safier, dat onder hare voeten
Zoo zuiver blauwde, en scheen in 't oog, van veer,
Als d' open lucht, bij helder zomerweer:
Of zij ontsloot haar heerlijkheid den volke,

683-loo. Het kleed des Toevals van het Godgeheiligde behindert d' aanbiddinge niet; hoe goddeloos dit ook beschimpt wordt, van Herodes en
Pilatus, die, anderszins vijanden, hierin overeenstemmen. — 707. God verscheen eertijds in velerhande gedaanten, ook aan Johannes. Kantteekeningen
der oude uitgave.
691. Zinspeling op Exod. III: 2; Handel. VII: 3o. — 693. Zie i Kon.
XIX :II, '12. - 697. 0 p 't w it: op de witte kleur der hostie. — 698. Lees:
alsof deze bedekking den God der Christenen kwalijk voegde. — 699, 700.
De zin is: en 't met zichzelve oneens is; niet of, maar hoe men de Godheld moet eeren. — 704. En over zee .... s t er v en: Herodes, beschuldigd, in Judea opstand verwekt to hebben, en ±ich bij Calligula niet kunnende
verantwoorden, werd naar Lugdunum (Lyon) gebannen, en Pilatus, door
denzelfden Keizer, mar Vienne in Dauphine, waar hij, volgens de overlevering, zelfmoord pleegde. — 705. In 't r o u w g e w a a d, i n 't zwar t:
deze uitdrukking staat alleen als tegenstelling met het w i t, waarvan vs. 697
gesproken is. — 707-709. Zinspeling op Exod. XVI : xo — 7r1, 712. Zie
Exod. XL : 32.
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In eene gouden of in een zilveren wolke;
Of in een glans van licht of regenboog,
Gespannen van gemengeld kleur, omhoog.
Mijn arendsoog, dat in Gods boezem boorde,
715
Mijn arend, die Gods Moeder onderschoorde,
In 't barnen van zoo velerlei misbaars,
Zag haren Zoon, omringd van kandelaars
In 't lang gewaad, bedekken al zijn leden;
Het goud zijn borst, het sneeuw zijn kruin bekleeden ;
720
D' oogappels van zich branden met een straal ;
Zijn voeten glom, als brandende metaal:
Zijn schepter was een zevenstar ; zijn rede
Een schitterend zwaard, van weerszij scherp van snede :
Het aanschijn blonk, in Pathmos' bruinen nacht,
725
Gelijk de zon des middags, in haar kracht:
Zoo kwam Sint-Jan den grooten Heiland tegen,
Voor wien hij zweem en neerviel, gansch verslegen.
Sint-Pauwels zag en hoorde God in 't licht,
Dat hem verscheen en bliksemde in 't gezicht.
730
Geen wet verbindt de Godheid van den Zone,
Dat zij zich juist naar iemands zin vertoone.
De Hemel maakt Zijn heerlijkheid bekend,
In schijn van 't een of 't ander element,
Of in geruisch van wind of lucht of veder,
735
Of bij het schoon of bij onstuimig weder ;
Dees' Majesteit bedekt zich in den schoot
Van hemelsch blauw of van karbonkelrood ;
Of zat ten toon voor tweemaal twalef zielen,
740Op een smaragd, zijn stoel, waarvoor zij vielen
Op 't aangezicht, en smeten elk haar kroon
Voor zijn gezicht, als sardis, en zoo schoon
Als puik van jasp ; waarvan zich 't oog verwondert;
De zetel braakt vast vier en vlam, en dondert ;
Vier dieren, rijk van oogen, zingen lof
745
En eere toe den Vorst van 't eeuwig Hof :
Hoe voegt dat wit die vier en twintig grijzen,
Terwijl zij 't Lam, den Zoon, den Schepper, prijzen !
De schaal vol reuks en harpen eeren Hem,
713, 714. Zie Oj5enb. IV : 3. — 715. M ij n arendsoog: dat van Johan-

nes namelijk. — Dat in Gods boezem boorde: dat de bedoelingen,
in het gemoed van Christus gekweekt, zoo wel wist te raden. — 716. M ij n
arend: altijd Johannes. — 717. Lees : terwiji zij met zooveel lijden had te
kampen. — 718-726. Beschrijving, aan Oj5enb. I : 12-14 ontleend. -728. Openb. I:17. — 729, 730. Handel. IX : 3, 4, 8. — 735. Veder: wellicht een zinspeling op Psalm XVIII : 11. — 736. 1 K on. XIX : ii, 12. -738. Zie Exod. XII : 21. - 739-750. Zie Openb. IV : 2-10. V : 8.
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Die eeuwig leeft in 't nieuw Jeruzalem.
En waarom 't wit belachen, als een zotheid,
Dewijl het is de rechte dracht der Godheid,
En Gods livrei, waar geest of heilig zwiert,
En feest of dienst ter zaligheid versiert.
d' Orakelhut versiert zich met tapijten,
Gestikt met wit. De wijding der Levijten
Noch Arons riem en rok en tulleband
Versmaan geen wit, gelijk een merk van schand' ;
Ja, Aron zelf versmaadt zijn opperkleeders,
Wanneer hij, voor de wolke en Engleveders
Van 's Godheids kist, eens 's jaars, in enkel wit
Verschijnende, voor twalef stammen bidt.
d' Olijfberg kan der Engelen dracht getuigen,
Gelijk het graf, waarvoor Aartsenglen buigen ;
En Thabor zag weleer 't gezalfde hoofd,
Der Englen zon, in 't wit, dat sneeuw verdooft ;
Sint-Peters hart begost van lust te blaken,
Hij riep : „ai, laat ons hier drie tenten maken !"
De Vader borst ter wolke uit met dees' stem :
„Dit is mijn Zoon, mijn hart, dies hoort naar Hem,
Die op mijn berg verandert voor uw oogen,
En met dat sneeuw en krijt wordt overtogen."
Dat Jozef hier nog eens te voorschijn koom',
Die (spellende, uit den Koninklijken droom
Van koeien en van done en welige aren,
De zeven vette en zeven maagre jaren)
Tot Rijksvoogd en geheimraad wordt gewijd,
Met 's konings ring en keten ommerijd,
In witte zijde, op Faro's eigen wagen ;
Die 't blanke beeld van jezus heeft gedragen ;
Van fezus, die, onnoozehjk gehaat,
Wordt aangebeên in 't hagelwit gewaad

751. De witte dracht is Gode en Christus en zijne Engelen en Priesteren
eigen. — 773-778. Jozef, Christus' voorbeeld, in zijn vernederinge en
verheffinge, reed in witte zijde, op Faro's wagen. Kantteekeningen der
oude uitgave.

755, 756. T apij t en, ge stikt met wit: de tien overdeksels van witte
zijde, waarmede de tabernakel omhangen was. Zie Exod. XXVI : 1-56;
XXXVI : 37. — 756-758. De zin is: dat de Levieten in 't wit gekleed
gingen. Zie Exod. XXIX : 8. Levit. VIII : 13; XVI : 4. — 759-762. Zie
Levit. XVI: 4. — 763. Zie Handel. I : io. — 764. Zie Matth. XXVIII: 3. —
766. Zie Matth. XVII : 2. - 774-776. Zie Genes. XLI : 25, 31. -778. Ommer ii d: omkranst. Zie Genes. XLI :40, 43. — 780. Di e: dit ziet
op Jozef, als 't beeld van Christus.
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Der offerspijs ; het voedsel aller scharen,
Aandringende in zijn kerken, voor d' altaren.
785
De koningin der Mooren, die haar zon
(Om 't aanschijn van den grooten Salomon
't Aanschouwen) met kameelen rijk geladen,
Den rugge bood, en gaf dien vorst te raden,
't Ontvouwen 't geen zoo diep gedompeld lag;
Verbaasde zich, toen zij den tempel zag,
790
En 't elpen hof, de pracht en stoet van knechten,
Brandofferande en spijs en dischgerechten;
En, staande eerst stom voor dien ontsloten mond,
Borst uit: „ik peil een wijsheid, zonder grond,
'k Beschiet een top, van geenen reus te treffen;
795
De Faam, gewoon haar roemstof te verheffen
Tot walgens toe, verzweeg mij 't halve deel;
Al 't geen ik zie en hoor is eens zooveel.
Gelukkig, ja, gelukkig zijn deze ooren,
800 Die, om uw troon en disch, uw wijsheid hooren !
Geloofd zij God, die 't hoofd van zooveel raads
Dees' kroon opzette en zalfde in 's vaders plaats 1
Aanvaard dit good, dit wierook, dit gesteente,
En heersch met God, tot heil van zijn gemeente!'
805
Maar Salomon, met al zijn majesteit,
Verdoofde nooit, in zulk een heerlijkheid,
't Natuurlijk kleed van een verwelkbre lelie,
Veel min de bloem en kracht van 't Evangelic,
De blanke bloem van Christus, op het veld
810
Van 't hoog altaar, zijn jongren voorgesteld,
Tot eenen geur der ziele voor de zieken,
Die deze lucht, ter goeder ure, rieken.
Helene komt, met al haar Keizren, zien
Door 't lelieblad, op neèrgebogen knien,
815
Den Koning zelf, dien Davids zoon afbeeldde,
In 't kittelendste en 't bloeiendst zijner weelde.
785-821. De Koningin uit het Zuiden verwonderde zich over Salomon,
min heerlijk als een lelie op het veld; ongelijk min heerlijk als deze lelie
op het altaar; vOli. Keizerin Helene en alle Keizeren aangebeden, en naar
wien zoovele ouden vergeefs verlangden. Kantteekening der oude uitgave.
785. De K on in gin der Moore n: de Koningin van 't Zuiden. —
7 85-7 88. Die haar zon — den rugge bood: die uit de heete, onder
den Meridiaan gelegene, naar een meer gematigde luchtstreek reisde. —
789. Zie I Kon. X : I, 2. - 791. 't El pen hof: i Kon. X : 4. — 802. Zie
i Kon. X : I-II. - 805-808. Zie Matth. VI:28. — 813. Helene: de
moeder van Constantijn den Groote. — Me t al haar Keizr en: met al
haar nazaten.
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Zij staat verbaasd, daar 't kerkorakel scheidt
Het wit van 't zwart, en Gods verholenheid
Niet 'anger wil verbloemen noch bewimpelen,
Maar zulk een glans ontsluiten voor den simpelen.
Wat koning, wat Profeet verlangde niet
t' Aanschouwen en t' aanhooren 't geen zij ziet
En hoort van God, bedekt van 't licht der kleuren ;
Doch 't mocht hun, of Or hun sterfdag, nooit gebeuren,
Breng wierook, goud, gesteente, en strijk uw roem,
Ter eere van deze outerleliebloem ;
Wat eere kan te hoog ten hemel steigeren,
Zoo Englen zelfs 't altaar geen wierook weigeren ?
Wij, Engelen, aanbidden voor Gods troon,
En zingen lof den Vader en den Zoon,
't Onschuldig Lam, hetwelk uw schuld most boeten,
En nu omhoog de starren treedt met voeten.
d' Aanbidding van dien heimelijken schat
Niet duister ook uit teekens wordt gevat,
Van stap tot stap der ijverigste tijden,
Ontlast van kruis, of stenende onder 't lijden.
Sint-Pauwels straft 's Korinthers onbescheid,
Vermits het niet Gods lichaam onderscheidt
Van andre spijze, en tergt zijn taaie roeden,
Die 't krankbed slaan en d' aders leeren bloeden.
Mijn Pius straft, bij uitgedrukte wet,
Den reukelooz', die fezus' disch besmet
Met heilig bloed, en leert den wreevlen schrikken,
Ja, met zijn tong dat diere altaarbloed likken.

828. Gods Engelen bewierooken dit sneeuwwitte Lam. — 833-855. d' Aanbiddinge van Christus in het H. Sacrament wordt gesterkt door alle eeuwen;
door St.-Pauwels' dreigementen, door de Wet van Pius, Sint-Peters nazaat,
door Tertulliaan, door de kerkscholieren, voor een wiji het gezicht van
't altaargeheimenis geweigerd, ook met smaad der Kerke. Kantteekeningen
der oude uitgave.
817, 818. Daar 't kerkorakel scheidt het wit van 't zwart:
terwijl de Godspraak der Kerk de blanke waarheid uit de duisternis doet
te voorschijn treden. — 821-824. Zinspeling op Matth. XIII : 17 en Luk,
X : 24. — 828. Zinspeling op Oj5enb. VIII : 3, 4. — 829-881. Zie gpenb,
VI: 11, 12. - 836. De zin is : zoo in tijden van verdrukking als in tijden
van bloei. — 837-840. Zinspeling op 1 Korinth. XI : 27, 30. — 841. M ij n
P i u s: in den Romeinschen brevier staat op den I Oen Juli „feest van
S. Pius I. Paus en Martelaar," het navolgende: Pius Aqui leiensis ....
poenam statuit in sacerdotem, cuius negligentia de sanguine
Domini aliquid stillav erit: Pius van Aquileja heeft een straf bepaald
tegen den geestelijke, door wiens achteloosheid iets van 's Heeren bloed
gespild werd.
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Tertulliaan draagt zorg voor kelk en kruim,
En beeft, indien men 't Heiligdom verzuim',
Of iet vertrede of plenge en storte op d' aarde:
Zijn ijver schat dit lijf op zulk een waarde,
Dat hij vervloekt, indien de kunstenaar,
Die AfgoOn snijdt, het offere op 't altaar
Met zijne hand, geleken bij de vuisten
Der wreede JoOn, die God in 't lichaam kruisten;
Hij acht die hand eer waardig afgezet,
Dan dat ze zich aan 't Heiligdom besmett'.
Geen kerkscholier mocht met zijn ooge aanschouwen
Dit kerkgeheim, geen leerkind to betrouwen.
Den reden, die, het Kerstendom ten spot,
Gedijde, alsof het zijn verborgen God
En Godheid eerde in 't heimlijk en gestolen.
De schat en pracht vereerende 't verholen
Geheim en nooit volprezen zieljuweel,
Van overouds, betuigen u geheel
Wat anders, dan men schafte op Arons disschen ;
Waarom met recht d' Altaargeheimenissen
Zich legerden, en blonken overal
In zilver, goud, gesteente en bergkristal.
Geen rijkdom kan 's Geheimmerks eer bepalen,
Al schittert het in 't middelpunt der stralen
Van eene zon, of heldre halve maan,
Met kunst volwrocht ; al bidt de Kerk dit aan
In 't zilvren licht van eenen tilbren toren,
Al bergt een duff van goud dit hemelkoren,
Dat zielen kracht en zalig voedsel geeft;
Of zoo een lam schier knikkebeent en beeft;
Terwij1 het dekt, met dierbaar vlies en vlokken,
Het Kruislam, voor Pilatus' stoel getrokken;

864. De kostelijkheid, waarmede men het Hoogwaardige eerde, bevestigt
dit ook. Kantteekening der oude uitgave.
845-854. Deze verzen zijn een vertaling van hetgeen men bij TERTULLIANUS vindt Lib. de Idololatria, c. 7. Tota die ad hanc partem zelus
fidei perorabit, ingemens Christianum.... attollere ad Deum
Patrum manus matres idolorum.... eas manus admovere
corpori Domini, quae daemoniis corpora conferunt.... Proh
scelus! Semel Judaei Christo manus intulerunt: isti quotidie
corpus eius lacessunt. 0 manus praecidendae! — 859. Gesto1 e n: steelsgewijs. — 871, 872. De naam van tor en werd vanouds gegeven
aan de zilveren of gouden vaten, waar de hostie in besloten was en die de
gedaante hadden van een du if. — 874. De dichter zinspeelt bier op de
afbeelding van een zoogenaamd „Lam Gods," hetwelk een neergeknield
Lam voorstelt, een kruis dragende.
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Of zoo het schuilt in d' opgepikte borst
Des pellikaans, die kunstrijk vast den dorst
En honger van zijn jongen poogt te stillen,
Met hartebloed en aderen, aan 't lillen
Van bittre pijn. Ik heb door mijn beleid
't Altaargeheim, met kunst en kostlijkheid
Vereerd; geenszins om onwaardeerbren zegen,
Met Ofir en gausch Oosten op te wegen,
Als in een schaal ; al goot men eenen kiomp
Van al het goud des aardboOms; 't waar te plomp,
Zoo mijn Godwaarde en grijze Godverlichten,
Die d' oude Kerk door macht van schatten stichtten,
Door schatten slechts beoogden hunnen zoen.
Zij zochten zoo den ijver aan te voen,
Opdat het hart, door zulk een glans bewogen,
Te zuiverder voor 's Hartekenners oogen
Verschijnen mocht, en nimmer onbereid
Genaken 't licht der Offermajesteit.
Wat wulpschheid durf 't geheimmerk dan onthouden
d' Aanbiddinge, op den voorgang der alouden,
Besteende aan God hun wierook, purper, goud,
Kristal, gesteente en marmer, trotsch gebouwd
Tot aan de lucht ? Wat koorzang, welke altaren
Beval ik d' eer des godsdiensts te bewaren !
Met reden, meer door dier metaal geeerd,
Dan Mozes' Wet, in steenen gegraveerd,
Of Arons staf en wonderlijke roede,
Of 't Manne, een beeld van 't brood, dat zielen voedde.
En Christus zelf vermaakt zich met deze eer ;
Hoewel hij d' eer van Vorst en tijdlijk Heer
En titelden zich belgt en poogt te vlieden.
Sint-Magdaleen, genegen eer te bieden
Haar Heer, haar God, aan Simons disch te gast

890. De gewijde kostelijkheid diende om de harten des yolks in ijver en
eerbiedigheid te ontvonken. — 905-942. Christus zelf nog sterflijk, versmaadt geene kostelijkheid van albast en nardus: door twee schijnheiligen,
Judas en den Fariseus, in Maria en Magdalena bestraft: verdedigt door
d' allerhoogste Voorspraak, en gekroond met de belofte van hare gedachtenisse, door de Katholieke Kerk getrompet van het Oosten tot het Westen.
Kantteekeningen der oude uitgave.

877, 878. In d' opgepikte borst des pellikaans: men weet, dat
de pelikaan vanouds tot een zinnebeeld des Verlossers heeft gestrekt. -884. Ofir: het goud van Ophir. — 908. Sint-Magd ale en: de Roomsche
Kerk geeft dezen naam aan de vrouw, die de alabasterflessche over Jezus'
voeten uitgoot. Zie Matth. XXVI : 7.
VONDEL V.

II

162

ALTAARGEHEIMENISSEN.

910

Gebeden, breekt dat kostelijke albast,
En giet dien geur op 't haar, van God begoten
Met meer gena dan al zijn lotgenooten;
Nog schaamt ze zich t' ontmoeten zijn gezicht
Van voren, en volgt van achter haren plicht,
Als kwam ze 't lijk zijn leste staatsie manen.
915
Zij zalft, zij wascht zijn voeten met haar tranen,
Zij kust en droogt zijn voeten met heur haar.
Iskarioth en d' ander huichelaar
Bestaan dien dienst van eere te bedillen :
d' Een schat dien geur te spreien, schatten spillen,
920
Veel nutter aan 't nooddruftig hart besteed ;
En d' ander acht dien heiligen Profeet
Besmet, naardien dees' smet zijn lijf durf roeren.
Haar Voorspraak vangt dan aan het pleit te voeren,
Tot voorstand van 't verneerd, gekneusde hart,
925
En looft haar daad, die bet dees' wrijters smert:
„Gij, Simon, brusk in 't goede te versmaden,
Verzuimde zelf met water mij te baden;
Zij wascht mijn voet met haar gesmolten oog,
930
En wischt mijn been met pracht van vlechten droog.
Gij, huisvoogd, zuimde uw tafelgast te groeten
Met eenen kus; zij kust en likt mijn voeten.
Gij goot noch zalf noch olie op mijn hoofd,
Zij zalft mijn voet met balsem, mij beloofd ;
Zij toont aan mij haar liefde, waard vergouden ;
935
Haar wordt een boek vol doodschuld kwijtgeschouden,
Zijn rijz' getroost, en schrik' voor straf noch roe !"
Zoo keert hij 't hoofd dien Christverrader toe :
„Wat zorgt gij om den nooddruft te begaven ?
940Dees zalft mijn lijk, mijn lichaam, voor 't begraven.
De lieve geur van haar godvruchtig werk
Zal, Oost en West, zich spreien door mijn Kerk
En 't blauw gewelf, van mijnen duim gemeten,
Ja, tijd noch eeuw zal Magdaleen vergeten."
Iskarioth, die haren godsdienst haat,
945
912. Zinspeling op Psalm XLV : 8. — 918. d' Ander huichelaar:
Simon de Farizeeer. — 919. Zie Matth. XXVI : 8. Luk. VII : 39. —
923. D e e s' s met: deze besmette vrouw, deze zondares. — 925. Lees :
ter verdediging van de daad, door de boetvaardige vrouw verricht. -926. B el d e e s' w r ij t e r s: beide deze bedillers, Judas en Simon. —
927. Brusk in 't goede te versmaden: die zoo haastig zijt in het
berispen eener goede daad. — 928. Voor : hebt mij zelfs geen water aangeboden. — 929. Met haar g e s m olt en oog: dichterlijk voor „met haar
tranen." — 939. Begaven: met een gave voorzien. — 941, 942. Zie
Matth. XXVI. — 943. Zie yes. XL : 12.
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Staat op en worgt zijn ziel door 't Godsverraad.
Dat geene ziel haar hell dan zoo vergisse,
Noch, onder kruims en druifs gestaltenisse,
Verwaarlooz' nu t' aanbidden 't zelfde hoofd,
Denzelfden voet, en 't lichaam, haar beloofd
Op 't Godsaltaar, in schijn van mondgerechten.
Aanbidt, onthaalt zijn Godheid met uw vlechten:
't Altaar verstrekke een voet, daar God op rust :
Brengt nardus, zalft, bewier ookt, wascht en kust:
Verbezigt hier albast en geur en schatten:
't Geen Christverrak noch huichelaar kan vatten,
Dat bidt vrij aan, in huis, in kerk en hol:
Het Christsieraad zij prachtig en sta vol,
Tot roem des Gods, die Magdaleen verdadigt,
En hare boete en Christplicht begenadigt.
En niemand schrikke, alsof dees' Christdienst zij
Een brooddienst, en gevloekte afgoderij ;
Naardien het brood, door 't vier des woords versionden,
Niet wordt gediend, noch spijst godvruchte monden,
Daar 't loochenend zijn zellefstandigheid
Zijn toeval laat, die 't heilig Lam bespreidt :
Waarvan wij schier geen tuigen meer behoeven
Dan d' ouden, die d' afgoderij begroeven
En 't Heidendom verdelgden, door het pit
Van vast bewijs ; of brochten tot hun wit
Door wonderdaan, gedonderd door de landen
En steden, daar ze als heldre fakkels brandden,
En schenen weg des afgronds duistren nacht,
Ten spiegel van 't afgodische geslacht ;
\Vaaronder hier, door menig wonderteeken,

961-992. Dat deze Christendienst geen brooddienst zij, betuigt ons de
bekeering der Heidenen door den ijver der Roomsche leeraars, die met hun
licht den nacht der afgoden verdreven; gelijk Sint-Willebrord, in deze landen
door wonderdaden vermaard, niet door duivelarij, gelijk godslasteraars
roepen, maar door Gods almacht en het gezegende Kruis. Kantteekening
der oude uitgave.

946. Match. XXVI : 14, 1 5. — 947. V ergisse: voor verkeerdelijk
opvatte. — 947. De zin is: buigt u voor zijn Godheid; volgt Magdalena's
voorbeeld. — 955. V erbezigt: verspilt. — 958. S t a vol: zij volledig. -962. Een gevloekte afgo der ij: de woorden uit den Catechismus.
963. Het brood, door 't vier des Woords verslonden: het brood,
dat, ten gevolge der wijding, zijn zelfstandigheid verloren heeft en in het
lichaam van Christus veranderd is. -- 966. Zijn toe v al laat: alleen de
schijn of de gedaante van brood blijft behouden. — 971. Ge do nde rd
door de landen: waarvan de roem de landen doorklonk. — 975. Hier,
in deze landen.
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Sint-Willebrord de harten heeft ontsteken;
Die, daadlijk schuw van Wodan, Zon en Maan,
Dien Regenboog der Kerke baden aan.
En twijfelt gij ? Sla open 's lands kronijken,
Daar zal de trouw van deze waarheid blijken.
De wrevel schreeuwt, hoewel dit luttel sluit:
„d' Een Afgod dreef den andren Afgod uit."
Is 't waar? zoo heeft de Hel de Hel bestreden,
En krijg gevoerd met hare medeleden;
Zoo moet het rijk des Afgronds onder gaan,
Dat in zijn kracht, tot Christus' komst, zal staan,
En nimmer scheurt in hatelijke deelen;
Terwij1 het stookt zoo bloedige krakeelen,
Door ketterij of zucht tot baat en staat,
Waarvan zijn stoel op d' aarde zwanger gaat.
Geen Afgod heeft dan Afgoem uitgedreven,
Maar Jezus zij deze eere toegeschreven ;
Waar Hij verschijnt met zijn gezegend Kruis
En naam vol krachts, ruimt Belial het huis.
Hier lust het mij, door eene proef van wonderen,
Beknopt in 't oor des lasteraars te donderen,
Ter eere van 't Geheimmerk, geschoffeerd
Door 't zaad, dat geen Afgodendom bekeert
En 't Christendom verkeert, zoo eigenzinnig,
Zich kwetsende aan Gods prikkel, al te vinnig,
Door lasteren van 't geen het niet verstaat,
Of wil verstaan, uit schrik voor schade of haat
't Geheimmerk schuift het vlies van 't oog der jongeren,
In Ematis, daar zij naar Christus hongeren;
't Verkeert in steen in 's misbruiks valschen mond;

997-1031. Dat dit geen brooddienst, maar godsdienst zij, betuigen de
wonderdaden, waarvan hier eenige beknopt voorgesteld worden: ook de
wonderen te Amsterdam ter Heilige Stede gebleken, en elders in eenen
bijenkorf, daar de bijen een wassen Kerk om het Hoogwaardige stichtten.
Kantteekening der oude uitgave.

976. Sin t-W ill ebr or d: de bekende Geloofsprediker en eerste bisschop
van Utrecht. — 978. Dien Regenbo og der Ke rk e: Willebrord kwam
namelijk, na den stortvloed der Heidensche afgoderij, als een schitterende
regenboog, genade en verlossing verkondigen. — 981. De w r e v el: hier:
het Protestantisme. — 982. Lees: de eene afgoderij verving de andere. —
994. B e li al: eigenlijk deugniet; maar PAULUS bezigt het woord (2 Kor.
VI: 15) voor „den deugniet bij uitnemendheid, den Satan." — moo. Zich
kw etsende a an Gods prikke 1: zich Gods tuchtiging op den hals
halende. — 1001. Vergelijk Yucla 1o. — 1005. 't Verkeert in s t e en: dit
ziet op een legende, door SOZOMENUS, Hist. Eccl. Lib. VIII. C. 5. verhaald,
van een vrouw, die het Sacrament des onwaardig ontving, en in wier mond
het in steen veranderde.
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Het sart tot wraak den Libyaanschen hond,
Verscheurende den schender en verwaten;
't Heelt krankheen, lang van kunst en kruid verlaten;
't Vertoont een kind, terwijl 't geofferd wordt;
't Ontgordt het lijf, van spokerij omgord ;
Het vaagt het huis, van spokerij bezeten;
Het overtuigt het wroegende geweten ;
Het bloedt, indien 't de Joodsche ponjaard prikt;
't Ontsteekt een vlam, die 's priesters haren likt;
Het wordt verlicht van Englen op d' altaren ;

1006. Den Libya an s c hen h ond: de Donatisten, in de eeuw sterker
geworden zijnde dan hun tegenstanders, plunderden de kerken van deze
laatsten en wierpen het Sacrament den honden voor; doch deze — en dit
is het mirakel — verre van het aan te raken, vielen de heiligschenners
aan en verscheurden ze. Het gebeurde wordt verhaald door OPTATUS, Lib.
II, de schism. Donatist. No. 19. — ma. 't Heelt k r ankheén: dit ziet
vermoedelijk op de genezing van Gorgonia, zuster van Gregorius van Nazianza, over wie nader zal gesproken worden. De dichter kan hier echter
ook gedacht hebben aan de herstelling van Maximiliaan. — 1009. 't V e rtoont een kin d: Vondel kan hier het oog hebben gehad op een mirakel,
waarvan melding wordt gemaakt in zeker oud werk, getiteld de Vitis P atrum,
Lib. V, c. 18, en hetwelk hierop nederkomt: — Een kluizenaar, die lang
in de woestijn van Scete zijn verblijf had gehouden, was tot bet begrip
gekomen, dat het gewijde brood enkel het zinnebeeld van het lichaam van
Christus, niet dat lichaam zelf was. Vruchteloos hadden twee andere
kluizenaars pogingen in 't werk gesteld, om hem tot andere gedachten te
brengen; toen op hun gebed de Heer een mirakel wrocht, en de oude
man, zoowel als zij, den volgenden Zondag, in plaats van het brood, een
kind op het altaar zagen liggen. — Iwo. 't On tgor t het lij f: een bezetene
vrouw zou, volgens de legende, genezen zijn geweest door de aanraking
eener gewijde hostie, door Sint-Bernardus op het hoofd gelegd. Vergel.
ROSWEIDUS, RIBADINEIRA, Generale Legende der Heylighen, I Deel, bl. 64:
FLORIMONDUS REMONDUS, de l'origine des Heresies. Tom. I, C. 12.
AUGUSTINUS verhaalt, in zijn werk de Civit.
—I01.Hetvaghuis:
Dei. Lib. XXII, dat de Booze Geest, uit het huis van zekeren Hesperischen
hoofdman, door het lezen der Mis verdreven werd: en NICEPH. CALLIST.
Lib. XVI, c. 36 vertelt, hoe het Sacrament den Satan uit zeker kasteel
deed vluchten. — 1012. Het over tuig t: CYPRIANUS vertelt in zijn werk
de Lapsis, pag. 94, Edit. 1703, ooggetuige te zijn geweest, hoe een vrouw,
die aan afgoderij deelgenomen en er niet voor geboet, noch het zelfs gebiecht had, trillende ter aarde stortte. — 1013. Het bloed t: deze regel
ziet op het zoogenaamde Groote Mirakel van Brussel, 't Welk aldaar in den
jare 1369 zou zijn voorgevallen: het vloeien namelijk van bloed uit de
hostie, toen deze door eenige Joden doorstoken werd. Wie er meer van
weten wil, leze P. GRIFFET, Histoire des Hosties miraculeuses, of ga de
fraaie Go b elin s in de Hoofd- of Goedela Kerk te Brussel zien, waarop
de historie is afgebeeld. — 1014. 't On t s teekt een vla m: zie SULPITIUS
SEVERUS, over den H. Martinus Turonensis, en den Breviar. Roman, in
ii Novembr. Res,. ad Lect. 4. — 1015. Het wordt verlicht van
En glen: ik twijfel, of hier wel op eenige bepaalde legende gezinspeeld
wordt, en ben eer geneigd te gelooven, dat onzen dichter, bij 't schrijven
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Wat element moet niet zijn Godheid sparen ?

Hoe sidderen, voor 't Heiligdom beducht,
Het vier en d' aarde en 't water en de lucht !
van dezen regel, de afbeeldingen voor den geest zweefden uit het werk van
Marius op 't Amsterdamsch mirakel, in 't welk de hostie altijd met twee
knielende engeltj es als tenant s wordt voorgesteld. — 1018. Het vier en
d' a a r de en 't water: evenals Vondel hier bij de vermelding van 't vier
zeker gedacht heeft aan 't Amsterdamsch mirakel, waar de hostie uit het
vuur gespaard bleef, zoo heeft hij bij de vermelding van 't water kunnen
denken aan een ander mirakel, dat evenzeer hier te lande zou gebeurd zijn
en waarbij zij ongeschonden nit het water terugkwam. Bij de overige
verhalen aangaande dergelijke bijzondere bewaringen van het misbrood,
dient het bier bedoelde vooral niet onvermeld te blijven. Het zou dan
namelijk gebeurd zijn — wanneer heb ik niet kunnen vinden — dat uit de
kerk te Solwerd, in Groningerland, de zilveren kast, die de hostie bevatte,
gestolen werd. Het was den dieven te doen om 't zilver en niet om de
hostie, welke zij dan ook op eenigen afstand van de kerk in een gracht
smeten. Eenige dagen daarna werd de hostie ongeschonden in het water
gevonden. De mare van dat wonder verspreidde zich wijd en zijd door het
land en gaf aanleiding tot menigvuldige bedevaarten. Uit de opbrengst der
aanzienlijke giften, te Solwerd geofferd, werd aldaar een kapel gebouwd,
die de Capelle des werdighen hilligen Sacraments en ook ten
h i 1 li gen grave (d. i.: „heilige gracht") werd genoemd. In die kapel was
nu een waterput, uitmakende een gedeelte der gracht, waarin de Ouwel
was teruggevonden, aan het water van welken put men een bijzondere
genezende kracht toeschreef, en die daarom door vele kranken vlijtig bezocht
werd. Zoo belangrijk waren de inkomsten, welke de kerk te Solwerd hieruit
trok, dat er de nijd der Appingedammers en Groningers door opgewekt
werd, en er langdurige geschillen ontstonden, die, in 1525, door Paus
Clemens VII en bij een compromissale uitspraak van 1526, gestild werden.
In 1668 zochten de Hervormde Predikanten, aan wie de put ergernis gaf,
den Collator van Solwerd en Marssem te bewegen, de verwoeste kerk te
verplaatsen en de wonderdoende bron te dempen, en zulks, q u o c u n q u e
m o d o, dadelijk in 't werk te stellen. Hieraan werd echter niet voldaan, en
eerst in 1682 werd de put door den Predikant 011ershemius, op hoog gezag
gedempt, waardoor de bedevaarten vanzelf ophielden. In stede der Kapel,
door ouderdom geheel vervallen, is in 1783 een nieuwe kerk gesticht. Bij
de inwijding daarvan hield op 19 Juni van dat jaar A. H. Swaan,
Predikant te Tjamsweer, een leerrede, welke naderhand te Groningen in
druk uitkwam, met belangrijke aanteekeningen voorzien, en met afschriften
van de bul van Paus Clemens VII en van de uitspraak van Rudolphus
Myssche in 1526. De weg, die langs de kapel liep, en vroeger de w e g
ten h il ligen grave heette, wordt thans nog „de heilige weg" genoemd.
Hij loopt ten oosten van Appingedam uit den kunstweg, die naar Delfzijl
geleidt, noordwaarts op, en gaat daar over in den kunstweg, die naar
Holwierda loopt, en verbindt zoo die twee kunstwegen. De weg is ongeveer
tien minuten gaans lang en vrij smal, zoodat twee rijtuigen er elkander
niet dan met moeite kunnen voorbijgaan. Van den kunstweg naar Delfzijl
uit, en noodwaarts gaande, loopt de weg onmiddellijk ten westen langs
Solwerd, en langs het punt, waar de Heilige Kapel gestaan heeft bij de
wierde, op welke de Kerk van Solwerd gebouwd is. In gemelde kapel
werd sedert 1536 -- toen gedurende den krijg tusschen de Groningers en
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Het vratig vier trompette, o Amsterdammers!
Den Amstel toe, hoe God in d' Outerlammers
Wordt aangebeên, daar 't vinnigste element
't Aartsheiligdom der kerke zengt noch schendt,
Hetzij men 't laat de kolk des haards bevolen ;
Hetzij de vlam uw koopstad left in kolen,
Met Gods kapel en 't heilig pauweljoen;
Daar zelf de gloed der zerken noch de schoen
Der burgren blaakt; waarom zij 't Wonder groeten
Eerbiediglijk, met ongeschoeide voeten,
Als Amrams zoon de heiligheid der steè,
Daar 't vier in 't bosch het loof geen hinder de.
De Bijen, die Urbaan zijn schild versieren,
d' Eerwaardigheid van dees' Geheimnis vieren,
En vlechten door Gods aandrift, om Gods merk,
In haren korf, een kleine wassen kerk,
Met venstren, koor, altaar en galerijen.
Het is dan reen, dat mijn vernufte Bijen,
Vast zwarmende om den Bijkorf van Urbaan,
Om 't Heiligdom geen wassen muren slaan ;
Maar diamant, karbonkels en metalen,
Waarop de zon zich blind ziet met haar stralen.
't Was billijk, dat zijn Bijzwarm, spade en vroeg,
Ten Kruisberg vloog, van waar hij met zich droeg
Het hemelsch puik van kruisdauw, sap en geuren
Geschept uit rote- en outerleliekleuren;
Al stof tot was en honig, voor den korf

Gelderschen de oude kerk met de daarnevens staande huizen eene prooi
der vlammen werd — tot op het jaar x681, volgens anderen tot in 1783,
de openbare godsdienst verricht. De h i Ili g e g r a c h t bestaat nog in de
gedaante eener gewone sloot. Ongeveer bij het midden daarvan wijst een
verhevenheid, met puin doormengd, de plaats aan, waar de wonderdadige
put geweest is. Zie Tegenw. Staat van Stad en Lande bij W. A. BACHIENE
in zijn Beschrijving der Vereeni gde Nederlanden, Deel III, bl. 215, 216;
BRUCHERUS, Gedenkb. van Stad en Lande bl. 66, 77; W. H. BRUCHERUS,
Geschied. van de oak. der Kerkherv. in de Prov. Gron. bl. 6o in de noot;
BACHIENE Kerkel. Geographie; R. FEITH, Register van het Archief to
Groningen, I. 311, n o . 6 ; 312, n 0 . 13; 316, n0. 10; 321, n0. 15 ; 348, n0. 20;
36o, n°. io en II, en 37o, n°. 19. De meeste bijzonderheden, hierboven
vermeld, ben ik echter verschuldigd aan de nasporingen van mijn geleerden
vriend Dr. Westerhoff. — 1020. d' 0 uterlammers: Christus wordt
voorgesteld als een 1 a m, de hostie derhalve als een o u terl a m. In deze
regels wordt gedoeld op het Amsterdamsch mirakel, waarvan bereids gesproken is. — 1029. Zie Exod. 111 : 5. — 1034. Een kleine w a ssen
k erk: dat bijen in een bijenkorf om een daarin gelegde hostie een kleine
wassen kerk zouden gebouwd hebben, wordt o. a. door CARSARIUS Ill.
mirac. et hist. Lib. IX, c. 8, verteld.
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Der ziele, om wie Gods bloem verwelkte en storf.
Om, door een klaar, aloud, roemwaardig wonder,
U, in dien dienst en Godseere in 't bijzonder
Te stichten, lust mij nog terug te teen
Vele eeuwen, naar Gregoor Nazianzeen,
Dat Oostersch licht, 't welk onder zijn scholieren
Telt Sint-Jeroen en anderen, waard te vieren.
Nu luister toch, wat die doorluchte held
Der Kerke u van Gorgonia vertelt,
Zijn zuster zelf, de spiegel aller vrouwen,
Die trouwende ook de hand des Heilands trouwen,
Zij rijgt een snoer van deugden om haar hals,
Haar godsdienst, rein en louter, wraakt het valsch,
Zij ijvert slechts den Opperste ten prijze;
De broeder roemt haar daad, op deze wijze:
„De felheid van haar krankheid, buiten 't spoor
Der koortsen, sloeg al 't lichaam door en door,
En kookte 't bloed, dat, stremmende in zijn ken,
De leen verstijfde, alsof ze marmer waren,
En holp het brein aan 't hollen ; niet een poos,
Maar deze kwaal hield aan, als endeloos,
En baarde een meer dan menschelijke ellende,
Die d' artsen tartte en kunst noch kruiden kende.
Der ouderen godvruchte tranen, eer
Omhoog verhoord, vermochten nu niet meer.
De kerkgebeen des ganschen yolks in rouwe,
Als om zichzelf, gestort voor zoo een vrouwe,
Die al de stad te bedd' holp van verdriet ;
Al wat men zocht of aangreep was om niet.
Wat doet dees' ziel, nu ieder zit verlegen ?
Aan welk een arts verzoekt ze troost en zegen ?
Ai, luister toe, bier lett dit wonder thuis:
Toen iedereen nu wanhoopte aan haar kruis,
En niet vermocht met bidden, schreien, wenschen,
Ging zij den arts, den toevlucht aller menschen,
Bij duister nacht opkloppen, op een stored,
Waarin zij juist een drop verkwikkings vond.
Zij werpt zich vlak, met een gerust betrouwen,

1047. Dat dit geen brooddienst, maar godsdienst zij, betuigt Nazianzeen,
met het voorbeeld van zijn eigen zuster Gorgonie. Kantteekening der oude
uitgave.

1056. Die trouwende ook de hand des Heilands trouwen:
waarschijnlijk meent Vondel biermede: „die ook na hun huwelijk in kuischheid voortleven. — 106o. Het verhaal is te vinden bij GREGORIUS van
NAZIANZE, in zijn Orat. XI, pag. 187. — 1079. N ie t: niets.
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Voor 't outer near, met hand en knie gevouwen,
En roept luidkeels, ootmoedig en verne6rd,
Hem aan, die hier op 't outer wordt geeerd,
En van hun last de harten kan ontladen ;
Zij maalt hem voor de rij der wonderdaden,
Ten troost zijns yolks gebleken, van 't begin
Der wereld aan, alle eeuwen nit en in ;
1090
Naardien ze 't schrift der oude en nieuwe schachten
Des Heilboeks drukte, in 't blad van haar gedachten.
Dus ijverende, en meer en meer beroerd,
Wordt ze, uit de streek der schaamte, als weggevoerd ;
1095 Doch prijselijk en deugdzaam en godvruchtig,
Naarijvert ze de hand, die, zoo Christzuchtig,
Aanroerende den zoom van 't Christgewaad,
De bloedwel stopt, door zulk een toeverlaat.
Nu neig uw oor naar zusters daad te stouter :
I 100
De kranke, met den hoofde tegens 't outer
Vast leunende, berst uit met luid gesteen,
En smelt in druk, als eertijds Magdaleen
In tranen, van Gods voeten opgegolpen.
Zij zucht, zij steent en zweert niet ongeholpen,
1105
Niet ongered te scheiden van 't altaar.
Zoo overstrijkt ze al 't lichaam, hier en daar,
Met artsenij van tranen, die ze sprengde

1085

I 1 10

1115

In hare hand ; waaronder zij iet mengde
Van 't Heiligdom des dierbren lijfs of bloeds,
In hare hand verborgen ; zoo vol moeds,
Vol hoops, gevoelt ze, o wonder, nooit volprezen !
Zich, op een sprong, van alle wee genezen.
Zij springt van vreugd en scheidt een vroolijk mensch ;
Die nu te loon ontving, naar heuren wensch,
Hetgeen zij wenschte, en God hadde afgebeden ;
Haar sterk gemoed verworf die kracht der leden."
Zoo zet de broth. zijn zusters daad ten toon,

1096-1098. Zinspeling op het verhaalde bij Mark. V : 25-35. —
no8. Waaronder zij iet mengde: dat men gseltj e heeft Vondel zelf
onder het verhaal gem eng d, daar Gregorius er geen gewag van maakt.
Zooals deze de zaak dan ook voordraagt, kan zij bij ieder, die maar
eenigszins bekend is met den overwichtigen invloed, welken een vaste
zielsovertuiging op een lichaamstoestand uitwerkt, gereedelijk geloof vinden,
zonder dat genezing aan eenige bovennatuurlijke oorzaak behoeve te worden
toegeschreven. Die bijmenging van het i e t s van 't heiligdom en nog
wel in ha a r hand verborge n, bederft den eenvoud van 't verhaal en
geeft er een kwakzalverachtige tint aan, waarmede de vrome Kerkvader

het niet bedoelde te kleuren. — m3. En s c h e id t een vrool ij k
mensch: en scheidt als een vroolijk mensch.
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Nadat haar asch te rust ging bij de doOn ;
Hij meldde 't nooit gedurende haar leven,
Maar sedert, sterk van zielschrik aangedreven,
Bazuint hij 't uit, opdat dit wonder klink'
In ieders oor, en Jezus' eere blink'.
Men mag 't geheim der Koningen niet mellen,
Maar onbeschroomd Gods werken elk vertellen.
En, of de nijd van spijt haar hart opeet',
't Gaat zeker, dat geraamt van een Profeet
't Gestorven lijk slechts rakende op kan wekken,
Ja, 's lichaams schim voor artsenij kan strekken ;
't Gaat zekerder, dat levende outervleesch,
Of bloed van God 't wanhopend lijf genees',
Meteen de ziel, die, worstelende in 't midden
Der jammeren, niet weigert aan te bidden
Denzelfden God, dien Abram had te vriend,
En in zijn zaad op 't outer wordt gediend.
Zoo Christus' zoom ooit sloot de bloedende Oren,
En schoof een schot voor 't leed van twalef jaren ;
Indien Gods rok ooit runde een rooden vloed
Des bloeds ; wat kracht ontbeert Gods eigen bloed
En outervleesch, het kleed van Christus' Godheid,
Wiens wijsheid schijnt in 't oog der wereld zotheid ?
In zwakheid schuilt d' aanbiddelijke kracht,
Die, blijkende, te grooter wordt geacht.
Gelijk het Mann', der stammen hongertemmer,
Lag, door Gods last, in Arons gouden emmer
Bewaard, ten roem van God, bij den Hebreeuw ;
Opdat men mocht erkauwen, eeuw aan eeuw,
Van spruit tot spruit, deer' weldaad, eer genoten ;
Zoo heeft de Kerk, van oudsher, opgesloten
En nauw bewaard 's Geheimmerks rijken schat,
Of in een slecht of kostelijker vat,
Naar 's tijds beloop, ten oorbaar van den Christen,

1125 . Kan een dood lichaam, veeleer kan een levend lichaam wonderen
baren. — 1135. Kan de zoom van Christus' kleed een bloedwel stoppen,
veel meer vermag dit Christus' lichaam zelf. — 1143-1149. Het manne werd
Gode ten roem bewaard; met grooter recht mag de Kerk Christus' lichaam
bewaren en opsluiten, Hem ter eere, zich ten oorbaar. K antteekeningen der
oude uitgave.
1123. Melle n: melden. — 1126, 1127. Zinspeling op 1 Kon. Xiii : 21. —
Zinspeling op Handel. V: 15, 16. - 1129. Dat 1 ev en de ou t ervleesc h: 't lichaam van Christus. — 1133. Zinspeling op 7acob. II: 23. —
1137. Runde : stolde. — 1140. Zie 1 Kor, I: 18 volgg. — 1150. Kost elij k e r: kostbaarder.
1128.
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Tot Christus' roem, ten trots van zooveel listen
En lagen en afgrijselijk geweld,
Van 's afgronds heir alszins te werk gesteld,
Om dit juweel des outers te verpletteren,
Door haat van Jode of Heiden of Aartsketteren.
't Niceensch besluit bezorgt, op hare reis,
De veege ziel naar 't hemelsche paleis.
't Geheimmerk 't oog van overouds bejegent,
En van 't altaar de zameningen zegent,
En strekt, ter nood, een toevlucht onder 't kruis,
In bosch en hol, op zee en binnenshuis,
Of langs den weg, ter sluik en zonder kennis,
.
Daar 't wordt gedreigd met misgebruik en schennis.
Toen Decius bebloedde Christus' bron,
Die zielen baadde, ontving Serapion
In 't uiterste, van stervensnood gedrongen,
Zijn kerkgerecht, bij nacht, door eenen jongen,
Gezonden van den Priester, nu te bed
Gestort van flauwte en in zijn ambt belet.
Nog grijzer eeuw getuigt het plechtig zenden
Des zielgerechts aan 't krankbed, vol ellenden :

1157. Zoo bewaarde men het H. Sacrament, ten troost der kranken en
tot nut en noodgebruik. — 1165. Dit betuigt Serapion in Decius' benauwden tijd : Justijn de Martelaar onder Antonijn. Kantteekeningen der oude
uitgave.
1157. 't Niceensch be sluit: de Kerkvergadering van Nicea, in 325
gehouden. —116o. Z am eningen: bij eenkomsten. —1161-1163. De Kerkvader
Ambrosius getuigt in zijn werk de obitu fratris, dat, in zijn tijd, t. w. in de
vierde eeuw, velen, die een gevaarlijke reis ondernamen, zich van een gewijde hostie voorzagen, als van een voorbehoedmiddel tegen alle ongeval,
en die spijze nuttigden als zij in levensgevaar verkeerden. Dat dit gebruik
nog in zwang was in de zesde eeuw, bewijst hetgeen GREGORIUS MAGNUS,
III. Dialog. 1, c. 86, van Maximianus, Bisschop van Syracuse, verhaalt.
Decius: de Romeinsche keizer en christenvervolger. — 1666. S e r a—165.
p i o n: het hier bedoelde voorval wordt vermeld door DIONYSIUS van
Alexandria, in een brief aan Fabius van Antiochie, te vinden bij EUSEBIUS,
Hist. Eccles. Lib. VI, c. 441, en komt hierop neder: — Zekere Serapion,
die, tegen de vervolging niet bestand, van 't geloof afgeweken, doch later
teruggekeerd was en boete gedaan had, zond in zijn laatste ziekte zijn kleinzoon naar een Priester, ten einde deze hem het Sacrament zou komen toedienen. De Priester, zelf ongesteld zijnde, en geen helper hebbende, brak
een gedeelte der hostie of en gaf het aan den knaap mede, die het aan
zijn grootvader bracht en het hem nuttigen liet, waarna deze den geest gaf.
Vondel wil hiermede bewijzen, dat de kerkgerechten, ook zelfs wanneer zij
niet door een geestelijke bediend worden, hun kracht niet verliezen.
Het plechtig zenden.... aan 't krankbed: JUSTINUS,
—17,2.
Apol. 2. maakte, in de tweede eeuw, aan de Heidenen bekend, dat de
Diakenen belast waren, het Sacrament te brengen aan hen, die door ziekte
of anderszins belet waren, de godsdienstoefening bij te wonen.
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Toen Steven, d' eerste op Peters stoel gewijd,
Zijn sleutels droeg, in dien benepen tied,
Gemoette op weg een drom van hofsoldaten
Tharsijt, wiens trouw zij woest en uitgelaten
Afeischen, wat hij heimlijk bij zich draagt ;
De jongeling, noch angstig noch versaagd,
Besloot, al zou hun gramschaps vinnen scherpen,
Dit heiligste geen honden voor te werpen ;
Dit heiligste, dat in het linnen lag
Wel zuiverlijk gewonden, uit ontzag.
Hierover slaan en stooten die verwoeden
Den trouwen held met steenen en met roeden,
Totdat hij stort, en giet met bloed zijn geest
Ten aadren uit, om op het hemelsch feest,
Met eene kroon, van gouden roen en steenen
Gewrocht, te teen, van schooner dag beschenen.
En Sater, Sint-Ambroos zijn voile broth.,
Nog kerkscholier (toen hij de zee bevoer
En schipbreuk leed, op berrenende klippen),
Niet schrikkende voor 't water op de lippen,
Noch 't schuimbekken der bulderende dood ;

1174-1189. Tharsijt, gemarteld toen Steven de Eerste op den stoel zat,
en Sint-Ambroos, door zijn eerwaardigste pen, van Sater zijnen broeder.
I(antteekening der oude uitgave.
1174. In dien benep en t ij d: de vervolging der Christenen onder Keizer
Valerianus. — 1176. Thars ij t : omtrent dezen vermeldt het Martyrol. Rom.
pag. 215, ed. 1746. het volgende : „Tharsicius was Akoliet. De Heidenen, bespeurende, dat hij het Sacrament bij zich droeg, begonnen hem te onderzoeken, doch
hij, dit onbetamelijk achtende, stelde zich te weer, en werd door hen met
stokslagen en steenen zoodanig mishandeld, dat hij den geest gaf." Wat er
van 't Sacrament werd — waar het juist op aan kwam — meldt de vertelling niet. — 1181. Het Sacrament werd doorgaans in een linnen doek
gewonden en door de Akolieten om den hals gedragen. — 1187. Roen en
steenen: stralen en edelgesteenten. Misschien moet men hier retell (rayen,
radien) voor roe'n lezen. — 1189. Sater: Ambrosius geeft in zijn werk, de
obitu Satyri N°. 43, 44, ongeveer het navolgende verslag van het gebeurde :
„Satyrus, nog niet gedoopt, doch alreede vol geloof zijnde, werd eens, daar
hij zich op zee bey ond, door een onweer overvallen, hetwelk hem schipbreuk deed lijden. Terwijl elk ander naar een plank of ander reddingsmiddel uitzag, stelde Satyrus zijn vertrouwen alleen op God den Heer en
gaf daarvan een schitterend bewijs. Nog niet gedoopt zijnde, mocht hij het
Sacrament nog niet aanschouwen, veel min bij zich dragen. Doch dewijl
er gedoopten aan boord waren, verzocht hij dezen, een gedeelte van een
hostie in een doek te winden en hem dit of te staan. Dien doek om zijn
hals gebonden hebbende, sprong hij in zee, en kwam, zwemmende, voor al
zijn tochtgenooten aan land; waarop hij zich haastte, God, in de naastbijgelegen kerk, voor zijn redding te danken.
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Nam rustig voor, in 't nijpen van den nood,
Niet onvoorzien van 't Christgeheimenisse,
Te vlien naar God, ten troost van zijn gewisse.
Hij eischte dan het godlijk outermerk
Van andren, ree gekerstend in de kerk.
Hij eischte 't niet om zijn nieuwsgierige oogen
Hiermee te voen ; maar om zijn onvermogen
Te vestigen door dees' verholenheid
Van zijn geloof. 't Gevaar dan overleld,
Liet hij 't geheim in eene bethus binden ;
Die, om zijn hals gehangen, alle winden
En waatren tartte, als hij zich gaf op 't vlak,
En zocht, om 't lijf te bergen, mast noch wrak ;
Naardien dees' schild der Godheid hem bedekte,
En in den flood alleen een noodhuip strekte.
Zijn dapperheid, daar 't schip te gronde ging,
Aan mast noch wrak, maar 't vast betrouwen hing,
En deze hoop bezweek hem niet. In 't ende
Hij eerst van al geland, na deze ellende,
Behoudenslijfs, begroette, mond aan mond,
Den Overste, tot wiens gebod hij stond,
En bergende zijn knapen uit de zorgen
Der zee, of ziende een deel alree geborgen,
Vloog, zonder eens naar kist of schat te zien,
Ten tempel in, om God zijn eer te bier),
Voor zulk een heil te loven met gebeden
Zijn eeuwige geloofsverholenheden;
Te melden voor des Godheids aangezicht,
Dat dankbaarheid zij d' aangenaamste plicht.
Ambroos beluidt aldus den kuischen Sater,
Die zich, getroost op 't Christmerk, gaf te water.
Ambroos, die dus zijn broeders uitvaart houdt,
Wijst aan, wat kracht hij 't Heiligdom betrouwt,
Hetzelfde lijf, dat, tredende op de baren,
Zijns broeders lijf in 't zeeschuim kost bewaren ;
Hij straft veel min dat dees' afgodisch ruikt,
Die 't Christmerk eert, zoo meevoert, zoo gebruikt.
Aan 't voedzaam Lam, om Saters hals gehangen,
Was meer dan aan het Gulden Vlies gevangen.

1203. Een beêbus: een bedebus, of orarium, waarin het Sacrament
gedragen wordt. — 1223. D en kuis chen S at e r: 't woord k uis c h
wordt hier opzettelijk door Vondel als appositie gebezigd, omdat de aard
des Saters anders geil is. — 1227. Zinspeling op Matth. XIV : 25. —
1231, 1232. Versta: Sater, die het „godslam" verwierf, deed een betere

winst dan Jazon, toen deze 't Gulden Vlies ving.
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Wat element een ander dreigt en plaagt,
Hij zwicht niet eens, die zulk een halsberg draagt.
Nu staat ons nog 't hoogwaardig feest te vieren,
Met plechtige en godvruchtige manieren,
Zoodra de zon den zomer open sluit ;
Dies luister toe, waaruit dees' hoogtijd spruit :
Het Godsmerk, om zijn Godheid aangebeden,
Werd overdwers of voor de vuist bestreden
En aangerand, na d' eerste honderd jaar :
Eerst overdwers, van een verwaten schaar,
Die Davids Zoon, wiens glorie eeuwig dure,
Berooft van d' eene of d' andere nature ;
Zoo dik de nacht haar blinde pezen slaakt,
En bijgevolg alleen Gods lichaam raakt.
De zevende eeuw, verhit op 't beeldestormen,
Durf voor de vuist dees' outerzon hervormen
En smilten in haar ijdel harsenvat ;
Dat eeuw op eeuw zoo menig boek bekladt ;
't Zij Schot, Bertraam of Berengaar of Bruizen

1235-1266. Nu volgt het feest van het H. Sacrament, en d' ommegang
met hetzelfde Heiligdom: eerst overdwers en slechts bijgevolg bestreden,
van Ketteren, die Of Christus' Godheid Of menschheid verloochenden: sedert
voor de vuist bevochten van Beeldstormers, Schot, Bertraam, Berengaar,
Bruis, Albigenzen, en andere kerkschenderen, die altaren en beelden d' eene
kerkdeur uitvagen, en door d' andere een beeld van Christus' lichaam
invoeren en opdisschen. Kantteekening der oude uitgave.
1234. Hal sb erg : ijzeren halskraag. — 1237. De H. Sacramentsdag valt
in omtrent de zomermaand. — 1245, 1246. Versta: zoo dikwijls de hel uit
het duister haar pijlen afschiet, en, op de eene of andere wijze, Gods eere
aanrandt. — 1247. De zevende eeuw: hier moet gelezen worden: de
a c h t s te eeuw : immers het was in deze laatste, dat de Ikonoklasten of
Beeldbestrijders zich deden gelden. — 1248, 1249. De Ikonoklasten bestreden wel de wezenlijke tegenwoordigheid niet; doch wraakten alle afbeeldingen van Christus, betoogende dat de Zaligmaker zelf, bij het laatste
avondmaal, een gedaante of afdruksel van zijn menschwording had ingesteld,
en men derhalve geen ander afdruksel of beeld van zijn heilig lichaam
mocht vervaardigen. — 1251. Scho t: Johannes Scotus, bijgenaamd Erigena,
was een Schot, geboortig van Ayr, en een gunsteling van Keizer Karel den
Kale, gelijk later van Koning Alfred van Engeland, die hem naar Oxford
beriep en tot Hoogleeraar in de land-, meet- en sterrenkunde aanstelde. Ten
gevolge van een ontstanen twist aan die school, vertrok hij naar Malmesbury,
waar hij door een zijner leerlingen, die over zijn te groote strengheid verstoord scheen, met een pennemes gewond werd en in 883 of 884 overleed.
Zijn verhandeling tegen Paschasius Radbertus, over de Eucharistic, werd,
na zijn dood, op drie Kerkvergaderingen, te Parijs, te Vercelli en te Rome,
veroordeeld. Bij de laatste, in den jare 1089 gehouden onder Nicolaas II,
moest Berengarius het geschrift van S co t u s, waarop hij zich beroepen
had, met eigen handen in het vuur werpen. — B e r t r a a m: deze, wiens
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Of Albigoos 't Aartsheiligdom verguizen,
Met rook en galm van woorden, zonder pit,
En stom, zoodra de Kerk te rechte zit,
En wet haar stijl en dondert naar beneden
Op 't Nimrods rot, verbijsterd van Gods reden.
Men rokkent wel, maar spint zoo ras Been werk;
Men stormt met kracht het kruisbeeld uit de kerk
En, onvernoegd aan 't plondren des Gekruisten,
Drijft Christus zelf, met des kerkschenders vuisten,
In 't aangezicht, en randt zijn lichaam aan
In 't Heiligdom ; daar 't lichaam heeft gestaan,
Bestaat men 't beeld zijns lichaams op te disschen.
Zoo bluscht men 't licht, uit lust tot duisternissen,
Zoo gaat de schim des Heeren v66r den Heer ;
Men wraakt een beeld en haalt een ander weer,
Men wisselt zijde en purperverf aan sletten,
Men poogt fijn goud voor koper om te zetten.
Zoo grijpt de bond de vleeschschim in het nat,
En mist den buit van 't vleesch, alree gevat.
't Gelijken van de waarheid en de logen,
En zaak en schijn, heeft menig oog bedrogen.
Urbaan, de Vierde, een voorzaat en genan

1273. Urbaan de Vierde stelde het feest van het H. Sacrament in. Kantteekening der oude uitgave.
ware naam Ratramnus schijnt geweest te zijn, was een Priester en monnik
in de abdij van Corbie ten tijde van Karel den Kale, en om zijn geleerdheid zeer beroemd. Men schrijft hem een werk toe „over het lichaem en
het bloed des Heeren," 't welk door het Concilie van Trier onder de verboden boeken gesteld, en ook door Paus Clemens VIII als kettersch verworpen is. — Br u i z e n: Peter de Bruy, of Bruzius, was in de twaalfde
eeuw een kanonnik te Lucca in Italic. Hij werd van vele dwalingen beschuldigd, als: het verwerpen van den kinderdoop, de kerken, de kruisvereering, het misoffer, de gebeden voor de afgestorvenen, enz. Zijn leer breidde
zich overal uit, voornamelijk in het zuiden van Frankrijk, doch werd in
1119 op het Concilie van Toulouse veroordeeld, en in 1126 op het tweede
Concilie van Latran. In 1147 werd hij te St.-Gilles (St.-Aegidii villa) door
de orthodoxen verbrand. 1252. Albigoos: de Albigenzen, dus genoemd
naar het gewest Albi in Languedoc, kleefden in de 12de en de beide volgende eeuwen ongeveer dezelfde gevoelens aan als later door de Protestanten
werden omhelsd, en stonden deswege aan gruwzame vervolgingen bloot. —
1256. Nimrods rot: Babel wordt in de H. Schrift veelal voorgesteld als
synoniem met , ongeloof en ketterij :" en zoo ook hier het rot v anNimr od,
dat zijn „de Babyloniers." — 1257. Men r okk en t wel: men begint het
werk wel. Rokkenen is: „vlas of wol om een spinrok winden," wat
alleen een voorbereiding is tot het spinnen. — 1267. S 1 e t ten: slet is
't zelfde als sleet en beteekent: lap, gesleten kleed, enz. — 1269. Vle es c hschi m: weerschijn. — 1273. Gena n: naamgenoot.

176

1275

1280

1285

1290

1295

1300

1305

ALTAARGEHEIMENISSEN.
Van mijn Urbaan, die nu in 't wijd gespan
Van Vaticaan en zijn gewelfde bogen,
Al 't yolk bestraalt en zaligt met zijn oogen ;
De Vierde Urbaan, begoten met Gods zalf,
En uit zijn stoel, vijf eeuwen en een half,
Terugge ziende, en zooveel hoofdgedrochten,
Waarvan doorgaans Gods lichaam wierd bevochten
Vereerde het met eenen blijden dag,
Den droefsten, dien ooit d' afgrond rijzen zag,
Met schooner vier, om 't hoofd der heiligdommen,
In zijn triomf, te zien met glorie brommen,
Op 't jaarlijksch feest, gevierd met dankbre vreugd,
Voor 't heilgenot der onvergeldbre deugd
En weldaad, elk zoo zegenrijk verworven,
Door Gods Gezalfde, aan 't heilzaam hout gestorven,
Om stervende eens te trappen onversaagd
Op 't hart des doods, in 't kruisperk uitgedaagd.
0 feestdag, rijs met ongewone klaarheid !
Zoo paste het, dat d' onverwinbre waarheid
Aartsketterij en logen, doodsch en bang,
Eens ommevoerde in haren ommegang ;
Om, met dien glans en Goddelijken luister
De zwarte grijns te lichten van het duister
En donker oog, opdat het trane en zwicht',
En schaamrood zich laat' dienen van dit licht.
Sta op, o God, en help den haat verstrooien ;
Gelijk het vier de fakkel kan ontdooien
En smilten, zoo verga, vertere en kwijn'
Al wat de straal uws Heiligdoms beschijn' !
Dat heden ons geen lasteraars gemoeten ;
Sint-Peters kerk en koren krijgen voeten.
Wanneer Urbaan met d'Aartsgeheimenis
Der feestelijke in top gezongen Mis,
Op 't grafaltaar, het koor hebb' begenadigd,

1 305. Rome viert dezen feestdag, zoo heerlijk als godvruchtig, met ommegang en omdracht van het Hoogwaardige. Kantteekening der oude uitgave.
1290. Vergelijk Hebr. II : 14. — 1297. T ran e: tranen storte. — 5299. Zinspeling op Psalm LXVII : I. — 1306. In top g ezong en Mis voor „mis,
die met alle mogelijke plechtigheid en praal gevierd is." — 5307. 't Gr a fal t a a r: het altaar boven het graf, waarin men beweert dat de overblijfselen
der Apostelen Petrus en Paulus zouden bewaard worden. Volgens de overlevering namelijk zouden die door Anacletus, den tweeden Bisschop van
Rome na Petrus, in een onderaardsch gewelf verborgen zijn geweest, doch
onder Paus Sylvester in een prachtig graf gelegd en daarover een kapel
gebouwd, boven welke een altaar werd opgericht. De bouwmeester Bernini
verving dit door een ander, 't welk nog bestaat.
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En al de kerk gezuiverd en verzadigd
Met offerspijs ; dan stapt hij, op 't gebrom,
Het grof gebrom der domklokke, uit den Dom
Van 't om end' om befaamde en roemrijk Rome,
Wiens hoofd het past, dat Oost en West betoome,
Door Christdienst, nog veel verder dan 't geweld
Van Cesars zwaard de wereld wetten stelt.
Het morgenrood verrees met schooner wangen
En vroolijker, om zulk een eer t' ontvangen.
De burgerij en grooten treden voor
't Gewijde heir, gepaard op 't jaarlijksch spoor ;
Eerst ordens, door banieren onderscheiden,
En dracht en kleur en eigen livereien ;
Dan ambtenaars der Kerke, naar hun' staat,
Bekend door staf en teeken en gewaad ;
De minder houdt den voortred ; andren stappen
Van minder op, en rijzen, als bij trappen ;
Gelijk het ambt dan min of meerder glimt,
En, ongelijk in titel, rijst en klimt,
Al effent God de minsten en de meesten.
Na henlien wekt een puikrei alle geesten
Met zang en spel, om, tijdiger bereid,
De nakende en opgaande majesteit
Van 't Heiligdom, ja, 't hoofd der Heiligdommen,
Eerbiedig en geknield te wellekommen.
In 't eind genaakt Zijn Heiligheid Urbaan,
En voert dees' 'Lon ; dan ziet men ondergaan
Al 't flikkeren van zooveel wassen lichten,
Als 't hoogste feest ontstak, om 't oog te stichten ;
Dan schijnt Gods licht gesteente en parlen doof,
En overtuigt het knagende ongeloof.
Een hemel, rijk gewelfd en klaar van stralen,
En onderstut van d' eer der kardinalen,
Bedekt het hoofd der Kerke, wit en grijs,
Nu torsende het toonstuk, zwaar van prijs,
Waarvan de kunst en stof elkander wegen ;
Doch wat 's aan stof en menschewerk gelegen ?
'k Verfoei vernuft en goud en diamant,
En wat de kroon der kostlijkheden spant ;
Een eedler schat bekoort hier arendsoogen,
En raakt het hart ; hetwelk, alree bewogen

1309-1311. Beroemde regels, die als voorbeeld kunnen strekken van klanknabootsende poezie, en als zoodanig o. a. worden aangehaald door SCHRANT
in zijne Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche Tale.
Gent 1818: bl. 8x in de aant. — 1320. Liver ei en: hier voor ordekleed.
VONDEL V.
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En sidderende, ootmoedig en verbaasd,
1350 Den gloed gevoelt, die zooveel zielen aast,
En levens kweekt; gevoelt, o zalig teeken !
De Godheid zelf ter ronde wolke uitbreken,
Met zulk een kracht, die merkt en veld en straat,
Verbloemt met geur, zachtzinnig strijkt en slaat,
1355 Van rei tot rei, zoo veer de huizen vieren,
En elk om strijd de dierbre staatsie sieren
Met schilderkunst, tapijtwerk, bloemprieel,
Altaar en boog en stichtig straattooneel.
De hofsleep volgt, en scharen en karossen
Aanbidden God, die Rome kwam verlossen.
1360
Maar Sauls kroost, dat in de tralie lett,
Beschimpt terwijl Gods eere en heerlijkheid,
In 't heimelijk ; doch kan zoo loos niet veinzen,
Of 't mompelen beschrijft ons zijn gepeinzen:
„Wat guichelspel, wat schouwspel ziet men hier?
1365
Een Heidensche, geen Christensche manier;
Een rei om 't kalf, van louter goud gegoten,
Onnutte pracht van Baals feestgenooten :
Gesteente en goud en zilver, zonder maat
Van hoovaardije en ijdele overdaad ;
1370
Godvruchtiger, uit hartelijk ontfarmen,
Besteed ten steun der kranke en zijgende armen.
De priesters treén als minnaars opgepronkt,
De jonkvrouw schijnt een boel, die 't hart ontvonkt ;
'k Zie vanen, loof en straattooneelen pralen,
1375
'k Hoor snarespel en fluiten en cymbalen ;
Ik zie noch hoor hier niet dan razernij,
1361-1425. Onroomschen, bij Michol, Sauls dochter geleken, beschimpen
en lasteren de Godsdracht der Roomschen; doch de Godvruchtigheid verdedigt der Katholieken staatsie, uit de benamingen en het gebruik der
Ommegangen in 't algemeen, en zeer verscheiden, niet zonder reden; en
bekrachtigd door goddelijk of menschelijk gebod, naar het voorbeeld van
Joden en Christenen. Kantteekening der oude uitgave.
135o. A a s t: voedt. — 1352. Ter ronde w olk e: uit het ronde
omkleedsel. — 1354. Verbloem t: met bloemen tooit. — 1359. Karo ss e n: hen, die er in gezeten zijn. — 1361. Sauls k r o o s t: Vondel vergelijkt
hier, als bereids in den Koorzang, bl. 86, vs 27, op vernuftige wijze, de
Protestanten bij Michol, Davids echtgenoot, die hem bespotte, bij gelegenheid dat hij, in een plechtigen omgang, voor de Ark danste en speelde.
Zie 2 Sam. VI : 16. — Dat in de tralie 1 ei t: dat uit bet venster kijkt. —
1365. Wat guichelspe I: wat bespottelijke vertooning. 't Is Michol, die
hier sprekend wordt ingevoerd. — 1367, 1368. Zinspeling op den Kalverdienst. Zie Exod. XXXII en Hozea II: 8. — 1371, 1372. Toespeling op
Matth. XXVI : 8, 9.
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En 't allerminst, dat Christus waardig zij,
Of zijne twaalve, eenvoudige Herouten,
1380
En hunnen stijl, in needrigheid gezouten.
Zoo d' oudste Kerk de jongste is voorgegaan,
Op zulk een spoor, men wijze ons 't voorbeeld aan ;
Zoo niet, men schuw' dien Broodgod na te treden,
Met torts, geloei en huichelaars gebeden !"
1385
Dat wulpsche brein, in 't schimpen veel te rijp,
Velt vonnis, eer het recht de zaak begrijp' :
Noemt afgodiste en lasterlijke vonden,
't Geen steunt op vaste en diamanten gronden,
Zoowel van 't een als 't ander Testament,
1390
En 't grijs gebruik der Kerke, alom bekend :
Gelijk mij lust wat breeder u t' ontvouwen
Den grond, waarop dees' staatsie placht te bouwen :
't Woord Ommegang begrijpt, in 't algemeen,
Naar 't Grieksch gebruik, lofzangen of gebeen,
In 't openbaar gestort van Kerkgenooten ;
1 395
Die, stichtelijk en schikkelijk gesloten,
In orden treen, gelijk men is gewend,
Van plaats in plaats, tot een godvruchtig end ;
Dat velerlei van aard, geen eenerleie
1400
Manier vereischt ; maar dat men ze onderscheie,
Ook schikk' naar eisch van tijd en plaats en wijk
En yolk, in macht en middel ongelijk :
Ook passe op zeekre of op onzeekre tijden,
Bekwaam om iet te zeegnen, of te wijden,
1405
Of in het brein te drukken eenig merk
Van dank , voor deugd, of zege, of wonderwerk,
Gewrocht van God en Christus, of zijn Heiligen,
Of om een stad of een landouw te veiligen
Van springvloed, dierte, aardbevinge, ooreloog
En pest, en zoo den red gespannen boog
1 4 10
Van 's Hemels wraak t' ontspannen, onder 't mikken
Des donderkloots, waarvoor de rotsen schrikken,
Of, om met glimp te zetten in zijn eer
Een hoffelijk of eenig kerklijk heer,
1415 Hetzij hij leve, of d' oogen hebb' geloken ,
Of om een stad of heirkracht te bestoken,
Of ketterij ; wat wit men dan beschiet,
Naardat de nood of oorbaar dit gebiedt,
1384. Geloei: beschimpende benaming voor : kerkgezang. — 1396. S c hikk el ij k geslo ten: in een gesloten rij. — 1410, 1411. Verg. Psalm LXXVII:
18, 19. — 1413. Met glimp: met uiterlijken schijn, hier echter in goeden
zin genomen.
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't Gelaat gepast op 't luiden der gezangen,
De glans in 't oog, of water op de wangen ;
Eenstemmigheid bestiert den leek en klerk,
En hun gebaar, 't zij in of uit de kerk.
Zoo baart een lucht, een geest in vele pijpen,
Jet Godlijks, van geen ooren te begrijpen.
Dees' staatsie treedt dan, in den naam van God,
Op menschelijk of goddelijk gebod :
Van ieder slag bestellen u Hebreeuwen
Afbeeldingen, gevolgd van Christensche eeuwen.
Toen Mozes' eer, aan d' over zij van 't meer;
Het flus zoo trotsch, nu versch verdronken heer
Van Memfis zag aanwentelen en stranden,
Hief hij en 't yolk het hart met be/ de handen
Omhoog, en stak een keel op overluid,
Wiens klank en zang en galm 't gestarrent stuit.
Maria, zelf de Profetin, zijn zuster,
Door zulk een zege en 's broeders zang beluster,
Aanvaardt de trom, en zingt, op 's Leidsmans spoor,
Den vrouwenrei en zooveel trommels voor ;
Hier houden beurt de mannen en de vrouwen,
Die keel en trom als aan malkander trouwen.
De Bondkist, een bewaarster van de spijs
Der Engelen en 't brood van 't Paradijs,
Werd omgevoerd met Priesterlijk geleide,
Door stroom en kil, langs veld, woestijn en heide,
Tot 's vijands vloek, tot zegen van Gods yolk,
Aanbiddende Gods voeten, met een wolk
Bedekt ; naardien der sterfelijken oogen
Geen Godheid noch haar glans verdragen mogen.
Op 't ommegaan van 't heir en 's Priesters maat,
Zag d' eerste, na den zesden dageraad,
Dien koningsmuur, van Gods bazuin getroffen,
Op 't veldgeschrei ter aarde nederploffen.
Men voerde zelf, uit Silo's trouwe hut,
Dit Heiligdom in 't leger, tot een stut
Des wanklen yolks. De reien der Profeten,

1433. Zoo vierde Mozes over Farao's neerlaag. — 5441-1466. Zoo werd
de Bondkist met staatsie omgevoerd, door woestijn en stroom; en rondom
Jericho : ook in het leger, en te Gabaa, en in Obededoms huis, en binnen
Jeruzalem; daar Koning David, met den Witten lijfrok aan, voordanst, in
welk een dans hij heerlijker triomfeert dan in alle zijne oorlogen, zoo de
H. en groote Gregoor getuigt. Kantteekeningen der oude uitgave.
5423. P ij pen orgelpijpen. —
7ozua XVIII: I.

1 454.

Zie 7ozua

VI : 20. -

1455. Zie
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Te Gabaa, daar d' Opperste is gezeten
Op zijnen troon, gemoeten 't Heiligdom
Met snarespel, schalmeie, pijp en born ;
Opwekkende d'erfhaters, die hier waken
En schromen zelf het Heilige aan te raken ;
En wonder is 't, wat Davids hart beroert ;
Hetzij hij dit naar Obededom voert,
Hetzij hij dit, 't welk Dagon kost verduren,
Beveelt den ring der Koninklijke muren,
Met duizenden, die voor en achter gaan.
Hij zelf schiet ras den witten efod aan,
En dansende slaat voor de Cherubimmen
Zijn gulden harp, in 't aanzien en begrimmen
Van Michols oog ; hetwelk niet eens beseft,
Hoe 's Konings dans zijn oorlog overtreft;
Want oorlog kan des vijands kracht beklemmen ;
Die Godsdans zelf zijn eigen trotschheid temmen.
Zoo vatte dit mijn - wijze held Gregoor,
Met David lang ten reie in 't zalig koor.
Op 's vaders wensch, na 't leggen van Gods drempel,
Brocht Salomon 't Orakel in den tempel,
Op 't heerelijkst, voor ieders ooge en oor.
De Koning trad met zijne stammen voor
Het Heiligdom, gedragen van Levijten
En Priesteren, die 't puik der kudden slijten,
Door vier en staal, in 't kronen van dien dag,
Die Liban eerst met ceedren dekken zag
Gods kist, gewoon ten oorlog op te trekken,
En die de krone een reisgenoot kost strekken,
In 't bangst der vlucht, voor Absolon den zoon,
Te reukeloos in 't staan naar 's vaders kroon.
Jeruzalem, dat aan d' Eufraat most weenen
Zoo menig jaar, om zijn verstrooide steenen,
Had nauwelijks herbouwd den nieuwen muur,

1478. Salomon voerde de Bondkist met nog ongelijk heerlijker staatsie
om. — 1487. Het herbouwde Jeruzalem werd met ommegang en staatsie
ingewijd. Kantteekeningen der oude uitgave.
1457-1460. Zie 2 Sam. VI. — 1458. Bom: trom, tamboerijn. -1462. Zie 2 Sam. VI : 6, 7. — 1464-1467. Zie I Sam. V : 1-4; 2 Sam. VI: 12. -1468. Zie 2 Sam. VI : 14. — 1478. Zie 1 Kon. VIII. — 1480. S 1 ij ten :
verslijten, offeren. — 1483. Vergel. Arum. X : 9; I Sam. IV : 3-7; XIV:
18; 2 Sam. XI: Ii. — 1484, 1485. De zin is : toen voor 't eerst de Ark
haar plaats bekwam in een tempel, met cederhout uit den Libanon gedekt
en beschoten. Zie 1 Ken. V : 8; VI: 9-20. - 1484, 1485. Zie 2 Sam. XV:
24. — 1487. Vergel. Psalm CXXXVII.
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Of Levies hart, doorgloeid van dankbaar vuur,
Ving aan de vest, in 't oog van die 't benijdden,
Met ommegang en offer in te wijden
En zegegalm, gemengd van oud en jong,
Die over berg en heuvel henenklonk.
't Onzalig hol, nooit arm van booze listen,
Misbruikte dit, en droeg door Afgodisten
Zijn Goden om, vanouds, in 't west en oost,
En zalfde een pest met zulk een valschen troost;
Het roofde d'eer, den Hemel toegemeten
Met voile maat, door d' uitspraak der Profeten
En Koningen en Vaadren, of door Hem,
Die Horeb schudt met zijne donderstern.
Geen dienst ontvangt de rechte hand der vromen,
Of hij wordt slinks van boozen aangenomen.
Onaangezien wat misbruik brocht in zwang,
Ging Christus nog zijn grooten ommegang,
Van David lang gespeld en Zacharias,
Inheiligen, ais Koning en Messias,
Langs straten, groen bestrooid met loof en palm,
En kleed bij kleed ; des feestdags zegegalm
Geleidde hem, van achter en van voren:
„Gezegend zij de Koning, uitgekoren
In Davids plaats, en die, hem ongelijk
In mogendheid, nu optrekt in zijn Rijk.
Hosanne, vrede en onverganklijke eere
Den Opperste, wiens Rijk en macht vermeere,
Eeuw in eeuw nit!" Zoo reed hij Sion in,
Op zijn bespreide ootmoedige ezelin.
Zijn jongers, die ter zijde en om hem traden,
Bazuinden vast huns Konings wonderdaden.
Jeruzalem, gepropt, gepakt van lien,
Liep overend, om Gods triomf te zien.
Den Wetgeleerde en Offraar, die dit hoorden
Met hartewee, verstomde hij met woorden

1495-1550. Het Heidendom bootste het Jodendom na, zijne Afgoden ter
eere Christus niettemin stelde zijn ommegang en Palmfeest in, ten spiegel
zijner Kerk, die onder het kruis zich stilhield, totdat ze, het hoofd opstekende,
zeven dagen te Rome onder Konstantijn triomfeerde; die namaals Konstantinopel met triomf Gode toewijdde in den naam der H. Maagd Maria: op
Christus' voorgang, die te Jeruzalem de wijding der herbouwde stede en
Kerk hielp vieren. Kantteekening der oude uitgave.
1495-1498. De zin is : de altijd listige hel deed het Heidendom, ter eere
zijner afgoden, de Joden nabootsen en vereerde een hoogst verderfelijke zaak
met zulk een bewijs van vertrouwen.
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Des voorzaads, die op dees' blijde inkomst slaan,
Waarmede God zijn Kerke is voorgegaan ;
Die in een storm, drie eeuwen lang verbolgen,
Gerold, gesold, belet werd hem te volgen
In 't openbaar, met staatsie, spel en feest,
Voor 't grimmig zwaard des Heidendoms bevreesd.
Maar nauwlijks had Maxent den stroom gezopen,
Of Konstantijn sloot God zijn poorten open,
En trekkende, wel zeven dagen lank,
Eens daags rondom, zong zijn Verlosser dank,
In 't aangezicht der zeven morgenzonnen,
Voor zulk een zege, in 't heilig kruis gewonnen.
Al 't Christendom, geslaakt van schrik en schroom,
Borst teffens uit van blijdschap, zonder toom;
De graven zelfs en lang verfoeide zerken
Veranderden in outers, koor en kerken,
Voor ieders oog geheiligd en gesierd,
En om 't gebeent' des Martelaars gevierd.
Dezelfde Vorst, in d' Ariaansche tijden,
Beval den raad der Vaadren in te wijden
Byzantium, met grooter eere en faam
Vergroot ; hernoemd naar haren bouwers naam.
Zij wijdden dan de zuiverste Marije
De muren toe, opdat haar gunst bevrije
Het Nieuwe Rome en 's Christen keizers troon.
Dees' stichter bouwde op 't voorbeeld van Gods Zoon,
't Onfaalbre licht der blindgeboren blinden,
Dat vierig zich liet biniien Sion vinden,
Op 't jaargetij der kerke en stee, herbouwd
En rein gevaagd twee loopende eeuwen oud.
Des Godsdiensts zon, te water uitgeklommen,
Zag, in de rij en rei der Priesterdommen,
De Cesars teen op 't Konstantijnsche spoor,
Met licht en pracht, alle achterste eeuwen door,
Het feest gepast naar zaak en plaats en stonden ;

1555 - 1593. Konstantijns nazaten hielden in ommegangen en feesten zijn
godvruchtig spoor; in 't aanzien der Onroomschen, die de Godsdracht lasteren : hetwelk hier verdedigt wordt, eerst met het toezenden van 's Heeren
lichaam aan de kranken ten tijde van Justijn, den Martelaar : en aan de
Bisschoppen van Azie, die te Rome kwamen. Kantteekening der oude uitgave.
1531. Volgg. De zin is: maar nauwelijks was Maxentius in den oorlog,
dien hij tegen Constantijn den Groote voerde, van de Milvische brug, over
welke hij naar Rome wilde vluchten, in den Tiber gedrongen en verdronken. — 1539, 5540. De zin is : boven de vroeger verachte graven der martelaren rezen tempels op en altaren. — 1558. Achterste: volgende.
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De kruisbanier had d'Adelaars verslonden,
En Rome draak en standerden, gezwicht
Voor Christus' merk en naam, met helder licht
Van schittrend goud in 't purpren veld geschreven,
Gelijk het hing, van Engelen geweven,
1565 In 't luchtig veld van d' overschenen wolk.
De Priesterschap en macht van oorlogsvolk
Treen moediger, op 't kruis en zijnen zegen,
Den vijanden van God en Christus tegen.
Het schandmerk, dat verfoeid wierd op Kalvaar,
1570
Voert reien van en aan het hoog altaar.
Wie schaamt zich 't kruis te zwaaien en t' ontvouwen,
't Geen zaligt al, die op zijn kracht betrouwen,
En 't heilig bloed, dat duizenden verlost ?
't Verdoemde heir staat stom voor dezen post,
En allerstomst voor 't voedzame outerteeken,
1575
Begint den bek des lasteraars op te breken,
En gilt op 't lest : „schaf af dees' wulpsche wijs !
Dit werd u slechts geschonken tot een spijs,
En niet om langs de straten om te dragen ;
1580
Oubolligheid, die nooit aloudsten zagen."
De martelaar Justijn (een Filosoof,
Die 't kermend Kruis beschermde, en 't Christgeloof
Der twaalve, hem bij monde schier gegeven,
Heeft met de penne en inkt zijns bloeds beschreven)
1585
Betuigt u, hoe men 't Godgeheiligd' zond
Den Christen, dien men niet ter stede vond,
Daar 't yolk ontving, naar d'Apostolische orden,
Het vleesch en bloed der Godheid, mensch geworden :
Eusebius' en Nicefoors papier
1590
Verzeekren u, uit Polykarps scholier,

1560

1562. Chris t u s' merk en naam: de kruisbanier bestond, volgens
de vita Constant. Lib. I. cap. 27-29, in een lange vergulde
piek, op zekere hoogte gekruist met een dwarsstuk, om welks top een
krans was van goud en edelgesteenten, in wiens midden de Grieksche
letters X en P., als de aanvangletters van het woord Xeicproc, geplaatst
waren. Van de dwarsarmen van het kruis hing een purper kleed af, met goud
en gesteenten, dat met het dwarsstuk een gelijkzijdig vierkant uitmaakte. —
1 574. 't Verdoemde heir: de helsche machten. —1580.0ubolligheid:
onzinnigheid. — Aloudst en: eerste Christenen. — 1581. De mar tela a r
Just ij n: Justinus, — die 't onderwijs in de geloofsleer ontvangen had van
Polycarpus, Bisschop van Smyrna, welke laatste wederom Johannes zelven
gekend had — schrijver eener apologie des Christendoms. — 1589. E u s eb i u s: de schrijver der Kerkgeschiedenissen. — Nic efoors p ap i e r:
Nicephorus Calistus schreef Kerkgeschiedenissen, loopende tot in het jaar
61o. — 1590. P o l y k a r p s s c h o li e r: Ireneus, een leerling van Polycarpus.
EUSEBIUS,
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Den nagebuur der heileeuw, dat de hoofden
Des Roomschen stoels (die met hun aadren doofden
't Afgodisch vier van Numa's zwart altaar)
Den Bisschoppen van Azie (als zij daar
Te Rome, om iet gewichtigs kwamen varen)
Bejegenden, door Kerklijke ambtenaren,
Met heiligdom der dankspijze, als een merk
En pand van vrede en liefde, in d' eerste Kerk.
Zij zonden dit den Aziaanschen tegen,
Gelijk een groete en wellekomen zegen.
Ik meldde u, hoe Serapion, bij nacht,
Het Godsmerk op zijn krankbed wierd gebracht ;
Hoe 't bij Tharsijt in linnen lag gewonden;
Hoe 't Sater droeg door golven zonder gronden:
Hoe 't, als artsnij gebezigd, kwam te sta
De stenende heldin Gorgonia,
En schenk u tot een toemaat, eischt niet verder,
Hoe Exupeer, de Tolozaansche herder,
Het eigen bloed en lijf, dat heil verworf
Aan 't kruishout, droeg bij straat in glas en korf;
Dies Sint-Jeroen hem noemt den overrijken,
Om zulk een schat, waarvoor al 't goud moet wijken.
Wie weigert dan dat dier Geheimnismerk
Den overtred des drempels van de kerk?
Of 't nut gebruik, zoo heilzaam buiten 't nutten ?
Naardien wij dit met wondren onderstutten
En ouderdom, die prijst, veel min bestraft
Deze erfgewoont', te spa nu aangeblaft
Met ongeverfde en onscharlaken tronie.
„Dock d' oudheid viert met pracht noch ceremonie

16o1. De gemelde voorbeelden van Serapion, Tharsijt, Sater en Gorgonia
betuigen het verscheiden gebruik van 't Hoogwaardige, 't welk Exupeer
ook betuigt, en werd van Sint-Jeroen geprezen. Kantteekeningen der oua' e
uitgave.

1593. Z war t alt a ar: heidensch altaar. Zie over de z war te kleur het
aangemerkte hierboven, vs. 705. — 1597. H eiligdom der d ank s p ij z e:
Eucharistie beteekent: goede gratie, dankzegging. — i6o1-16o6. S e r apion, Tharsijt, Sater, Gorgonia: zie hierboven, vs. 1166-119o. —
1608. Exupeer: Exuperus, Bisschop van Toulouse, had, bij gelegenheid
van een grooten hongersnood, al wat hij bezat ter lafenis der armen uitgedeeld, en zelfs te hunnen dienste het gouden en zilveren vaatwerk doen
verkoopen, zoodat hij verplicht was het Sacrament in een glazen kelk en
teener korf rond te dragen. — 1611. Sint-Jeroe n: zie HIERONYMUS,
Lib. IV Rust. — 1613, 1614. De zin is: wie beweert dan nog, dat het
Sacrament niet buiten de kerk zou mogen worden rondgedragen?
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Haar Godsdracht niet, als nu in 't openbaar,"
Zelt Michol, die vast grenikt; en 't is waar,
Indien men ooge op d' aangevochten tijden,
Waarin het Kruis gedurig schimp most lijden,
En even pal in zeven stormen staan,
Drie eeuwen lang, zoo schuw van zon en maan
En starrelicht, in graven en spelonken,
In kerkeren en kluisteren geklonken,
Der Grieken en Hebreeuwen guichelspel
En aanstoot ; maar de Kerk op hare stel
Geraakt, hief aan met stemmige ommegangen
Van 't heilrijk Kruis. De Godsdracht lang ontvangen
Met korter sleep, voor 't Godsfeest van Urbaan,
Kwam spader ; 't viel ook spade eer Jesses vaan
Levieten voerde; als zij de Bondkist hieven,
Met zulk een pracht, op 't koninklijk believen,
In top van eere, om, heerlijk ingewijd,
Te schitteren in Davids bergtapijt,
Op 't hoogste koor, van Salomon getimmerd,
Daar zooveel gouds der goudeeuw blaakt en schimmert.
Wie blijft zoo dom, die langzaam onderscheidt,
De Kerk in druk, of in haar majesteit ?
De Jode zal zijn Bondkist zoo vereeren,
En 't Manne, een schim, een beeld van 't lijf des Heeren
En Nieuw Verbond; de Christen, koel en koud,
Zal zijnen God ontzeggen geur en goud;
't Geen Christus zelf, in Bethlehemsche stallen,
Ontving van 't Oost, zoo vroeg to voet gevallen
Zijn arme kribbe. 0 schrandre sufferij !
Hoe stoft gij nog, dat dit hervormen zij
En louteren, die, sierende uwen drempel,
Met goud en toets, de Godheid van den tempel

1621. Nog beschimpen de Onroomschen de Godsdracht, in 't eerst niet
openbaar gevierd, doch de benauwde tijd verbood dit: gelijk sedert bleek. -1643. De Christen viert zijn onvergankelijk Manna met grooter reden dan
de Jode het vergankelijk. — 1650. De Onroomschen dragen een dood lijk
met staatsie om en weigeren het levendige lichaam, der zielen voedsel,
deze eere. Kantteekeningen der oude uitgave.
1623. Aangevochten: benarde. — 1625. Zeven stormen: de vervolgingen onder Nero, Domitianus, Trajanus, Marcus Aurelius, Severus, Maximus
en Decius. — 1629. Guich el s p el: zinspeling op 1 Corinth. I: 23. —
1630, 1631. De Kerk op hare stel geraakt: toen de Kerk tot rust
gekomen was. — 1633. God sfeest van Ur b a a n: de Heilige Sacramentsdag, door Urbanus IV ingesteld. — 5640. S c him m e r t: blinkt, schittert. —
1648. Van 't 0 o s t: van de Oostersche wijzen. — 5652. Toet s: toetssteen,
die bij Vondel meermalen als een steen bij uitnemendheid wordt aangemerkt.
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Haar eere ontzegt? Die zelf een stinkend lijk
Zijn staatsie gunt, en God van 't Hemelrijk
Zijn feest berooft en plondert zijn gewelven,
Om dat te kost te hangen aan uzelven ?
Met staatsie draagt men 't rottend lijf naar 't graf;
't Verrezen lijf, dat dooden leven gaf,
Het levend vleesch, ja, God en mensch te zamen,
Ontzelt men was ; is 't recht ? Zoo mag zich schamen
De Bosporus, die zijnen Guldemond,
Nu van den dood geloken, tegenzond
Dien klaren dag van fakkelen en stralen,
Om statiglijk den balling in te halen,
Door duizenden van zielen, oud en jong,
Nog hangende aan de keten zijner tong.
Ik ga voorbij den balsem van Marye,
En jongsten plicht van Heer Arimathye,
Met Nikodeem, zoo mild, om zielloos vleesch
Zijn eer te bien, in 't midden van de vrees.
Geen arend schuwt om 't Godrijk aas te wemelen,
Dat uit het graf zich zette in top der hemelen.
Alle eere ontvonkt den Heiland, 't zij die valt
Of in zijn eigen of onder broods gestalt' ;
Hetzelfde lijf behoudt dezelfde waarde,
In 't Paradijs omhoog, omlaag op d' aarde.
d' Onroomschheid zelf, nooit tegenwrijtens moe,
Staat overtuigd de Christeer willig toe,
Zoo 't vleesch des Lams zij tegenwoordig onder
En in het graan ; doch of men schoon dit wonder
Verloochende, en alleen gezegend brood

i66z. Sint-Jan Guldemonds lijk werd wel met fakkelen geleid en ingehaald. — 1667. De Maryen en Arimathye en Nikodeem balsemden en eerden
Christus' lijk wel. -- 1677. Sommige Onroomschen bestemmen zelfs deze
Christleere, zoo Christus in het H. Sacrament tegenwoordig zij. Kantteekeningen der oude uitgave.

1661. Guldemond: Johannes Chrysostomus, ter bijwoning van wiens begrafenis een groote menigte Christenen oft Azie en de landen aan de Zwarte
Zee naar Konstantinopel was overgekomen. — 1668. Heer A rim athy e:
dat Heer staat hier alleen om de maat vol te maken. — 1671. De beide
Maria's, Jozef van Arjmathea en Nicodemus worden hier vergeleken bij
arenden, die niet bevreesd zijn, zich om het doode lichaam des Heeren te
vereenigen. — 1673, 1674. De zin is: de Heiland schept welbehagen in alle
eer, Hem, 't zij in zijn eigen, 't zij in de aangenomen gestalte van brood,
bewezen, — 1677-1680. Dit slaat voornamelijk op Calvijn, die verklaard
had, dat, zoo Christus werkelijk en lichamelijk in het Misoffer aanwezig
was, men Hem dan ook daarin de aanbidding niet mocht weigeren. —
1680. Schoo n: ofschoon.
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Of Manne ontving; zoo kan noch Griek noch Jood
Hen lasteren, die 's Hemels gaven sparen,
En, op hun spoor, geleiden naar d' altaren.
En schoon men hier slechts 't moederlijk gebod
1685
Der Kerke hoorde en eerde, nog wordt God
Aldus gediend in d' eere van Messias;
Gelijk 't gevolg der lesse uit Jeremias
U derwaart voert van eenen lager trap ;
Als Rechabs neef zijn vader Jonadab
1690
Gehoorzaam blijft, en weigert wijn te proeven,
En wijngerden en akkerland en hoeven,
En huis en schuur te bouwen ; en bewoont
Zijne arme hut, met zulk een troost gekroond,
Dat Jonadab zal bloeien in zijn telgen,
1695
Al kwam d' Eufraat de Cederbeek verdelgen.
Hoe zou men nu afmalen dit geslacht,
Gelijk of 't wijn en arbeid onrein acht,
En ijdel zich betrouwde op menschenwetten ?
Het is dan nut op KerkgeboOn te letten,
1700
En 's moeders last ; gelijk dit trouwe zaad
Zijns vaders les en wet ter harte gaat,
En schuwen leert dit gift der slangekelen,
Dat godsdienst rust alleen op schriftbevelen;
Dewijl Gods schrift op 't ongeschreven wijst,
1705
Gehoorzaamheid en Kerkgewoonten prijst,
Geheugnis houdt van tempels in te wijden,
En Hester viert en Judiths jaargetijden.
Als draagt de Kerk aldus haar Godheid om,
1710
Nog smolt zij nooit afgodisch Heidendom
Of Jodendom in Christgewijde dagen.
Zij weet wel kiesch dat zuurdeeg uit te vagen;
Zij lijdt niet, dat de merkpaal wordt verzet,
Die Christdienst scheidt van 't Heidensch en Gods Wet;
1715 Van Isis' en vrouw Ceres' blinde bende,
Die vierende beoogde een Godloos ende;
Van Talmudist, die 't kermend kind besnijdt
1685-169o. Ook verplicht het Kerkgebod de Christenen, zoowel als Jonadabs bevel de Rechabiten, zijn nakomelingen, zoo waard bij God. —
1707. De Hebreeen vierden Hesters en Judits gedachtenis, zonder bevel van
God. — 1715. De Roomsche Kerk eert geen Afgod, besnijdt ook geene kinders.
Kantteekeningen der oude uitgave.

169o, 1691. Zie 7erem. XXXV : 6-8. — 1696. Voor: al kwamen de
Babyloniers Jeruzalem verwoesten. — 1704. Voor : dat de geloofs- en godsdienstleer in den Bijbel alleen te vinden is. — 1717. Talmudist : Jood.
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En merkt, waarvan u 't eenig Kind bevrijdt.
Had Zonnestad, gewoonte en tempelzeden
Bestemmende, uit heur aard, nature en reden,
Die 't wit verworpt, dat God zijn eere ontzelt,
Men spaar"t gezonde en snoeie 't onbescheid ;
Had Sion iet van 't aanstaande afgeteekend,
Hetgeen men lang aan 't Kruis voltrokken rekent,
En wordt vernieuwd op zielstraf en gevaar,
Men wraak"t verboOn, en houde 't middelbaar.
De goudsmid scheidt zoo 't valsche van het louter.
De Heiden heeft zijn offerande en outer,
De Christen ook zijn offer en altaar.
Zij vieren bet hun omdracht, jaar op jaar;
Doch in hun wit verschillen ze, in der waarheid,
Gelijk de nacht en middagheldre klaarheid,
Het Paaschfeest werd gevierd van stam tot stam,
Zoo rood geverfd door 't bloedig Offerlam ;
De Christen viert het Paaschfeest op zijn wijze,
Door 't bloedloos Lam, der zielen offerspijze:
Waarom ? Gods lam, aan 't heilig Kruis gehaakt,
Heeft eens voor al dien bloénden dienst gestaakt;
En nu een lam te keelen en te slachten,
Waar' Christus' bloed vertreén en onrein achten ;
Zoo bouwt de Kerk op geenen weeken grond,
Hoe luid men kraai', van menschelijken vond,
Van droom en klucht en kinderspel en grollen,
Om simpel brein te helpen aan het hollen.
Wie dwaasheid noemt, wat eertijds zij geschied,
Die buig' geen knie, verheff' zijn handen niet,
Noch vier' geen feest. Waarom ? het blijft verboden,
Dewijl het zweemt naar 't Kerkgebaar der Joden
En Heidenen. Waar loopt die kindsheid heen,
Vermits zij walgt van moeders borst en speen,
En schimpt op 't feest der Godsdracht, zoo vermeten !
Schoon menig kind Emanuel, gezeten
Op d' ezelin, met juichen tegenging ;

1723. Zij offert geen bloedige offerande; maar behoudt middelbare
ceremonien. — 1741-1774. Zij bouwt dan op vaste gronden, acht geen
ijdele lasteringen en vaart dankbaar voort met hare triomfen en ommegangen, den Gekruiste ter eere; den lasterlijken afgrond en altaarschenderen
ter schande. Kantteekeningen der oude uitgave.
1718. Waarvan u 't eenig Kind bevrijdt:vergel. Coloss.11 en III.—
1719. Zonnestad : Heliopolis. — 1726. 't Middelbaar: dat als middel
dienen kan, het bruikbare. — 1727, 1728. Vergel. Colass. II: 14, in verband
met Hebr. IX : 11 en 1 Petr. I:16-19. — 1738-1740. Zie Hebr. X:29.
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Als David tong van Sions zuigeling,
Nog teer van mond, zich mengende onder grover
Geluid, op 't feest, bestrooid met tak en lover,
Vijf dagen voor Gods bittren ommegang,
Beginnende met bloedzweet, rood en bang,
Van hof en beek, waarlangs d'olijven ruischen,
En eindigende aan 't middenkruis der kruisen,
176o
Na zooveel smaad en smerten, met een snik,
Die 't al ontroerde, op eenen oogenblik.
Nu trekt de Kerk uit alle vier de hoeken
Der wereld aan, en zegent al dat vloeken,
1765 En bidt dat lijf, dat bloed, die wonden aan,
En eert zijn Kruis, met haar gekruiste vaan,
En bouwt met vreugd triomfen op zijn lijden,
Uit dankbaarheid, in deze ondankbre tijden.
Zij triomfeert met pracht van wit en rood,
1770 De verf van schimp, voor des Gekruisten dood.
Al 't kruistuig, bits op knellen, kwetsen, steken,
En prikkelen, gedijt ten zegeteeken
Voor 't bloeiend heir, dat in zijn orders treedt ,
Braveerende met klok en keel den kreet
1775
Des lastermuils ; met wierook, zulk een asem
Der lasterkele, een graf vol stank en wasem.
De blijde Bruid vertoont 't heelheilig pand
Haars Bruidegoms, van goud en diamant
En 't flikkeren des hemels, rijk van steenen,
Zoo heerlijk, als godvruchtiglijk, beschenen.
1780
Zij looft Hem, die, met eere en majesteit
Opvarende, zijn tegenwoordigheid,
Hoewel bewolkt, haar liefde nooit beroofde ;
Gelijk zijn mond op 't uiterste beloofde.
1785
z' Ontgrendelt blij, voor d' opperste gend.,
De poort, opdat hij uit- en innega,
Wiens titel blinkt aldus op heup en kleeren :
„Der Vorsten Vorst, de Heer van alle Heeren."
Die Grootste schijnt hier kleen voor elks gezicht,
1790
Die bron des lichts benevelt hier haar licht ;
d' Almogendheid bedekt haar alvermogen.
't Geloof alleen aanschouwt met open oogen
Zijn grootheid, glans en licht, en macht en kracht,
En d' Engelen, zijn Ridderschap en wacht,

1 755

1754. Sions zuigeling: toespeling op Psalm IX:3. — 177o. De verf
v an schimp: de purperen mantel, Jezus omgehangen. 7oh. XIX : 2, 3. —
1776. Een graf vol stank en wasem: toespeling op Matth. XXIII: 27. -1785, 1786. Toespeling op Psalm XXIV : 7. — 1788. Zie Openb. XIX : 16.
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Hem bijgevoegd, om, onder Gods banieren
En Priesterdom, Zijns lichaams feest te vieren.
d'Aartsengel sloot aldus zijn rede, en vloog
Nog sneller dan een bliksemstraal omhoog,
De zon verzonk en scheen allengskens doover,,
Ik brocht den nacht met overpeinzen over.

ALTAARGEHEIMENISSEN.
HET DERDE BOEK.

OFFERANDE.
is 't martelfeest van 't zalig paar genaakt,
Dat over Rome en zijn paleizen waakt,
Verschijnt het beeld der Arragonsche kronen,
(Die 't eel bezit der Siciljaansche tronen
Ontleenen van Zijn Heiligheid Urbaan)
In 't rijk gewelf, gewijd op Vaticaan,
En biedt, bestuwd van koninklijk geleie,
Zijn leenheer een sneeuwwitte hakkeneie;
Het jaarlijksch merk der schuldbekentenis:
Gelijk met recht de leenman schuldig is
Den eigenaar het eigen op te dragen,
Te kennen en te dienen al zijn dagen.
Zoo dier verbindt een tijdelijk genot
Hier mensch aan mensch, Stadhouder van zijn God;
Met grooter recht moet zich de mensch verkleenen,
En voor 't bezit van kostelijker leenen
Zijn Schepper, dien geen tong voldanken mag,
Toeeigenen, uit ootmoed en ontzag,
Kenteekens der al t'onwaardeerbre panden

A

5

Io

15

1797. Besluit des Dichters. — Het Der de Boek. 1-13. Inleiding, geschept
uit het leenverheergewaden van Napels en Sicilie, door den Spaanschen
Gezant te Rome : als een voorbeeld van 's menschen opdracht en offerande
aan God, aller dingen Schepper en eigenaar. Kantteekeningen der oude uitgave.
1797. d' Aar ts engel: de Godvruchtigheid, die in 't begin van dezen
Zang is voorgesteld als tot 's dichters onderwijzing verschenen. — Het
Derde Boek. 1. 't Zalig p a a r: Petrus en Paulus. — 3-12. Vondel zinspeelt hier op de plechtigheid, die, voorheen, jaarlijks, op genoemden feestdag,
te Rome plaats vond , -- wanneer namelijk de Spaansche Gezant bij den
Heiligen Stoel (hier het be e 1 d der A rragonsche kronen genoemd)
den Paus, als Leenheer van Napels en Sicilie, met een witte hakkenei, benevens een bears met zesduizend dukaten, het leen verheergewaadde. —
I I. Het eige n: het schuldige, het verplichte.
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Van 's Hemels liefde en gunst, die eeuwig branden
En blaken, om te stieren al wat leeft
Naar 't heil, waarom het God geschapen heeft
En na den val genadiglijk verloste ;
't Welk zijn Gezalfde aan 't kruis den doodsnik kostte.
0 rijkdom van genade ! 0, milde troon,
25
Die, wat Gij hebt, ons schonkt met uwen Zoon !
Wat kunnen wij, aardwormen, in dit leven,
Den Vader, Zone en Geest toch wedergeven ?
Wat Heilig licht mij toe met zijnen straal,
En leert mij, hoe ik best mijn schuld betaal',
30
Ten minste naar het uiterste vermogen ?
Ondankbaarheid mishaagt de zuiverste oogen.
Dit docht ik bij mijzelven en vernam
Sint-Pauwels, die van boven nederkwam,
Om, zoo het scheen, mijn leerzucht te gerieven.
35
Zijn handgebaar was eene rol met brieven ;
d' Eerwaardigheid van aangezicht en baard
En opzicht, zoo diepzinnig als bedaard,
Bewogen mij, dat groote licht te groeten,
4 0't Welk staan bleef, daar ik neerboog vool zijn voeten
En 't lange kleed, dat op de hielen hing.
Hij sprak aldus : ,,de lust, die u beving,
Om eenmaal, van ondankbaarheid ontslagen,
Aileen aan God, den Schepper, op te dragen
Zijn eigendom en hoofdgerechtigheid,
45
Waardoor men paait zoo hoog een Majesteit,
Verrukt mij, uit den schoot der zaligheden,
Door zooveel luchts en kreitsen, naar beneden ;
Nu luister toe en leer uit mijn bericht
o
Den dienst, waaraan de Christen blijft verplicht :
Hoewel geen tijd 't bederf kost overgapen,
Nog bleef den mensch, van aanvang, ingeschapen,
Dat hij den hals most buigen onder God,

20

33-127. Sint-Pauwels verschijnt den Dichter, om hem te leeren hoe de
Christen aan de offerande verplicht zij, door de Wet der nature, uit wiens
kracht Abel offerde, en Noach, na 's werelds springvloed, ook de Aartsvaders
onder de besnijdenisse, en de onbesneden Heiligen, volgens 't Recht der volken,
en de wet der nature, en naderhand door Mozes' wet in 't bijzonder bevestigd en eindelijk bezegeld door Christus' onbloedige en bloedige offerande.
Kantteekening der oude uitgave.

„beurde, droeg") in zijn
36. Z ij n handg eb a a r: wat hij baarde (d.
hand. — 38. Opzicht: de opslag der oogen. — 4o. Daar: terwiji.
4 1. En 't lange kleed: versta: en over 't lange kleed. — 47. Verrukt
mij trekt, lokt mij.
51. Overgapen: wegnemen.
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Wiens mildheid hem beleende met genot
En heerschappij en macht der zichtbre dingen,
Die 't Wezen van d' Almogendbeid ontvingen.
En zeker, wat kon 't reedlijk schepsel min,
Dan wederom, met al zijn hart en zin,
Dien Schepper, zoo ten schepsele genegen,
Te schenken iet van dien ontvangen zegen ;
't Zij vee of vrucht ; getuigende onvermoeid
Van 't goed, dat uit dees' bron der goedheid vloeit ;
Die, eeuwig rijk, niet hoeft de veldgeschenken
Der menschen, maar gediend wordt, dat ze denken
Met dankbaarheid, hoe aller dingen Heer
Het alles schiep en voortbrocht tot zijn eer ;
Gelijk gij wel bevroedde deze reden,
Den mensche, als van nature, in 't hart gesneden,
Of dus in 't oor geluisterd : „mensch, ga heen,
En breng, en bie den grooten God alleen,
Tot teeken van uwe armoede en uw snoodheid,
Tot klaar bewijs van zijn onmeetbre grootheid,
Uw vee of vrucht ; en heilig en verniel
Uw offergaaf, gezield, of zonder ziel.
God, d' oorsprong zelf van 't wezen en het leven,
Eischt heel en al 't geen Hij u heeft gegeven.
Zoo gaf men vroeg het eerstgeworpen lam

En d' akkervrucht ten beste aan de vlam
En 't vier, gestookt om naar de lucht to varen,
Van twee gebroers, zoo ras er broeders waren ;
Zoo ving dees' dienst, die nimmer zal vergaan,
In 's werelds wieg, van d' offeranden aan :
Niet uitgebroed door bijgeloofs verblindheid,
Maar ingevoerd van wijze Godgezindheid,
Van Abel zelf, den eersten martelaar ;
Wiens heilig bloed besprengde 't veldaltaar,
En van 't geweld des wreeden Karns klaagde,
Die hem versloeg, vermits hij God behaagde
Door 't offerlam, dat op het brandhout lag,
En, als een beeld, op 't afgebeelde zag.
Zoo d' oorsprong van een werk het werk leert prijzen
Of laken, kan geen hand u hooger wijzen.
De wereld, 't hoofd opstekende uit de zee,
Die Naar begroef, rook 't outer weer van vee
En vogelen, door Noach aangesteken,

63. Niet hoeft: geen behoefte heeft aan. — 71. Snoodheid: berooidheid, onaanzienlijk. — 80. Kaln en Abel. Zie Genes. IV: 3, 4. — 84. Zie
Hebr.. XI: 4.
13
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Voor zulk een gunst des Hemels, hem gebleken.
Die reuk geviel zoo wêl der waatren Heer,
Dat Hij besloot, den aardboOm nimmermeer
Te vloeken, noch d' inwoners te bederven.
Kon d' offerande een grooter lof verwerven,
100
Dan uit den mond van God, die zelf verklaart,
Dat Hij, om haar, de gansche wereld spaart
d' Aartsvaders, die denzelfden God belijden,
Nog Diet vernoegd, dat zij hun zoons besnijden,
En voeren 't merk van 't opgerecht verbond,
105
Bezegeld door den nooit besmetten mond,
Gaan evenwel ten outer, met hun gaven;
Ook d' onbesneên, wier namen onbegraven
Zich mengelen in 't heilige geslacht,
Om offerande en giften, God gebracht.
no
Doch 't geen Natuur en d' oudste vromen zetten
Ten regel, door hun onbeschreven wetten,
Werd, door Gods wil, van Mozes, zijnen tolk,
Te boek gesteld, in 't wetboek, voor het yolk,
115 Dat hij verkoos om zijnen naam te trouwen,
En aan de lucht Gods glorie op te bouwen,
Door zeden en gebruiken, rijk van tal;
Waaronder blonk het offer bovenal,
Zoo dier belast aan Aron en de zijnen,
Die voor de hutte en 't heiligdom verschijnen,
120
Als Priesters, om d' altaren ga te slaan
En 't offerambt; waarbij de wet moet staan,
En d" offereere ontzeggende alien Goden
Der Heidenen, naar 't licht van zijn geboden,
Den eenen God, bekend bij Abraham,
125
Door gaven, dient en viert met offerviam.
Ten leste komt, na 't afgepijnd verlangen
Der vaderen, Gods Zoon zijn zegel hangen
Aan d' offerande, op tweeerhande wijs:
Hij offert zich ten offerdrank en spijs,
130
In schijn van weite en wijnstok ; eerst onbioedig,
Daarna bebloed, en lijdzaam en lankmoedig,
En tastelijk en zichtbaar aan 't altaar
Van 't Heidensch kruis, met zuchten en misbaar.
96. Zie Genes. VIII: 20. - 97. Zie Psalm XXIX: 5 en CIV: 3. — 99. Zie
Genes. VIII: 21, 22. - 107. Zie Genes. XII: 7, 8; XXVI: 25; XX VIII:

XXXIII: 20. - Io8. Onbegraven: in herinnering gebleven. -115. Om zijnen naam te trouwen: om den naam van Gods y olk te
verkrijgen. — 116. A an de lucht: tot aan de lucht. -- 131. Weite
en wijnstok: brood en wijn.
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Dit offer nam een einde met zijn leven ;
Maar 't ander slag van offren is gebleven
Eeuw in eeuw nit, na zijn verrijzenis,
En duurt, zoo lang hij zelf Aartspriester is,
En offert, door Stadhouders op der aarde,
Zijn lijf en bloed van onwaardeerbre waarde.
Natuur en wet veranderden haar plicht
Van offerer, toen Christus 't offerlicht
Des nachts ontstak, en dreef de duistre naarheid
Der schimmen voor zijn afgebeelde waarheid.
Het offren, Jode en Onjode eerst gemeen,
Verkeerde en week voor dezen dienst alleen.
Wanneer de zon, dat wondre hemelwonder,
Haar glans ontvouwt, gaan alle starren onder,
En luiken straks haar oogen voor 't gezicht
Van 't weergalooze en alles doovend licht.
Maar eer men nog den Zoon der Maagd Marije
In 't eeuwig ambt ten Opperpriester wije ;
Het eenig wit, waarnaar ik vast verlang;
Zoo troost u eerst te zien den ommegang
En grijze rij van beelden en Profeten,
Die hunnen tijd in zulk een voorspel sleten ;
Opdat, zoodra de rechte Aartspriester kwam,
d' Ontruste ziel Hem tot haar zoenheer nam,
En, plotseling aan 't outer zijner voeten,
Zich worpende, haar misdaad zocht te boeten.
Melchisedech, die vorstelijke offeraar,
Kwam Christus, lang voor zijn geboortejaar,
Niet slechts in 't wild ontworpen en verbloemen,
(Want Aron zeif had stof zich des te roemen),
Maar beeldde ook uit, door zijn geheiligd beeld,
Hoe Christus' dienst van Arons dienst verscheelt:
Hoe Christus zich in 't offerambt zou kwijten,
Niet op de leest der smokende Levijten
En Aron ; maar gelijk hij was gewoon,
Die 't leger bood zijn offerwijn en broOn.
Melchisedech vertoonde wijze en orden
Van 't ambt, waarin Gods Zoon gewijd zou worden.

153. Voorgaande beelden en profetieen hebben de offerande der Christenen
aangewezen. — 161-177. Melchisedech beeldde niet alleen Christus' persoon
en Koninklijk, maar ook zijn Priesterlijk ambt levend uit: gelijk blijkt uit
de tegenstelling dezer beide Koninklijke Priesteren. Kantteekeningen der
oude uitgave.
142, 143. Toen Christus 't offerlicht des nachts ontstak: toen
Hij 't Avondmaal instelde. -- 163. Ontworpen: ontwerpen.
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Wat heeft dit paar te gader niet gemeen ?
Hoe stemmen beeld en waarheid overeen,
In eigenschap, persoon en ambt en namen!
Wie eenen ziet, aanschouwt ze bet te zamen.
Wordt d' een genoemd de Koning van den vred
En 't billijk recht; met reden d' ander med.
Komt d' een, als uit de lucht en hemel, dalen,
Zoo daalde 't Woord met heimelijke stralen
In Jesses spruit. Wordt nergens eens gedacht
Melchisedechs voorvaderlijk geslacht ;
Hij stemt geheel met aller zielen Hoeder,
Die, God en mensch, van vader noch van moeder
Let weet; hoewel met billijk onderscheid:
Zijn Godheid, groot en rijk van majesteit,
Is moederloos; zijn menschheid nam d' ellende
Der menschen aan in haar, die niemand kende
Voor haren man, dan 's Hemels zuivren Geest;
Zoo is haar vrucht hier vaderloos geweest.

Melchisedechs geboortdag blijft verholen,
Zijn leven als aan d' eeuwigheid bevolen;
En niemand kent het eind van 't eindloos Woord,
Noch aanvang van zijn wondere geboort'.
195 Melchisedech ontvangt het tiende, en zegent
Den vader, ook het heir, van hem bejegend;
En Jezus breidt zijn zegen wijder uit
Dan 's Hemels kreits, dan 't Licht de schaduw stuit;
En duizenden, die tot den Heiland neigen,
200

205

210

Vereeren lijf en ziel en schat, als eigen
Vanzelf aan Hem, der Godvertrouwden Vriend;
Veel beter met den heelen mensch gediend,
Dan met een gaaf van tienden, in zijn leven,
Van Abraham aan 's Priesters hand gegeven ;
Die 't Priesterdom bedienende, op dien tijd,
Zag in 't verschiet Gods Zoon, van God gewijd,
Om 't Priesterambt, verknocht aan d' eeuwigheden,
Naar 's voorbeelds stijl, oneindig te bekleeden :
Zoo luidde ook d' eed des monds, die nooit bedroog;
Dat bleef bestemd in 's Hemels raad, omhoog.
Dit Priesterdom zal ruim zoo helder blijken,

211-311. Christus' Priesterdom naar Melchisedechs voorbeeld blijkt door
tegenstelling van zijn en Arons Priesterdom te klaarder: ook uit het wit en
de eindelijke oorzaak van het Priesterambt zeif. Kantteekening der oude uitgave.

208. Naar 's voorbeelds st ij 1: naar de ordeninge Melchisedeks, die
Hem vooruit afbeeldde. — 209. Zie Hebr.. VIII: 21.
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Indien wij eerst Melchisedech gelijken
Bij Aron, en hen stellen tegens een :
Zij hebben beide een zelfde wit gemeen,
En pogen 't Lam ter offerplaats te leiden ;
21 5
Maar d'offers zijn door merken onderscheiden :
Melchisedech brengt druif en aren voort
En schildert ons het lijf en bloed van 't Woord,
Doch bloedeloos, door brood en wijn, voor oogen ;
Maar Aron komt 's Gekruisten dood vertogen,
220
En voert vermomd den Heiland op Kalvaar,
Zoo lang vooruit, door 't verven van altaar
En mes en bijl met reutelende dieren,
En bokkenbloed en neergeladen stieren.
225
Houdt Christus nu Melchisedechs manier
In 't offeren ; hij stook' geen offervier,
Noch offre bloed en vleesch van ram of geite,
Maar van zichzelf, bedekt met druif en weite ;
Gelijk de druif en weit was offerstof
Der Priesterschap, verknocht aan Salems hof,
230
Zoo d' Offermans elkandere gelijken,
Moet Christus niet van dezen regel wijken.
Het offer spreekt, al waar de letter stom :
Een offerstof, een zelfde Priesterdom,
235
Een zelfde stof, ten offer uitgelezen,
Voorheen van 't beeld, en na van 't ware Wezen.
Melchisedech laat niemand voor zich gaan,
Noch leidt, na zich, geen nazaat achteraan,
Om, in zijn plaats, te wijden wijn en kruimen;
240 Maar Aron sterft, om d' offerplaats te ruimen
En 't bloedende ambt voor zijnen erfgenaam ;
Het bloedende ambt, te zwak en onbekwaam,
Om 's misdaads slijm van zielen of te vagen ;
Waarom het dien te wisslen, naar 't behagen
245
Des wijzen Gods, in 't ambt, dat eenen past,
Die door zijn bloed de vlekken beter wascht ;
Niet eens alleen, en niet alleen uitwendig,
Maar zelf de ziel, en eeuwig en onendig.
Zoo wiesch Gods bloed de zielen, toen het riep:
250
„Het is voltooid," en gaf den geest, en sliep ;
En liet het hoofd, der Engelen verlangen,
216. Merk en: teekenen, raken. — 217. Letterlijk de uitdrukking onzer
Bijbelvertalers, Gen. XIV : 18 : Mel chisedek bracht voort broot ende
wijn. — 220. V ertogen: vertoonen. — 224. Neergeladen: geslachte. -236. N a : daarna. — 242, 243. Zinspeling op Hehr. X : 4. — 246. Zie
Hebr.. IX : 12.
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Op zijne borst, van bloed gepurperd, hangen.
Die lange scheur van 't koorkleed, voor het koor,
Zeide Aron aan, in 't wrevelmoedig oor,
Dat hij vergeefs nu vee en vogel brandde;
Naardien de geur der eenige offerande
Veel zoeter rook dan kissende ossenbloed,
Of rundervet, en wat den outer voedt ;
't Zij wierookreuk, of zout, of meel, of gerven.
Een offer leert ontelbare offers derven.
Melchisedechs geduurzaamheid, in 't werk
Hem toebetrouwd, ontzeit dan 't offerperk
Den offeraar der Wet, die aan zijne erven
Den dienst beveelt, en 't ambt, dat straks moet sterven,
Of wordt gebluscht ten leste in Christus' dood,
Waarop het wees. Staat Christus' dienst nu bloot
En stil, naardien hij Bens aan 't hout most kleven ;
Waar is Gods eed, waar 't Priesterdom gebleven,
Dat nimmer slaapt, zoolang de zon en maan
Haar ouden gang, rondom den hemel, gaan ?
Met reden duur' dan Salems offerwijze,
In Christus' Kerk, door offerdrank en spijze ;
En Jezus, hoog verheven op een wolk,
Ga door zijn knechts ten offer, voor het yolk ;
En toef zijn schaar noch beter, dan die beide.
Natuur en Wet bestellen schrale weide.
Want zoo men 't wikke, en ernstig overleg' ;
Noch Arons plicht, noch ook Melchisedech,
Afbeeldingen, die op volmaaktheid oogen,
Vermochten nooit, vermits hun onvermogen,
De ziel en geest te heiligen, door brood
En wijn, of bloed van dieren, versch gedood;
Maar 't lichaam zelf, uit eene Maagd geboren,
Verzoende alleen den goddelijken toren.
Dat lichaam most voor elk geofferd zijn,
Doch Bens, aan 't Kruis, en eeuwiglijk, in schijn
Van graan en druif; waarom d' Aartspriester wijdde
Tot Priesters hen, die, zittende aan zijn zijde
En om den disch, ontvingen dankbaar elk,
Uit 's Meesters hand, dien zegenrijken kelk,
En 't Hemelsch brood, veranderd alle beide

257.Veel zoeter rook: zie Efihes. V:2.— Kissende: sissende. Kissen
is een klanknabootsend woord en 't zelfde met k us s e n. ('t Eng. to k is s). —
265. Lees: of gaat met den dood des Verlossers te niet. — 275. Toef:
onthaal. — 278-22o. N o c h .... no ch.... no oit: dubbele negatie. —
287. Gr aan en dr uif: wijn en brood.
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In bloed en vleesch, door 't Woord, 't welk krachtig scheidde
Des broods en wijns zelfstandig wezen, van
Al 't geen men met vier zinnen vatten kan ;
En liet alleen den blooten toeval strekken
Voor eene wolk, om 't Heiligdom te dekken ;
Te bergen voor de zwakheid van 't gemoed
Des menschen, die van menschevleesch en bloed
Een afkeer heeft ; en zoo hier most ontbreken
Des toevals kleed, 't was geen Geheimnisteeken.
Nu ziet gij nog, naar uiterlijken schijn,
Melchisedech opdragen brood en wijn
Voor 't strijdbre heir; en midlerwijl genieten
Zij 't afgebeelde, om niet te kort te schieten :
Want zonder dit, wat baat het? wat verscheelt
Het afgebeelde en 't wezenlooze beeld ?
't Beloofde is vrijwat anders dan 't beloven.
Al hangt de wolk voor 't krank gezicht geschoven,
Al dekt het vlies den appel van het oog,
Nog blijft de zon in hare kracht omhoog.
Elk Priester wordt gezet, in mijne schriften,
Om t' offeren zijn offerande en giften ;
Zal Christus dan oneindig, inderdaad,
Jet offren, waar zijn yolk ten outer gaat,
Zoo hoeft Hij stof, die nimmer zij vergangbaar,
En door haar waarde in 't opperkoor ontvangbaar.
Nu kunnen wijn en brood, die flus vergaan,
En in waardij te slecht zijn, niet bestaan
Voor d' offerstof, die 't voorbeeld zal verdooven.
Dat krachtig woord des lieven Zoons, daar boven
Verheerlijkt, moet, verterende de vrucht
Des akkers (als de bliksem uit de lucht
Op d' outers plag het offer te verteren)
Den Vader nog vernoegen en vereeren
Met vleesch en bloed, zijn duurzame offerstof,
En aangenaam in 't onbesmette hof.
Dat Christus en Melchisedech verschelen
In 's offers waarde, en 't geen zij ommedeelen,
Brengt juist het beeld en waarheid overeen;

327. Het onderscheid tusschen Melchisedechs en Christus' offerande vereenigt beeld en waarheid. Kantteekening der oude uitgave.
295. Den bloo ten to e v a l: de uiterlijke gedaante. — 296. Voor eene
wolk: tot een zichtbaar omkleedsel van 't Sacrament. — 311. In m ij n e
schri ft e n : men herinnere zich steeds, dat het Paulus is, die spreekt. —
329. De zin is: maakt juist de overeenkomst tusschen de afbeeldende en
de afgebeelde personen volkomen.
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En 't grootste steekt zoo beter of bij 't kleen:
De wijze is slechts in 't uiterlijk gelegen :
Die staat gelijk. De tienden zaad, noch zegen,
Noch erfambts-recht, noch zalving, strekken hier
Geen Priesters merk ; maar simpel de manier
Van offeren blijft dezen Offraar eigen
335
En 't Offerhoofd, waarvoor alle Englen neigen.
Men zag voltooid 's Gezalfden bloedig ambt
Of Priesterdom, zoodra hij had gekampt
Voor Davids muur, en 's doods geweld verwonnen ;
340En, stijgende op in 't Godskoor, rijk van zonnen,
Daar 's Vaders hof Hem zegenrijk gemoet,
Verworf elks zoen, door 't overdierbaar bloed
Der aderen, van top tot teen ontsloten,
Ja, uit zijn hart met water uitgegoten.
Nu zat Hij, die de kroon der heemlen spant,
345
Zoo diep in 't licht, aan 's Vaders rechterhand ;
Gedijde een zoen en zetel der genade,
En kwam zijn Kerk door voorbee nog te stade :
Doch voorbee, noch vertooning van zijn kruis
35o
En borstkwetsuur, in 't overengeld huis,
Vermochten niet zijn Priesterdom te rekken
In eeuwigheid, en 's volleks smet te dekken,
Met dat van vlam geweven koorgewaad,
't Welk Arons rok in glans te boven gaat;
Hij, 't heilig Hoofd van al zijn medeleden,
355
Most, door zijn leèn en dienaars, hier beneden,
Nog offeren voor 't menschelijk geslacht,
Om 't Priesterdom te houden in zijn kracht.
Geen voorbee, daar alle Englen zich verblijden,
360 Hem eigenlijk tot eeuwig Priester wijden,
Wel Hoeder en Behouder van zijn schaar,
Die hier omlaag nog worstelt met gevaar.
't Wordt tijd, dat wij Meichisedech verlaten,
Nu 't Paaschlam komt, met zijn onnoozel blaten,

330

349. Christus' voorbede in den hemel, zonder offerande op aarde, wijdt
hem eigenlijk geen eeuwig Priester. — 363. Het Joodsche Paaschlam beeldde
de offerande der Christenen uit. Kantteekeningen der oude uitgave.
332. De tienden zaad: het recht op de tienden van het koren. -332-336. De zin is : het zijn niet de tienden, welke hij van Abraham =tying,
noch dat hij hem zegende, noch zijn Koning- en Priesterschap, in 't afgetrokkene, die Melchisedek gelijk maken met den Hoogepriester des Nieuwen
V erbonds, maar alleen de wijze van offeren. — 344 . Zie Yoh. XIX : 34. —
3 46 . Zie i Timoth. VI : 16. — 364. Onnooz el: onschuldig.
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Bazuinen 't feest van 't eenig Offerlam ;
Hetwelk, vanzelf en mak, te slachtbank kwam,
Zoo onbesmet, gelijk het, in de plassen
En waatren der Jordane zich liet wasschen
En dompelen van Zacharias' zoon,
370
Zijn afgezant, nu d' eerste in 's hemels troon,
Van alien, die nit vrouwen zijn geboren.
Dees' Engel had zijn boetscholier, te voren,
Met mond en hand gewezen, zoo getrouw,
Op 't Lam, dat al den aardkloot dragen zou,
En, met het sneeuw van zijne viok, de vlekken
375
En sprenkelen der werelden bedekken.
Korinthen leerde uit mijne pen genoeg,
Hoe 't Paaschlam net op 't heilig Kruislam sloeg ;
Het Paaschlam, lang verteerd met zoete brooden,
380 Mij porrende d' Achajers uit te nooden,
Op simpelheid en waarheid, vrij en leeg
Van erg en list, en boosheids oude deeg.
Het heugt ons nog, zoo versch aisof wij 't zagen,
Hoe, d' eerste dag des rustdaags, juist vijf dagen
Voor Paschen, 't yolk eons 's jaars te poorte uitviel ;
38 5
Niet anders of Jeruzalem een ziel
En blijdschap wierd van boven ingeblazen ;
Waardoor terstond de kwijnenden genazen.
De vader van een ieder huisgezin
390
Teeg veldewaart, en haalde 't Paaschlam in,
Omsingeld van zijn kinderen, met palmen
En gele olijf; beluid met zegegalmen,
Vernieuwende elk, hoe Jakobs kudde 't hof
Des Nijls ontweek door eene wolk van stof.
395 De burgerij, gemengd met vreemdelingen,
Ter feest genood, geleidde ze met zingen
En huppelen en juichen, naar de stad ;
Daar, op den muur, het yolk, als mieren, zat,
Krioelde, en wenkte een Oceaan van vachten,

365

383. Uitspanninge van 't inhalen der Paaschlammeren te Jeruzalem. Kantteekening der oude uitgave.
365-371. Zie 7es. LIII; Yoh. I:29. Match. XI: I. — 372. Zie Matth.
XI: 1o. — 374. Johannes de Dooper noemde Christus: het Lam God t s,
dat de sonden der werelt wechneemt; (Yoh. 1:29) — 375. Vlok:
wol, yacht. — 377. Toespeling op 1 Cor. V: 7, 8. — 379. Zoete b roo den:
zo ete wordt hier zeker synoniem geacht met „ongezuurde." — 380. d'A c h aj e r s: die van Korinthe, hoofdstad van Achaje. — 393. V e r n i e u w ende:
nogmaals vertoonende, in herinnering brengende. — 399. V a c h ten: lammeren.
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400 Nu hagelwit gewasschen om te slachten,
En, een voor een, uit duizenden gepikt.
Onschuldig bloed ! hoe haast gij zoo ? Hij schrikt,
Die tienmaal vijf en twintig duizend rekent;
Nog schrikt hij meer voor 't Lam, door u beteekend:
Zoo menig lam most sneuvelen, om een
405
Te teekenen, zoo menige eeuw voorheen.
Terwijl de Joein de hoogtijd toebereien,
Wordt al de stad doorgalmd van drukkig schreien
Der lammeren ; vijf dagen, jaar op jaar ;
Om 't ware Lam te voeren op Kalvaar.
41 o
Wat baat het, zich van langer hand te wennen,
Om zekerlijk 't beloofde heil te kennen
Door offeren; indien men d' oogen sluit,
Voor 't Offerlam, door duizenden beduid ?
Om nu met vrucht te kennen 't een door 't ander,
41 5
Aanschouw het beeld en wezen, bij malkander
Zij spoen gelijk, op 's volleks schelle stem,
De poorten in van 't blij Jeruzaletn ;
Geen lam is toch onnoozler dan Messias,
42o
Zoo stom ter dood geleid door Esaias.
Geen Paaschlam is zoo zuiver, naar de Wet,
Als Christus, vrij van laster, vrij van smet.
Een ieder lam verlicht die beide onvrije
Van 't juk der aardsche of helsche slavernije.
Het Joodsche lam strekt reiskost voor den mond
42 5
Des pelgrims, zoet op dien beloofden grond.
Het Christensch Lam strekt kost voor alle vreemden,
Alreede op weg naar d' onverwelkbre beemden.
Het een is den besnedeling beloofd ;
430Het ander lam aan 't ingedompeld hoofd.
Men hoort geen been van 't een en 't ander breken.
De kruispaal, rood met bloed van 't een bestreken,
Met 's anders bloed de posten van het hues ;
Zoo vreezen post noch 't wapen van het kruis
415. De Paaschlammers van Joden en Christenen bijeen geleken. Kantteekening der oude uitgave.
401. Gepikt: verkoren. — 420. De zin is: door Jesaia voorgesteid als
zich ten dood latende leiden zonder klachten. — 426. Des pelgrims:
des reizigers. 435. Geen been van het Paaschlam mocht gebroken worden.
Zie Exod. XII : 46; Num. IX: 12. En evenzeer werden de beenderen van
den Verlosser niet gebroken. Zie yoli. XIX : 36. -- 432-436. De zin is:
gelijk de Isratlieten door den bovendrempel en de stijlen hunner huisdeuren
met bloed van het Paaschlam te bestrijken van den verderfengel vrij bleven
(Zie Exod. XII : 28), zoo kunnen wij ook Gods straffende hand niet ontgaan
dan door de besprenging met het bloed van Christus.
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Voor 's Engels vuist, noch vlammend zwaard des sterken,
Die zwichten moet, voor zulke lammermerken
En lammers, bet den Hemel toegewijd;
Geofferd beide, op eenen zelfden tijd,
Doch 't rechte Lam wel tweewerf, God ten prijze
En zoen; des nachts geheimenisserwijze,
En bloedeloos; des daags, van top tot teen
Geverfd in bloed, dat afdroop langs zijn leen.
Het voorbeeld liep ten eind, na 't lange toeven,
Toen 't levend Lam zich liet van zielen proeven,
Na 't offeren en heilgen, aan Gods disch.
Wie 't offeren van 't eten scheidt, schiet mis,
En buiten 't wit der waarheid en haar bladen,
Met der Hebreen gewoonten nog geladen;
Daar wordt het lam geofferd en geslacht.
Ontbeert die zaak haar eisch, z' ontbeert haar kracht.
Achaje kent mijn spraak en mijn manieren,
En hoe ik daar dit offerfeest holp vieren.
't Waarachtig Lam, gehoorzaam aan den eisch
Der Wet en God, gaf zijn geheiligd vleesch
De Twaalve tot een levende offereten,
Zoo ras 't gebruik des Paaschlams was versleten;
Hij hechtte 't nieuw aan 't overoud gebruik,
Opdat het een voor 't ander wijke en duik'.
Al kan de disch slechts korst en wijndruif smaken,
Verscheiden smaak bedekt dezelfde zaken,
Het eigen vleesch en bloed van 't Hemelsch vlies.
Dit offer bood zijn gast dan geen verlies.
Zij nutten 't lam; wat schaadde 't, met wat vlokken
En verf de spier en aár werd overtrokken.
Ook at geen Jood zijn Paaschlam zonder brood,
Hetwelk in zich dit aartsgeheim besloot,
Hoe brood en vleesch genut wordt, met malkander ;
Doch schijn van 't een, en 't wezen van het ander.

443. Het voor be eld liep ten eind: alle voorbeduidingen en afschaduwingen hadden gedaan. — 446. De zin is: de offerhande is din alleen
volkomen, wanneer het offer genuttigd is. — 448. Der Hebreen g ew oonten: de Hebreeers aten het hoofd met de schenkels en de ingewanden van het Paaschlam. Exod. XII: 9. — 451. A chaj e: de Korinthiers.
Zie vs. 377. — 459, 460. De zin is : al proeft men alleen brood en wijn,
zoo neemt dit niet weg, dat aan dezelfde zaak verscheiden smaak gegeven
wordt. — 461. V lies: schaap, lam. — 465-469. De zin is : de verplichting
der Joden om het Paaschlam met ongezuurde brooden te eten, was mede
een voorbeduiding : immers, gelijk zij brood en vleesch te zamen nuttigden,
wordt, op het Paaschmaal des Christens, het wezen van vleesch onder de
gedaante van brood genoten.

204

ALTAARGEHEIMENISSEN.

En vraagt men nog, of dit een offer zij,
470Naardien het lam geslacht wierd, op een rij
Van huis tot huis, door 't hoofd van ieder drempel,
En niet door 't mes des offraars, in den tempel ?
Natuur had lang, van 's werelds aanbegin,
Den vader, 't hoofd van 't huis en 't huisgezin,
Met eenen ook den manlijke eerstgeboren,
475
Tot dit gezag der Priesterschap verkoren.
Ook offerden d' Aartsvaders, door een drift
Der Hemelen, den Hemel hunne gift.
Men offerde ook het Paaschlam al, ten tijde,
48o
Eer nog de Wet den zoon van Amram wijdde
In 't offerambt, aan Levi's telgen vast;
Gelijk de tolk des Hoogsten had belast.
Elk huisheer dan, als Priester, 't Paaschfeest vierde ;
Hetzij Natuur hem door haar adm bestierde;
't Zij zonderling bevel zijn ijver dreef;
48 5
Opdat geen lam Gode ongeofferd bleef,
Die geenen stam, daar Horebs spitse dondert,
Had van dit slag des offers afgezonderd.
Daar ossebloed besprengt het Joodsch verbond,
490Beeldt Mozes uit den Kersten outergrond,
Geleld in kalk van vleesch, met bloed beslagen;
Waardoor wij meer het opperste oog behagen
489-499. Het bloedig bezegelen des Ouden Testaments beeldde de bezegeling des Nieuwen Testaments uit : gelijk blijkt uit de tegenstelling der
beide offeranden, en het bezegelen der beide Testamenten. Kantteekening
der oude uitgave.

483. Eens in het jaar was de huisvader zelf Priester, en slachtte en offerde
hij op het Paaschfeest zelf. — 487, 488. De zin is : die bij het bevel, onder
't geloei des donders van Horebs spits gegeven, geen stam van Israel had
uitgezonderd van het algemeen recht om op het Paaschfeest zelf het Priesterambt te bekleeden. — 489-534. Tot beter verstand dezer plaats, waarin
betoogd wordt dat het bloedig bezegelen des Ouden Testaments de bezegeling des Nieuwen uitbeeldde, herinnere men zich, dat Mozes, na de wetten
voor de Kinderen Israels, op Sinai, te hebben ontvangen, aan den voet van
dien berg een altaar, en daarover heen twaalf kolommen of gedenkstukken
oprichtte, kalveren deed slachten, een gedeelte van hun bloed op het altaar
plengde, en met een ander gedeelte de Wet en het Volk besprengde, zeggende :
dit is het bloed des Verbonds, dat de Heere met u gemaakt
heeft: alzoo als middelaar of tusschenpersoon dat verbond bekrachtigende
en door het besprengen van altaar en yolk plechtig bezegelende. Zie Exod.
XXIV; Hebr. IX. Evenzoo bezigde Christus bij de instelling van het
Avondmaal (of misoffer) dezelfde woorden als Mozes, zeggende : dit is het
bloed des Nieuwen V e r b o n d s. Hij stelde zich alzoo tot middelaar van
het Nieuwe, gelijk Mozes van het Oude Verbond was geweest, en bezegelde
dat Verbond met zijn bloed. Evenals vroeger de twaalf kolommen, waren
nu de twaalf Apostelen tegenwoordig, enz.
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Dan door het bloed van 't redelooze vee.
Men zet' maar eens de hoofden dezer twee
Wetgeveren te zamen, zoo zal blijken
Voor 't oog, of beeld en wezen niet gelijken ;
Of Sina's top en Sion allebei
Niet gaan gesierd met d' offerliverei.
Het wetaltaar heeft tweemaal zes pilaren,
En Christus' disch telt ook drie dubble paren,
Als pijlers, aan 't altaar der beetre wet,
Op Sion, niet op Sinai, ingezet.
d' Een offert dank, terwijl zijn ossen branden ;
En d' ander dankt, en reikt, met zijne handen,
Het twaleftal zijn lichaam en zijn bloed,
Dat, eer dan bloed van vee, de misdaad boet.
't Hebreeuwsch verbond krijgt kracht door statig plengen,
En smook van 't bloed des offers, en door sprengen
Van 't bloed des kelks, 't welk eedler bloed verbloemt,
Als Mozes' mond het Testamentbloed noemt;
En Christus, eer hem speer of spijker griefde,
Beschrijvende de nieuwe wet der liefde,
Zijn bloedkelk noemt het bloedig Testament,
En spreekt een spraak, als Mozes was gewend.
Zij stemmen beide, in woorden en in werken ;
Want ieder poogt zijn Testament te sterken
Door offerbloed, voor 't yolk, hun toebetrouwd.
De leste sterkt het Nieuw, en d' eerste 't Oud
Verbond. Het bloed bezegelt bet de bladers :
Daar bloedt Gods os; hier bloeden Jezus' aders,
Doch zonder bloed te storten, in de zaal;
Gelijk daarna, aan dien gevloekten paal.
Hij zett (laat u geen offerbloed berooven)
Dit is mijn bloed; zoo moet gij hem gelooven,
Die offeraar en offerande strekt,
Daar 't jongste maal zijn offertafel dekt,
Met vleesch en bloed, gewijd in hand en beker.
Hier bloedt geen bloed, dit offer ging onzeker;
Dit Testament der opperzaligheid
Lag zegelloos, en d' afgrond won het pleit
Van al, wat dong naar 't erf van 't beste leven.
De misdaad wordt door offerbloed vergeven,
Geofferd 's nachts, toen God zijn schelmaal hiel,
Des daags nog eens, zoo schoon en rood als 't viel.

506. Boet: verzoent. — 52o. Os: offerstier. — 532. Zinspeling op Hebr.
533. Schelmaal: afscheidsmaal.

IX : 22. -
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535 Der beelden stof nu eenmaal afgesleten,
Zoo slaan wij op d' Orakels der Profeten,
Die voor den dag des Heilands henegaan,
En juist op 't licht der offeranden slaan.
Gamaliel ! wat staat u niet te boeten,
Die
dikwijls mij, gezeten aan uw voeten,
540
Hiet lasteren den offerglans, op wien
d' Onfeilbaarheen der profetieen zien ?
Gij wacht de zon, die neerstraalt uit den hoogen,
Helaas! vergeefs, voor uw benevelde oogen.
Het Priesterdom van Eleazar ging
545
Bij Eli thuis, die een nakomeling
Van Itamar, het brocht aan zijne zonen ;
Maar dees bestaan het yolk en God te hoonen,
Door gierigheid en geilheid en geweld ;
Waartegen zich de grijze vader stelt,
55o
Hoewel te koel ; dies dreigt de tolk van boven,
Dat God zijn huis den lijfrok zou berooven
En 't offerlot, dat op zijn vaders viel,
En wekken een, bezind van 's Godheids ziel,
Die ree besloot een vast gebouw te stichten,
555
Voor zijn gezalfde, om heiliglijk te lichten
In 't Priesterdom, alle eeuwen in en uit :
Daar ziet men klaar 't nieuw offerambt beduid.
De simpelheid der duive, in 't Evangelie,
Ontkent geenszins, dat Samuel na Elie
56o
Dit ambt bekleedde, en *Sadok, als een star
Des offers, lichtte op 't spoor van Abjathar,
En deze bel ten deel dees' profecije
Bezegelden ; maar als in schilderije,
Heeft Sadok, met den ijvraar Samuel,
565
U voorgespeld, hoe 't opperste bevel
In Eli hadde al Arons smook verdreven,
In Samuel en Sadok 't ambt begeven
Aan Christus' Kerk , want 't Godsblad meldt, hoe ree,
535. De profetieen wijzen op deze offerande. — 545. Het verstooten van
Eli en de belofte van een ander Priesterdom en Priester wijzen hier op.
Kantteekeningen der oude uitgave.

537. Die voor den dag des Heilands henegaan: die slaat hier
op d' 0 r a k el s. — Henega an: vooruitloopen. — 557, 558. De bedoeling
deter regels is, dat de voorspelling, aan Eli gedaan, op het Hoogepriesterschap van Christus duidde. — 56o, 56i. Hier heeft een kleine vergissing
plaats. Samuel is Eli wel als Richter over Israel, maar nooit als Hoogepriester opgevolgd, welke waardigheid hij ook, als niet uit Levies stam
zijnde, niet bekleeden kon.
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Toen Mozes 't heir geleidde droog door zee,
God zelf den stam van Eli had verkoren :
Zoo was zijn ambt in Aron dan geboren ;
Wiens dienst hij weer verworpt, in Eli's bloed,
En kiest een hoofd, dat eeuwig offren moet.
Daar Davids harp u opschuift de vertooning
575
Van 's nazaats Rijk, en zet dien Zoon, als Koning,
Aan 's Vaders zijde, op 't vaderlijk bevel,
Totdat de haat verstrekke een voetschabel
Des Gods, voor 't licht der morgenstar geboren ;
580
Daar wordt hem, van den Vader, toegezworen,
Met eenen eed, die onherroepbaar is,
Dit Priesterdom ; niet naar gelijkenis
Van Aron, maar Melchisedech, voor dezen
U uitgebeeld, met een natuurlijk wezen
585
Der waarheid zelf, verdoovende den schijn.
Zoolang de Kerk dan opdraagt brood en wijn,
En offert vleesch en bloed, voor Gods getrouwen,
Blijft d' eed in kracht, die nimmer mag berouwen;
Hetwelk gebeurt, indien men 't offren staak'
590 En schorte, en zoo Gods mond meineedig maak',
Die aan zijn eed nog hecht een staart van plagen
En jammeren en droeve nederlagen.
Gij, koningen en volken! ziet wel toe:
Uit Sion dreigt de Vorst u, met zijn rod;
Wiens offerambt, dat duurt aan 't eind der eeuwen,
595
Ik met een blik vertoonde aan mijn Hebreeuwen,
Naar hun begrijp nog traag, en luttel snedg;
Waarom mijn pen 't altaargeheim verzweeg,
Geheim te diep voor hun onleerzame ooren.
600
Het was genoeg, hem eerst te laten hooren,
Hoe Aron week voor Jezus' majesteit,
Des zegens bron, de straal der eeuwigheid.
Doch 'k gaf hun nog t' erkauwen, onder andere,
Hoe Priesterdom en Wet dus aan elkandere
605
Verknocht zijn, dat, waar 't heilig Priesterdom
Veranderd wordt, daar keert de Wet ook om.
575. David spelde des toekomenden Melchisedechs eeuwigdurend Priesterdom. — 603. De verandering van Priesterdom en Wet hangen onscheidbaar
aan elkander verknocht. Kantteekeningen der oude uitgave.
575. Davids harp: zie Psalm CX. — 0 p sch uift: openschuift.
—59
.598. De zin is: over wiens eeuwigdurend Priesterschap ik (Paulus) de
Hebreeen slechts terloops onderhield: terwijl zij nog traag in 't begrijpen
en niet bijzonder scherpzinnig waren." Zie Hebr. V: II.— 603. t'Erkauwen:
te overdenken. — 605, 6o6. Zie Hebr. VII: 12.

ALTAARGEHEIMENISSEN.

208

6io

615

620

625

63o

635

640

645

Dit huwelijk, dit paar mag niemand scheiden;
Des eenen hand moet d' andre medeleiden,
En ieders aard gelijkt zijn wedergA.
Nu is de wet der strengheid in gena
Verkeerd ; gelijk 't altaarambt der Levijten
In 't Priesterdom, dat niet bestaat in slijten
Van runderen, en stam noch afkomst kent,
Ook duren moet tot aan der eeuwen end.
Is Arons dienst vervallen met zijn muren,
Moetd' offerand, gelijk de Godsdienst, duren,
En nieuwe Wet, wie schuift dan Christus weg,
Die Aron niet, maar wel Melchisedech
In 't offren volgt, met zooveel grooter klaarheid,
Gelijk het beeld gevolgd wordt van de Waarheid.
De nieuwe Wet houdt eeuwiglijk haar stet ;
Zoo duurt de dienst des nieuwen Priesters met,
Totdat hij koom' den tijd zijn vleugels korten.
Wie 't offren schort, moet Christus' wet ook schorten;
Maar 't schorten van zijn wet waar'tegen recht,
Gelijk zijn dienst, aan Jezus' wet gehecht,
Ja, zelf een wet, van niemand t' overtreden,
Nog weiniger dan Arons offerzeden ;
Dewij1 het vier zijn offerlam verteert,
Ons Christaltaar geen Offerlam ontbeert.
Een eenig Lam op endelooze altaren
Vernoegt de Kerk, en keert zich aan geen jaren.
Dit offer duurt, en d' offerdrank en spijs ;
Dees' wet is nieuw, zoo is ook d' offerwijs.
't Verheugt mijn geest, die vast voor 's offers prijs pleit,
Nu Salomon, of zijn gekroonde wijsheid,
Gods wijsheid stelt zoo ijverig te werk
Aan haar gebouw en pijlers, vast en sterk.
Haar offerande en wijn en brood en disschen
En 't noon te feest, zijn al geheimenissen
Van 't Heilwoord, mensch geworden in de Maagd
Van 't Priesterambt, daar Salem 't beeld of draagt ;
Wiens Priester u naar 't puik der offren leidde,
Eer d'Almacht nog het lijf des Zoons bereidde,
Die vleesch en bloed op d offermaaltijd bracht,
In stet van vee, door Levi versch geslacht ;
Wiens offren streek voor aller offren krone,

636. Salomon spelde deze nieuwe offerande. K antteekening der oude uitgave.
652. Slij ten: wegdoen, offeren. — 624, 625. S c h or ten: staat hier voor:
opheffen, afschaffen. — 628. , Weiniger: minder. -- 636. Zie 5 Kon.VIII.
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Zoo hoog gewijd door 't kerklicht van Hippone,
Sint-Augustijn; nooit vocht August zoozeer
Voor Rome, als hij voor Jezus' offereer .
Dit offer blijkt in Esaias' schriften,
Daar Faro's yolk, met offerande en giften,
Den Heiland eert en aanbidt te gelijk,
Voor 't nieuwe altaar, in 't midden van het Rijk
Des breeden Nijls en zijn bevloeide randen;
Want overmits geen erf voor offeranden
Of outer wierd gevonden buiten 't slot
Van Davids muur ; zoo twijfel niet, of God
Voorspelt hier d' eer des offers, opgedragen
In Jezus' naam, waardoor wij Hem behagen.
Voor 't spellend blad staan lastermonden stom.
Zoo dik het zalft 't verlichte Heidendom
En Heidensch bloed tot Priesters en Levijten,
Die eeuwig zich in offerdiensten kwijten.
Lett Arons vier in offerasch gedoofd,
Zoo rust die last op Christus, 't opperhoofd
Der Priesteren, die, onder zachter wetten
Hem dienende, zich met geen bloed besmetten.
Zoo d'Antichrist 't gedurig offer staakt,
En al den dienst der vaadren ; wie verzaakt
Dan 't nieuwe altaar, dat d' eeuwen moet verduren,
Ook na den smook der omgeramde muren,
Door Titus en Antiochus geveld,
Daar Levi treurt en in zijn tranen smelt ?
Het is nu tijd mijn offer in te wijen,
Op 't hoog altaar, door 't puik der profecijen,
Hetwelk op 't puik der offeranden wijst ;
Daar God den dienst van Levi's hand misprijst,
Zijn lamme, blinde en kwijnende offerdieren,
Beschimmeld brood en huichelaars-manieren,
Op zoo een wijs: „gij, Priesters ! houdt u stil ;

651-675. Esaias spelde deze nieuwe offerande, ook andere profetieen
staan hier op : ook Daniel en Malachias, doorgaans van de oudste Oudvaderen uitgeleid. Kantteekening der oude uitgave.
648. Zoo hoog gew ij d : zoo luisterrijk gehandhaafd. — 649. August:
Augustus wordt hier te pas gebracht om den dichter gelegenheid te geven,
volgens zijn oude liefhebberij, met namen te spelen. — 651. E s alas'
schrift e n: toespeling op yes. XIX. — 655. Bevloeid e: overstroomde. -661. 't Spellend blad: de Profetische schriften. — 662. D i k: vaak.
7erem. XXIII : 18. — 669. d' Antichrist: toespeling op
—62,3.Zie
Daniel XII: it. — 676. 't Puik der profetieen: Mal. I : 10, 11.
Mal. I: 7, 8.
—679,80.Toespling
14
VONDEL V.

210

A LTAARGEHEIMENISSEN.

Gij offert vast, doch mij ten wederwil,
Die geene gift van uwe hand aanvaarde;
Want van het Oost, daar 't licht de lijst der aarde
685
Vergulden komt, tot daar het nederdaalt,
Zal 't Heidensch yolk, met geenen stroom bepaald,
Mijn grooten naam vereeren met zijn bede,
En, onverplicht aan Sions offerstede,
Mij overal een zuivere offerand
690
Toeheiligen en offren, zonder schand.
De glans mijns naams zal schijnen tot aan d' enden
Der werelden, die nooit mijn diensten kenden."
Toen 't koorkleed reet, sloot Arons dienst zijn mond,
En gaf den geest in Christus' dood, en stond,
695
Gelijk een lijk, gebalsemd boven aarde;
Totdat de roe van Rome kwam, te paarde,
Al 't Heiligdom, dat reede ontheiligd was,
En kerk en koor begraven in zijn asch,
En puin en stof, en rook en smook en vonken.
700
Het overschot van Levi, nu geklonken
In ketens, en gevloekt, gehoond, gehaat,
Most jammerlijk, in zijn gescheurd gewaad
En hangends hoofds, geschupt uit Abrams erven
En drempelen, den aardboOrn ommezwerven;
705
Zijn offerkleed lag in den brand vergaan,
Geen outervier stak vee of vogel aan,
En 't bleek, hoe God aldus, door Malachias,
Den dienst der wet verfoeide, en op Messias,
En zijnen dienst en eenig offer wees ;
710 Niet op den berg, waaronder 't licht verrees ;
Waarop het hing, ten schimp der lasteraren.
Een kruis, een bout, geen ongetelde altaren
Noch overal, behoefde 't bloedend Lam ;
Dat zich maar eens most offren aan den stam,
715
In zijn gedaante, onnoozel en zachtmoedig.
Zoo spelt dan bier Gods veder van geen bloedig
693. Arons dienst eindigt met Christus' leven. K antteekening der oude uitgave.
682. M ij ten weder wil: tegen mijn uitgedrukten wil. — 688. 0 nve rplich t: niet gebonden. — 693-695. Lees : toen de Voorhang des Tempels,
bij 's Heilands sterven, scheurde, ging het Priesterschap van Aaron te niet
en werd, daar de Geest er uit geweken was, gelijk aan een gebalsemd lijk,
dat boven aarde staat. — 756-759. De bedoeling van Vondel is te betoogen,
dat de hier aangehaalde profetie van Maleachi niet kan gezien hebben op
het bloedige kruisoffer, 't welk maar een kruis en Gene bepaalde plaats
vorderde, maar op het onbloedige offer, op ontelbare altaren en allerwegen
opgebracht.
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Kruisoffer, noch van Arons loeiend vee;
Maar van den dienst, geweigerd van geen stee,
Gewest, noch tijd, noch volken, die zich houden
720
Aan 't nieuw verbond, bediend van Gods vertrouwden;
Aan 't offerambt, dat, van 't Levietsch geslacht,
Op Juda storf, wiens offer God verzacht :
Want Jezus is uit Juda's stam geboren
En heeft voor zich een Priesterdom verkoren,
725
Uit Jode en Griek en Noorman en Barbaar;
En keert geen y olk van zijn geheimaltaar
En reinen disch en zuivere offerspijze;
Daar Hij zichzelf, geheimenisserwijze,
Ten beste geeft, zoo rein, zoo onbesmet,
730
Gelijk hij op Gods drempel wierd gezet.
Geen hagel valt zoo zuiver hier beneden ;
Geen man liet zich zoo rein en zuiver kneden
Van Engelen, als ons deze offervrucht
In 't Maagdevat komt storten uit de lucht;
Daar Gabriel der maagden bloem bejegent
735
En haar, meteen de vrucht haars lichaams, zegent.
Natuur en Wet en 't Maagdelijk juweel
Besteedden elk aan d' outervrucht haar deel:
Natuur gaf d' aar, de Wet haar dorschte en maalde;
740De Maagd, nadat de Geest haar lijf bestraalde,
Met 's Godheids gloed, bestelde ons uit haar schoot
't Altaarbanket, 't heelheilig offerbrood,
't Gezegend vleesch van mensch en God, met reden
Gevierd, gediend, bewierookt, aangebeden
Van arm en rijk, en om zijn zuiverheid
745
Van elk gewild, het zwijnsch gemoed ontzeid ;
Bewaard met angst, van Godgewijde duimen;
721. Het offerrecht van Levi stierf op Juda en allerhande geslachten. —
727 . Christus' offer is het allerzuiverste. Kantteekeningen der oude uitgave.
721, 722. Dat, van 'tLevietsch geslacht, op Juda storf: dat van
den stam van Levi in dien van Juda — waar Christus toe behoorde —
°verging. — 73o. Kan beteekenen : Gelijk hij, als kind, in den tempel werd
opgedragen en voorgesteld. — 746. Het z w ij n s c h gemoed on t z e l d:
toespeling op Matth. VII : 6, en op het Kerkgezang:
Vere cibus filiorum
Non mittendus canibus.
Ontz et d: uitgezonderd. — 747. Van Go dg e w ij d e duim en: de handen
van hen, die de priesterwijding ontvangen, worden door den Bisschop gezalfd,
waarna deze met zijnen, in de gewijde olie gedoopten duim, over hun saanigevouwen handen twee lijnen trekt, namelijk, van den duim der rechter- tot
aan den wijsvinger der linkerhand en van den duim der linker- tot aan den
wijsvinger der rechterhand, onder het uitspreken van een toepasselijk gebed.
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't Gelichaamd brood is t' edel om te kruimen.
Hij zie vrij om, die 't graan der zielen spilt.
God heeft noch gaaf noch offer zoo gewild,
Als 't lichaam zelf, hetwelk de Geest bereidde,
Toen Hij het Woord op 's werelds drempel leidde
Naar Arons plaats, uit eene Maagdecel.
Strooi lelieblaan, nog blanker dan haar vel.
Breng zilver, zijde en purper uit uw koffer,
En sprei ze voor de voeten van Gods offer;
Besprei den vloer, waar 't Lam zijn voeten zet:
Bewaar zijn wol; dit sneeuw gedoogt geen smet.
Daar Levi schenkt aan Priesterlijke vlammen
Spierwitten os, of hagelwitte rammen,
Of blanke koe, of kalf, voor 't mes beducht,
Of wollig schaap; daar reutelt, steent en zucht
De bloénde strot des offervees; wiens sprenkel
Altaar en wand bespat, en tot den enkel
Den Priester zet in 't rookend bloed; hij verft
Zijn handen rood ; het offer, dat er sterft,
Schijnt, door zijn bloed, den Hemel toe te klagen
Den moord, waardoor deze offerslachters vagen
En reinigen, geen vlakken van 't gemoed,
Maar slechts het lijf; 't gepleng van zooveel bloed
Staat schrikkelijk voor 't stremmen, na het stremmen :
De tempel schijnt in 't roode meer te zwemmen.
Wat ziet hier niet bemorst, besprengd, bespat?
O morserij ! wat reinigen is dat ?
Dit schijnt bij God geen offereer, maar schande.
Gij, Priesters, staakt deze onreine offerande ;
De Hemel eischt een zuivere offerboet,
En vleesch en bloed, doch zonder plas van bloed;
Hij eischt het bloed, als in gesloten aders.
Begrijpt gij 't niet, zoo vraag het d' eerste Vaders:
Vraag Abraham, dien trouwsten offeraar,
En zijnen zoon, gevorderd ten altaar:
Het grijs vernuft zag niet dien knoop t'ontwarren,
Hoe hier zijn zaad zou wemelen, als starren
Daar boven, schoon het lag gebluscht, gesmoord
In 't eenig bloed. Dit schijnt een donderwoord,

759. Levi's offeranden waren besmettelijk ten opzichte van Christus' reine
offerande. — 783-821. Uitspanning van Abrahams offerande, die Christus'
onbloedige en bloedige offerande uitbeeldde, gelijk blijkt uit gelijkheid en
ongelijkheid tusschen Izaak en Christus. Kantteekeningen der oude uitgave
769. Zinspeling op Hebr. X:

4. -- 777. 0 ffe rboet: offerzoen, voldoening.
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Een donderslag ; belofte en waarheid strijden.
God eischt een moord ; Natuur krijgt medelijden
Met hare vrucht, en 't kinderslachtig lot.
790Vijf zinnen gaan te velde tegen God,
En worstelen, drie nachten en drie dagen,
Terwijl hij klimt, op 's Hemels streng behagen,
Ten offerberg ; de zoon, gelatin met bout
Op zijnen rug ; de vader, stram en oud,
Met vier en zwaard, tot opening van ader
795
En strot des kinds, zijn hart, dat zelt: „mijn vader !"
(0 bitter woord ! bezweek de vader niet,
Toen hem die naam van vader 't hart doorstiet ?)
„Mijn vader ! bier zijn vier en bout en banden ;
800
Waar blijft het schaap, om op 't altaar te branden ?"
De vader schiet als uit een bangen slaap,
En droom : „mijn zoon, God zal het outerschaap
Bestellen" ; en hij valt, vol strijds, aan 't bouwen
Van 't bergaltaar, en lett het bout, gehouwen
8o5
Ter offerande, op 't outerplat; en 't kind,
Hetwelk hij eerst de handen kruiswijs bindt,
Op 't offerhout; en grijpt, met zooveel krachten
Als 't hart nog heeft, het mes, om 't kind te slachten ;
En ziende omher geen uitkomst, troost zich dan,
810
Dat God zijn bloed uit assche wekken kan.
Natuur, aldus verweldigd, moet het geven ;
't Betrouwen had de vuist al opgeheven,
En afgeknipt den draad der liefste ziel,
't En waar de stem het slachtmes tegenhiel;
815
Waarop hij 't hoofd naar 't Engelsch aanschijn draaide,
En met een ram den eisch des Hemels paaide.
d'Aartsvader, dus gered op 't ongezienst,
Zag afgebeeld den dubblen outerdienst,
De bloedige en onbloedige offerande
8 20
Des Heilands, die in liefde t' onswaart brandde.
Let Izak bier, daar Christus, tegen een,
Zij hebben iet bijzonder, iet gemeen :
De boon, gestierd uit 's Hemels hooge poorte,
8io. Zinspeling op Hebr. XI: 17-19. — 817. Op 't ongezienst: op
't onvoorzienst. — 823-838. De geboorte van Izaak en die van Jezus werden
door Engelen aangekondigd: beider geboorte had plaats onder omstandigheden, niet met den gewonen loop der natuur overeenkomstig: Izaak was
de eeniggeboren zoon van Abraham (uit Sara), Jezus de eenige zoon des
Vaders: Izaak droeg het offerhout, Christus het kruishout den berg op;
waar elk van beiden ten offer bestemd was, enz. HOOGVLIET heeft in zijn
Abraham den Aartsvader, IX. Boek, dezelfde vergelijking op verdienstelijke
wijze uiteengezet.
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Voorspellen elks naamhaftige geboorte ;
Waarvoor Natuur terugspringt uit haar stand.
Een ieder is zijns vaders eenig pand,
En erfgenaam van zooveel rijkdoms t' zamen.
Zij dragen bet geen ongewilde namen,
Belovende behoudenis, of vreugd.
Zij stemmen in gehoorzaamheid, een deugd,
Die offerande en gaven gaat te boven.
Zij klimmen beide om eenen God te loven,
En Zijnen naam t' aanbidden, zonder erg,
En torsen 't hout op eenen offerberg.
Zij laten bet zich kneevlen en gezeggen
En op het hout geofferd nederleggen.
Zij wachten bet den slag en steek van 't staal,
Zoo wegen zij elkander in een schaal,
Totdat den ram de strot wordt afgesteken;
Het bloed beginn' ten outer of te leken,
Te schilderen den rooden offerzoen
Des Zoons, die zoo den Eischer most voldoen ;
Maar Izak, die den dood zag onder oogen,
En lag gedoemd, en voor het zwaard gebogen,
Behoudt zijn bloed en plengt niet eenen straal;
Opdat hij u den reinen dienst afmaal' ;
Die eeuw op eeuw, gespeld van Malachias,
Des Paaschnachts nam zijn oorsprong in Messias,
Den eenigen, die willig zich alreé
Geheiligd had aan 't hout, op d' offerstet.
Heeft Izaks hals geen druppel bloeds vergoten,
Ons leven lag in eedler bloed besloten,
Dat, zonder zaad gesproten, sprong voor elk,
Doch eens aan 't kruis, oneindig in den kelk
En overal. Nu kunt gij licht bevroeden,
Waarom de ram, niet Izaks hals, most bloeden.
Zoo beeldde God, door Abrams offer, uit
Den netten dienst, die Arons diensten stuit,
En 't bloedgepleng van ossen, koeien, stieren.
Een offerzon verdooft alle offervieren,
In netheid en in klaarheid, want Gods Lam

85 2. Ons leven lag in eedler bloed besloten: onze behoudenis
vorderde edeler bloed. — 854, 855. De zin is: het bloed van Christus werd
maar eenmaal aan 't kruis geplengd, doch wordt in den offerkelk voortdurend en ter aller plaatse aangeboden. — 858. Den net te n di e nst:
den volkomen dienst, waarmede het offerwerk van Aaron een einde neemt.
N e t heeft hier de beteekenis, welke het nog doorgaans in 't Fransch heeft
en ook bij ons in de uitdrukking: k 1 a a r en net, voor „duidelijk en waar
niets aan hapert."
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Vermengt zich niet met smook, als Mozes' vlam,
Alleen gevoed van 't aardsche en stof der aarde ;
't Ontleent ook Been waardij van 's Priesters waarde,
Maar is vanzelf zoo rein uit zijn natuur :
Is d' offraar snot), dees' offerande is puur.
d'Aartsherder, nooit bezweken in zijn trouwe,
Trof d' ooren der Samaritaansche vrouwe,
Op Garizim, als met een donderslag ;
Toen zij hem 't woord gelijk te monde uitzag,
Daar hij voorzel de ree genakende uren
Des Godsdiensts, die niet meer aan Davids muren,
Noch Sichems berg en rots gehouden stond,
Maar op den geest en waarheid vast gegrond.
Indien men bad tot God in alle landen,
Zoo slaat zijn rede op d' eer der offeranden,
Die Sion holp in twist met Garizim ;
Zoo looft hij hier de waarheid meer dan schini,
En 't offer, dat de nieuwe kerk zou sieren,
Veel meer dan vleesch en bloed van ram of stieren,
Geringer dan den zoen van 't offerfeest,
Dat brood in vleesch verandert door Gods geest
En kracht des Woords, u voènde met de spijze
Van 't zuiver Lam ; nu geestelijker wijze,
Doch inderdaad, geofferd op 't altaar,
Al 't aardrijk door, voor Gods getrouwe schaar.
Om uit de zee der oudheid dan te landen,
Daar fezus schuift een schot voor d' offeranden
Des ouden tijds, op Paaschnacht, in de zaal,
Des daags bereid voor 't heilig offermaal ;
Zoo laat ons naar den Opperpriester luisteren,
Die al 't gestarnte en maanlicht komt verduisteren
Van Profetie, Nature en Horebs Wet,
En 't beeldewerk, dus lang ten toon gezet,
Eer hij verscheen, om 't Offer in te wijden,
Bij nacht, zoo dicht in 't aanzicht van zijn lijden,
En 't loos verraad, gestemd met overleg.
Eerst offert hij, meer dan Melchisedech,
Zichzelf, in schijn van brood en wijn, den Vader,

867. Christus' gesprek met de Samaritaansche vrouw ontvouwt genoegzaam
Malachia's profetie van de offerande, niet langer aan een eenige plaats gebonden. — 887. Christus' instelling bevestigt alle beelden en profetieen van
de nieuwe offerande. Kantteekeningen der oude uitgave.
867. d'Aartsherder: Christus. — 873. Sichems berg: de berg
Garizim, aan den voet waarvan Sichem gelegen is. — 894. 't B e el dew e r k:
de zinnebeelden.
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900 En draagt hem op zijn eigen spier en ader.
Zooveel vermag de zegening van 't Woord,
Dat alles schiep, en brocht de wereld voort,
Ja, zonder stof. Wat zou dan God beletten,
Hier akkervrucht en wijnrank om te zetten ?
Wat zelt hij ? Dit 's mijn lichaam, dit 'smijn bloed;
905
Fen spraak, waaraan geen leerling twijflen moet,
Die zijn vernuft met Christus' band laat gorden ;
Hij zelt : dat voor u zal geleverd worden ;
910

915

920

925

930

935

Dit is de kelk, het Nieuwe Testament,
In nzijnen bloede (o goedheid zonder end I),
De kelk voor u vergoten, tot der zonden
Vergiyenisse. 0 woorden, pijien, wonden

In 't steenen harte ! 0 mensch ! dit lichaam, nu
Gebroken, laat zich leveren voor u.
Dit is de kelk, 't Verbond, opnieuw gesloten
In bloed, voor u, voor velen uitgegoten,
Tot 's misdaads boete, en tot vergiffenis
Bij God; geenszins, opdat ze, hier ten disch,
Wat spijs en drank slechts nuttigden en dronken ;
Maar God ten zoen en offer toegeschonken,
Voor dit getal der jongren, hier omtrent,
En duizenden, bij 't alziende oog bekend.
Dit vleesch, dit bloed wordt hier dan opgedragen
Der Godheid, om te zoenen haar mishagen,
Door zulk een zoen en offer, voor 't getal
Der jongeren, en wat God eeren zal.
God zelt (opdat geen eeuw zijn bloed uitwissche)
Tot hen : dit doet tot mijn gedachtenissei
Zoo nut de disch der zielen offerspijs
En offerdrank, en zingt den Hemel prijs.
Most Christus een Melchisedech verstrekken,
Het Paaschlam zelf voltooien en voltrekken,
En zegelen, met heilig bloed, in 't end
Het Nieuw Verbond en beter Testament ,
Zoo staat het vast gegrond in eeuwigheden,
Dat Christus hier zijn eigen lijf en leden
Toeheiligde, met dankbaarheid aan God,
Die hem verzag met zulk een offerlot.
Dit leert u een van zeventig scholieren,

939-962. Sint-Lukas bevestigt de Nieuwe 0 fferande en Sint-Paulus,
door het woord Liturgie, aan de Hebreen, ook in zijn brief aan de Korinthiers, en stelt ze tegen de Joodsche en Heidensche offeranden. Kantteekening der oude uitgave.

goo. En draagt hem op: en draagt hem op. — 939. Een van
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Mijn reisgenoot, mijn Lukas, wiens papieren
Getuigen van 't Apostelsche gebruik,
Den offerdienst, die eeuwig dure en ruik'.
Hij toont u, hoe d'Apostels, in die tijden,
Met vasten en opoffren innewijden,
In 't heilig ambt, zoo mij, als Barnabas,
945
Door drift des Geestes, die hun orakel was.
Schoon iemand mijn of Lukas' pen versnije ;
Zij drukt u, door het Grieksche Liturgije,
Dien offerdienst zoo klaar en helder uit,
950
Dat al 't gewoel des afgronds op haar stuit.
Zoo leverde ik den Godsdienst aan d'Achaiers,
Uit Christus' mond, tot smaad des zielverleiers
En afgods; en tot wering van 't misbruik,
Dat min de ziel bezorgde, dan den buik ;
Den dooven buik, die graag en gulzig weidde,
955
Te traag het lijf des Heilands onderscheidde,
En, schuldig aan 't gekruiste bloed en vleesch,
Gods oordeel at en inzwolg, zonder vrees ;
Behalve dat, bij 's afgods schaar gezeten,
960
Hij reukloos dorst des afgods offer eten,
En 't vleesch, gewijd aan zoo een helsch altaar.
Korinthe liep aired geen klein gevaar
Van, op de rots der afgoOn, dus te stranden ;
Want Belials en Christus' offeranden
965
Verdragen zich, gelijk de nacht en dag.
Het was dan tijd, dat ik er in verzag,
En waarschuwde elk afgoderij te vlieden ;
Gelijk het past zoo Godverlichten lieden.
Ik stelde fluks twee disschen tegen een ;
970 Hier Christus, daar de Heidens en Hebreen ;
Hier 't lijf met dank geofferd, God ten prijze,
En daar 's Hebreeuws en Heidens offerspijze ;
Hier d' eter in gemeenschap met Gods Zoon,
Door 't nuttigen zijns lichaams, hem gebotin ;
Daar, 's afgodists gemeenschap, door het brassen
975

940

z e v en t i g s cholier e n: Lukas wordt door sommigen gehouden voor een
van de twee-en-zeventig, van wier uitzending hij alleen gewag maakt (zie
Luk. X.) Dat bier bij zeventig het woord d e niet had mogen gemist
worden, blijkt daaruit, dat, zooals er nu staat, men uit den zin zou moeten
opmaken, dat alle zeventig scholieren hetzelfde als Lukas geleerd hadden. —
947-950. Hij wil zeggen: hoe men ook het Grieksche woord Acetoveyitv in
mijn (Paulus') brief (aan de Hebreen X : 4) gebezigd, vertale, het zal altoos
op een offerdienst slaan. — 951, 952. Toespeling op 1 Kor. XI :28-30,
in verband met 1 Kor. X : 20. - 969. Zie de aangeh. plaats 1 Kor. X : 20.
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Met valsche Goon, op wien dees' buiken passen.
Men zag dan hier 't gelijk en ongelijk
Des offerdiensts, in Gods en 's afgronds Rijk
Vereenigen, en tegen een verschelen;
God eeren, God zijn wettige eere ontstelen ;
Gemeenschap met den afgrond of het licht;
Het spijsaltaar tot ieders eer gesticht;
Het offer elk zijn Godheid opgedragen,
En d' eters Gode of 's ongods geest behagen,
Gelijk gij schept uit mijn Korinthers-brief;
Dies twijfel niet, God heeft den offer lief,
Zijn opperste eer. Hoe kan het hun gelukken,
Die Gods altaar door 't loochnen onderdrukken ?
De Godsdienst rust, daar 't offren wordt gestaakt.
Wie 't offer kwetst, heeft God in 't oog geraakt.
Zoo iemand zich misgrijpe aan zijns gelijke,
Men zoent die schuld, daar 't recht het oordeel strijke :
Maar zoo een mensch de Godheid koom te na ;
Wat offerand, wiens voorbee boet die schd,?
De vruchtbre schoot der vaderlijke schriften
Gaat zwanger van altaren, offergiften,
En offerande en offerzoengebeen
En offeraars en Priesters, voor 't gemeen.
De breede raad der Kerke hangt zijn zegels
Aan Christus' dienst, bevestigd door de regels
Der bisschoppen, godvruchtiglijk verzaamd,
Van daar de zon den bruinen nacht beschaamt,
Tot daar ze zinkt, om andre toe te lichten.
d'Altaren zelfs en kerken, hun gestichten,
Getuigen klaar van Jezus' Priesterdom,
Dat eeuwig spreekt, en maakt den afgrond stom ;
Die, al te spade aan 't kladden en aan 't kreuken,
Verdonkren durf ontelbre gulden spreuken
Der vaderen, op 't voorhoofd van Gods Kerk
Gesneèn, tot roem van dit godsdienstig werk.
Het Oud Verbond ontstak veel offervieren,
En geen vergeefs; doch vierderlei manieren
Van offeren vertoonen zich hierin,

995. De overlevering der Oudvaderen en Concilitn bevestigt dit. —
1011-1025. Men offerde in het Oude Testament verscheiden slag van offeranden; in het Nieuwe Testament wordt een eenige offerande geeischt. Kantteekeningen der oude uitgave.

976. P as se n : letten. — 989. De zin is: de Eeredienst staat stil, waar
geen offerande meer wordt opgedragen. — 1012, 1013. Vier de r le i m ani er en v an offer en: brandoffers, dankoffers, smeekoffers en zoenoffers.
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Waaruit men schept des offraars wit en zin:
Hetzij hij poog' den Hoogste te behagen,
Met Hem zijn eer door brandwerk op te dragen ;
Of voor misdrijf te zoenen door het bloed;
Of voor genot van aardsch en tijdlijk goed,
Tot dankbaarheid zichzelven op te wekken ;
Of, uit gebrek van heil, zijn gunst te trekken.
Het eerste voer geheel in rook naar God,
Het tweede gunde ook Levi zijn genot,
Van d' andre twee genoot hij 't offer mede,
Om wien men rookte en smookte op d' offerstede.
Het Nieuw Verbond begrijpt, in 't algemeen,
Zoo menig slag van offer kort ineen
Onbloedig; 't welk in prijs kan achterhalen
De dierbaarheid des offers, dat met stralen
Van bloed het kruis bevochtigde op Kalvaar :
't Onbloedig, vrij wat meer dan spier en air
En viam en rook der bloedige Levijten,
Die zulk een macht van offerkudden slijten,
En weide en stal verarmen van hun vee.
Hoe steigert nu de kam van mijn Hebree,
Bij Wien dees' dienst, dit offer, wordt verschoven,
Daar 't vier der lucht geslingerd komt van boven,
En 't offervee van Salomon verslindt ;
Terwiji de gaim van zang en spel voorwind
Ten hemel vaart, en honderdduizend vachten
En 't vijfde deel hiertoe zich laten slachten,
Met duizenden van ossen, op een tijd
En zelfde feest, dat zeven dagen wijdt
Die koningskerk, gevuld met heldre wolken,
Vol majesteits; voor wie een drang van volken
Aanbidden, met hun aanzicht in het stof.
De Godheid zelf, verschijnende uit haar Hof,
Belooft haar volksgebeden te verhooren,
Op deze plaats, ten offer uitgekoren.

1034-1049. Der Joden ijdele roem op hun offeranden wordt hier wederlegd en verdoofd door een ongelijk heerlijker godsdienst. Kantteekening
der oude uitgave,
1021. Versta : het brandoffer werd, Gode ter eere, geheel verbrand. -1022. Versta : van bet zoenoffer was bet den Priesteren vergund, het hunne
te nuttigen. — 1023, 1024. Versta: van de dank- en smeekoffers mochten

ook zij eten, voor wie die werden opgedragen. Zie Exod. LX; Levit. I, VIII. —
lop. Bloedige Levieten: het bloed van offerdieren vergieteude Priesters. — 1034. Hoe steigert nu de kam van mijn Hebree: hoe verhoovaardigt zich mijn Hebreer.
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Judea had, 'k beken het, zijn altaar,
Zijn Priesterdom, zijn kerk en offeraar,
Doch aan geslacht, aan plaats en tijd gebonden;
Totdat de Zoon, uit 's Vaders schoot gezonden,
Voltooien kwam den Godsdienst, naar de wet
Door Engelen besteld en ingezet.
1055
Dees' Salomon, gekroond in 't Evangelie,
('t Welk al de pracht des voorbeelds bij geen lelie
Gelijken durf), verdooft, door majesteit
Van eenen dienst, den glans en heerlijkheid
Des tempels, rood van 't bloen der vette rammen
1060
En rundren, en den reuk der wierookvlammen.
Een offer, zoo onschatbaar van waardij,
Streeft al de pracht der offeren voorbij.
Geen een geslacht bedient nu d' offeranden,
Maar Moor en Noor en aard van alle landen
1065
Bewaren 't ambt, dat beter God behaagt
Dan Levi's dienst. Geen eene steenrots draagt
Een ceedren kerk en haar geslepen drempels,
Maar boog op boog, gewelfd tot rijke tempels,
Beschieten 't licht met gouden kruis en spits.
1070
Veel outers staan in hunnen vollen krits,
In stee van een, uit rood metaal gegoten.
De godsdienst, eer zoo nauw en eng besloten,
Gaat weiden, als de zeerijke Oceaan,
En kent geen kust, daar niet zijn outers staan.
1075
Ook duurt nu 't feest niet eenmaal zeven dagen,
Maar 't gansche jaar, en volgt den zonnewagen
In Jezus' naam; die, galmende overal,
De lucht beweegt te zeegnen berg en dal
En zee en stroom, van waar gebeden steigeren
1080
Naar God ; te rijk, te mild, om nu te weigeren
't Beloofde heil, op des aanbidders stem.
Al 't aardrijk door is nu Jeruzalem,
Wiens offer van geen Engel wordt volprezen.
Het bloote beeld gaat schuil voor 't ware Wezen,
1085
De schaduw voor Gods eigen lijf en bloed ;
1055-1060. Versta : deze Zoon van God, die de pracht van zijn type
1050

Salomon nog minder dan een lelie stelt, verdooft, door de majesteit zijner
offeranden, al den luister van den Mozaischen tempeldienst. — 1°66, 1067. Geen
eene steenrots draagt een ceedren kerk: het is niet meer Moryah
alleen, dat een tempel draagt ter eere Gods. -- 1069. B e s chie ten
't licht: reiken met hun torenspitsen en kruisen tot aan de lucht : s ublimi ferunt fidera vertice. — 1070. Krits: kreits, kring. —
107I. Een, uit rood meta al gego ten: het koperen outer, waarvan
1 Kon. XIII : 64.
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Beloftenis voor 't lang beloofde goed ,
Het naakte merk en teeken voor 't beteekende;
De nacht voor 't licht; het hemelsch vier, ontstekende,
Verterende 't altaarvee, versch geslacht,
1090
Voor 't werkend Woord, 't welk, zegenrijk van kracht,
De weite en wijn verslindt, op 's Priesters bede,
Door 't woord des Woords, u leverende, in stede
Van akkervrucht en wijngaard, spier en aar,
En God en mensch, Emanuel ; voorwaar
1095 Wat anders dan dat blaten, bulken, loeien
En reutelen en bloen van schapen, koeien
En kalveren, ten offer vet gemest
En uitgepikt ; of musch, of tortelnest,
Of wierooklucht of olie, wijn en bloemen
I '00
Van meel, en al wat Mozes' pen kan noemen ;
Wiens offeren dit eenig wezen aan,
Hetwelk verduurt den tempel, lang vergaan
In puin en stof, gelijk zijn outerslaven.
Een offergift beschaamt alle offergaven ;
1105
Een offerlam al 't vee, dat loeit en blaat;
Een offerkelk al 't plengen, zonder maat,
Van wijn en bloed, een aar zoo wel gewassen.
Nu klaagt geen oog van rook en smook en asschen.
Stoffeert geen wolk, vol glans, het diep gewelf
III 0
Met majesteit ; gij hebt 't onmeetbre zelf
In 's toevals wolk, veel kleener, veel geringer,
Besloten van den Godgewijden vinger
En duim, of van kristal en louter goud,
Waaraan die schat der Godheid wordt betrouwd ;
1115
Dat lijf, gekroond in top van alle hemelen ;
Dat bloed, om 't welk veel duizend Geesten wemelen ;
Bedekkende met vleuglen aangezicht
En voeten, voor dat onverdraagzaam licht.
Hier rolt een rei den galm der offervaarzen
1120
Van boog tot boog: de maagdewassen kaarsen
Bewegen zich in hun onzichtbre vuist ;
Daar wierookt een voor 't Paaschlam, eens gekruist ;
Een ander wekt de tragen met cymbalen ;
Een ander kroont Gods Heiligdom met stralen.
1125
're Bethlehem rees 's nachts geen schooner dag
1090-1093. De zin is: door het woord, hetwelk door zijn zegenrijk vermogen, op het gebed des Priesters, de zelfstandigheden van het brood en
den wijn doet ophouden to bestaan, en, in de plaats daarvan, het vleesch
en bloed van den Godmensch levert. — 1109. Zie i Kon. VIII: xo. —
I x '8. 0 n ver dr aagz aam: onverdraaglijk.
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Van Cherubijns, daar in de kribbe lag
Dat naakte Kind, bestort met zulk een zegen ;
Maar 't zelfde lijf, dat toenmaal heeft gelegen
In d' arme krib, strekt hier op 't rijk altaar
Een zoen, een troost en zegen, voor de schaar
1130
Der levenden en ree verhuisde zielen.
Hetzelfde Kind, waarvoor de Wijzen knielen
En offeren hun wierook, myrrhe en goud,
Wordt aangebeen, op outers, rijk gebouwd
Van marmersteen en toets, of onder struiken,
1135
In hol en rots ; daar d' Offerzon moet duiken
Voor duisternisse en macht van ketterij,
Of Heidendom en afgods heerschappij.
Mij dunkt, ik zie een duif dit offer kussen :
1140 Onnoozle duif, wie kan uw liefde blusschen ?
Hoe dekt ze met haar wieken 't heilig rond
En nat des kelks ; gelijk in 't Oud Verbond
De Cherubijn de gulden bondkist dekte
Waarin het mann', zoo vroeg, de schaduw strekte
Van 't offerbrood, voor lekkrer mond gespaard,
1145
In 't zuiver vat der Maagd voor u bewaard ;
Van Gabriel, Gods afgezant, gezegend,
En toegejuicht van 't kind, dat God bejegent,
In 's moeders lijf, en als een morgenstar,
Voor 't offerlicht de heirbaan baant van verr'.
1150
Geen offer kan de wolken zoo doordringen
Dan dit alleen ; 't welk alle zegeningen
Verdient, en zoo beknopt in zich bevat
Meer waardigheid en deugd en kracht en schat,
Dan Arons dienst en d' offers zijner zonen.
1155
Een offer komt alle offeranden kronen.
De gansche Wet en Gods Profeten zien
Op eenen dienst, die Levi kwam verbien
Zijn ambt, zoo lang in 't Heiligdom betreden.
1160 't Volmaakte dekt al d' onvolkomenheden.
Het levend vleesch verfoeit het doode vee ;
Gezielde wijn de druif, van d' eerste snee,
In Kanaan, getreen met natte zolen.
1135. Toets: kostbare steen. — 1135, 1136. Onder struiken, in
hol en rots. Versta: in verborgen holen en spelonken, waar de eerste
Christenen scholen ten tijde der vervolging. — 1141. 't H e i lig r on d: de
cirkelvormige gedaante van het brood. -- 1145. Voor 1 e k k r e r mon d:
voor hen, die kiescher van smaak, die op meer verheven spijze belust zijn. -1148. 't Kin d: Johannes de Dooper. — 1149. Een morgensta r: Johannes de Dooper.
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Messias bindt nu ezelin en volen
Aan d' offerrank des outers, mild en zoet,
En wascht zijn kleed in wijngerdsap en bloed.
't Is tijd dat, voor deze offerlekkernije,
Belofte wijke en beeld en profecije.
Zoo goot allengs Gods uitverkoren vat
Dien balsem uit en goddelijken schat
Des offergeurs, als Eli's zoons verrezen,
Uit eenen damp en klove, hun gewezen,
Tot steurnis van Gods offer, en de schaar,
Die Christus diende aan zijn geheimaltaar.
Zij scheelden wel in zin en spraak; doch stemden
Uit nijd, om elk van 't offren te vervremden,
En hieven aan, met zoo een schalk geluid :
„Verdriet u 't licht, steek beide uw oogen uit,
Voor 't helder Woord, Gods boek, voor elk ontsloten ;
En val te voet dien God, in goud gegoten,
Dien Mahuzim ; het slot en aartsgeweld
Des Antikrists, die zijn betrouwen stelt

1171. Aartslasteraars van den waarachtigen godsdienst en de eeuwige
offerande bersten aldus uit tegen de allerheiligste offerande der Christenen.
Kantteekening der oude uitgave.
1164, I 165. Deze plaats is ontleend aan Gen. XLIX : 1 1. Vermoedelijk
wordt door de Ezelin het aan den dienst der wet verknochte Israel, door
het volen het Heidendom, dat den last der wet nog niet getorst had, en
door den o f fe rrank des outers Messias zelf — naar "'oh. XV : 1 —
verstaan. — 1169. Gods uitverkoren vat: Paulus. Zie Handel. IX : 15. —
1172. Hun gewezen: tot welken zij waren verwezen. — 1175. Z ij s c h e elden wel in zin en spraak: door Eli's zoon (vs. 1171) worden wederom
de „Protestanten" voorgesteld, in zin en s p r a a k, d. i. : „in bijzondere
geloofspunten", wel onderling verschillende, doch hierin overeenstemmende, dat zij de offerplechtigheden der Roomsche Kerk veroordeelen. —
1 177. Schalk: bier in zijne oorspronkelijke beteekenis van : „loos, bedrieglijk." — 1181. Dien Mahuzim: M a h u z i m is een Hebr. woord en
beteekent letterlijk : „sterke rotsen." Als naam, en in den zin van „God
der sterkten", is het gegeven aan een Syrische Godheid, welke Antiochus
Epiphanes den Joden zocht op te dringen. Vondel zinspeelt hier blijkbaar
op de woorden bij Daniel XI : 38. Ende h y sal den godt MaOzzim i n
syne standplaatse eeren: naemlick den Godt welcken syne
Vaders niet gekent en hebben, sal by eeren met gout ende
met silver, ende met kostelicke gesteente, ende met gewensc h t e dinge n. Sommige schrijvers hebben niet alleen in Antiochus
Epiphanes den „Antikrist", maar ook in den God Mahuzim of Ma6zzim
de m i s willen zien. Wanneer zij, en Luther zelf, 't woord m i s van M ah u z i in of eenig ander Hebr. woord willen afleiden, moet men daar, naar
ik meeri, niets anders in zien dan een vernuftspeling. 't Is, als men weet,
herkomstig van de slotformule: I te, missa es t. — 1181-1184. Ontleend
aan Openb. XVII in verband met XVIII.
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Op zulk een pest en tooverdrank, geschonken
Den Koningen en Vorsten, dol en dronken,
1185
En tuimelende om 't sap der gouden schaal,
Vol zoet vergift ; waardoor zij altemaal
Het heilig en onheilig t' zamenroeren,
En, razend wreed, een heilloos oorlog voeren,
Ter liefde van der zielen snoodste boel ;
1190
Die, van haar bedde of elpenbeenen stoel,
Vast aanziet, hoe haar ridders zich verhitten,
En met den klauw van staal de Waarheid zitten
Zoo bits in 't haar, als waar de Hemel doof
En blind. De mis is louter kerrekroof
1195
En lastering en blinde afgoderije
En guichelspel en dolle razernije
Een kakelbont gewaad, bijeengeraapt
Van menig stuk ; waaraan zich 't yolk vergaapt ;
Hetwelk, zoo dik men opheff' kelk en ouwel,
Zich buigt voor 't hoofd van aller grouwlen grouwel ;
1200
Dat stormgevaart, 't welk, steigerende uit slijk
En stof, bestormt het eeuwigdurend Rijk
Van Christus zelf, door 't schuim der domste reuzen,
Die 't bekkeneel op dezen hoeksteen kneuzen ;
1205
Terwijl het God verlastert door de Mis,
Zijn kruis begraaft, zijn doodsgedachtenis
Gansch uitwischt ; al de vrucht van 't bitter sterven
Schoon afknaagt aan den kruisboom, en de verven
Van 't heilig bloed verduistert ; en Gods Kerk
1210 Berooft den troost van haar Geheimnismerk.
Schudt Baal uit en 't juk van zijn geboden,
Dien offerdienst, van Heidendom en Joden
Dooreengemengd. Vloek Judas, die zijn God
En Heiland zelf dus opveilt, om 't genot,
1215
En zet zijn lijf en ziel hierop to pande,
Dat Hij u schenke een zoenende offerande."
Mijn hart geleek een sidderende blad,
In 't ruischend bosch, van dwarrelwind gevat ;
1217-1231. Dit lasteren verbluft den onkundigen, doch Sint Paulus
verantwoordt de Katholieke Waarheid. Kantteekening der oude uitgave.

1203. 't S c h u i m der domste reuzen: toespeling op de Reuzen of
Titans, die den Olymp bestormden. — 1205. Verlas ter t is 't zelfde als
lastert, doch versterkt door het voorvoegsel v e r. — 1209, 1210. Gods
Kerk berooft den troost: een vorm, dien wij bij Vondel vaak aantreffen, en zeker zuiverder dan het thans gebruikelijke : „iemand van iets
berooven." Zie ook hierachter vs. 1524.
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Sint-Pauwels grauwt en dreigt de doodsche spoken,
Zoodat ze straks verbaasd ter klove indoken ;
Die, sluitende haar opgesparden mond,
't Verwaten paar naar zijnen kerker zond.
Het Hemelsch licht verdrijft dien helschen wasem,
Voor mijn gezicht; zoo schep ik weder asem,
En luistre naar den klank der Kerktrompet,
Die Numa's stijl te Rome heeft verzet,
Zijn afgoOn van altaar en dienst versteken,
En 't aardrijk door den Christdienst zelf gaan kweeken ;
En offerand, die nimmer zal vergaan.
Gods afgezant hief op een nieuw dus aan :
„Beelzebub, om 't yolk van God te leiden,
Verdraait Gods dienst, en voert den simplen Heiden,
Die nog naar d' onbenevelde natuur
De Godheid eert, zoo heldiep, dat hij 't vuur
Des offers stookt en toewijdt zijne ongodheid,
Vermomd als God ; o, tastelijke zotheid !
De blindheid geeft den Schepper zelf de schop,
En draagt voortaan den stommen afgod op
Eerst vee, daarna ook menschen, ja de loten,
Uit 's vaders zade en bloede voortgesproten;
Zoo diep verdwaalt de ziel, die 't licht verlaat.
Maar na dien nacht verschijnt Gods dageraad
En heldre zon, die dooft deze offervonken,
Gestarnten, die aan 's afgronds hemel blonken.
't Berookte hof ziet toe, en met een veeg
Zijn tempels naakt van afgoOn ; d' outers leeg
Van wierook, myrrhe en goud en rijke gaven,
En Lucifer met al zijn eer begraven.
Een offer van 't gezegend Kerstendom
Alle offers bluscht, en maakt d'orakels stom ,
Ter tijd dat God tot straf getergd, uit toren
De hel ontboeide, om zijnen dienst te storen,
Door reedschap tot haar gruwzaamheen bekwaam,
En reed zijn proef te doen in 's afgronds naam.
Men ving dan aan den offer te verbasteren,
Te loochenen, te schenden, te verlasteren.
Nooit sloeg de pest zoo voort, van huis tot huis,
Als d' offervloek der vijanden van 't kruis;
Niet opgehitst, gelijk ze zelfs vertellen,

1220. Verb a a s d: verschrikt, ontzet. — 1226. N u m a' s s t ij 1: de wetten —
en alzoo mede: de godsdienstige instellingen — van Numa. — 1231. B e e 1z e b u b: de booze geest in 't algemeen. — 1245. 't Berookte hof: de
hel. — 1253. Reeds chap: gereedschap. — 1254. R e e d: gereed.
VONDEL V.

15

226
1260

1265

1270

1275

1280

1285

1290

1295

ALTAARGEHEIMENISSEN.
Van 's Hemels Geest, maar van den Geest der hellen;
Met reden, want die haat, met al zijn macht,
Dit offer, 't welk Gods eer zet in haar kracht.
De Hemel smeet al 's afgronds offers Feder,
De hel ten spijt; nu speelt zij 't Gode weder,
En bruit en bruist met al haar ongediert',
Zoo verre haar de breidel wordt gevierd
Tot zulk een vloek, en wat ze voort te zamen
Van order haalt en oplaadt, zonder schamen ;
Terwijl ze 't brein door 't offerschelden scherpt,
Opdat ze 't y olk slechts stof in d' oogen werpt,
Om niet ontdekt te worden tot haar navel,
Zoo menige eeuw gepijnd met vlam en zwavel.
Dit nachtspook schiet nog aan een kleed van iicht,
En lett Gods boek kwansuis voor uw gezicht;
Om, onder schijn van elk d' afgoderijen
t' OntraAn, u tot zijn dischgast in te wijen,
Op 't grof geluid der offerlasterklok;
Daar zich de buik vernoegt met teug en brok.
Wat zelt de buik, ten brooddisch aangezeten ?
De Bijbel dekt een disch, waarvan wij eten,
En geen altaar. Hij zet geen offerwijs
Noch priesters, maar uitreikers van zijn spijs ,
Dies laat 't gezag der kranke menschen varen,
En 't oud gebruik, geworteld door de jaren.
Leg af, leg af die stoutheid van 't vernuft.
O ijdel brein ! gij raaskalt reede of suft,
Maar nog te vroeg en v66r uw grijze haren.
Liet gij vernuft, uw stoute leidsvrouw, varen,
Nooit waagde zich uw ziel in 't worstelperk,
Maar neigde 't hoofd den schoot toe van Gods Kerk,
En 't grijs gebruik, van hand tot hand ontvangen.
Uw spinneweb kan niet dan muggen vangen ,
Geen vogel, die wat vaarts heeft in zijn vlucht,
Of schrijft zijn spoor wat hooger door de lucht.
Indien u lust om woordstrijd slechts te twisten,
Betoon, waar een der vier Evangelisten,
Breedweidender in 't lijden van hun God,
Eens reppe van zijn duurzaam priesterslot
Of priestersambt, van boven hem beschoren ,

1279-1286. Ongerijmdheid der Onroomschen, die hier verdedigd wordt.
Kantteekening der oude uitgave.

1273. Het beeld, hier gebruikt, is ontleend aan 2 Kor. XI: 1 4. ----5280, 1281. Zie I Kor. XI : 2o-22. - 1281-1282. Zie 1 Kor.IV: I.
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Van d' offerand, ten zoen van 's Hemels toren ;
Of van altaar, besprengd met offerbloed.
Sla op die vier : bezie, waar u ontmoet
Van offerande of priester stip of letter.
Gaat Pauwels nu voor afgodist of ketter,
Die Arons ambt verdooft, van stap tot stap,
Door Christus' bloed en bloedig priesterschap ?
Opdat wij nu van 't bloedlooze ambt niet reppen;
Naardien gij durft Melchisedech misscheppen,
En 't eeuwig ambt des offerbroods en wijns,
Hem toegestaan door d' oudheid des Rabbijns;
Zoo straalt dit licht door 't vlies in 't oog der Joden,
Die Christus, niet het eindloos offer, dooden.
Doch gij, die 't al naar uwen zin verbast,
Legt hier de Kerk de Joodschap ook te last.
Maar zij vermengt, door 't offeren, geen Joodschap
Noch Heidendom met d' allerblijdste boodschap
En haren dienst, noch smet het leste boek
Geenszins door 't eerste, en tergt zoo 's Hemels vloek.
Haar brein, te klaar van God verlicht, en schrander
In 't Hemelsch recht, schift snedig van elkander
Al 't geen God scheidt, en aan zijn Bruid betrouwt;
Die kiest het nieuw, en wraakt 't verboden oud,
Vooral den reuk van Mozes' offerande.
Bij 't middelbaar lijdt Christus scha noch schande,
Als schilderij, gewaad, gebaar, muzijk,
En licht en kruis van wederzij gelijk,
Ja, zelf bestemd van offerloosgezinden.
Nu tegen een aan 't buldren, als vier winden,
En met een laag van schriftschut zij aan zij,
Om 't voeren van de vlag der Ketterij,
Die, razende kwansuis op Babels boelen,
Licht geestelijk en weerlijk uit hun stoelen.
Zij giet een God in hare harsenpan,
En eert dit kalf te Bethel en te Dan ,
Doch niet om 't kalf, maar om Gods Rijk te rijten,
Door ongewijde oproerige Levijten.

1315. Geen Joodschap bleef de Katholieke Kerk in 't offeren aanhangen
Kantteekening der oude uitgave.

1313. V e r b a s t: verschimpt. — 1328. Tegen een: tegen elkander. -1329. Schriftschut: geschut van Bijbelteksten. --, 1331. Op Babels
boelen: op de Roomsche Kerk, naar de Protestantsche voorstelling. —
1332. Weerl ij k : wereldlijk. — 1333-1334. De zin is : vormt zich een God
naar haar eigen maaksel en stelt den hoofdzetel der Kerk, niet op eerie
plaats, gelijk de Pausgezinden, maar overal.

228

ALTAARGEHEIMENISSEN.

Zij noemt de Mis, den Christdienst, kerrekroof;
Haar kerkroof het gezuiverde geloof.
Zij jammert om den kelk, kwansuis verdonkerd,
1340 En steelt Gods kelk, die in haar oogen flonkert;
Zij steelt al 't geen haar brein eischt afgeschaft,
En hangt dan op de wet, die 't stelen straft,
In 't leeg gewelf, een romp, schoon uitgeplonderd ;
Dan luide op Bel en Antichrist gedonderd,
Den Antichrist, haar reedste stormgevaart',
1 345
Van waar zij kracht op 's werelds Hoofdstad baart.
Maar Rome spant een keten, rijk van schakels,
Een keten van der Vaderen orakels ;
Zoo menigmaal men haar ten storm ontzegg' :
1350
Want d' oudheid roemt doorgaans Melchisedech
En 't offer, klaar gespeld bij Malachias,
Wegwijzer door alle eeuwen, na Messias ;
Dit ziet de nijd, tot schuldbeken te grootsch,
En, overtuigd, noemt d' oudheid al te Joodsch ;
1355
Of, om met kracht den offer God t' ontwringen,
Versiert een vond, om zijlings uit te springen,
En rekt den naam van offer wijder uit
Dan 't offer reikt en grondt dit los besluit
Op zulk een zand, dat regenplas noch vlagen
1360
Noch 't bulderen des stormwinds kan verdragen.
Men schreeuwt : ,,dit woord zet hier geen zeker merk ;
Want offer beet of Godsgift Of elk werk
Van deugd, gewrocht den Opperste ten prijze.
Zoo offren wij, slechts geestelijker wijze,
1365
Als priestess in 't gemeen daartoe gezet,
Hem lijf en ziel, naar een voltooider wet."
'k Beken, dat woord is bij d' alouden gangbaar,
In breeder zin ; bij 't Godsblad ook ontvangbaar,
Voor Godsgift, of voor 't hart, naar God gerecht,
1355 - 1367. Ongerijmdheid der Onroomschen, die hier wederlegd wordt.
Kantteekening der oude uitgave.
5340-1343. De zin is : de Protestanten, na de Kerkgebouwen der Katholieken ingenomen en zich meester te hebben gemaakt van het aldaar aanwezige gouden en zilveren vaatwerk en verdere kostbaarheden, hangen in
den ledigen romp de tafels der Wet op, waarop te lezen staat: g ij zult niet
stelen. — 1345. Haar reedste stormgevaart': het scheldwoord,
waarmede zij altijd — tegen den Paus en de Roomschgezinden — voor
den dag komen. — 5349. Ten storm ontzeg g' : den oorlog verklare. —
5353. S c h uldb ek en: schuldbekentenis. — 1356. Ver si e r t: verdicht. —
5366. Volt o oid er : volmaakter. — 1368. B ij 't God sb 1 a d : de hier bedoelde plaatsen uit de Schrift zijn o. a. Psalm LI : 2o; Psalm XIX : 14;
Psalm CXVI : 57.
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Of met een woord en bijnaam aangehecht,
Als offerand van lof of kalf der lippen.
Nog kan hij door deze uitvlucht niet ontglippen,
Nog worgt hij, in zijn strikken achterhaald ;
Want offer wordt ook eigenlijk bepaald
1375 En in zijn ring, als elke deugd, gesloten ;
Of anders zou 't verstand gedurig vloten
En dobberen in twijfel, op en neer ;
't Gebroken hart, gehoorzaamheid en meer
Godsdienstigheids most stip voor offer strekken,
1380
Daar geen profeet die deugden zoo leert rekken ;
Maar onderscheidt het offer onverward
En Godsgaaf stip van deugd en dienst in 't hart.
Bij alle yolk is 't offer een bijzonder
Godsdienstig werk ; waardoor de mensch zich onder
1385
De Godheid stelt, en d' oppermacht betuigt
Des Eigenaars, voor wien het alles buigt.
Dees' lastergeest, die uit den nacht komt draven,
Om Jezus' kruis en titel te begraven
En met den Jode aan 't schelmstuk handgemeen,
1390
Schuift nu zijn schuld te Mis toe ; daar Heleen
Of d' offerziel van ijver wordt verslonden,
En juicht, als had ze in 't offren 't kruis gevonden,
Dat op 't altaar, als Arons roede, bloeit ;
Naardien de kracht van 't bloelooze offer vloeit
1395
Uit Jezus' borst en eens geopende ader,
Die daaglijks nog de gramschap van den Vader
Verzoent, op 't reine en onbespatte altaar ,
Toedienende Gods offerende schaar
Dien waardsten prijs van 't bloed des eens-gekruisten,
1400
Met der Hebreén en der Latijnen vuisten.
Het middel om u t' eigenen dien prijs
Van Christus' bloed, door d' onbesmette wijs
Van offren, nooit door tijdsverloop verbasterd ;
Is dat een dienst, die Christus' ambt verlastert ?
1405
Zijn offerande ontheilige en verstoot' ?
Of afknaag' vrucht en bloesem van zijn dood,
1373. Nog worgt hij: nog wordt hij geworgd. — 1376-1382. De zin
is: het verstand zou gedurig door twijfelingen geslingerd worden, indien
alleen een gebroken hart, een godvruchtige zin, tot offer mochten strekken;
terwijl toch geen der Profeten de kracht der deugden zoo verre uitstrekt,
dat in deze alleen het offer zou bestaan, maar zij, integendeel, steeds den
offerdienst van de deugdsbetrachting onderscheiden. — 1389. H an dg emeen: medeplichtig. — 1390. Schuift nu zijn schuld te Mis toe:
wrijft der Misse aan waar hijzelf aan schuldig is. — Heleen: de moeder
van Konstantijn den Groote.
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Schoon uitgewischt in elks gedachtenisse?
Is 't waar ? Ga heen, vervloek, verdelg de Misse ,
Ga, geesel, met een schorpioene-zweep,
Ten tempel uit dit hoofd, dat ooit begreep
Een gruwelstuk, te snood om aan te peinzen ;
Maar kan Bees' plaag zichzelve een Engel veinzen,
Zoozeer begaan voor Christus' ambt en eer,
Terwijl ze 't merk des Godsdiensts rukke omveer;
Zoo licht de grijns van 't oog des offerschenners,
Gevloekt van God, en wordt oprechte kenners
Der valsche munte, in schemerlicht besteed
Bij 't slechte brein, dat nauwlijks beter weet ;
Of bij een valk, gediend door 't lasterwapen,
Om nit de Kerk te grabbelen, te rapen
Een mijter, staf en bisschoppelijk gewaad
En tiende en wat geen haviksklauw verzaadt,
Dees' Judas eischt geen dartig zilverlingen,
Maar dreigt een sprong, als Lucifer, te springen ;
Verraadt Gods eer door zooveel offersmaads ;
Om zich met kracht te zetten in Gods plaats
Door Englen, die, belust om roof te maaien,
Hun onkruid 's nachts in 't offerkoren zaaien;
Dit onkruid, 't Welk u levert eenen oogst
Van zooveel ramps en oorloogs, wild en woest.
Noch Gods Jordaan, noch geene vonteplassen,
Het middel om de zielen wit te wasschen,
In Fenixbloed, ontluistren geenszins 't bloed,
Gevloten uit zijn borst en hand en voet,
Tot zuivering der wereld, versch herboren
Uit bron en geest, en blanker dan te voren.
Het element des waters, op die wijs

1431. De doop maakt Christus' bloed niet krachteloos, veel weiniger vernietigt de onbloedige offerande Christus' bloedige offerande, ons door de
onbloedige toegeeigend. Kantteekening der oude uitgave.
1409. Een schor pi oene-z weep: als waar Rehabeam mee dreigde. Zie
Kon. XII : II. — 1410-1412. De zin. is : of bij hen, wien het bestrijden
van 't leerstuk der Mis niet dan een wapen is, waarvan zij zich bedienen
om uit de Kerk de voorrechten en inkomsten der Geestelijkheid, en wat
verder van hun gading is, weg te voeren. — 1427, 1428. De zin is : door
booze verleiders, die, belust op roof, op duistere wijze hun verderfelijke
stellingen nopens het Misoffer verspreidden. Zie Matth. X111: 25. —
1431. V onteplassen: het water, dat de doopvonten vult. — 1431-1445. Het
betoog strekt om aan te toonen, dat zoo weinig als de doop het bloed van
Christus van kracht berooft, evenmin de onbloedige offerande het Kruisoffer
te niet doet. — 1435, 1436. Herboren uit bron en gees t: woorden,
ontleend aan 7oh. III: 5.
1
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Geheiligd, brengt geen afslag in den prijs
Des waters, dat, met bloed gemengd, Gods harte
Ontborrelde, na 's doods geleden smarte;
Neen zeker, maar het flauwer waschbad haalt
Uit sterker bad zijn kracht, die eeuwig straalt
Van 't kruis, en mengt zijn rood met slechter beken ,
't Beteekend bloed beklaagt zich van geen teeken,
Tot 's Heilands eer ; die loopt nog min gevaar
Door tweeerlei oneven zoenaltaar ;
Door tweeerlei zoenoffer (slechts oneven
In wijze, niet in waarde) aan God gegeven,
Door eenen en denzelfden Offeraar ,
Door eenen en denzelfden Middelaar.
Een zelfde lijf moet alle vlekken vagen,
Doch 't bloedeloos door 't bloedig God behagen:
Het middel zoent, maar zonder d' oorzaak niet.
De zoen van 't een altijd op 't ander ziet.
Op een altaar ontelbare outers oogen.
Alle offraars zijn het werktuig van dien hoogen
Aartspriester, die gestadig zoen verwerft
Door zijnen dienst op aarde, en nimmer sterft.
d' Ontelbaarheid der Priestren, op de trappen
Des outers, daar zij na elkandren stappen,
Vermeert geenszins 't eenvouwig Priesterdom,
Dat eenig blijft; gelijk deze Offerbiom,
Gods lichaam, nooit van smette recht beschuldigd,
Een lichaam blijft en (onvermenigvuldigd
Door 't offren, dag op dag en overal
En eindeloos) niet aangroeit in 't getal.
Natuur noch Wet besprengden ooit met schande,
Door offerbeeld d' eens aanstaande offerande
Van Christus, na geofferd op den berg;
Gelijk een lam, onnoozel, zonder erg,
Ja, 't voorspel gaf 't hoogwaardigste offer luister,

1467. Zoo weinig als de offerande der oude Wet Christus' Kruisoffer vernietigde, zoo weinig wordt het door de offerande der nieuwe Wet, ja min,
vernietigd. Kantteekening der oude uitgave.
1444. De zin is: het kan niet als onteerend voor 't heilig bloed des
Heeren beschouwd worden, dat men het water des doops als een teeken
daarvan aanmerkt. — 1446. Oneve n: ongelijk. — 1459-1461. De zin is:
de ontelbare menigte van Priesters belet niet, dat er maar een enkel
Priesterdom blijve bestaan. — 1463. Rech t: to recht — 1467, 1468. De
dichter wil zeggen: noch de Natuurwet, noch de MozaYsche wetgeving
hebben ooit eenigen smaad aangedaan aan de offerande van Christus. —
1469. N a: naderhand. — 1471. 't Voorspe 1: het voorspelende, de voorloopige afschaduwing of typische voorstelling.
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Als 't morgenrood vereerd, bij schemerduister;
Het rijzend licht, nog lager dan de kim,
Verschuivende de nevels en de schim,
Totdat al 't land, allengs door 't voorspel wakker,
In stede, op berg en stroom, op veld en akker,
Het allerschoonste onthale en vroolijk groet',
Gelijk het y olk zijn koning vliegt te moet.
Wat priester scheldt men nu Gods zoenverachter,
Zoo dikwijls hij, op Christus' spoor, van achter
In 't offren volgt dat uitgedrukt gebod
Van zijnen, door hem offerenden God ?
In 't offren volgt den driewerf hooggewijden ?
In 't offren u vertoont zijn bitter lijden ?
In 't offeren u toedient zelf de vrucht
Van Jezus' snik en allerjongsten zucht ?
Vaart immer voort, gij, offertoebetrouwden !
En past, dit vier op 't outer t' onderhouden.
Stond geen altaar der Wet het kruis in 't licht,
Nog min 't altaar, Gods kruis ten roem gesticht.
Is 't wetaltaar het kruis te moet getreden,
Dit outer wijst terugge naar 't verleden.
Of wekt het woord altaar dien lasterkreet?
Wat is altaar ? Een disch, rondom bekleed.
Men luistre naar d' orakels der profeten,
Die in 't Hebreeuwsch 't altaar ook Godsdisch heeten;
Niet ongegrond, een ieder op zijn wijs:
Het outer zoent, de tafel schaft u spijs ;
Een zelfde lijf des zoons reikt hier te gader
Uw ziel haar aas, en offer God r den Vader ;
d'Altaarspijs voedt en d' offerande paait,
Daar God zijn eer, de ziel haar nooddruft maait.
Wie steurt zich nu aan 't woord van disch of outer ?
De Christen draaft op 't onderzoek te stouter.
Wat outer steekt 't Geheimmerk naar zijn kroon,

1505
7487. G ij, offer toebetr o u w d e n: min juiste samenstelling om uit te
drukken: gij, wien 't offer toebetrouwd, die met de waarneming van dezen
dienst belast zijt. — 7488. Dit vier op 't outer t' onderhou den:
zinnebeeldige voorstelling, aan den dienst van Vesta ontleend, en eenvoudig
te kennen gevende : verzuimt niet in uwen dienst. — 7489, 7490. De zin is :
verhinderde den altaardienst der wet het kruisoffer niet, nog minder doet
zulks de offerande des nieuwen Verbonds. — 7 495, 749 6. Als b. v. yes.
LXV : II ; Ezech. XL : 39-43 ; XLI : 22; XLIV : 75; Dan. XIV: 12, 77, 24;
Mal. I: 7, 12. - 7504. D raaft op 't onderzoek te stouter: wordt
door het onderzoeken nog in zijn dienstijver versterkt. — 1505-1507. De
zin is : hoe zou onze outerdienst het kruisoffer te kart doen, naardien hij
niet enkel tot gedachtenisviering strekt van dat offer, maar ook dat offer
zelf, op onbloedige wijze, doet voortduren.
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Indien het klaar 't Geheimmerk stell' ten toon
Voor ieder ? Schoon de blindheid, zoo vermeten,
Dien Godsdienst durf vervloekten brooddienst heeten!
Al zweeg de pen en 't voortgereikt bescheid,
Van Adams dag tot nu ; voor 't offer pleit
't Natuurlijk licht, het Recht van alle volken,
Wier offerwolk omhoog trekt naar de wolken.
Geen Heiden doolde in 't offren zelf, o neen,
Dan bij geval; wanneer, in plaats van een
Onzichtbren God, hij door die diensten eerde
Veel valsche Goon en Godheén, en verkeerde
Gods heerlijkheid in vogel of in dier,
Of anderszins, naar lands en tijds manier.
Waar streek ooit kiel haar vleugels moegevaren,
Daar 't ledig stond van offers en altaren?
Dat dan de Zoon, die zijnen Vader eert
Op 't hoogst, Gods eer, het offer, hebb' geweerd
Uit zijne Kerk, zal niemand nu gelooven,
Dan die meteen zich Christus laat berooven.
Sint-Andries zelf, ontsteken van Gods vlam,
Ging dagelijks ten outer met Gods Lam ;
Wiens vleesch, van 't yolk godvruchtiglijk gegeten,
Nog bleef geheel en levend, na het eten.

5509. De Wet der natuur en het Recht der volken verdedigen de offerande der Katholieke Christenen. — 1521. De offerande uit de Kerke vagen,
is den Godsdienst uitroeien, en God naar de oogen steken. — 1528-1545. Aloudheid en algemeenheid verdedigen de nieuwe offerande tegen de nieuwigheid,
ook volgens haar eigen belijdenis; of de Kerk is gevallen, tegen zooveel
heerlijke beloften. Kantteekeningen der oude uitgave.
1519, 1520. De zin is: waar is de kust, naar welke men ooit heenzeilde,
en waar geen altaardienst bestond, geen offers werden aangeboden. —
5525. S int- Andrie s z elf: volgens de overlevering be yond zich de Apostel
Andreas te Patras, toen aldaar Egeus, Stadhouder van Achaje, kwam, die,
bemerkende hoe er velen van het Heidendom waren afgevallen, die den
Christelijken godsdienst hadden omhelsd, alle zachte en strenge middelen
aanwendde, om hen tot de afgoden terug te brengen. De Apostel, zich tot
hem begeven hebbende, poogde hem over te halen, den waren God alleen
te dienen, en volhardde in zijn vermaningen, in weerwil van de bedreigingen
des Stadhouders, dat hij hem aan datzelfde kruis, 't welk hij geprezen en
geroemd had, zou doen nagelen, ten ware hij den Goden offerde. Andi eas
zou hierop geantwoord hebben, dat hij alle dagen Gode, als aan het eenige
ware en almachtige wezen, offerande deed, maar in het offer van het onbevlekte Lam Gods. Zie LA CAVE, Apostolische Oudheden enz. Utrecht 1698,
bl. 276. Volgens het Breviar. Roman., in festo S. Andreae Apostoli, luidden
zijn woorden: ego omnipotenti Deo, qui unus et verus est,
immolo quotidie.... immaculatum agnum in altari cuius
carnem posteaquam omnis populus manducaverit, Agnus, qui
sacrificatus est, integer perseverat et vivus: — en het zijn deze
woorden, welke Vondel te dezer plaatse overneemt.
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Sint-Polikarps scholier, uit 's meesters mond,
Noemt d' offerand van 't Nieuw gestemd Verbond
Een nieuwen dienst en offer, om to planten
Al 't aardrijk door, uit last der Christgezanten.
Sint-Augustijn met d' oudheid wijdt alom
Een offer, een altaar in 't Christendom,
Een offerdienst, waarvoor alle offers weken,
Toen d' offerdag van Sion aan kwam breken;
Een offerand, gewijd uit wijn en brood
Tot vleesch en bloed van 't Lam, voor elk gedood.
d' Aartsvijanden des offers staan altaren
En offer toe een rij van duizend jaren ;
Niet hier of daar, in een benauwde plaats,
Maar overal ; van 't licht des dageraads
Tot 's avonds ; van den middag tot in 't Noorden
En 's middernachts altijd bevrozene oorden.
Betrouw nu vast, dat, volgens hun besluit,
De Bruidegom des Hemels zijne Bruid,
Aan hem verloofd, hebb' duizend jaar begeven,
En troosteloos gelaten in dit leven.
Betrouw nu, dat de Kerk, de hoofdpilaar
En vastigheid der Waarheid, duizend jaar
Lag omgerukt , en zulk een afgodesse
Op 't outer heerschte en speelde de meestresse
En doofde 't licht, in spijt van 's Brulgoms zorg
Voor zijne Bruid ; die van geen helschen borg,
Noch zijn geweld verkracht zou kunnen worden.
Hoe schoon braveert nu Lucifers slagorden
Al 't Hemelsch heir en Rijk, zoo wijd bekend,
Van Gabriel gezet noch tijd noch end!
Hoe schaamrood staat de rij der profecijen,
Afschaffende de blinde afgoderijen,
Na Christus' komste ? Ai ! zie, hoe schaamrood staan
Dees' Heiligen, die, stadig of en aan,

1529. Sint-Polikarps scholier: Ireneus. Zie Offereere, vs. 1590.
Vondel doelt hier op hetgeen die Kerkvader gezegd heeft Lib. IV. cat. 32.
Christus Novi Testamenti novam docuit oblationem, quam
Ecclesia ab Apostolis accipiens, in universo mundo offert
D e o. — 1533. Sint-August ijn: toespeling op de plaats van dien Kerkvader: de Civitate Dei, Lib. XVII, cap. 20: Successit omnibus illis
sacrificiis veteris Testamenti, quae immolabantur in umbra
futuri.... pro illis omnibus sacrificiis et oblationibus corpus
eius offertur et participantibus ministratur. — 1539, 1540. De
zin is: ook de heftigste bestrijders van de Mis erkennen dat die offerdienst
gedurende meer dan duizend jaar algemeen is in acht genomen. — 1541. B enauw de: beperkte. -- 1554, 1555. Zinspeling op Matth. XVI: 18.
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Zoo menige eeuw, door kracht van wonderdaden,
Op 's afgronds nek en 's afgods nekken traden ?

1565

Hoe is de mond dier helden nu gesnoerd ?
Zij hebben, slijm uitvagende, ingevoerd
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Een snooder smet en slimmer offerande,
En lastering gesteld in plaats van schande.
Dit licht is nu den offerlooze ontdekt,
Die met veel rooks hun helderheid betrekt;
Maar zooveel rooks moet ook, als rook, verdwijnen
Voor d' offerzon, te sterk voor hem in 't schijnen,
Die nederviel, gelijk een donkre mist,
Op 't Paradijs der Kerke, om helschen twist,
Ook uit den klank van Misse alleen, te broeien,
Daar 's Hemels oogst zoo heerlijk plag te bloeien.
Wat hoort men, om dien naam, zooveel geschreeuws !
Hetzij die nam zijn oorsprong uit Hebreeuwsch,
Of uit Latijn ; waartoe zich heesch gekreten ?
Mag nieuwigheid haar broodmaal Nachtmaal heeten,
En mag de Kerk niet spreken zulk een spraak,
Als haar behaagt ? De reden weegt de zaak,
Geenszins den naam, en ijdelheid van klanken ;
Wie dit verzuimt, zal 't zelden zich bedanken.
Zoo voert Calvijn het pleit voor zijn partij,
Om Arius te leggen in de lij ;
Dewijl men met geen boekstaaf kan betoonen
Drievuldigheid, Eenwezigheid, Personen.
Al wie hem dan te nauwe palen zet,
Die smeedt een zware en onverdraagbre wet :
Dan wil hij op geen Bijbelletter bouwen ;
Maar klaarder 't Woord met zijne spraak ontvouwen,
Dan mangelt hem geen voorbeeld, noch bescheid,
Dan eischt de Hood die taal en nieuwigheid;
Dan stemt hij met aloude leeraarstongen,
Die met dien toom de lasteraars bedwongen,
En breidelden hun uitvlucht, al te wuft.
Dit is de held, die nimmer zwicht noch suft ;
Zijn veder schermt ten zuiden en ten noorden,
Houdt Rome kort, en bindt zich aan geen woorden.

1569. Den offe r lo o z e: hij, die den offerdienst verwerpt. — 1587, 1588. De
zin is: dewijl men de woorden Drievuldigheid, Eenswezenheid,
Person e n, niet in den Bijbel genoemd vindt. — 1590. Versta: hij schermt
in 't wilde. — 1591-1598. De zin is: dan eens verwerpt Calvijn een leerstuk, omdat het niet met name in de Schrift genoemd is; dan weder beroept
hij zich op het gezag der Kerkvaders, om aan te toonen, dat een leerstuk,
al staat het niet in den Bijbel, toch geldig is. — 1600. De zin is: wil aan
de Roomsche Kerk verbieden, dit of dat woord te gebruiken, en maakt er
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't Misverven van de Misse neemt ook waar,
Wat slijm het vissche uit woorden en gebaar;
Om simpel y olk een Moloch voor te schilderen,
Die machtig zij onnoozlen te verwilderen;
1605 Doch wie zijn oog en eigen oor betrouwt,
Bevindt hier niet dan zilver en rood goud
En diamant; wel machtig te verdragen
Den gloed, die stroo en stoppel uit zal vagen.
Die gansche dienst, zoo gruwzaam uitgeschreid,
Hangt van de bloeme en 't pit der heiligheid
1610
En loutere godvruchtigheid te zamen :
Zoo luttel kan haar 't middaglicht beschamen.
'k Zie Christus in zijn dienaar voor u staan,
In 't wit beschimpt en met zijn purper aan.
Ik zie in 't licht het ware licht u lichten,
1615
Ik zie het Kruis u onder 't kruisen stichten.
Ik zie de knién gebogen reis op reis,
En 't oog gestrekt naar 't hemelsche paleis.
Ik zie den mond des offraars ondertusschen
Altaar en boek zoo godeerbiedig kussen.
1620
Ik zie (ai ! zie, hoe dit de harten treft),
Hoe hij 't Hoogwaarde ook aanbidt en verheft.
Ik zie bier oog en wangen nat van droppen;
Ik zie de Boete op haren boezem kloppen,
Aanbiddende geen afgod, maar den God,
1625
Die, als een worm, getrapt wierd en bespot.
Dit tuigt uw oog; nu luister naar uw ooren,
Wat tooverzang, wat guichlerij zij hooren.
0 laster! vlie, bedek uw boozen stank :
1630
'k Hoor Gabriel u groeten; Englezangk
U, streelende, tot aan de starren trekken,
En cymbelgalm den sluimerigen wekken.
Ik hoor, ontvonkt door heimelijken brand,
Evangelist, Profeet en Christgezant.
Daar wordt verbeén, vertroost, gesterkt, gezegend :
1635
't Is God en Geest, wat ooge en oor bejegent.
1601. Verdediging van de ceremonien der Misse. Kantteekening der oude
uitgave.

zelf geen zwarigheid van, er nieuwe te smeden, wanneer zij in zijn kraam
te pas komen. — 160i. 't Misver y en van de Miss e: woordspeling,
beteekenende: bet verkeerd voorstellen van het leerstuk der Misse. —
16oz. Wat slijm het vissch e: spreekwijze, die denzelfden zin heeft, als:
„wat venijn het zuige." — 1603. Lees: om de Mis als een vervloekte
afgoderij voor te stellen. — 1608. Die stroo en stopp el uit zal vagen:
toespeling op 1 Kor. III: 11-13. -- 1609. Uitgeschr eid: uitgekreten.
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Dat Eli's kroost dan 't yolk van 't outer rukk',
En terg' God zelf, door 't onverzoenbre stuk
Van zonder vier Gods haard te laten leggen,
Van 't hoog altaar, dat 's God, zijn Recht t' ontzeggen,
Zij u een les, te luistren naar 't bevel
Van Christus' mond, nog meer dan Samuel ;
Van Christus, meer dan zijne altaargenooten,
Aartspriesters en Profeten, overgoten
Op 't hoofd, gemerkt met duif en donderstem.
Hij heeft zijn Kerk, zijn nieuw Jeruzalem,
Nog bloeiende, nu 't oude lett aan kolen,
Dit refine altaar, dien reinen dienst bevolen,
Dees' offerande en onbevlekten disch.
Hijzelf bedient dat koorgeheimenis,
Zoo zegenrijk, verzoenende en vol levens ;
Als Offeraar en Offerande tevens,
Een lieve geur voor 't hemelsblauw gewelf.
Wie schaamt zich nu des diensts, van Christus zelf
Zoo dier belast tot zijn gedachtenisse,
Die niet gevoelt een brandmerk in 't gewisse ?
Wie schaamt zich niet, den schender van 't altaar
Te kronen, als een heilig Martelaar ?
Wie schaamt zich niet, het heilloos outerstormen
Te doopen met den naam van kerkhervormen ?
Wie schaamt zich niet, met zulk een dolle speer
Te wonden 't hart van dien gekruisten Heer,
En offerwijn met lastergal te mengen,
Tot smaad van God, die al zijn bloed zag plengen ?
Hier wordt de tol van eere God betaald ;
Gezoend de straf op 's misdaads hals gehaald;
Gedankt voor 't goed, door 't Kruis ons aangestorven,
En al de Kerk genade en heil verworven.
Wij, Heiligen, verheugen in Gods hof,
Zoo menigmaal doorgalmd van onzen lof:
In 't offren u, des werelds ingezeten,
Wordt aan 't altaar Gods weldaad toegemeten ;

1637 - 1697. Sint-Pauwels besluit zijn rede, vermaant ons tot standvastigheid
in 't offeren, Gode en Christus ter eere, en vaart ten hemel. Kantteekening
der oude uitgave.

1642. Nog m e e r dan S a m u e 1: nog meer opvolger van Eli, dan Samuel,
die hem (Christus) alleen tot type strekte. — 1643-1645. Toespeling op
Psalm XLV : 8. — 1657, 1658. Versta: wien belgt het niet, hen, die w egens
altaarschennis billijke straf geleden hebben, als vrome martelaren te zien
vereeren. — 1669. Wij, Heiligen, verheugen: verheugen ons. —
1671, 1672. Lees hier: in 't o ffr en wordt u, enz.
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's Gestorven ziel door d' outerbee verkoeld,
Verkwikt, verbeén, geen kleinen troost gevoeld;
In 's hemels top, op d' aarde en onder d' aarde
Blijkt 's offerands onschatbre dierte en waarde.
0 Kersten hart ! wat traagheid let u dan
Des morgens vroeg te rennen, daar dit Mann',
Die zuivre dauw des offers, zoo gezegend
U in den mond en op de lippen regent,
Zoo blank als sneeuw van 't heilrijk Paradijs ?
Wat hoop van staat, gebouwd op smeltende ijs,
Wat zucht tot goud, wat vleierij van pluimen
Betoovren u dien zegen te verzuimen ?
Dien outeroogst? Dat offerooft? Die vrucht,
Voor elk gekweekt in Serafijnsche lucht ?
De Heiland, eens gehecht aan 't heilzaam teiken,
Begint van hier zijn vrucht u toe te reiken.
Hier bloeit de boom des levens dag aan dag,
Hier rust de ziel van 't ijdele bejag.
Hier toomt de geest het vleesch zijn dartelheden ;
Hier antwoordt God op zuchten en gebeden ;
Hier wischt hij of de tranen in der nood;
Hier leeft het hart in troost, hier sterft de dood ;
Hier geeft u God den voorsmaak van 't onsterflijk,
Ook van zichzelf, door 't offeren verwerflijk.
Zoo rook de geur van 't uitgelezen vat,
Sint-Pauwels, die omhoog op 't hemelsch pad,
Gevaren, mij, vermoeid van ijdel dolen,
Gerust den schoot der Kerke liet bevolen.

CD4ttilofftr
AAN

JACOB, AARTSBISSCHOP VAN MECHELEN,
toen het Zijn Doorluchtigheid beliefde, mijne
Altaargeheimenissen te erkennen.
HAUD EQUIDEM TALI ME DIGNOR HONORE.

wijd d'Aartsbisschoplijke staat

Z 00
Het keizerdom te boven gaat,

1675. Zinspeling op Philipp. II : I I. — 1691. Lees: bier toomt de Geest de
dartelheden van het vleesch. — Dankojer. J a c o b : Jacob Boonen was geboren
te Antwerpen in 't jaar 1 5 7 3. In 1617 werd hij benoemd tot Bisschop van
Gent en vier jaren later tot Aartsbisschop van Mechelen. Zijne goedkeuring
gehecht hebbende aan de beginselen van Jansenius, werd hij door den Paus
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Het koningspurper strijkt alom
Ter eere van 't Aartspriesterdom,
De hooge mijter kan verdooven
Der kronen luister in de hoven ;
Zoo wijd verdooft, met haren glans,
Dees' doornekroon den eiloofkrans
En 't loof, dat Flaccus' haar bedekt;
Nu Jacob mijn Maecenas strekt,
En neerdaalt met penseel en pennen,
Om mijn Altaargedicht t' erkennen.
Hoogwaardste Vader ! wat verband
Verdient mijn tang van uwe hand
Nog meer t' ontvangen, naardemaal
Gijzelf mijn afkomst met den straal
Der Godheid op het voorhoofd merkte,
Haar zalfde, en in den strijd versterkte?
Had uw godvruchtigheid mijn dicht
En lagen stijl op 't hoogst verplicht,
Hoe kon dan rijm en ruwe kunst
Verdienen dankbrief, gaaf, of gunst?
Doch grooten, die de Godheid eeren,
Aldus in ootmoed triomfeeren.
Alreede ontvonkt uw vier mijn merg
En bloed, orn naar den Doodshoofdberg,
Den onversierden Helikon,
En d' allerlevendigste bron,
Te rennen, en, met duizend klanken,
Den Vader in den Zoon te danken.
Daar gaan de hemel, aarde en zee
In arrebeid van wee op wee;
De zon bedekt haar aangezicht

gestreng berispt en in zijn bediening geschorst. Hij verzoende zich echter
met den Roomschen Stoel, zwoer weder of wat de Paus voor dwaling had
verklaard, en overleed den 3o Januari 1655 in twee-en-tachtigjarigen ouderdom. — H a u d equidem c a e t., d. i. „Voorwaar, ik acht mij zulk een
eer niet waardig." De plaats is ontleend aan VERG. Aen. I. 339. — 8. D e e s'
doornekro on : welke doornekroon ? Vermoedelijk stelde de schilderij,
welke de Aartsbisschop aan den dichter gezonden had, een lijdenden Christus
voor : wat dan ook een zeer eigenaardig geschenk mocht geacht worden,
ter vergelding van een gedicht over 's Heeren zoenoffer. — 15-18. Uit deze
regels leeren wij, dat een der kinderen van Vondel, en dan hoogst waarschijnlijk zijn dochter Anna, toen reeds van den Aartsbisschop het sacrament
van het Vormsel ontvangen had, wat Vondel ook, ofschoon later, van hem
ontving. -- 23, 24. De zin is : hooggeplaatste mannen, die godvreezende
zijn, verheffen zich niet op de weldaden, welke zij hebben uitgedeeld, doch,
in hun ootmoed meenende niet genoeg gedaan te hebben, voegen zij er
nieuwe bij. — 26. Den D oodshoofdber g: Golgotha.
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Met rouw, om 't nooit geschapen licht,
Wiens stralen, die zoo heilig blonken,
Nu drijven, in hun bloed verdronken.
Al borst mijn ader, als een sluis,
Om 't heilig bitter van Gods kruis,
Des Alverzoeners liefde en trouw,
Zijn zuchten, doodzweet, bloed en rouw
Hun voile verf en zwier te geven ;
Onmooglijk waar 't bier door te streven.
Hier schieten verf en inkt te kort.
Het bloeiend kruis, dat niet verdort,
En uw gehoor, zoo luisterscherp,
Vereischen David, en zijn harp ;
In zulke worstelperken zweeten
Zooveel orakels en Profeeten.
0 licht der Nederlanden, laat
(Nu mijne Nederduitsche maat
Uw oor behaagt) mij dan volstaan
Met dezen wensch, dat ik, voortaan
Gerekend bij uw minste leden,
Geniet' de kracht van uw gebeden.

&fug
AAN

LOUIZE MARIE,

XXXiv

Koningin van Polen en Zweden, Hertogin van Mantua en Nevers.

kan mijn veder stille staan,
H Oe
Nu mij Augustus' trotsche Zwaan,
XXXIv. Vladislaus, Koning van Polen, in September van dit jaar zijn
huwelijk hebbende doen sluiten met Maria de Gonzaga, dochter van den
Hertog van Mantua en Nevers, deed zijn gemalin in 't laatst van November van
Parijs of halen door den Bisschop van Warmeland en den Graaf Opalinsky,
die haar door Holland naar Polen geleidden. Zij kwam den 25 December
des avonds te acht uren van Utrecht te Amsterdam aan, alwaar omtrent
duizend man in de wapenen gebracht waren om haar in te halen en zij met
honderd schoten van de wallen begroet werd. Prins Willem kwam haar uit
naam van zijn vader verwelkomen. Na een paar dagen toevens hier ter stede,
keerde zij naar Utrecht, en zette haar reis door Overijsel en Groningen voort.
45. Luisterscherp: naar Vondels bedoeling drukt dit woord hier uit:
„die met een kieskeurig oor, met een fijn proevend oordeel toeluistert." —
48. Zooveel orakels en Profeeten: orakels moet hier genomenworden synoniem met het volgende woord P r o fe et en: immers: „een z w e etend Orak el" (zie vs. 47) zou een ondenkbaar beeld opleveren. — 53. U w
minste leden: de minste leden van uw diocees. — Geluk. 2. Augustus'
trot sche Zwaan: Vergilius, als uit vs. 5 blijkt.
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In Duitsch vertollekt, leert de wijze,
Waarmede ik koningin Louyze,
Die 's Mantuaners wieg bewaart,
En nu naar Vladislaus vaart,
Geleide door een straat van zielen,
Die om haar bruiloftswagen krielen.
Geluk, o koninklijke bruid !
Geluk, daar zooveel nijds op stuit.
Een lente volg ze, nimmer moe,
Van haar Nevers tot Warsou toe!
In 't hartje van de winterdagen,
Bestrooi geen sneeuw, maar rozevlagen
Het rijk gezegend bruiloftspad ;
En elke roze bloze, als 't blad,
Dat op haar minnelijke wangen
Nu opluikt om den kus t' ontvangen
Des dappren zoons van Zegemond,
Wiens assche juicht om dit verbond.
De brulgom, met de borst vol gloed,
Vol ijver blaakt ze te gemoet,
En wenscht, dat hem dees' zon beschijne;
Gelijk de leeuw in een woestijne,
Naar zijn afwezende leeuwin,
Zoo prikkelt hem gekroonde min,
Die zijne pijlen wet op borsten
Van helden en doorluchte vorsten
En koningen, hem onderdaan,
Waar zij zijn boog ten doele staan.

Zij nadert dien befaamden staf;
Hij wischt, hij droogt haar tranen af,
Verzacht de prikkels van haar smarte,
En spreekt ze moed en troost in 't harte;
Hij kroont ze met een Bubble kroon,
35
En wijdt haar in op 's vaders troon,
Daar 't puik der riddren haar, in 't midden
Van 't hof vol adeldoms, aanbidden,
En dus bejegenen, gelijk
40Haar deugd verdient aan 't Poolsche rijk:
3. In Duitsch vertollekt: hij had, als weldra blijken zal, de prozavertaling der werken van Vergilius voltooid. — 19. Zegemond: Sigismundus. — 24. De Leeuw: zou den L e e u w behooren te zijn; 't behoort niet bij 't voorafgaande w ens cht, maar hangt van 't later volgende
prikkelt af.
VONDEL V.
16
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„O koningin ! ontvang den kus
Van hem, die Tarter, Turk en Rus
Door wetten toomt, en drijft terugge,
Langs veld, door stroom, en over brugge,
Bezoedeld van hun eigen bloed,
Waar zijn geverfde sabel woedt ;
Waar hij vertrappelt, met zijn paarden
En hoeven, helmen, veld-standaarden,
En vaandelen, en strekt een wijk
Voor 't aangestormde Christenrijk."
„Dat tuige u Osman, die het zag
Van 's torens toptrans, op dien dag
Toen ons Karakas kwam bestrijen,
Die, op den grond van Walachijen,
Den witten Adelaar zoo fier
Zag zweven in ons rijksbanier,
Nog hooger dan zijn halve manen,
Waarmee zich Mahomed waft banen,
Door 't edel bloed van 't Christensch heir
Een heirbaan, tot aan 't Baltisch meir."
„Dat tuig' de nazaat Amurath,
Die Polen op de hielen zat,
Door zijn geharrenaste Bassen ;
Terwijl de Poolsche benden passen
Smolensko van beleg t' ontslaan ;
Daar .Fedrowitz moet schaamrood staan,
En zijn beleggers ziet belegen,
Zoo vast, dat zelf Sehin den degen
Uit dwang voor 's konings voeten lett,
't Welk Moskou zulk een brand voorzett."

70
51. Osman: deze, die op twaalfjarigen ouderdom Sultan werd, bracht
in 1621 een Leger van bijna 40o,o00 man tegen Polen te veld, 't welk door
Ladislaus, aan 't hoofd van 6o,000 man, in Walachije ten eenenmale geslagen werd. — 53. K a r a k a s: Osmans veldheer. — 56. 0 n s : Men bevroedt wel dat Vondel hiermede niet „ons land" maar „de Christenheid"
bedoelt. — 61. De nazaat A m u r ath: Sultan Amurath of Murad IV,
Osmans broeder en opvolger, die in 1634 door Abazi-Pacha een inval in
Podolie liet doen; doch later dien inval afkeurde en den Pacha wurgen liet. —
65-67. De Russen, in Lithouwen gevallen, hadden Smolensko belegerd ; doch
Uladislaus sloot hen binnen hun eigen legerschansen in, en noodzaakte hen
zich, ten gevolge van hongersnood, ziekten en andere rampen, aan hem
over te geven. — 66. Fedrowitz: Michael Federowitz, Grootvorst der
Russen. — 68. S e h in : Sehin Aga was door Amurath — toen met de
Russen verbonden — aan Uladislaus gezonden, om zich wegens den inval
van Abazi-Pacha te verschoonen. — 7o. Moskou was, onder Sigismund, door
de Polen veroverd, en alstoen Uladislaus door de Russen tot Grootvorst
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„Zoodra Smolensko adem schept,
Het heir zich naar Ruslemburg rept,
Daar hem de Thracische gezanten
Bevredigen, van alle kanten,
Uit schrik voor 's helds zeeghaftigheid.
Podolie, zoo heesch geschreid,
Verrijst met ingetreden nekken,
En ziet Murthazi angstig trekken
Den Nester over, ruim zoo ras
Zijn wraakzucht aangetrokken was."
„Dees' Mars versmaadt nu zijn helmet,
En wacht de schoonste in 't zachte bed,
Dat pas dien zegen kan verzwelgen,
En bloeien zal van Roomsche telgen,
Niet ongelijk dien grijzen stam,
Waaronder 't rijk tot ruste kwam,
En alle starren ons beloofden
Een zegen van bekranste hoofden,
Zoo groen als Cesars lauwerier,
Ten trots van al dat oorlogsvier."
„Uw bloem in onze korenschoof
Versiert het Katholiek geloof,
Verbindt Fransozen en Sarmaten,
De zuilen van de Christen-Staten.
0 glorie van Gonzaga's huis !
Wij, ridders, trouw aan God en 't kruis,
Beloven u, tot 's adems ende,
Getrouwigheid, zoolang dees' bende
De wapens voer', tot heil en eer
Van uwen nooit verwonnen Heer !"
Zoo groet haar, op den hoogsten trap,
De bloem der oude ridderschap;
Terwijl de Weichsel, rijk van granen,
Voortaan den Amstel voller kanen

aangenomen; doch in 1612 hun weder ontweldigd. In 1634 deed Uladislaus
afstand van alle aanspraken op Moscovie. — 72. Ruslemburg: of
„Luwow," Le opolis Russiae, hoofdstad van Klein Russen in het Waiwodschap van Lemberg aan de rivier Petten gelegen, was in 1340 door
Koning Casimier II van Polen veroverd. In 1638 werd het tevergeefs door
de Kozakken belegerd. — 73. D e Thracische gezanten: de Kozakken. — 76. Podolie: zie de noot op vs. 6i. — 78. Murthazi: een Copperhoofd der Kozakken. — 7 9 . Den Nester: of Dniester — 91. Uw
bloem is onze korenschoof: namelijk „de lelie in het koren." Zie
ommez. vs. 107.
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Belooft en toegiet, op dees' trouw;
Waar d' akkerlieden in den bouw,
De lelien in 't koren pluiken ;
De lelien, die geurig ruiken
Door hagel, wintersneeuw en ijs,
Nu Dantzig feest houdt met Parijs.

1 TO

gotOrifien op bt 4f6ttebitts
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DE KONINKLIJKE BRUID VAN POLEN.
Te Parijs geschilderd, als een nimf in bosschages, en gouden
laken, met diamanten en paarlen geboord.

G

Een diamantkool gloeit zoo schoon op gouden laken,

Als d' oogen in het hoofd van vrouw Louize blaken;
Noch Vladislaus' hof droeg ooit zoo lekkre een kers,
Gelijk dees' roode mond, vol nektars van Nevers.
5 Aldus zag Venus zelf haar zoon in 't Bosch verdolen;
Zij spant in 't Cypersch rijk, mar dees de kroon in Polen.
ANDERS.
0o kan Louize 't oog der koningen behagen,
Z En
heffen 't bloed van Kleef, Neversen en Gonzagen
Tot aan de noorder-as, met haar gewijde kroon.
Het goud en purper blinkt aan zulk een schoonheid schoon;
5 Nog schooner bij haar deugd, wel waard dien prijs to winnen.
Een koningin bezit zooveet als drie Godinnen.
ANDERS.
7Ag Mary vrouw Natuur haar schoonsten schat besteden,
1-4 0m d' eere van Nevers en Mantua to kleeden,
Gelijk ze aan schepters trouwt op 't koninklijke feest;
I. 0 p go u den laken voor „op een goud lakensch kleed." — 3. Z o o
lekkre e en k e r s: verkeerd. De eisch der taal wilde: „zoo lekker een
kers." Men zegt niet: „zoo scho on e," maar: „zoo schoon een vrouw,"
niet: „zoo r ij k e," maar: „zoo r ij k een erfenis;" niet: „zoo onversta ndige," maar: „zoo onverstandig een daad." — 6. 't Cypersch rijk:
Cyprus. — Anders. 2. 't Bloed van Klee f: Johannes I, Hertog van
Kleef, was getrouwd met Elizabeth, dochter van Jan, Hertog van Bourgondie en Graaf van Nevers. Dit Graafschap verstierf op hun tweeden zoon
Engelbrecht, die door Lodewijk XII tot Hertog van Nevers werd verheven.
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Hij wischte Venus uit, herschiep ze naar de leest
5 Van deze koningin Louize, waard te banen
De heirbaan van 't geluk der oude Mantuanen,
Verheerlijkt door zijn wieg, en nu door hare kroon,
Men let de bruid te kore, op 's Mantuaners toon!
ANDERS.
En schoonheid, tegen kroon en schepter opgewassen,
Is zeldzaam; zulk een leest, die 's konings voet zal passen,
Wordt eens in honderd jaar gesneden, in een woud
Aan God Jupijn gewijd, en een uit al dat hout.
5 Schep moed, o Christenrijk ! dees is de band der Staten :
Louize huwt aaneen de Gallen en Sarmaten.

Op Trail:demo,
Koning van Polen en Zweden.
A Pelles ! wilt gij meer dan Alexander malen,

Vladislaus dan aan, maar wacht u voor zijn stralen,
Die zeven heeren, elk van honderd duizend man,
Al teffens, op zijn zwaard vol schaarden, keeren kan.
5 Wie verf en olie zoek' tot zulk een schilderije,
Die menge stof met blued, op 't veld van Walachije.

an bt

15tereit eeStetttitn 534n Tofett+

D

E groote Kansler Ossolijn
Verscheen in zulk een pracht en schijn
Te Rome, voor den Achtsten Urbaan;

4. H ij wischte Venus uit: versta „hij haalde de beschrijving door,
welke hij (in zijn Eneis) van Venus gegeven heeft." — Anders. 1-4. De
gelijkenis der Bruid met een leest, die zoo bijzonder van aard is, dat men
er uit al het hout van een aan Jupiter geheiligd bosch maar eene, en dat
nog maar eens in de honderd jaar, kan snijden, is vrij zonderling : en 't zou
mij niet verwonderen, dat Vondel al deze bijschriften uit het Latijn, althans
uit een andere taal, had overgenomen. — Op Vladislaus. 6. 0 p 't veld
v an W al a c h ij e: zie Geluk aan Louize Marie, vs. 51. — Aan de Gezanten
van Polen. T. Ossol ij n : Georgius Ossolinski, derde zoon van Sbigneus
Ossolinski, uit een Graaf- en Vorstelijk geslacht gesproten, maakte zich
beroemd door het bekleeden van onderscheidene Gezantschappen, als naar
Rome, Florence, Venetic, Londen, Weenen, enz. In den oorlog van 1635
had hij de waardigheid van Gouverneur van Pruisen bekleed na den vrede
werd hij Waiwode van Sandomir: nadat hij Uladislaus' eerste gemalin,
Renata Cecilia, dochter van Keizer Ferdinand II, naar Polen geleid had,
Kroons-Vicekanselier, later Grootkanselier. Paus Urbaan had hem met den
Vorstelijken titel beschonken.
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AAN DE HEEREN GEZANTEN VAN POLEN.
Toen Mars van 't Noorden onderdaan
Zich boog voor 't heilige gebied,
Gelijk men u verschijnen ziet
Lescinski, roem van Vrouwenborg,
En Opalenski, die uw zorg
Voor Posen voegt bij d' eer van Bnin,
Geleiders van uw koningin
Naar 's konings stoel, haar toegewijd,
Waarin Europe zich verblijdt.
Zij heeft een veilig toeverlaat,
Die tusschen twee Orakels staat.

Tan 3
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JUSTUS FIDE VIVIT.

Acob I prijst gij eeuwig werk,
Bouw geen huis, veel min een kerk
Op den veengrond van elks zin,
Want die gronden zakken in ;
XXXV. Jacob Heiblok werd i9 Juni 1620 te Amsterdam geboren; hij
was de zoon van Barend Jacobsz. Heyblok, pedel van de Illustre Schole,
en van Elsje Gerrits. Nadat hij te Leiden gestudeerd had, werd hij benoemd
tot praeceptor aan de Latijnsche school aan de Nieuwe Zijde op een traktement van 56o gld.
Den 7 October 165o ondertrouwde hij met Marie de Lange. Zij stierf in
Aug. 1683, waarna hij 12 Januari 1684 ondertrouwde met Debora Schoonhoven, weduwe van Sybrand Bolck.
Toen de beide Latijnsche scholen in 1678 vereenigd werden in een gebouw
op den Singel, werd Heiblok benoemd tot Rector over de nieuwe school.
In 1685 kwamen er echter klachten in over den verwaarloosden toestand,
4, 5. De zin is: toen Polen, hoewel zegevierend in de wapenen, zich boog
voor des Pausen oppermacht. — 7. Lescinsk i: het geslacht der Heeren of
Graven van Lesno of Lissa is in Polen zoo oud als de invoering aldaar van
den Christelijken godsdienst, en heeft niet allecn een aantal beroemde
mannen, maar ook aan Polen een Koning en aan Frankrijk een Koningin
gegeven De hier bedoelde is Wenceslaus Lescinsky, Bisschop van Warmeland, later Aartsbisschop van Gnesen, broeder van den vermaarden Johannes,
die, nevens Ossolinsky, Commissaris en Gezant van Polen was bij het
zoogenaamde Colloquium caritativum, of „liefdadige samenspraak" te Toren
gehouden en waarbij Uladislaus vruchteloos een vereeniging tusschen de
drie religies zocht te bewerken. — 8. Op alensk i: Christoffel Opalinsky,
Waiwode van Posen en Generaal van Groot Polen, had op den 26 October
1645, te Parijs, de Prinses in naam van zijn meester getrouwd. — 9. Bnin:
de gewoonte van Vondel om vreemde woorden nu eens te vertalen, dan
weder geheel anders te spellen dan ze in eenige lexicon te vinden zijn,
maakt dat noch van Vrouwenborg noch van Bnin iets kan worden
medegedeeld. — 7acob Heiblok. 1. P r ij st gij: stelt gij prijs op.

AAN JACOB HEIBLOK.
5

20
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Schoon men hout noch heiblok spaar',
Veengrond dreigt u met gevaar.
Bouw dan liever op een rots,
Hel en afgrond zeif ten trots.
Bouw gerust op grond van Steen,
Tijdgemeen en plaatsgemeen;
't Aitijd en het Overal
Vreezen storm noch zwaren val.
Te Amsterdam, 1645, den 3den van Oogstmaand.

CiDe cDrufigunst.
AAN

BALTHAZAR MOERENTORF.XXXVI

D

5

Oorluchte en wijze Balthazar,

Die, als een blijde morgenstar,
De wereld toelicht door den druk,
En haar geheugnis met een kruk
Van zwarten stut, op witte bladen,

waarin de school geraakt was. Die klachten waren van zoo ernstigen aard,
dat hij in October 1685 op zijn verzoek wegens ziekte werd ontslagen.
Hij overleed in September 1690 en werd den 28 van die maand in de
Nieuwe kerk begraven.
Heiblok had reeds vroegtijdig een Album amicorum aangelegd, waarvoor
de uitstekendste dichters en geleerden bijdragen, de beste schilders teekeningen leverden.
Zie over Heiblok mijn opstel, in Oud-Holland II, bl. 26.
XXXVI. Mr. J. van Lennep stelt dit gedicht op het jaar 1625. Bij gelegenheid der Vondel-tentoonstelling kwam een plano-uitgave van het jaar
1645 voor den dag. Dit laatste jaartal schijnt mij inderdaad waarschijnlijk
toe. Balthazar Moretus of Moerentorf, de kleinzoon van Christoffel Plantijn,
stierf 8 Juli 1641 in den ouderdom van 67 j aar. Zijn zoon Balthazar Moretus II
volgde hem in zijn zaken op. Deze werd ro November 1615 geboren en
huwde 23 Juli 1645 Anna Goos.
Misschien dankt Vondels gedicht zijn ontstaan aan dit laatste feit en wilde
Vondel zijn voormaligen stadgenoot daarmede bij gelegenheid van zijn
huwelijk hulde toebrengen.
Moretus stierf 29 Maart 1674.
7. Op een rots: toespeling op 't super hanc petram, II, etc. — io. T ij dg e m e e n en plaatsgemee n: gelijk zulks door den volgenden regel nader
verklaard wordt, die op alle tijden en plaatsen dezelfde is. — De Drukkunst.
I. Doorlucht e: dit woord staat hier niet in de conventioneele beteekenis,
waarin het gebezigd wordt wanneer het als epitheton ornans een vorst
of hooge personage wordt toegevoegd, maar in zijn letterlijke beteekenis
van „fielder", to weten, van „verstand en kennis".
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En vroolijk zit met druk beladen;
Ik zing den drukzang, op uw naam,
Zoo wijd gezongen, als de Faam
Uw uitgebreiden lof trompet ;
10 Daar 't licht, uit zijn welriekend bed,
Bestraalt den kruidoogst der Chineezen,
Die uw geleerde boeken lezen.
Zoo nutte en onvergeldbre een kunst
Verdient met recht der volken gunst ;
Al is het geen twee eeuwen oud,
15
Dat Haarlem, in zijn geestgroen Hout,
Gelag van zulk een uitverkoren,
Uit zijne beukeschors geboren:
Dat Laurens Koster (dien ik hier
Nu niet met Delfisch lauwerier
20
Maar met zijn eigen beukloof krans)
In Holland oplook met dien glans,
En d' eerste boekstaaf sneed uit boomen,
Die voor geen heilige eiken schromen.
Al roemt zich Mentz van zulk een vond,
25
De Keurstad kloppe op haren mond,
Als Haarlem spreekt ; de fiere Rijn
Geef d' eere aan 't Sparen, met dien schijn
Van recht, en zwijg van Vuist, den zetter,
En Gutenbergs geroofde letter.
30
Hier geldt bescheid, van hand tot hand,
Van stam tot stam, 011S ingeplant;
Wij stutten hier den drukroem mee,
6. V r o ol ij k zit met d r u k b el aden: woordspeling, aan de dubbele
beteekenis van 't woord druk ontleend, die wel geen verklaring zal behoeven. — so, 1 I. De zin is : waar de zon, in het van geuren doortrokken
Oosten opstijgende, den specerij-oogst der Chineezen bestraait. — 12. D i e
uw geleerde boek en 1 e z e n: zelfs tot in China, waarheen de JezuIeten
toen ook Europeesche werken overbrachten, mochten de boeken, van Balthazars drukkerij afkomstig, lezers vinden. — 16. Gees tgroen: geestig of
bevallig geschakeerd. — 17. Gelag: beviel, in het kraambed kwam.
D e 1 f i s c h 1 a u w e r i e r: de laurieren van Apollo, den god der dicht—20.
kunst, wiens heiligdom te Delfi stolid. — 24. Die voor geen heilige
eiken s c h r omen: die niet onderdoen voor de heilige eiken, aan Jupiter
gewijd, die de stad Dodone in Epirus omringden en bij de oude dichters
zeer vermaard waren. — 25. Mentz: de Hollandsche naam van de stad
Mainz. — 26. De K e u r s tad: de Keurvorstelijke stad, de zetel van den
Keurvorst. — Kloppe op har en m o n d: hou den mond dicht, zwijge. —
28. S c h ij n: blijk. — 29. Vuis t: verhollandschte naam van Faust of Fast,
die met Gutenberg de eerste regelmatige drukkerij te Mainz aanlegde, welke
hij vervolgens met Schaffer verder uitbreidde. — 30. Gut enber gs ger oofde
1 e t t e r. Men weet, dat, volgens de legende, Gutenberg in dienst van Koster
zou geweest zijn en hem de letters, door hem vervaardigd, ontroofd hebben.
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Ten roem der wijdberoemde stee,
En haar vernuft, wel waard to wijen
Ten heilig aller drukkerijen.
0 kunst! ik draaf hier hoog, en ren
Op uw gerief. De moede pen
Bedankte u, toen gij kwaamt in 't licht,
Die den Parnas zoo dier verplicht.
0, moeder van ontelbre kindren!
Wie kan uw vruchtbaarheid behindren?
Wie trekt dees' kunst haar slagveer uit,
Van plaats noch tijd noch nijd gestuit ?
Wie keert haar snelheid, in de vlucht,
Op zee, en stroom, en door de lucht ?
Wat lettervijand schut dat zwieren
Der alom zwevende papieren ?
Dit ijzer, koper, tin en lood
Der lettertonge is voor geen doOd
Noch eenig element vervaard;
De boekspraak zelf geen afgrond spaart,
Waar ze onbewimpeld looft, of lastert
De deugd, en wat van deugd verbastert.
'k Verworp al wat naar boosheid ruik',
Doch niet de kunst, om snood misbruik,
Haar andre zustren ook gemeen;
Men moet ze God ten dienst besteen,
Den mensch tot nut, tot niemands hinder:
Dit was het oogmerk van haar vinder.
Aldus hanteert haar Moerentorf,
Op wien zijns vaders erfdeugd storf.
Hij groeit (terwijl een ander treurt)
In druk, daar hij ten hemel beurt
Zijn hoofd, zoo drukrijk als zijn vaders,
En zoo vermaard, gelijk hun bladers;
Hem volgt Araber, en Chaldeeuw,
En Syrisch ridder, en Hebreeuw,

42. Behindren: belemmeren. — 43. Wie trekt dees' kunst haar
sl agveer ui t: „de slagve er uittrekken" en „kortwieken" zijn uitdrukkingen van eenerlei beteekenis. Beiden staan gelijk met: „schade berokkenen,
verkleinen, verminderen, enz." — 47. Schut: stremt, weert. — 50. Le t t e rt on ge: de drukletter, als 't ware de tong van de spraak der boeken. Het
beeld blijft volgehouden in vs. 52. — 62. S t or f: verstierf, overging. —
63, 64. Hij groeit .... in druk: zie het aangeteekende op vs. 6. -65. Zoo d r u k r ij k als z ij n vader s: Plantijn en Jan Moerentorf. —
67-70. Geestige beeldspraak, waarin hij den Drukker als een veldoverste
voorstelt, en de letters van onderscheidene soorten en talen, welke hij bezigt,
als krijgsknechten van verschillende nation.
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En Grieksche voetknecht, en Latijn,
En die nu lang verbasterd zijn,
Ook heel Germanje en wat rechtschapen
Bekend wordt door zijn eigen wapen.
Hij stelt, in 't veld der drukkerij,
Zijn drukheir blank, van rij tot rij.
Hij treedt, gelijk een veldheer, daar
75
In 't midden van zijn letterschaar,
Bereid ten stage, in haar vierkanten,
En weet zijn legers net te planten.
Hij monstert zijn verminkten uit,
8o En trage kritslien, moe van buit
Te halen, met hun stomp geweer ;
En vult de leege vaandels weer
Met jongen, kloek op hunne stukken,
En fiks om lustig los te drukken.
85
Men trekt er toe, al even versch
Van moed, op 't kraken van de pers ;
Men schrikt er voor geen drukgeschal,
Noch voor 't opgeven van den bal;
En 't harsverspreiende gedommel
go Van bal op bal verstrekt een trommel.
Al sneuvelt somtijds vaan bij vaan,
Het komt er op geen duizend aan ;
De lettermoeders baren vast,
En stijven 't leger, zonder last.
Zoo stuit geleerdheid, met dees' scharen,
95
De woeste rotten der Barbaren.
70

69. Latijn: Latijner of Romein. — 70. Die nu lang verbasterd
zijn: de Romanische talen, of basterdtelgen van 't Latijn, als de Italiaansche,
Spaansche, Portugeesche en Fransche talen. — 71. Heel G e r m anj e: de
Duitsche talen. — 71, 72.Wat rechtschapen bekend wordt: hetgeen
als echt erkend wordt. — 73, 74. Hij s telt.... zijn drukheir blank: in
't blank geweer, in blinkende wapenrusting. — 77. In haar vierk ant en:
zinspeling op de vierkante slagorden, en tevens op de „vierkante drukramen." —
79, 82. Z ij n v e r min kten enz.: de afgesleten letters of typen, die niet meer
deugen en dus door andere moeten vervangen worden. Onder stomp g eweer verstaat hij „de snede van de letter, die mettertijd stomp wordt,"
87. Dr ukgeschal: het gedruis der pers, bij krijgsgedruis vergeleken. -88. 't O p g e v en van den b al : de elastiek-lederen bal, met drukinkt, waarmede de gezette drukvormen zwart gemaakt werden. — 89. 't H a r s v e rspreiende gedommel: de Joffe geluiden, die de bal bij 't op- en neergaan
maakt, waardoor de kleverige, trekkende (harsachtige) inkt gelijkmatig zoowel

over de ballen zelven als naderhand over de vormen gebracht werd. Thans
bezigt men, in plaats dier ballen, rollen, uit een mengsel van lijm en stroop
gegoten. — 91. Al sneuvelt somtijds vaan bij vaan: al gaan er zoo
vele letters verloren. -- 93. De lett er moe der s: de matrijzen.
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TOEZENDINGSBRIEF AAN HUYGENS.xxxvii.
Edele gestrenge Heer, myn Heer Huigens,
CK sende uwe Ed. den Virgilius u toege-eigent. Ick- nam de
vrymoedigheit dit boeck met uwe Ed. naem en tytel te vercieren, overmits my docht dat het niet beter kon verciert worden
dan met den naem van eenen, wien de Zanggodinnen altyt zoo
aengenaem waren. Ick hope het zal my niet qualyck afgenomen
worden, nochte uwe Ed. in zynen staet of ampt quetsen, alzoo
hier geen zaken verhandelt worden, waerover men tegenwoordigh
stryt voert, en Maro een iegelyck even na is. Ick hoop myn werck
zal ten minste noch behaeghelyck vallen om den naem van den
man zelf, die elck een behaeght. Mishaeght uwe Ed. iet van het
myne, my zou eere geschieden met der tyt iet aengetekent te zien,
om het in den naesten druck te verbeteren. Hoe naeu men toeziet, men begaet hier en daer lichtelyck noch al eenige misslagen.
Zommige Mecenaten zyn my afgestorven; en de Drost heeft het
nu te drock met zyn Historien: anders kon men verscheide oordeelen gebruicken, dat veel aenwint. Myn Heer zie myn goede genegenheit en Diet myn onvermogen aen. Ick vinde my aen uwe Ed.
beleeftheit verbonden, en wensche daer in te sterven en te blyven
Edele gestrenge Heer
uwe Ed. dienstschuldige
't Amsterdam 1646
J. V. VONDEL.
den 2 I en van Hoymaent.

I

BRIEF AAN JUFFROUW ZUERIA.xxxvm
Eerbare Joffrouwe,
CK sende bier den Heere Huigens een boeck namelyck Virgilius
I die hem toege-eigent is, en alsoo ick niet wete waer men het best
XXXVII. De volgende drie brieven van Vondel begeleidden exemplaren
van des dichters vertaling in proza van Virgilius' werken, door hem aan
Huygens en Hooft aangeboden.
Deze vertaling zag in 1646 het Licht en werd aan Huygens aangeboden,
die zich toen juist, zooals uit zijn Dagboek blijkt, in het leger in StaatsVlaanderen beyond.
XXX VIII. Catharina Zuerius of Zueria, dochter van Catharina Hoefnagel
en Jacob Suerius, was van moeders zijde een voile nicht van Huygens (zoon
van Christiaan Huygens en Susanne Hoefnagel). Uit zijn Dagboek blijkt,
dat zij den 28 Mei 1637, ruim veertien dagen na den dood van Susanne
van Baerle, bij Huygens in huis kwam wonen. Gedurende 31 jaren stond
zij hem in het bestuur zijner goederen en de opvoeding zijner kinderen ter
zijde. Den 29 October 1668 teekende Huygens aan: „Discedit Bredam
cogneta Catharina Zueria, post quam 31 annes mihi cohabilint." Den
50 October 168o overleed zij aidaar in den ouderdom van ruim 8o jaren.
R. 8. Nochte uwe Ed. in zynen staet of ampt quetsen, alzoo:
kennelijk wil Vondel hier zeggen : „gij kunt de opdracht aannemen, zonder u te
compromitteeren; al komt het van een Pausgezinde, 't raakt Kerk noch Staat."
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bestellen soude, soo bidde dat uwe E. het gelieve terstont terstont
aen myn Heer voort te senden, waer my dienst geschiet, dien
ick wensche te verdienen en blyve
E. joffrouwe
t' Amsterdam 1646
den 21 Julij.

uwe E. dienstwillige
J. V. VONDEL.

TOEZENDINGSBRIEF AAN HOOFT.
Edele gestrenge Heer, myn Heer Hooft,
Y gedenckt, dat ick eens eenen Jode, een' Musikant, myn
Koningklycke Harp aenboodt, diehy weigerde 't ontfangen,
dewyl het zyn sabbath was: nu wil ick evenwel niet hopen,
dat de staetsabbath onzer onderlinge kunstbroederschap den toegangk van uw huis zal stoppen voor onzen Parnasheiligh, die
uwe Ed. bier toegezonden wort, in een Nederduitsch pack gestoken. Mishaeght u iet van het myne, my zou lief zyn met der tyt
iet aengetekent te zien; om het te verbeteren. Behaeght u iet van
het myne, zoo laet het eens Sint Virgilius dagh zyn, en te zyner
onsterflycke gedachtenisse den roomer eens omgaen, doch geenen
zoo groot, als daer Foleus den Lapithen mede dreighde, maer een'
berckemeier, die den mensch by zyn zinnen laet, en gelyck predikant Adamus met den romer op de hant quinckeleerde, Godt
en den mensch verheught, als hy siet hoe uit een dor en onnut
bout, waervan men niet eenen nagel kan maecken, zulck een kostelyck nat vloeit. Leefde onze vrolycke Mostert, ick weet dat hy het
gaerne op die voorwaerde wachten zoude. Weinige maenden voor
zyn overlyden noodighde by den Joodschen Docter noch, om met
hem te gaen by den patient met den grooten buick. Zy gingen
hene, en vonden geenen waterzuchtigen maer het Rynsche wvnvat,

m

R. 1. Terstont terston t: cito cito zou men thans schrijven. De staets a bb a th enz.: versta: de rust, de stilstand in ons kunstbroederlijk verkeer, teweeggebracht door verschil in politieke en religieuze
meeningen. — 19. F ol e u s. 't Was volgens het Twaalfde Boek der Herscheppingen niet Foleus, die den Lapithen, maar Theseus, die den Centauren een
berkemeier naar 't hoofd smeet. — 28. 't Rynsche wynvat: ook wel
„het Groote wijnvat" genoemd. Dit lag in een pakhuis op den Oude-ZijdsAchterburgwal. Volgens MELCHIOR FOKKENS, die 't een „Bacchus-school"
noemt, kon het 112 okshoofden bevatten. „'t Wordt," zegt hij, „tot een
kamer gebruykt, men kruypt onder een deur in, daar kan men dan wel eens
lustig zijn" (wat de grap van Mostert ook bewijst). In 't midden van 't vat
stond een tafel, met twee banken aan elke zijde. — Waar dat monstervat
later gebleven is, heb ik niet kunnen ontdekken. 't Schijnt reeds voor Wagenaars tijd weggeraakt of „in duigen gespat."
12.
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en oordeelden stracks het laten geraden, om dien krancken van
overtollige vochtigheit t' ontlasten. Onze Mecenaten smilten vast.
Reael leit in de Westerkerck. Plemp, Baeck, Blaeuw, Victoryn
en Mostert leggen in de Nieuwe kerck onder de zercken gekropen,
een teken, dat wy volgen zullen : Godt geve ter zalige eere. Onze
goede en wyze Grotius is oock al hene. Ick nam noch 's morgens
afscheit van zyne Ed. aen stadts herbergh, daer men wat naer
packaedje wachte, en seide hem van dese overzettinge. Zyn Ed.
zeide my, hoe de Hartogh van Mantua syn hof met Maroos schilderyen verciert, 't welck ick noch in myn voorrede te passe breng.
Salmasius kan dit gebeente noch niet laten rusten. De Borgonions
hebben het altyt te Delft op levenden of dooden geladen. Balthasar
Geraerts op Prins Willem, en dees op Grotius asschen. Nu komter
weder een boeck uit van de Transubstantiatie: doch 't is al crambe
repetita. Zy slachten d'eeckhorens, die vreesselyck zweeten, zonder
wech te spoeden.
Myn Heer, ick gebiede my in uwe goede gunste en syt met
uwe E. gemaelinne hertelyck gegroet.
uwe Ed. dienstwillige
J. V. VONDEL.
Myn Heer, ick sende nu eerst de weergade aen den Heer Huigens, alsoo gelieve
dit noch wat by u te houden, onder de
vertrouwsten, dewyl wy noch acht dagen
sullen stil sitten met exemplaren te verkoopen en uit te geven, op dat het Huigens
eerst ontfange. Ick heb het syn E. toegeeigent met die bescheidenheit, dat ick eerst
het goetduncken van Brosterhuisen nit
den Hage daerop gehoort hebbe: hope niet,
dat het zyn E. in zyn staet of ampt quetsen
zal. Het is Maro, en geen kerckgeschil.

R. II. Salmasius had de Groot na diens dood beschimpt. Vondel schreef
hiertegen een gedicht : Aan den lasteraar van H. de Groot; zie boven
bl. 72. — i i. Borgonions: voor „Bourgondiers." Salmasius was van
Dyon. — 12. T e Delft: t. w. Willem I werd te Delft doorschoten,
en de Groot was van Delft en werd er begraven.
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Ebouw der Titelprent wijst aan,

Door beelden, die gehouwen staan
Uit marmersteen, al Mares werken,
Beknopt en kunstig aan te merken :
Het vrouwebeeld, ter rechter zij,
Beeldt land- en akkerbouwerij,
Natuurlijk uit ; dewijl de jaren,
Als vrouwen, vruchtbaar zijn door 't baren,
Ook mild in 't opvoen van haar vrucht.
Gij ziet hoe arbeidzaam haar zucht
Den ploeg en 't kouter aan durf vatten,
Belust op Ceres' korenschatten;
En hoe de slinke arm zoo stijf
Den horen houdt, met vette olijf
En druif en welig ooft geladen,
Om 's menschen nooddruft te verzaden.
De krans van goudgele aren sluit
Om 't hoofd. Zij ent of plant de spruit.
Het snoeimes, hangende aan den gordel,
Besnoeit den tak en rank, om 't vordel.
De biekorf, aan haar voeten, geeft
Haar was, dat aan de vingers kleeft,
En honigdauw, uit tijm en bloemen,
Waarop Hymet en Pindus roemen.
Zij fokt ook vee aan, kloek van aard,
De koe vol melks en 't moedig paard.
De geit en 't zoglam scheert de heide
Geruster, onder haar geleide.
Dan wekt de veldfluit, orn den hats,

Arkadie met veel geschals,
Dat huppelt, op haar Herderslieden,
Van Saters, daar de wolven vlieden.

10. Z u c h t: lust, werklust. — 20. Vordel: voor 't rijm, voor voordeel. — 31. Herderslieden: herdersliederen.
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Het strijdbre beeld, ter slinker hand,
Een Heldenzanggodin in stand
Gelijk, voorzien met helm en degen
35
En krijgstrompet, ten krijg genegen,
Begint alree geluid te slaan,
En noopt Eneas' fiere Zwaan,
Wiens borst, van ijver voortgedreven,
40Al bruiseiide door zee gaat streven,
Van Xanthus' oever, in gevaar,
Temij1 de Grieksche vlam zijn haar
Verzengt, en droogt zijn waterplassen,
Daar Ilium nog rookt in d' asschen.
De Heldenzwaan, van dwalen moe,
45
Begeeft zich naar den Tiber toe,
Om, zoo d' Orakels haar ontvouwen,
't Gevallen Pergamum te bouwen,
Ter stede, daar een wolvespeen
50
Zal zogen twee, nog teer en kleen,
Twee brave zoons, uit Mars geboren,
Wiens afkomst 't aardrijk is beschoren ;
Wiens afkomst zelf ten outertroon
Zal voeren, met haar stedekroon
Vrouw Cybele, en haar tamme dieren,
55

Daar Rome leert haar Godheid vieren ;
Daar 's werelds hoofdstad eindlijk rust,

6o

En afgeoorloogd God August
Begroet, met d' onderbrochte scharen,
Die hem ten hemel op zien varen.
0, Mary / 'k zie hier uwen schijn
In dezen schild, en dank Ursijn,
Den kardinaal, die ons naar 't leven
Ons nog uw tronie heeft gegeven.

34. Een Heldenzanggodin: de muze van 't heldendicht. — Stand:
houding, gestalte. — 38. Eneas' fiere Z w a an: met dien Z w aan wordt
Virgilius zelf gemeend. — 55. Vrouw Cy bele: de derde sylbe in Cybele
is lang en behoort niet met een volgenden klinker weg te smelten. —
61. Schijn: afbeeldsel. — 62, 63. Ur sijn, den k ar din aal: een der
kardinalen uit het beroemde geslacht der Orsini, die aan het Vaticaan
een onschatbare verzameling boeken naliet, en, gelijk men beweert, een beeltenis van Virgilius.
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KEIZER AUGUSTUS OP MARO'S ENEAS.

lift4tr gltsuistuo
OP

MARO'S ENEAS.

On d' onbescheidenheid in 't end die woorden uiten,
En zulk een gruwelstuk belasten en besluiten ?
Zal Maro's Zanggodin, zoo kunstgeleerd, zoo groot,
Zoo schoon en mild van taal, te vier gaan, en ter dood ?
5 0 schendig schellemstuk ! zal 't vier, met gloende tanden,
Die rijke boekstaaf dan verbrijzlen en verbranden ?
Kan iemand goedes moeds dat aanzien, zonder leed?
En zal de vlam zijn eer niet sparen, maar zoo wreed
Verslinden 't werk des Helds, die elk zijn verf kon geven,
to En alles voegelijk afschilderen naar 't leven ?
Latijnsche Helikon ! Apollo, wijze God !
Behindert zulk een scha; o Bacchus ! schiet een schot
Voor zulk een zwarigheid, en gij, o Ceres ! mede :
Hij was toch uw soldaat in oorloge, en in vrede
Op d'akkers en het veld uw schrandere akkerman.
15
Hij leerde, wat de lent' opluiken dede, en dan
De vruchtbre zomer teelde, en wat de herrefstdagen
En wintertijd, het lest der vier seizoenen, dragen ;
Hij bouwde d'akkers, huwde ook olm en rank te gaar,
20
Bezorgde 't vee, en brocht de honigbijen, daar
Zij onder hunnen Vorst het wassen leger bouwden ;
Vereerde hij ons dit, dat wij 't verdelgen zouden ?
Indien bet vrij sta zoo te spreken ; maar de wet
Moet onderhouden zijn, en wat ons sterrefbed
25 En leste wil gebiên, mag niemand wederspreken.

K

Keizer Augustus: dit gedicht is naar een ouden, onbekenden dichter
vertaald, 0. a. te lezen in de Scliolastica in Virgilium, welke voorkomen
in de uitgave van Maro's werken door PANCRATIUS MASVICIUS bezorgd
Leovardiae, Fr. Halma, 1717. — 6. Die r ij k e boekstaaf: dien rijken
letterschat. — i I. L a t ij nsche H el ikon: Latijnsche Zanggodinnen. 12. Behindert: hindert, verhindert. — 14. U w soldaa t: handhaver van
uw eer, van uw belangen.
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Laat eerwaardij van wet en lesten wil eer breken,
Dan zooveel arrebeids, van zooveel dagen lang
En zooveel nachten, zie dien snellen ondergang;
De vader van dit werk hebbe eer dees' jongste woorden
30 Gesproken in een droom voor d' ooren, die dit hoorden ;
Hij heeft misschien van pijn al stervende gedwaald
Uit ongeduld; misschien heeft hem 't verstand gefaald,
Terwijl de tong dit sprak, niet willig, maar benepen
Van weedom en kwellage, en het langdurig slepen
35
Van 't kwijnende verdriet ; misschien ontbrak het hem
Aan oordeel en begrijp. Zal Troje zijne stem
Herheffen met misbaar, en weer zijn val gevoelen ?
De gloed des viers nog eens Eliza's minne koelen,
En haar gewonde borst verteren gansch tot arch ?
40
Zal zulk een eeuwig werk verloren gaan, zoo ras ?
Zal dan een oogenblik, een misverstand ontrouwelijk
Begraven zooveel krijgs in kolen, al te grouwelijk ?
0 Zanggodinnen, komt, brengt water bij der hand,
Put stroomen, rept u, bluscht dien jammerlijken brand,
45 Eer deze vlam verniel"t gedicht van onzen Dichter!
Dat Maro leve, en straal', hoe langer, hoe verlichter,
De wijde wereld door, ook tegen zijnen dank.
'k Verbie 't geen hij gebood met onrecht: zijn gezank
Zij heilig na zijn dood, en eeuwig; en het klinke
50 En leve, zonder dat men eenig lid verminke,
Door 't heilig Roomsche Rijk, en glinstere onverdoofd,
En groeie, en bloei', bemind, herlezen en geloofd !

26. Eerwaardij : eerwaardigheid, heiligheid. De zin is : laat aan den
eerbied, dien men, volgens de wet, aan den uitersten wil eens afgestorvenen
betoonen moet, liever te kort gedaan worden, dan enz. — 29, 30. De zin
is: laten wij het er liever voor houden, dat Vergilius, toen hij, stervende,
den last gaf, dat men zijn werk verbranden zou, niet recht wakker was. -36--39. De zin is: zal Troje, uit smart, nog eens een weeklacht aanheffen,
en nogmaals zijn val gevoelen omdat het niet bezongen wordt? Zal Dido
om dezelfde reden zich nogmaals verbranden? enz. — 41. 0 n tr ouwelijk:
onvertrouwbaar, dubbelzinnig.
VONDEL V.
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c

AAN DE DOORLUCHTIGSTE PRINSES

LOUISE VAN ORANJE,
Keurvorstin des Heiligen Roomschen Rijks, Prinses van Oranje.

U zal het Zwaneslot een Helikon verstrekken,
Louise een Pallas. Haar geboomte en bosschen dekken
De dichters met hun versch en nieuw gewonnen loof.
Bij zulk een edel groen staan Tempe en Pindus doof.
5 Haar Rijnstroom geeft meer nat dan duizend Hengstebronnen.
Hier rijst een nieuwe dag, en schooner morgenzonnen
Bekoren het gemoed, om adem in het veld
Te scheppen, daar verraad, en lagen, en geweld
Niet langer duren, en alle oorelogsgeruchten
Do Voor onze hertogin verbaasd te velde uit vluchten.
Hier valt de schaduw koel ; hier spreidt de beemd een bed
Van kruiden, onbeschroomd voor trommel en trompet,
En zwaard en donderbus. De vogels kwinkeleeren,
En voeren 's menschen geest ten hemel op hun veeren.
15 Op, op, gij Klevenaars 1 vermaakt u in dien glans :
d' Oranje keurzon rijst; vereert ze krans op krans !
De Kleefsche Hofzwaan zag, ten trans uit van den toren,
Zoo verre door al 't land, het landkrakeel geboren,
Drie vorstendommen schrap om 't kiezen van een beer ;
20 Toen hertog Jan, helaas ! dien grijzen stam ter neér
XXXIX. Tot de vorstenzonen, die omstreeks dezen tijd de Nederlanden

N

bezocht hadden, ten einde hun vorming, zoo in wetenschappen als in staatsof oorlogskunsten, aan de hoogeschool te Leiden of bij Frederik Hendrik te
bekomen, behoorde ook Frederik Willem, zoon van den keurvorst George
Willem van Brandenburg. Nadat hij in 1640 zijn vader was opgevolgd, verlegde hij in 1646 zijn residentie van Koningsberg naar Kleef, welk hertogdom hem bij verdrag was toegewezen. In September van hetzelfde jaar deed
hij aanzoek om de hand van Louise Henriette, de oudste dochter van Frederik
Hendrik. Zijn verzoek werd toegestaan en half November kwam hij naar
den Haag, met een gevoig van driehonderd ruiters en vijfhonderd musketiers,
om zijn bruid of te halen en tegelijkertijd met de Staten-Generaal een tractaat
van vriendschap en vrede te sluiten. Het huwelijk werd 7 December voltrokken.
i. Het Zwaneslot: de Zwanetoren te Kleef. — 16. d'Oranje keurz on: de zon der Keurvorstin uit het Huis van Oranje. — 19. S chrap:
scherp, stijf overend. — 20. Hertog Jan: Jan Willem, Hertog van Gulik,
Kleef en Berg, in 1609 zonder nazaten overleden: hetgeen aanleiding gaf
tot den zoogenaamden Gulikschen successie-oorlog.
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Zag storten op zijn lijk, en al zijn onderzaten
Rondom zijn tombe in rouw, verlegen en verlaten,
Gelijk een kudde, die haar trouwen herder mist.
Zij zag den rok des staats verscheuren door den twist,
25 En al haar eerste weelde in jammeren veranderd ;
Terwij1 Bellone plant den standerd tegen standerd,
Ja, voert ze tegen een, met zulk een hitte en kracht,
Dat al de bodem dreunt, een schrikkelijke nacht
Van stof en pulversmook de lucht en 't licht verduistert,
30 Daar woestheid naar geen toom van recht of wetten luistert.
Hoe worpt de twist omverre al wat de vrede plant!
Hoe raakt dit hertogdom in zijnen eersten stand?
Op 't eindeloos gekerm van adel en gemeente,
Nu zonder bloed en merg in aadren en gebeente,
35 Gaat Themis eindelijk in 't billijke gerecht:
Daar wordt voor haren troon het landgeschil beslecht,
De rijke vredeschat tot rust des yolks gevonden,
En Kleef ter goeder ure aan Brandenburg verbonden,
Aan d' onverwelklijke eere en glorie van de Keur,
40 Die 't sleutelrecht bewaart van Cesars hooge deur.
Zoo wordt gemeene scha met overwinst gedragen;
Zoo durf de voorzaat zich des nazaats niet beklagen.
Want let men op den burg van dees' doorluchtste spruit;
Hij munt in 't kerkelijke en in het weerlijke uit:
45 Befaamd door menig Vorst, verwant aan koningskronen :
Gehuwd aan adelaars en 's keizers oppertronen,
Aanzienelijk door d' eer der burreggraaflijkheid,
Vereerd door 't sleutelambt van Cesars majesteit,
Verheven door de Keur, verheerlijkt door de stralen
50 Van 't purper en den hoed der grijze kardinalen,
's Aartsbisschops herdersstaf, en mijters zonder vlek;
Vermaard in 't Duitsche huis, ontzaglijk om den nek
Des Christens van het juk der Turken te verlichten,
Door d'orde van Sint-Jan, wiens helden nimmer zwichten.
55 Een tweede Cicero, en andre Achilles trok
Den Roomschen tabberd, en den Griekschen wapenrok
38. Kleef ter goeder ure aan Brandenburg verbonden: dithad
eerst wettiglijk plaats door het verdrag, dat 8 April van het volgende jaar
1647 gesloten werd, doch maar korten tijd daarna stand hield. — 4o. Die
't sleutelrecht bewaart: de Keurvorst van Brandenburg placht, als
Rijks Kamerheer, den Keizer bij plechtige gelegenheden den sleutel, later
den schepter voor te dragen. — 44. Het weerlijke: min gewone verkorting
van het wereldlijke.-48. Sleutelambt:zievs.40.-55.Eentweede
Cicero, en andr e Achilles: de Brandenburgsche keurvorst Johan, om
zijn welbespraaktheid, en zijn voorganger Albrecht, om zijn krijgshaftigheid,
zoo bijgenaamd.
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Den ouden van het lijf, hoezeer 't hun mocht verdrieten,
Opdat dees' brave stam die glorie zou genieten.
Hoe klimt het hof van Kleef door zulk een erfgenaam !
6o De starren maken plaats, en wijken voor de faam
Van dezen adelaar, dat groote wereldwonder.
0 hertogdom, nu schrik voor bliksem noch voor donder.
Het antwoordt: „och, ik word geknaagd van nieuwe zorg,
Zoo lang als Frederik, ons spruit van Brana'enborg,
65 Zich niet door huwelijk op eenen stam late enten,
En loten winne, en schutt' bijtijds de dreigementen
Des onverzoenbren doods, die geene vorsten spaart.
Wat onbekende bruid, hem toegewijd, bewaart
Voor ons de hoop des lands, nog nauwelijks ontsprongen
70 Den muil van 't oorlogszwijn, na zooveel strijds gedwongen?
Ons hope steunt alleen op zulk een wedergá ;
Wij drijven zonder haar in zee, op Gods gena."
Zoo klaagde 't vorstendom. De Keurvorst, aan 't ontvonken,
Begon in 's-Gravenhaag zijn schoone te belonken,
75 Te kwijnen in den gloed van 't schoone minnevier.
Haar wezen, haar gelaat, haar opzicht, spraak en zwier
Gaan waren door zijn ziel. Nu denkt hij om geen heeren,
Noch wildezwijnejacht, noch renstrijd, noch regeeren ;
Hij acht op land noch lien, al zijn gemoed en zin
8o Blijft staren op Louise, om hare wedermin
t' Ontvonken, en haar pruik met zijne Keur te kronen,
Tot heil van zooveel yolks, en al zijn erreftronen.
De vader ondergaat zijn dochter, die beschreid
En bang voor 't juk des echts, te no6 van Holland scheidt,
85 En wisselt 's vaders hof om al 't gewas der zomeren
Van 't graanrijk Pruisen, en den korenoogst van Pomeren.
Een teedere Prinses verlaat haar ouders no&
De teederheid en schaamte en jonkheid maakt ze blo6.
Haar bruigom troost ze: „ik zal uws vaders plaats vervullen,
90 Wanneer hij u ontvalle. 1k wil u laten hullen
Te Kleef op mijnen stoel, uws vaders nagebuur,
En schenk dien bruidschat u, zoo lang uw leven duur'.
Daar wachten op uw komst veel duizend onderdanen,
Dien gij een ruimen weg kunt tot genade banen,
95 En winnen ieders hart door uwen heuschen aard.
lndien gij eenen zoon, der landen zegen, baart,
76. 0 p z i c h t: hoewel men nog ten opzichte in gelij ken zin als „ten
aanzien" zegt, is het gebruik van opzicht in den eigenlijken zin te niet
gegaan en alleen nog bewaard in 't woord „opzichti g" voor „veel vertoons makende." — 81. Pr uik: lokken. — 83. Ondergaat: bepraat,
o verreedt. — 9o. H u 11 e n: huldigen.
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Die zal uws vaders naam, en mijne Keurmuts dragen.
Op zulk een hope laat dien trouwring u behagen !"
Zoo spreekt hij ; zij aanvaart dat vorstelijke pand,
100 En trouwt de Keur des Rijks met 's vorsten rechterhand.
Leef lang, o Keurvorstin, en kweek zijn minnevlammen,
Om haast, van wederzijde, uw keizerlijke stammen
Te kronen met een vrucht, de glorie van haar tijd.
Zoo vreeze uw erfgebied noch ongeval noch strijd.
105 Zoo scheppe 't heilig rijk, de bodem van Germanje,
Veel heils uit Brandenburg, en 't heldenrijke Oranje,
Waar gij uw treden zet, en zegent iedereen.
Verdadig en beschut den vrijdom van 't gemeen,
Verschoon des landzaats hals van al t' ondraagbre jukken ;
11 0 Laat niemand, die u eert, verdelgen of verdrukken,
Dat goedertierenheid in alle uw daden blijk'.
De goedheid maakt vorstin en vorst een God gelijk.

eauebtit 344e`
VAN DEN HEER

JOHAN DE WITTE,
Rechtsgeleerde.

Er Rechtsgeleerden roem, de Witt',
Sluit vijftigmaal de groote zonneringen,
Nadat de wijsten aan het pit
Van zijn vernuft hun deftig zegel hingen,
En wijdden 't wetorakel in,
Dat met een vrij en onbevlekt geweten

D

5

XL. Omtrent dezen rechtsgeleerde, die zonder twijfel Roomsch-Katholick was, kan ik alleen mededeelen dat hij, oud 32 jaren, 28 Juni 1604
in het Puiboek zijn ondertrouw deed inschrijven met Catharina de Ros van
Utrecht. Den 16 Augustus 1614 en 8 November 1615 werden kinderen van
hem begraven, het eerste „op een baer", het tweede „onder den arm."
Gulden jaar wil hier zooveel zeggen als : „vijftigste jaarfeest," gelijk men
van lieden, die vijftig jaar getrouwd zijn geweest, zegt, dat zij hun go u den
bruiloft vieren. — 2. Z onner in g: een omloop der zon, een jaarkring. —
3-5 . Met andere woorden : nadat de hooggeleerde Professoren hem, wegens
de blijken van bekwaamheid, door hem gegeven, de bulle overreikten, waarbij
hij tot Meester in de beide Rechten werd bevorderd.
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Zich sedert, vreemd van vuil gewin,
In 't heilig Recht op 't loflijkst heeft gekweten.
Dies dank, o bloeiende Amsterland!
Den vader der bedrukte burgerije,
Die tonnen schats, door kloek verstand,
Ontzet heeft uit den klauw der Geldharpije;
Den klauw, die boedels rijt en slijt.
Zijn tong en pen staan godloos onrecht tegen,
En blijven Themis toegewijd.
Zijn wijsheid strekt den vromen tot een zegen.
De vrede bloeit door zijn beleid;
Hij drijft en sluit den vos en wollef buiten ;
Hij paait den wrok en 't onbescheid;
Arglistigheid kan hij voorzichtig stuiten.
Hij troost het ouderlooze huis,
De droeve weeuw, en al wie, tegen reden
Gedagvaard, onder 't lastig kruis,
Ter pleitrol zucht, en schendig werd vertreden.
De Raad, op zijn grootachtbre stem
En oordeel, mag rechtvaardig vonnis vellen,
En bet de Rechten geeft hij klem.
Den evenaar laat hij niet overhellen.
Dus blinkt de Witte in witte deugd,
Godvruchtig bij oprechte Batavieren ;
Die, na een halleve eeuw, verheugd
Met dezen lof hun oudsten Voorspraak sieren :
Rechtvaardigheid verplicht zichzelf
Den Momber der Onnoozelheid to loonen ;
Zij daalt van 't hemelsche geweif,

I.:). Den vader der bedrukte burgerije: schijnbaar een titel, die
alleen aan een Burgemeester toekwam; doch men lette wel op, dat de jubilaris
geen „Vader der Burgerij", maar „der bedrukte Burgerij" genoemd wordt,
d. i. alzoo : „der weduwen en weezen", en deze titel is gepast, althans geijkt,
waar het een advocaat geldt. — 19. H ii paait den wrok en 't on b escheid: dit ziet op het tot elkander brengen van partijen, het sluiten van
compromissen, enz., waarbij een tegenpartij, die voornamelijk uit haat, wangunst, eigenzinnigheid of andere, van het belang der zaak onafhankelijke
redenen, het geding heeft aangevangen, wordt ter neder gezet en, desnoods
met eenige opoffering, tevreden gesteld of, als Vondel 't noemt, g e p a a i d. —
25. De Raad is bier: de Rechter. — 25, 26. De zin is: wanneer de rechter
vonnis velt overeenkomstig de conclusion, door de Witte genomen, mag hij
ook gerust zijn, dat het vonnis naar recht en billijkheid zal gewezen worden.
27. Bel de Rechten: het jus Romanum en het jus Canonicum.
28. Den evenaar: de schaal der Gerechtigheid. — 34. Den Momber
der Onnoozelhei d: den moinboir of voogd, beschermer der onschuldig
verdrukten, of der onmondigen.
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Om met olijf en lauwerier te kronen
Zijn eerlijk zilverhaar,
Op 't feest van 't Guldenjaar.

AAN DE j OFFERS

Sett Onne en Anna 15iiteoptn,'
IN HET GOOI.

IJn geest, tot landvermaak geneigd,
Had uwen Eikhof hard gedreigd,
Daar eik bij eik zoo vroolijk groeit,
Het veld vol zoete boekweit bloeit,
En levert aan de honigbij
Een levendige schilderij,
Die 't oog misleit door groeizaam kleur,
En noodt den reuk op verschen geur ;
Maar och, de damp van eene koorts,
Die 't naaste bloed, gelijk een toorts,
Zoo vierig blaakt, benijde mij
Dat schoon gezicht en zomertij,

M
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XLI. Katharyne en Anna Hinlopen waren de dochters van Jacob
Jacobsz. Hinlopen en van Sara de Wael, wier huwelijk in November 1618
door Vondel bezongen werd en op wier buitenverblijf Eickhof hij meermalen hun gast was.
Met het oog op vs. 24 en 25 meen ik dit gedichtje tot dit jaar te moeten
brengen.
36. M e t olij f en 1 au w eri e r: met o 1 ij f, als zinnebeeld van den vrede,
door hem herhaaldelijk tusschen twistende partijen gesticht: — met la u w eri e r, als zinnebeeld van den roem, welken hij zich door zijn welsprekendheid heeft verworven. — Aan de yoffers. 2. U w en E i k h of: het buitenverblijf der Hinlopens. — Hard gedr eigd: t. w. met een bezoek.
—7.
G r o eizaam k 1 e u r: men zou allicht geneigd zijn te denken, dat Vondel
kleur hier, alleen om de maat enz. bezigde. Dat dit het geval echter niet
is, blijkt o. a. uit Hersch. VI, B, vs. 89, waar wij lezen:
De zwarte streep verdiej5t het lichte kleur in 't oogh
Steekt schooner hierop of
waar hij evengoed de lichte kle u r had kunnen schrijven. Maar hij volgde
't oude voorbeeld, naar 't welk k le u r, evenals de meeste basterdwoorden,
onz. genomen werd. Zie HUYDECOPER, Pr. II, 142 en de aldaar aangehaalde schrijvers. — 1o. 't Naaste bloe d: het bloed van hem of haar, die
mij 't naaste is; met andere woorden: mijn naaste bloedverwant. Waarschijnlijk lag, toen hij dit schreef, zijn dochter Anna aan de koorts.

264

AAN KATHARYNE EN ANNA HINLOPEN.
Waardoor het weimans hart ontluikt ;
Wanneer 't in koele schaduw duikt,
In 't groene gras, en 't piepend kruit,
En Titer volgt met keel en fluit ;
Of vliegt en jaagt, door 't Paradijs
Van 't lachend Gooi, naar eel Patrijs,
En haas, en vos, met valk en hond,
In 't krieken van den morgenstond.
Nog scheld ik u die vreugd niet kwijt,
Maar spaar ze op een gelegen tijd,
Die Goeilands herderinnen sticht
In Duitsch met Maro's herdersdicht,
Alreede in 't rijmeloos vertaald;
Waardoor mijn geest wat adems haalt,
Terwijl eens anders koortsverdriet
Mij uwe hoef en 't veld verbiedt.
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D'AFBEELDINGE VAN KONINGIN
MARIA STUART.

z

Oo bloeide Stuarts jeugd, eer haat heur hoofd zag rollen,
Eer ze, op 't verwoed schavot, van hartewee gezwollen,
Onnoozel storf, onthalsd naar die gesmede wet.
Zoo werd Maria omhelsd van nicht Elizabeth /
5 Twee punten hebben haar de bijl door 't vleesch gedreven:
Haar erfrecht tot de Kroon en haar Katholisch leven!
i3. Het weimans hart: weiman is jager. — I6. Titer: den herder.—
23-25. De zin is: wanneer ik de Gooische herderinnen — hier, de beide
jonge meisjes, aan wie hij schreef — vermake met een vertaling in verzen
van Maroos herderszangen, reeds in proza door mij overgebracht. — 26. W a a rdoor m ij n gees t wat adems haalt: waardoor ik mijn geest wat opbeure, mij schadeloos stelle voor het verdriet, dat ik niet bij u buiten kan
komen. — 27. E en s and e r s koortsverdriet: de koorts, de ziekte, die
een ander kwelt. — Bijschrift. 2. Van hartewee gezwollen: oppervlakkig zou men meenen, dat deze woorden alleen om 't rijm hier stonden;
dewijl men anders gewoonlijk wel van toorn, van spijt, enz., maar niet van
hartewe e, aan 't zwellen raakt; doch zie vs. 599 en volgg. van het treurspel, waaruit blijkt, dat Maria wel degelijk gezwollen was. — 3. Die g es m e d e wet: d. i. : „die zoogenaamde wet, die wet, door boosheid en onrecht
uitgevaardigd." D i e heeft bier een verachtenden zin.

MARIA STUART.
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Petriet giuetri
OF

GEMARTELDE MA JESTEIT.
INCOMPARABILIS HEROINAE

ANAGRAMMA.
MARIA STUARTA ERAT MATURA ARISTA.
EPITAPHIUM.
VIVIFICANTE FIDE MATURA RESURGET ARISTA,
SECTA ODIO, JESU LECTA, STUART A, MANU.

INLEIDING.
E binnenlandsche onlusten in Engeland, de strijd tusschen
Koning en Parlement, vestigden opnieuw Vondels aandacht
op dat land.
Begaan met het lot van Karel I, den kleinzoon van Maria
Stuart, vond hij hierin aanleiding om de geschiedenis van deze
ongelukkige vorstin in een treurspel to behandelen.
Brandt verhaalt in zijn Leven van Vondel over dit gedicht het
volgende :
„Op den vertaalden Virgilius volgde het treurspel van Maria
Stuart, een treffelyk kunststuk : maar in 't verhandelen der stoffe
gaf hy, uit yver voor 't Rooms* geloove, geen' kleenen aanstoot.
De lydende personaadje, Maria Stuart, zagh men hier afgebeeldt
als 't eenemaal onnoozel, en zonder vlek. De verfoejelyke misdaaden van overspel, en 't vermoorden van haar' gemaal, Koning
Henrik Darlay, werdt in dit treurspel geloochent, en haar schandelyk
huwlyk met den moorder Botwel verschoont : zaaken daar Thuanus,
die alleronzydighste Histori-schryver, hoewel Roomschgezint, haar
schuldig aan houdt. Ook werdt 'er Elizabeth, Koningin van Engelandt,
met vuile verwen afgemaalt, als een styfster van 't ketterdom, die

D

INCOMPARABILIS caet. d. i.: „De Let t e rk e e r der onvergelijkelijke Heldin
MARIA STUARTA was Matura Arista (rijpe korenaar)."
EPITAPHIUM caet.: d. i.:

„GRAFS CHRIFT.
„Door het levendmakend geloof zal Stuart, een rijpe korenaar, door den
haat afgesneden, door Jezus' hand gelezen, herrijzen."
R. 17. Leven van Vondel, achter Vondels Poezy 1682, II, bl. 53.
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Mariaas bloedt dronk, en als een Herodias, al hieldt ze zich bedroeft, haaren moedt koelde. Dit naamen zommigen euvel op, zoo
dat eenigen den Schout en Scheepenen zoo lang aanliepen, en de
zaak zoo zwaar voorstelden, dat men eindelyk den Dichter voor
't recht betrok, en verwees in de boete van honderdt en tachtig
guldens. 'T welk veelen vremdt voortquam; weetende wat vryheit
van schryven te deezer tydt wierdt gedooght, en dat men den
Poeten van oudts noch meer toeliet dan anderen. Dan 't werdt
nu anders verstaan, en de boete aan den Schout Pieter Hasselaar
betaalt. Doch de Boekverkooper Abraham de Wees, die al wat
Vondel uitgaf drukte, schoot dit geldt; niet willende dat de Dichter
schaade zoude lyden by het werk, daar de Boekverkooper voordeel
uit trok."
Het treurspel verscheen, zooals hieruit blijkt, in 't licht bij
Abraham de Wees, maar de naam des dichters was op het titelblad niet vermeld, evenmin als het adres van den uitgever. Het
heette dat het gedrukt was „te Keulen in d'oude druckerye."
De uitspraak van Schepenen deed aan de vraag naar het boekje
geen nadeel, want tot heden zijn niet minder dan zes drukken
met het jaartal 1646 op den titel bekend. Misschien is een enkele
van deze later verschenen.
Zooals te voorzien was, werd dit treurspel niet ten tooneele gebracht.
Het gaf aanleiding tot het verschijnen van een reeks van pamfletten en spotdichten, waarbij de schrijvers van sommige zich aan de
zijde van den dichter schaarden. Behalve Steven Theunisz. van der
Lusts Ongheblanckette Maria Stuart, zijn zij alle afgedrukt in de
Bijlagen achter het deeltje 1646-1647 der nieuwe uitgaaf van
Vondels werken in oude spelling, door den bewerker dezer uitgaaf.
DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

EDUARD,
door Gods genade Paltsgrave bij den Rijn, Hertoge van Beieren.

K brenge, o doorluchtigste Vorst! uwe grootmoeder, waarlijk
een groote moeder, dochter, gemalin, moeder en weduwe der
koningen, en, dat het allergrootste is, een koninklijke Kruisheldin en gekroonde martelares, op ons Nederduitsch Tooneel ; niet
EDUARD. Hij was de vijfde zoon van den Keurvorst Frederik, den verdreven Koning van Boheme, en van Elizabeth van Engeland. Hij was 5 October
1625 in den Haag geboren. Op twintigjarigen leeftijd huwde hij Anna de
Gonzaga en ging tot den Katholieken godsdienst over, tot groot verdriet van
zijn familie. Hij overleed in Frankrijk. De omstandigheid, dat hij een achterkleinzoon was van Maria Stuart, en (tot nog) de eenige van hare nakomelingen, die tot haar geloof was teruggekeerd, leverde een natuurlijke aanleiding op, om Vondel te bewegen, hem dit treurspel op te dragen.
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gelijk ze in Schotland gezalfd, nochte te Parijs getrouwd, gekroond,
en op den troon gezet, maar in Engeland, haar grootvaders en,
naar rechte, haar eigen erfrijk, op een schavot, na een langdurige
gevangenis, van de naaste bloedvriendinne gemarteld werd, alleen
om hare erfwettigheid tot dezelve kroon, en standvastigheid in het
Katholiek Geloof, heur waardiger dan vier schepters en kronen,
ja, haar eigen leven. Weinigen streken hier die kroon van (Gode
en zijn eere ten dienst) een zichtbare kroon en dit leven te versmaden. In de heilige boek en wordt Mozes en Christus alleen die
lof toegeschreven. Mozes weigerde, geloofshalve, een zoon van Faro's
dochter genoemd te worden (en zoo Josephus getuigt, de kroon
zoo vroeg van zijn hoofd rukkende, trad ze met voeten) en schatte
Christus' rijkdom en zijns yolks versmaadheid hooger dan de schatten
van Egypte. Christus, het eenige voorbeeld der volkomenheid, versmaadde beide de kroon en dit leven, om God, zijnen vader, met
de doornekrone te eeren. In d' oude Martelschriften vindt men
de koningen en koninginnen, om den godsdienst gemarteld, dun
gezaaid, gelijk trouwe gekroonde hoofden zelfs dun gezaaid zijn.
In deze leste, zooveel koeler in ijver dan d' eerste, tijden, komt
een eenige Maria Stuart op, als een nieuwe star. Zij versmaadt
haren grijzen stam, het edelste geslacht van geheel Christenrijk.
Zij vergeet over de honderd voorzaten en voorvaders, alle monarchen
van haren bloede, wiens oorsprong het einde van Alexander de
Groote's tijd bereikt. Zij buigt haar vrije schouders gewillig, geduldig onder het kruis, ten spiegel van alle Christen vorsten.
Hierom blinkt ze nu met recht onder de zalige martelstarren in
Gods hemelsche klaarheid, aan de voeten van Maria, wier naam
zij zoo waardig gedragen heeft, als zij haar, onder het twintigjarige
kruis, en met zoovele zwaarden van wederwaardigheid doorregen,
nader dan zoovele koninginnen stond. De tooneelwetten lijden bij
Aristoteles nauwelijks, dat men een personage, in alle deelen zoo
onnoozel, zoo volmaakt, de treurrol laat spelen; maar liever zulk
eene, die tusschen deugdelijk en gebrekkelijk den middelweg houde,
en met eenige schuld en gebreken behangen, of door een hevigen
hartstocht tot iets gruwzaams vervoerd werd; waarom wij, om dit
R. 6. Vier schepte rs en kronen: t. w. die van Frankrijk, waarvan
zij, door haar huwelijk met Frans II, Koningin was geweest , die van Schotland, welke zij van haar vader geerfd had, en die van Engeland en van
Ierland, waarop zij aanspraak maken kon, ingeval het huwelijk tusschen
Hendrik VIII en Anna Boleyn (Elizabeths moeder) onwettig werd verklaard.
Vergelijk vs. 146 van het treurspel. — 12. De kroon.... van z ij n
hoofd rukkende, trad ze met voeten: dit is minder juist: JOSEPHUS
verhaalt in het II. Boek zijner Geschied., dat Mozes, als kind, de kroon van
Farao, die op den vloer gerold was, met den voet trad : — hetgeen natuurlijk
als een p rofetie werd aangemerkt, dat hij den koning van Egypte geen geringe nadeclen zou toebrengen.— 32. On noozel: onschuldig.
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mangel te boeten, Stuarts onnoozelheid en de rechtvaardigheid van
hare zaak, met den mist der opsprake en lasteringe en boosheid van
dien tijd benevelden, opdat haar Christelijke en Koninklijke deugden,
hier en daar wat verdonkerd, te schooner mochten uitschijnen. Zoo
steekt gouden en purperen glans op nevels en wolken, en licht op
bruine schaduwen af. Het docht mij al t' onbillijk, dat de Nederduitschen hierin andere volken en tongen, die haar tooneelen met
dit kostelijke bloed purperden, iets zouden toegeven ; en het lag al
eenige jaren geleden bij mij, als een belofte, hare Majesteits godvruchtige faam, die zoo hoog gestegen, mijne nochte iemands pen
behoeft, van verre in haar schaduwe na te streven; en nog te
vieriger, dewijl ik, des onwaardig, mijn geboortejaar bij Maria's
moordjaar (marteljaar most men zeggen) of liever geboortejaar gedenke. De Heilige Kerk is vanouds gewoon de geboorte der martelaren naar de geboorte der ziele, en niet naar de lichamelijke, te
vieren ; aangezien de ziel ten marteldage, van den lichame ontbonden, in den hemel en het licht der onsterffijkheid, ten eeuwigen
leven geboren wordt. 1k nam de vrijmoedigheid dit treurspel Uwe
Vorstelijke Doorluchtigheid op te dragen, die d' eerste van uwe
grootmoeders nakomelingen haar heilige asschen en geest verkwikt,
met den Katholieken Roomschen Godsdienst t' omhelzen, en haar
godvruchtige voetstappen na te volgen ; een zaak, die zij in het
uiterste haren eenigen zoon Jacob, uwen Grootvader, namaals
monarch van Groot-Britannia, zoo hartelijk beval, als zij die groothartig met haar Christelijk bloed bezegelde; en zeker boven uw
grootmoeders' voorbeeld vermaant u daartoe uw eigen naam, zoo
loflijk bij de Katholieke koningen van Engeland, uwe voorvaders,
gedragen, en waaronder men twee Eduarden telt, eenen met den
titel van martelaar, den anderen met dien van Heilig gekroond.
Ook ontbrak het vanouds den hertogen van Beieren, waaruit uw
keizerlijk en keurvorstelijk stamhuis zijnen oorsprong nam, nooit
aan voorbeelden van Heiligheid en Godvruchtigheid, die u nu op
deze hemelsche heirbaan welkomen, zegenen, en met hun voorbede
sterken, terwijl ik het gewijde tooneel openzet, daar uwe grootmoeder, weder te voorschijn komende, den aanschouweren te gelijk
schrik aanjaagt, en tranen van meedoogen ten oogen uitperst.
INHOUD.
v Oningin Maria Stuart, eenige erfdochter van Jacob den Vijfde,
"koning van Schotland, en nicht van Henrik den Zevende,
R. i. Dit m angel t e b o e ten: dit gebrek te vergoeden. — I 3. Mo or dj a a r .... of liever g e b oortej a a r: fraai gedacht en sierlijk uitgedrukt. —
28. Twee E du ar den: Eduard de Heilige, die in de tiende, en Eduard de
Belijder, die in de twaalfde eeuw in Engeland regeerde. — 33. Welk omen :
verwelkomen.
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koning van Engeland, werd om hare standvastigheid in den Katholieken Godsdienst, na het uitstaan van valsche lasteringen, geweld,
lagen en gevangenis, genoodzaakt ten rijke uit te vluchten, voor
de wreedheid van den staatzuchtigen tiran Mouray, haren bastertbroeder, en de godvergetenheid en meineedigheid der Puriteinsche
Schotten, aangeschonden door hare nicht Elizabeth, die deze
onnoozele en oprechte ziel onverzoenelijk haatte, dewijl ze, nog
jong, in Frankrijk aan den Dolfijn getrouwd, niet uit eigen staatzucht, maar ontijdige drift van Guise en Lothringen, hare oomen,
en koning Henrik den Tweede, haren schoonvader, en Francois
den Tweede, haren gemaal, voor koninginne van Engeland en Ierland
uitgeroepen wierd, waarvan men, hoewel zij inderdaad wettiger dan
Elizabeth was, nochtans vredeshalve, eerlang afstond, behoudende
evenwel het erfrecht van de naaste na Elizabeth, indien deze zonder
oir overleed, tot de kroon gewettigd te zijn. De vervolgde koningin
nam dan in nood hare toevlucht in Engeland, listig derwaarts getroond van Elizabeth, die, op woord nochte beloften passende, en
het heilig gastrecht schendende, de vervolgde en in haar recht
verdrukte bloedvriendin, in plaatse van Christelijk en koninklijk
onthaal, en beloofde noodhuip, over de achttien jaren zoo vast
gekerkerd hield, dat vriendelijke bede nochte verzoek, nochte
tusschenspraak, nochte aangewende middelen of aanslagen, de gevangene niet alleen aan geenen vrijdom holpen, maar haar ellende
telkenmale meer bezwaarden, totdat men eindelijk, (aangezien zij
nooit om eenige beloften den Roomschen Godsdienst wou verloochenen) haar, op een daartoe met voordacht gesmede wet, en
onder schijn, dat ze Elizabeth naar het hart en de kroon gesteken
had, valschelijk en gruwelijk, tegen alle Goddelijk en menschelijk
recht, ter bijle verwees. Het tooneel vertoont het kasteel van
Fodringaye. De Rei bestaat uit Staatjofferen der koninginne.
PERSONAGIEN.
BIECHTVADER.
MELVIN, Hofmeester.
BURGON, Lijfarts.
REI van STAATJOFFEREN.
MARIA STUART, Monarch van Groot-Britannia.
KENEDE, Kamenier.
DE GRAVEN, Halsrechters.
PAULET, Slotvoogd.
R. 4. M our a y: de Graaf van Murray. — 6. A anges chond en: opgestookt. — 9. Gui se en Lo thring en: den Hertog van Guise en zijn
broeder, den Kardinaal van Lotharingen. — 3o. F odr in gay e: Fotheringay
noemen het de Engelsche schrijvers. Eenige jaren na Maria Stuarts onthoofding liet men het kasteel in de lucht springen. Het lag in Northamptonshire,
ongeveer 3 uren gaans van Peterborough.
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MARIA STUART.
HET EERSTE BEDRIJF.
MECHTVADER, MELVIN.

Biechtvader.
Ofmeester, die mijn hart door uw beproefde trouwe
Verknocht, en voor de deur van ons gevangen vrouwe
Vast wandelt hene en weer, in 't oog der kamerwacht ; —
Heer Melvin ! zeg mij toch, wat onraad heeft te nacht
5 Drurei, Paulet, en al, die dit kasteel bezetten,
Gewekt met trommelen en steken van trompetten,
Nog schichtiger dan ooit in leger werd gehoord ;
Ja, anders niet dan of de Spanjaard brug en poort,
Door kracht van buspoér en petarden opgesprongen,
IO Bemachtigd had, en kwam gewapend ingedrongen ?
Was 't vijand, die u joeg, of ingebeelde schroom ?
Ik lag in mijn gebed en schoot als uit den droom.

H

Melvin.
O vader I was het vreemd, dat zooveel harten krompen ?
Paulet hoorde in zijn slaap een steen in 't water plompen,
15 Aan d'oostzij van de graft, en, angstig of men hier
Den muur al stil beklom, stak op, gelijk een vier,
En fluks ten bedde uit, riep in 't hemde : „Wapen, wapen !"
En schoon men niets vernam, nog kost zijn geest niet slapen,
Voordat men om 't kasteel en Fodringaye zag
20 Of ergens yolk of laag in 't veld verborgen lag.
Men mompelt overal door vlekken, stem en dorpen,
Van op de brug, bij dage, een wagen om te worpen,
Of 's nachts een lossen steen te lichten uit den muur,
Of, door verstand op 't slot, een geestig avontuur
25 Te wagen, en Mevrouw in mansgewaad te redden.
Zoo menig aanslag steurt de Heeren op hun bedden,
Bezwaard met dit juweel, den kerker toebetrouwd ;
Want nood zoekt troost aan list, en acht geen stuk te stout.
2. V erkno c h t: verknoopte, aan u verbond. — 5. Dr u r e i: Drury, aan
sir Amyas Paulet toegevoegd, ter bewaking van het kasteel. — 6. Steke n:
blazen. — 17. W ape n: alarmkreet• — 24. Verstan d: verstandhouding. —
Gees ti g: schrander, vernuftig overlegd.
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Biechtvader.
Zoo houdt de vrees de wacht, de wacht Mevrouw gevangen ;
30 Zoo prangt de mensch zijn hart, om 's anders hart te prangen.
Een achterdocht, uit angst voor staat gesproten, acht
Zich nimmermeer genoeg verzekerd op haar wacht;
Die hofplaag raamt geen maat, noch kent geen zeekre palen,
Maar jaagt haar schim, en 't geen zij niet kan achterhalen ;
35 Mistrouwen blijft haar borg en trouwste toeverlaat ;
Dit boeit Marie hier, ten steun van 's nabuurs staat.
Melvin.
De Faam, die nimmer rust, verbiedt dit land te rusten.
Men wacht een Spaansche vloot, te Milfort op de kusten;
Men ducht of 't Schotsche heir bestookte 't Engelsch rijk,
40 Of Essex Guises macht mocht dienen tot een wijk.
Marie is 't reede ontslipt, en vindt al heul aan 't Noorden ;
Men dreigt Elizabeth met lagen en met moorden,
En Londen met een brand te delven in zijn asch.
Biechtvader.
Hier loopt de schrik mede om en list, of wat het was
45 Dat Bees' geruchten voedde, en breeder uit ging rekken,
Waaruit de Grooten dienst en nut en voordeel trekken.
Hoevele treken hoeft het wereldlijk bezit,
Opdat het eindlijk treff' het langbeoogde wit !
Melvin.
't Verraad van Babington en zijn aanhangelingen,
50 Verbonden naar den hals der koningin te dingen,
(Ten minste zoo men roept) en, meester van haar kroon,
Den rechten erfgenaam te zalven op den troon,
En over 't bloedig lijk der bloedvriendin te stappen,
Om met geweld de nicht te heffen langs die trappen
55 In 't wettig erfgebied, zoo gruwelijk belaagd;
Dit is een stuk, waarvan al 't eiland dreunt en waagt :
Dit schouwspel bloedt nog versch, en brug en poorten hangen
Versierd met zulk een wild, op zulk een jacht gevangen.
35. Borg: burg. — 36. 's Nab u u r s staat: Elizabeths troon. —
49. B abingt o n: Antonie Babington, een Edelman uit het Graafschap
Derby, vormde in 1586, met eenige geestelijken en andere personen,
een aanslag tegen het leven van Elizabeth en bekocht, evenals zijn medestanders, dit opzet met den dood.
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O lasternacht! vertrek voor 't licht der Schotsche zon.
6o Geen pen vanKurle of Nau, geen brief van Babington,
Of iets, hun uit den hals door pijn of schrik getogen,
Vond vatten aan haar eer, tot voorstand van de logen ;
ja, niet de minste stip der Koninklijke hand
Gaf schijn van deze schuld. 0 rechters! is 't geen schand,
65 Dat gij den lastermond, die Stuart durf betijgen,
Niet hoorde in haar gezicht, ja, toesloot en hiet zwijgen
Voor eeuwig, om met glimp d'onnoozle Majesteit
Te snietten, door een vlak, haar valsch te last geleid ?
Gij durft den levenden door pijn den mond opbreken,
70 Dan sluiten, om uw wil door 's dooden mond te spreken.
Melvin.
Wat zachter! matig u; de schildwacht staat niet wijd;
Zij let op ons gebaar; bedenk eens waar gij zijt.
Biechtvader.
Men vaardigt hierop af gemachtigden van Londen,
Die vallen plotseling, als losgelaten honden,
75 Dien afgejaagden roof, bijvijftigen, op 't lijf.
Men rukt, en plukt, en bijt, een ceder even stiff;
De minste omstandigheid heet blijk van schepterschennis;
Geen onschuld grijpt hier plaats; erfvijandschap draagt kennis
Van 't geen zij liefst gelooft, bij 't haar trekt, en misduidt.
8o Zoo velt men vonnis, op een ongegrond besluit.
Z'ontving dien boO des doods al over zes paar weken ;
't Is God bekend, waarom dit hapert en blijft steken.
Melvin.
De bulle en aanhang van den Pauselijken Stoel
Verbitterden den wrok. De Pausen, nimmer koel
85 In ijver, Portugaal, de Franschman, Ier en Spanje
Verzochten reis op reis in d'onrust van Britanje
6o. Kurle of N a u : Secretarissen van Maria, wier getuigenis haar (te
recht of ten onrechte) van medeplichtigheid aan den aanslag van Babington
beschuldigde. — 62. Voorstand: voordeel. — 66. Hiet: heette. —
69, 7o. Versta : Gij dwingt eerst de lieden, door pijniging, valsche getuigenis af te leggen ; en brengt hen vervolgens ter dood, ten einde hun te beletten, die getuigenis te herroepen, van welke gij alsdan misbruik maakt. — 72. Zij : slaat op schildw a ch t. — 78. Onschuld: verontschuldiging.
86 Verzo ch t en: beproefden.
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Te visschen, door verbond en heimelijk verstand,
Met ingezetenen, ontslagen van den band
Des eeds, Elizabeth, het hoofd des rijks, gezworen ;
go Een aanslag Norfolk zelf ten zwaren val beschoren,
Die, vlammende op de kroon en bruid, hem vast beloofd,
Opofferde aan de bijl zijn wederspannig hoofd.
Biechtvader.
Gansch Christenrijk gevoelt de ketens van dees' vrome.
De Pausen ijverden voor 't recht des stoels van Rome,
95 Den Tiber van den Theems, eenstemmig toegestaan ;
Naardien Elizabeth zich nooit als onderdaan
Woft dragen onder hem, en 't leen verheergewaden,
Maar volgde 's vaders voet en averechtsche paden,
Onthield de Kerk haar recht, verdrukte 't Roomsch altaar,
too En steef het Ketterdom, zoo stout als openbaar.
Men vond geraan den arm der Vorsten te gebruiken,
Om dit hardnekkig zaad de vleugels kort te fnuiken,
Te blusschen zulk een pest, eer 't een en eenig bed
Al 't huis, en 't eene lid al 't lichaam voort besmett'.
Melvin.
105 Dat oogmerk bleek wel klaar, toen d'opgehitste Graven
Met dien geliefden vorst zich vlak in 't veld begaven,
En kap en kelk en kruis stond om soudy verzet ;
Had Alba's afgunst zelf dien zeetocht niet belet,
Het scheelde een etmaal tijds, Vitel waar' ingevallen,
1 m En met een Vlaamsche vloot al meester van stads walled,
Elizabeth geschupt, Marie alree gekroond ;
Nog heeft ze veertien jaar haar sedert 't lijf verschoond.
go. N orfolk: Thomas III, Graaf van Norfolk, die pogingen had aangewend om Maria te verlossen, en, na het ontdekken en verijdelen daarvan,
in 1573 onthoofd werd. — 97. V e r he e r ge wade n: het goed te leen ontvangen en het eigendomsrecht van den leenheer erkennen. — 505, io6. D'opgehitste Graven met dien geliefden Vorst: de hier bedoelde Vorst
was Don Jan van Oostenrijk, die in 1576 een toeleg had gesmeed om Engeland te veroveren, waartoe Paus Gregorius XIII hem 't recht op dat Rijk,
't welk de Roomsche Stoel voor zijn leengoed erkende (vergelijk vs. 94-99),
had opgedragen. Noch de kosten voor de uitrusting, noch de Belden voor
de soldij waren echter te vinden: en de onderneming, van alle zijden gedwarsboomd, had dan ook geen voortgang. — 507. V e r z e t: beleend, verpand. — xog. V i t el: Capino Vitelli, de veldmaarschalk, door zijn krijgstochten in de Nederlanden beroemd en aan Wien het bevel over de vloot
was opgedragen. — 'i2. Haar sedert 't lijf verschoond: haar nog
in het leven gelaten.
IS
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Biechtvader.
Marie droeg geen schuld, noch waagde ooit zulke kansen.
Melvin.
Zij was nochtans de bruid, om wie de Roomschen dansen.
Biechtvader.

115 Een ieder heeft zijn wit ; verlossing was haar wit.
Melvin.
Die gun ik haar, en d'andere een ongesteurd bezit.
Biechtvader.
Wie steurnis haat, vermijde een anders rust te steuren.
Melvin.
Wat rust mocht Engeland of Schotland ooit gebeuren ?
Biechtvader.
In Schotlands onrust heeft gansch Engeland gevischt,
120 En door den basterdbroer Mouray dien burgertwist

Gekoesterd ; hieruit sproot de steurnis van het huwelijk
Der vrome koningin, besproken al te gruwelijk
Van ongebondenheid, toen Riccio zijn ziel,
Daar hij voor 't reine altaar van hare voeten viel,
125 Opofferde in zijn bloed, dat zelf 't gewaad besmette
Der zwangere, op wier borst de moord het zinkroer zette,
Om teffens, met een schrik en snik en zelven zucht,
Te smoren op het hof de moeder met haar vrucht.
Melvin.
De koning gaf te licht geloof aan 's basterds treken.
Biechtvader.
13o Zoo werd het bussekruit moorddadig aangesteken,
Het koninklijke bed geslingerd in de lucht,
D'onnoozle gemalin van manslacht valsch berucht,
122. B e s p r o k en: beschuldigd. — 123, 124. Men weet, dat David Riccio
een Italiaansche muzikant en gunsteling van Maria was, en door de hovelingen van haar echtgenoot, in hare tegenwoordigheid, en terwip hij vergeefs
hare knieen omhelsde, werd omgebracht. — 132. Berucht: beticht.
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En echter schalk in 't net van Botwels echt getrokken ;
Waarop d'aartsketterij, nooit afgemat van wrokken,
135 Als op een lekker aas vast aanbeet te gelijk,
En stak banieren op, waar in het oir van 't rijk,
Voor 's vaders dooden romp en uitgestrekte beenen,
Den Hemel wekte om wraak, met jammeren en stenen.
De moeder, na veel smaads, gekerkerd in een poel,
140 En midden in 't moeras getrapt van 's vaders boel,
Moet scheiden van den staf, en goddeloos verlasterd,
Haar eenig kind, haar troost, betrouwen aan dien basterd!
Melvin.
Men zoek' niet aan den Theems de springak van al 't kwaad,
Maar aan de Seine, als zij door Guises blinden raad
145 Voor Koningin verklaard, bestond naar 't rijk te gapen,
En mengde Schotsch en Iersch en Fransch en Engelsch wapen
In 't veld van haren schild; braveerde met dit merk,
Gewrocht in hoftapijt, gebootst in zilverwerk,
De wapenrokken zelfs der Stuartsche herauten,
150 Haar gevelpraal, waarop de Franschen zich verstoutten,
Onaangezien 't beklag des Londenschen gezants,
Bestelden d'eerste stof tot zooveel misverstands,
Hier eindloos uitgebroed, en lijdig zwaar te smoren.
Zou 't bloed van Hendrik d'Achtste, een vrouw, ten troon
[geboren,
155 Verduwen, zich te zien gehoond, bij groot en klein,
Voor een onwettig zaad, een bloedschand van Boulain;
133. Botwel: de graaf van Bothwel, Maria's derde man, de moordenaar
van zijn voorganger, Henry Darnley. — 134-138. Versta: de Puriteinen,
nooit rustende in hun haat tegen Maria, namen uit haar huwelijk met den
moordenaar haars echtgenoots, gretige aanleiding, om de banier tegen haar
op te steken in naam van den erfgenaam des Rijks (haar zoon Jacobus),
die (quansuis) werd voorgesteld als wraak roepende over den dood zijns
Vaders. De ui tgestrekte been en (vs. 137) schijnen hier de wijze uit
te drukken, waarop hij was omgekomen, t. w. door 't in de lucht springen
van zijn paleis. — 139. Gek erkerd in een po el: gevangengezet op het
kasteel van Loch-Levin, gelegen in het meer van dien naam, 't welk echter niet
volkomen een p o el te noemen is. — 140. Getrapt van 's vaders boel:
van Margaretha Douglas, de moeder van Murray, aan welke de burchtvoogdij van Loch-Levin was opgedragen. — 141. S t a f: schepter. — 145. N a ar
't r ij k Le gapen: voor: er verlangend naar uit te zien. — 147. Br aveerde: pochte. — 150. Haar gevelpraal: het wapenbord, dat in den
gevel praalde van haar paleis. — 153. L ij dig zwaar: zwaar genoeg. —
156. Een onwettig zaad: Hendrik VIII had, als bekend is, om Anna
Boleyn te huwen, zijn echtgenoote, Catharina van Arragon, verstooten.
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Terwij1 uw Mijters zelfs naar haren val verlangen,
En aan dit lasterstuk gewijde zegels hangen ?

Biechtvader.
Berooft de vader zelf het kind zijn wettigheid,
160 Waartoe Sint-Peters stoel dit stuk te last geleld?
Zoo zelf de staat des rijks haar dorst van 't rijk versteken,
Wat heeft Elizabeth op Pans of bul te spreken ?
Zoo Guise, zoo Valois ooit holden zonder toom,
Wat wijt men dees de schuld van schoonvadx, man en oom ?
165 Die, schoon men haar met recht dien titel wel mocht geven,
Nochtans dit titelrecht afstonden bij hun leven ;
Gelijk des konings weeuw, nog treurende op het lijk,
Den kus van vrede bood aan dit gekwetste rijk ;
Behoudens dat ze nooit zich 't erfrecht liet ontrukken,
170 Hoe fel men sedert zocht haar erfrecht t'onderdrukken ;
Want al d'Onroomschheid zag, niet ongedoodverfd, in,
Hoe, na de kinderlooze Onroomsche Koningin,
Een Roomsche volgen mocht, en Romes hope alreede
Te kerke en kore ging, naar d'oude en d'eerste zede.
Melvin.
175 Het heugde een ieder, hoe de Godsdienst nam zijn keer,
En telkens ommesloeg bij wisseling van Heer ;
Wie heden boven drijft, is morgen de verachtste,
Dat leerde ons 't wankel rad, 't welk, onder Hendrik d'Achtste,
Zoo haastig ommedraaide, en weer in twijfel hing,
180 Eer Eduard den groet des onderdaans ontving ;
Het weifelde nog eens op 't wenken van Marije,
Nog eens op 's nazaats staf, haar zusters heerschappije ;
Zoo menigmaal het hof Sint-Pauwels windveér draait,
De weerhaan van de kerk dan Roomsch, dan Onroomsch kraait.
Biechtvader.
185 0 Henrik ! wat al leeds hebt gij de Kerk gebrouwen !
157. U w Myters: de Kardinaals Campeius en Wolsey, die des Konings
wensch naar scheiding van Catharina bevorderden.
161. De staat des
r ij ks : het Parlement, dat het huwelijk van Hendrik VIII en Anna Boleyn
onwettig had verklaard, waardoor Elisabeth onwettig werd.
164. Dees:
is wederom Maria. — 171. Niet on gedoodv e r fd: niet dan met bestorven
kaken, niet zonder innerlijke vrees.
181. Mar ij e : de Catholieke Maria
Tudor, die vOOr Elisabeth regeerde. 183, 184. Versta: zoo menigmaal het
hoofd van den Staat Roomsch of Onroomsch is, zoo menigmaal verandert
ook de eeredienst in de hoofdkerk van St.-Paulus — en drijft dus in 't Rijk
deze of gene Godsdienst boven.
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Melvin.
Dat kleed is uit zijn plooi ; wie kan het weder vouwen ?
Biechtvader.
De hand, die 't al vermag, en 't onrecht effen vlijt.
Melvin.
Vrouw Stuart wordt gesold van een verwarden tijd
Biechtvader.
In zulk een barning zat de moeder ook benepen.
Melvin.
190 Ik ducht, de rechtbijl wordt voor 's dochters hals geslepen.
Biechtvader.
Indien gij moordbijl zeidt, dat was de rechte naam.
Melvin.
Zij draagt den naam van Recht.
Biechtvader.
Een recht, dat ik mij schaam.
Melvin.
Men zag weleer Bolein ten blok en bijI verdoemen.
Biechtvader.
Die wil ik met Mevrouw op eenen dag niet noemen.
Melvin.
195 Ik ga ; de deure kraakt.
Biechtvader.
Gewis, bier komt Burgon,
De lijfarts van Mevrouw, een ondergaande zon.
BIECHTVADER, BURGON.

Biechtvader.
Hoe vaart de koningin, van mijnen dienst versteken ?
197. Van mijnen dienst versteken: beroofd van mijn bijstand.
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Burg on.

Vrij beter dan het scheen geschapen voor vijf weken,
Toen al dit hartewee, hetwelk oneindig is,
200 Eens uit te bersten kwam op een missteltenis
Van 't gansche lijf; en, zoo wij 't onheil noemen zouden
Met zijnen naam, het wordt gemeenlijk gehouden
De wisse voorboo van een bolle waterzucht,
Uit een trage koorts gesproten, als haar vrucht;
205 Een koorts, die haar een maand in 't bedde heeft bereden,
En blies dees' bolligheid door al haar zieke leden.
Dat onweer is bedaard, en eindlijk neergeleld,
Doch zij behoudt, helaas! die bleeke bolligheid,
Waaruit men anders niet dan waterzucht kan spellers,
210 En dat het lichaam mocht allengs van water zwellen ;
Want milt en lever (dees de winkel van het bloed,
En die het vuilnisvat des lijfs, te lang misvoed)
Zijn beiden schier verslenst, bedorven, overstreden
Door overvloed van rauwe en koude vochtigheden,
215 Die (d'oorsprong van dit kwaad) met vuilen damp op damp
Bezwalken 't edel brein, benevelen de lamp
Van 't kloek vernuft, ja zeif door 't bekkeneel geslagen,
't Gezalfde haar met sneeuw bedekken v66r zijn dagen:
En wie verwondert zich, die op haar jammer ziet?
220 Des kerkers eeuwigheid, en 't nijpende verdriet,
Verdrukten de natuur, die, al te noode aan 't wijken,
Ten leste eens onder 't pak der rampen most bezwijken.
Zij houdt nochtans den moed, en, in verwezen staat,
Schijnt kloeker dan ik 't hart gesteld vinde in der daad.
Biechtvader.
225 Fen edelmoedige card kan kwalijk zich verbergen;
Hij schiet zijn stralen uit en breekt door al dat tergen,
Door zooveel onrecht, hoon en wederwaardigheid,
Aan alle kanten door met grooter majesteit.
Doch 't aardsche deel lijdt last, door stadig tegenwoelen
230 Der geesten, die wel scherp hun ongelijk gevoelen;
Want schoon de mensch van mensch te wonderlijk verscheelt;
Men schudt den mensch niet uit ; ook schiet het vrouwebeeld
Door teederheid te kort; en of 't zijn leed wit schuwen,
Het kan al d'ingekropte ellende niet verduwen.
235 Zoo sleepte een stroom van ramp haar wijze moeder mee.
211. Wink el: bergplaats.
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Kon Calis, het verlies van zulk een kleine sted,
Marie, hare nicht, door waterzucht verslijten ;
Hoe zou Mevrouw bestaan, die uitstond al dit wrijten
Van twintig jaren wroks en staatzuchts, hoog in top ?
240 Het ijzer wijkt de vijl, ja steen den waterdrop.
Wat raad ? Hoe zoekt men best 't gevreesde voor te komen ?
Burgon.
't Gebrek zit diep, en heeft alreede toegenomen,
Zoodat men langzaam baat verwacht van artsenij ;
Doch aangeperst van zorg en eere, zullen wij
245 Met puik van heilzaam kruid, geplukt in winterweiden,
Het zwakke lichaam eerst een luttel toebereiden,
Totdat de zomerzon oils beter hope geef',
En keur van welig groen in beemd en heide bleef.
Wij gaan in 't veld, om kruit met krijgsvolk uitgezonden.
Biechtvader.
250 1k bidde u, luister scherp naar tijdingen van Londen,
En, kunt gij, troost Mevrouw, tot lichting van haar smart ;
Een blijde nieuwmaar zet de zwarigheid van 't hart.
REI VAN STAATJOFFEREN.

Zang.

255

260

Marie, uit Jesses stain geboren,
En tot een rijker kroon gekoren
Dan David droeg in 't Joodsche rijk;
Marie, in ootmoed hoog verheven,
Van vreugd en blijdschap aangedreven,
Bezoekt haar nicht in Arons wijk.
Elizabeth, tot God genegen,
Schiet op, en vliegt Marie tegen,

236, 237. De spraak ging, dat Maria van Engeland gestorven was van
hartzeer over 't verlies van Calais, welke stad, na twee-honderd-vijftig jaar
aan de Engelschen behoord te hebben, in 1558 hun door Guise was ontweldigd. Zelfs zou zij op haar sterf bed gezegd hebben, dat, zoo men haar
opende, men Calais in haar hart zou vinden. — 24o. W ij k t : w ij ken moet
hier niet genomen worden in den zin van : zwichten, onderdoen. De dichter
wil zeggen, dat het ijzer door de vijl, de steen door den waterdrop, bij
langdurige werking gesleten wordt. — 249. Om kruid met k r ij gsvolk
uitgezonden: versta : om, onder geleide van krijgsvolk, kruiden te halen. —
258. In Arons w ij k : in het verblijf der Priesteren.
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Omhelst en kust die groote nicht.
Aanschouw dit hartelijk verlangen,
Hoe ze in elkanders armen hangen,
Hoe liefde bloed aan bloed verplicht!
265

270

275

28o

Tegenzang.
Marie, uit Stuarts stam geboren,
En tot een rijker kroon gekoren
Dan Henrik droeg in 't Engelsch rijk ;
Marie, in rampspoed hoog verheven,
In druk en ballingschap gedreven,
Neemt tot haar nicht in nood de wijk ;
Elizabeth, tot wraak genegen,
Blijft pratten, zendt heur wachters tegen,
En vangt en spant die groote nicht.
Zij laat ze twintig jaar verlangen,
En tusschen hoop en doodschrik hangen ;
Want staatszucht past op bloed noch plicht.
Toezang.
Hoe stemden dees' twee leste t' zamen,
Indien de daden met de namen
Te gader stemden, juist en net,
Als 't eerste paar ; maar nu beschamen
De wreedheén van Elizabeth
Haar naam, vol geurs, en 't heilig voorbeeld ;
Naardien ze, op haar gesmede wet
Marie tegens Recht veroordeelt.
HET TWEEDE BEDRIJF.
MARIA. REI.

Maria.
Artsbisschop Hamilton, hoe dik, hoe menigwerf
Berouwde 't mij, dat ik (nog op mijns vaders erf,
Gelijk een simple duif ontslipt, en onbenepen
Van 's oproers klauw, en reede om over zee to schepen)
Niet hoorde uw grijze les, uw vaderlijken raad ;
290 En, schuwende den muil van ingekropten haat,
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264. V erplicht: verbindt. — 272. B 1 ij ft prat ten: blijft hoovaardig op
haar plaats zitten. — 283. Haar g e s m ed e wet: zie het aangeteekende op
vs. 3 van 't Bijschrift. — 289. U w g r ij ze les: voor : les van een grijsaard,
les, die van 's mans ondervinding getuigde. Zie vs. 320-330.
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Het aanzette op de Vlaamsche of Fransche koningskusten ;
Daar ik, schier afgesold, mocht zacht en veilig rusten,
In dien gerusten schoot ; daar mijn gemaal Francois,
Mijn eerste bruidegom, die telge van Valois,
295 Zoo lieflijk slaapt en rust bij 't vaderlijk gebeente,
Beklaagd van mij, zijn weeuw, en alle zijn gemeente.
0, had mij toen 't verstand niet averechts gestaan,
Tot straffe van hetgene ik geenszins heb misdaan
Mijn lieve bloedvriendin, maar zelf den Heer van alien,
300 Ik waar aan deze kust wait blindelings vervallen,
Tot schipbreuk van mijn staat, gezondheid, goed en bloed ;
Een dwaasheid, die ik hier zoo dier bezuren moet,
Daar alles zakt, om zich tot mijn bederf te neigen,
En zusters bijl begint alle oogenblik te dreigen
305 Mijn afgematten hals, gesleten onder 't juk
Des kerkers, zonder eind, en nimmer zonder druk ;
Doch ik verdiende aan God, helaas ! nog harder slagen :
Hij sterke mij, om 't kruis geduldiger te dragen.
R e i.
Mevrouw, ik bidde u, breek dit treurig stenen af:
310 Gij steent u weder krank, en v66r den tijd in 't graf.
Gij stortte korts van rouw en hartewee te bedde,
En elk, met u begaan, eer d'artsenij u redde,
Niet zonder hulp en gunst van 's Hemels medicijn,
Was krank, ter wij1 gij laagt in dien bedroefden schijn,
315 Op d' oevers van den dood. Wat denkt gij aan 't voorleden ?
't Zij weelde, 't zij verdriet, dat is voorbijgegleden:
Het tegenwoordig geeft ons zwarigheids genoeg ,
Wij zetten 't grijze haar en rimpeis nog te vroeg.
Maria.
Hoe kan ik aan dien dag gedenken zonder weenen,
320 Die mij te scheep zag gaan, aan 't water te Dundrenen ?
Toen Hamilton zich voor mijn voeten nederboog,
Zijn beide handen vouwde, en, met den traan in 't oog,
Mij toonde baak op baak in ons historieboeken,
Afradende de kust der Engelschen te zoeken;
293. Francois: haar eerste echtgenoot, Frans II van Frankrijk, die
4 December 1560 overleed. — 298-299. Versta: tot straf van hetgeen ik
misdaan heb, niet jegens mijn nicht Elisabeth, maar jegens God. — 304. Z u st e r s b ij 1: zij noemt hier, naar de gewoonte onder de gekroonde hoofden,
Elisabeth haar zuster. — 314. S c h ij n : staat, toestand.
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325 Daar grootvalr Jakob d' Eerste, eilaas ! zoo deerlijk voer!
Malkolm, der Schotten vorst, en Willemheer, zijn broer,
Van Henrik bleef geprest in dienst op Fransche tochten ;
Daar ook 't Albaansche hoofd en anderen bezochten
Hun wreedheid en verraad; een eigenschap, die dit
330 Geslacht tot in het been en merg gekropen zit.
d'Aartsbisschop rustte niet van bidden en bezweren,
Toen hij den zeeman 't schip aan 't water zag ontmeren ;
Hij woude onschuldig zijn, en eischte schrift en blad,
Tot tuigen, hoe hij zich aan mij gekweten had.
335 0 vader ! 'k houde u vrij, en zooveel trouwe vrienden:
Mijn schulden hadden schuld, die zulk een straf verdienden.
Men waarschuwt al vergeefs ; wien God zijn hoede ontzett,
Bemerkt den valstrik niet, die voor zijn voeten lett ;
Men wordt door rampen wijs, en ondervindt te spade,
340 Hoe los men henedrijve op 's nagebuurs genade.
R e i.
Gij meet eens anders hart naar 't uwe, nimmer valsch,
En voelde eerst met den slag dien slag op uwen hals.
De schepters gaan te traag met billijkheid te rade;
Zij achten deugd en eere, indien ze koom' te stade.
345 Het wrokken tusschen Schot en Engelander staat
Van weerszijde op veel bloeds en oorlogs zonder maat.
Mevrouw, als op een rots geketend tusschen beide,
Verstrekt hun borregtocht, totdat de tijd dit scheide.
Maria.
Wij staken of in zee en zagen vast de schaar,
350 Die op den oever kermde en bad met groot misbaar,
Beschreien deze vlucht, te treurig en verlaten,
325. Jakob d'E e r s t e: Jacobus I van Schotland werd, nog Prins zijnde,
in Engeland gevangengehouden, bij gelegenheid, dat hij, op weg naar Frankrijk, in Yorkshire aangeland was om zich te ververschen, en op den gesloten wapenstilstand vertrouwde. — 326. Ma lk o lm .... en Will e mhe e r: Ma lk o 1 m of Melikolumbus IV, die in 1165 stierf, bracht een geruimen tijd in Engelsche gevangenschap door; zijn broeder en opvolger
Willem werd door de benden des Engelschen Konings Hendrik II, met wien
hij in oorlog was, zeer in spijt van een gesloten wapenstilstand, gevankelijk
weggevoerd en naar Hendrik gezonden, die zich toen in Frankrijk beyond. —
328. 't Alb aansch e hoo fd: de hertog van Albany, broeder van Jacobus III. —
Bezoc h t e n: beproefden, ondervonden. — 329, 33o. Di t g e s 1 a c h t: dat
der Engelsche Vorsten. — 332. Ontmeren: los maken. — 337. Wien:
versta: hij, wien. — 348. Tot dat de t ij d di t sc heide: de uitdrukking
is niet zeer helder. Waarschijnlijk is de bedoeling: „totdat de tijd h e n
kSchot en Engelander, die nu handgemeen zijn, van elkander) scheide."
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En voor haar boezem slaan. Zoo hoort men lammers blaten,
Wanneer de herderin, geperst van watersnood
Of strooper, zonder naam, ook door haar eigen dood
355 Geen kudde bergen kan ; terwijl hij aan komt streven
En, hongerig naar buit, te woest en overgeven
Den herder jaagt voorheen, die deerlijk ommekijkt,
Bekommerd met zijn kooi, die op den zeekant wijkt.
Aldus belandden wij te Wirkinton in 't ende,
360 En wisselden van grond, maar geenszins van ellende.
1k zende aan zuster 't hart, haar diamanten pand,
Maar och! haar eigen hart verkeert in diamant,
Vermorwd door bed noch klacht. Zij houdt me zitten kwijnen ;
Zij boeit me in eenzaamheid en duistere woestijnen,
365 Vervoerd van slot op slot. Zij geeft partij geloof,
En och! voor mij alleen zijn ieders ooren doof.
R e i.

Zoo vlucht de nachtegaal het vogelvangers garen,
En valt in 's arends klauw, op vrijbuit lang ervaren ;
Zoo schuwt het weerloos lam den wreeden wollefstand,
370 En wordt van een leeuwin of luiperd aangerand.
De rozen gloeien schoon, maar wacht u voor haar doren ;
Het rozeblad bedekt een adder bits van toren ;
Het diamanten hart, u toegezonden, spelt
Te voren hoe haar hart van binnen is gesteld ;
375 Nog kan het bokkenbloed op diamantsteen winnen,
Maar koninginnebloed verzacht geen koninginnen.
Maria.
Mijn broeder speelt terwij1 den koning op mijn troon,
Misbruikt d'onmondigheid en kindsheid van mijn zoon,
Een onderdrukte wees, van 's moeders raad verstooten ;
380 Hij plondert en verwoest kasteelen, huizen, sloten,
En lauw, maar niet verzaad van 't koninklijke bloed,
353-355. Lees: wanneer de herderin, door een watersnood of door een
roover overvallen, ook door haar eigen, roemloozen dood, de kudde niet kan
beveiligen, tenzij men z on der naam bij s t r oop e r wil voegen ; als stond
er : „een onbekenden strooper." De uitdrukking blijft in elk geval duister
en niet gelukkig gekozen. — 359. Wirkin ton: Werkington, havenstadje
in het N.-W. van Engeland. — 361. Maria had van Elisabeth een diamant
ontvangen in den vorm van een hart. Met dien diamant, als een gunstige
inleiding, zond Maria twee Lords naar Elisabeth, om hare hulp te vragen. —
375 . Volgens een nude volksmeening, zou men den diamant kunnen doen
afnemen door hem met bokkebloed te wrijven. — 377. M ij n b r o e d e r:
Murray. Zie vs. 120.
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Vindt smaak en slaat zijn klauw in 't onverbeurde goed,
Ziet God noch menschen aan, om 't ketterdom te sterken,
Te stichten op het puin van kloosteren en kerken,
385 Beroofd van tiende en schat en offer en altaar,
En geestelijken staat, gedoken in gevaar.
Zooveel baldadigheids, geleen bij 't samenrotten
Der wederspannigen, verdriet mijn vroomste Schotten,
Die duizenden in 't veld het harnas schieten aan,
390 Getroost het recht van God en koning voor te staan.
Ik laat me niettemin op toezeg nog gezeggen,
En, hopende op verdrag, de wapens nederleggen.
Mijn klacht en onschuld wordt in 't Parlement gehoord,
Ik vrij gekend ; maar och 1 men houdt me trouw noch woord ;
395 Geen voorslag baat, ik vind mij reis op reis bedrogen :
Wat zich beweegt of niet, rnijn ramp staat onbewogen.
KENEDE. MARIA.

Kenede.
Geluk, Mevrouw, geluk en zegen sla bier toe.
Maria.
Getrouwe Kamenier, wat wil dit zeggen ? Hoe ?
Kenede.
Nu wensch uw Kenede, dat haar geluk bejegen'.
Maria.
400 Dat kwam in twintig jaar uw koningin nooit tegen.
Kenede.
Ik zie ons morgen vroeg ter goeder tijd verlost.
Maria.
Gij stuurt, naar uw gewoonte, uw hoop vooruit te post.
Kenede.
Ik hoop u morgen vroeg, als eertijds, na te springen.
Maria.
Gelijk te Lochlevijn ? Belachelijke dingen !
399. Kenede: de klemtoon valt op de derde sylbe : de naam luidt in
't Eng. Kenned y. — 404. Te Lochlev ij n: Maria ontsnapte uit LochLevin door hulp van den jongen Douglas, — zie vs. 406 — die op haar
verliefd was geworden.
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Kenede.
405 Waarom belachelijk ? 't Is errenst, en geen spel.
Maria.
Hier lest geen Douglas thuis, geen jonge Daniel.
Kenede.
En of mijn aanslag eens in 't eind met God gelukte !
Maria.
Uw brein versiert wat nieuws ; zoo troost men de bedrukte.
Kenede.
Mevrouw ontslipte toen in mannelijk gewaad.
Maria.
410 Vergeefs. Nu rep mij niet van oproer of verraad.
Kenede.
Hetgeen natuur ons raadt, ons staat een kans te wagen.
Maria.
Dat wagen stond voorhene op bloed en nederlagen.
Kenede.
Men heeft, hoe dik en sterk dit slot ook schijn' bemuurd,
Van langer hand een hol van onder uitgeschuurd,
415 Waardoor men aan de graft gemakkelijk kan kruipen,
En langs een biesbrug stil bij donkre mane ontsluipen,
Daar een gezadeld paard u, zonder landgerucht,
In luttele uren tijds, zal bergen met der vlucht,
En voeren strandewaart, bestuwd met brave ridderen,
420 Om in een visscherspink . . . .
Maria.
Och, zwijg! mijn leden sidderen.
Wat heeft het edel huis van Hawart niet geleen !
Wat heeft het niet bezuurd ! Hoe is het plat getreen !
Mijn vrijdom kan, hoe kloek een aanslag zij begrepen,
410. Zij wil zeggen: paai mij niet met de hoop, dat wij hier aan eenig
oproer of verraad onze verlossing =lien te danken hebben. — 421. Haw art:
Howard, welk geslacht voor Maria's rechten gestreden had. Zie vs. 432-435.
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Niet anders dan 't bederf van velen met zich slepen.
425 'k Ontslipte Lochlevijn gelukkiglijk, en won
Het veld, met zulk een hoop, van haast, te Dombreton,
De klauwen van Mouray en zijn griffoens te schuwen;
Maar zooveel Heeren, als hun koningin bestuwen,
Vervielen jammerlijk te Langsid in zijn laag ,
430 Een jammer, daar ik nog in 't harte rouw om draag.
Men waagde een schoone kans, van weerszijde afgeronnen,
Wat werd er bloeds gestort! Getrouwe Hamiltonnen,
Dat God uw trouw bekrone in 't eeuwig duurzaam rijk !
0 koninklijk geslacht! Gij hoopte lijk op lijk,
435 Wel zestig in getal. Wie ons had aangehangen,
Geraakte hier ten val, verslagen of gevangen,
En ik, verlost van 't Schotsche, in 't Engelsche geweld.
Kene de.
Daar klopt Burgon , hij brengt u kruiden uit het veld.
BURGON. MARIE. KENEDE.

Burgon.
Of kruiden of wat nieuws, gezonder dan mijn kruiden.
Maria.
440 Wat brengt gij nieuws, Burgon ? Dit moet wat vreemds beduiden.
Burgon.
1k hoop wat goeds, Mevrouw ! en beter dan gij waant.
Maria.
Zeg op, gij hebt alree genoeg den weg gebaand.
Ontveins mij niet 't geen strekk' tot korting van mijn lijden.
Behaag het God, hij geve ons moedig door te strijden.
Burgon.
445 Wij lazen hier en daar het heilzaam kruid bijeen,
Wanneer een ridder kwam van Petersburg gereen,
Gevollegd in 't verschiet van paarden en karossen.
426. Dombreton: Dumbarton, een sterke vesting in Schotland. —
429 . L an gs i d: Langside dicht bij Glasgow. Hier had 15 Mei 1568 de beslissende slag plaats, die aan Maria's heerschappij een eind maakte. —
44 6. Peter s b u r g: Peterborough, een stad in Northampton.
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Kenede.
Ter goeder ure ; ik hoop, zij komen u verlossen.
Burgon.
Ik spreek hem aan, en vraag naar tijding uit het hof;
450 Hij kende mij, en sprak : „mijn Heer! nu hebt gij stof,
Om uitkomst van verdriet voor uw prinses te hopen :
Misleidt de roep mij niet, ik zie den kerker open;
Zoodra het vonnis was door Londen getrompet,
Heeft ieder, die haar droeg, dien zwaren slag belet.
455 Men dreigt Elizabeth met wraak aan alle kanten,
Men houdt door brieven aan, vertoogen en gezanten,
En al wat achterdocht en omzicht baart en zorg;
Hier dreigt en smeekt Parijs, daar 't hoofd van Edenborgh,
Haar zoon, Bourbon, en d' ooms, zoo Lotheringe als Guisen,
460 En al wie bij haar bloed aan Majesteit verliezen.
Bellievre bovenal verbloemt Vrouw Stuarts schuld,
En stuit ons koningin, gedwongen met geduld,
Ter liefde van Valois het recht zoo lang te schorten,
Ook met gevaar van kroon en leven te verkorten.
465 Het keizerlijke hof, gansch Duitschland, ja Euroop,
Gaan zwanger van dit pleit. De Roomschen scheppen hoop,
Dat onze koningin uw koningin zal sparen.
Ik hoop dit onweer zal ten leste nu bedaren.
Het rijk is vol geruchts, dat alle dagen wast.
470 Dees' Heeren komen nu ontvouwen hunnen last.
Verkwik uw koningin het hart met deeze maren.
Maria.
De zee leit op haar luim, om, met nog feller baren,
't In slaap gewiegde roer te wekken met een slag,
Daar 't reddelooze schip niet langer tegen mag.
475 Betrouw een zeegedrocht: betrouw uw lijf de winden
En wateren des yolks, genegen tot verslinden !
Men peilt geen grond van 't hof; zijn afgrond lett te diep.
Ken ede.
't Is nog geen hallef jaar, dat zij haar woord herriep,
En onder 't lezen zelf den mond des rechters snoerde,
450. M ij n Heer, nu hebt g ij s t o f: al wat hier volgt tot en met vs. 471
is de rede, die de aangekomen ridder tot Burgon gehouden heeft en die
deze aan Maria woordelijk overbrengt. — 461. Bellievre: de Fransche
Gezant te Londen. — Verbloemt: hier: ontzenuwt, pleit vrij. — 478. Z ij :
hier : Elisabeth.
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480 Eer Amyas, door last, u op dit huis vervoerde;
Ja, menig jaar geleén verwees u 't Parlement,
Doch zonder nadruk : al dat dreigen kwam in 't end
Op dezen kerker uit ; dit zijn dezelfde vlagen.
Maria.
Het ga zoo 't God belief; zijn wil zij mijn behagen.
485 Daar kloppen ze; mij dunkt dat ik de Graven boor.
Burgon, doe op! vertrek : de Heeren zijn daar voor.
DE GRAVEN. MARIA.

De Graven.
Mevrouw ! vergeef het ons, zoo wij uw geest beroeren,
En komen met den last van 't vonnis uit te voeren,
Door wil der koninginne en 't voile Parlement,
490 Gestreken tegen u; opdat men eens in 't end,
Bijkans aan lager wal, tot schipbreuk toe gedreven,
Den staat des rijks zijn rust, de koningin haar leven
Verzekere, eer de storm van zooveel ongevals
Door reukeloos verzuim, hun teffens op den hals
495 Koonf storten, en meteen den Godsdienst te verpletten,
Waaraan ons God verbindt, geweten, eed en wetten.
Getroost dan morgen vroeg uzelve bier bereid,
Te buigen onder 't recht, u wettig opgeleld ,
En wijt ons niet, dat wij 't gevelde vonnis uiten,
500 Als dienaars van 't gerecht, door gunst noch haat te stuiten.
Maria.
Zoo lag het niet bij mij, dat uwe koningin,
Mijn zuster, die ik meer dan zusterlijk bemin,
Mijn dood bezeeglen zou, en dus dien twist beslechten,
Dewijl ik geenszins ben gehouden aan uw rechten ;
505 Edoch, behaagt het haar te zoenen dit geschil
Met storten van mijn bloed, ik stem in haren wil,
En ga dien schoonen dood gemoeten met verlangen ;
Ook is de ziel niet waard omhoog de kroon t'ontvangen,
Indien hier 't lichaam schroom' voor d'opgeheven bijl,
510 En schrikk' voor eenen slag. Ik heb mij al een wijl
Bereid, en wissel blij den kerker van dit leven,

Om mijnen bruidegom en Heer de hand te geven,
In 't onbeneveld licht, daar haat noch afgunst bast;
Daar God de tranen zelf van oog en aanschijn wascht.
480. A in i a s: Amyas Paulet, de slotvoogd. — 507. Gem o et en: ontmoeten.
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De Graven.
515 Verschoon ons, koningin, en reinig uw geweten
Van 't lasterlijk vergrijp en bloedige vermeten,
Te kenbaar aan het yolk, dat haar om d' ooren loopt.
Men heeft verraderij en list op list gehoopt,
Gedongen naar ons' kroon, en Roomschen, die u noemen
520 Hun rechte koningin, baldadig hooren roemen
Op Stuarts wettigheid, en stoffen, woest en wild,
Op uwe luiperden en aangenomen schild.
De kroon (dit weer Mevrouw) verdraagt geen stoelgenooten.
De Londensche gemeent', de kleenen en de grooten,
525 Een ieder roept om 't luidst : „verzeker uwen Staat!"
Maar 't gene dees' gekroonde op 't hoogst ter harte gaat,
Is d' eere des geloofs, gezuiverd door 't hervormen,
Hetwelk, in dezen nacht van dagelijksche stormen,
Geen veiligheid kan zien (wij tuigen 't zonder erg),
530 Tenzij het door uw dood ter nood zijn leven berg'.
De dood van 't een geloof is 't leven van het ander ;
Zoo scheidt men Belial en Christus van malkander,
Zoo puurt men ons geloof van schuim en valschen schijn ;
Dies neem geduld ; het mag, het kan niet anders zijn.
Maria.
535 Geloofd zij God, nu zelfs de vijanden betrouwen
Dat mijn gezag alleen waar' machtig op te bouwen
Den overouden dienst van 't omgewroete altaar ;
Een roem zoo goddelijk, dat ik ze, met gevaar
Van Stuarts kroon en bloed, den Oppersten ter eere,
540 Ter eere Zijner Kerke, op 't vierigste begeere.
De Graven.
Volhard vrij even stijf, en hat denzelfden toon ;
Maar och ! zij staat vergeefs naar d' eer der tnartelkroon
En naam van heilig, die naar 's anders hart durf steken,
Met eenen naar heur kroon; een stuk te klaar gebleken !
Maria.

545 Dat waar' vermetenheid, en anders dan mij voegt.
Zij hoeft geen dubbele eer, wie d' eenige eer vernoegt.
Gij hebt aan 't lichaam macht door Gods gehengenisse,
522. Lui p e r d e n: de luiperds van het Engelsche wapen, door Maria
aangenomen. — 523. De zin is: er kunnen geen twee Souvereinen tevens
den troon bekleeden. — 533. P u u r t: zuivert.
19
VONDEL V.
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Geenszins door recht ; dat vraagt uw overtuigd gewisse,
Zoo wel bewust, dat ik, die een gezalfde ben,
550 Een vrije Koningin, naast God geen hooger ken ;
Nog stelt gij mijne ziel door dreigement geen wetten,
En kunt ze niet de hoop op die gend, beletten,
Waardoor ik Hem mijn bloed opoffer, die mij sterk',
Dat mijn vermindring strekk' tot wasdom van Zijn Kerk ;
555 Waarbuiten mij niet lust de wereld te regeeren,
En om 't vergankelijk 't bestendig rijk t' ontberen,
Veel min tot zusterslag te geven raad of daad.
De Graven.
Hoe, loochent gij 't geen blijkt bij Babingtons verraad ?
Maria.
1k leg mijn hand op 't boek, gelijk een vrouw van eere,
560 Ja, Christenkoningin, ten troon gezalfd, en zwere
Op 't nooit vervalschte Woord, dit heilig perkament,
Dat mij noch zustermoord noch opzet is bekend,
Die naar haar ondergang of nadeel hebb' geroken.
De voorspoed van heur Staat (hoe snood ik zit besproken)
565 Was t' alien tijde mij ten hoogste waard en lief.
De Graven.
Gij zweert bij Roomschen tekst, maar kunt den cijferbrief
En Naus getuigenis en Kurle niet verstommen.
Maria.
Hoe, zit d' onbillijkheid zoo hoog in top geklommen ?
En bezigt men nu knecht en huurling, luttel trouw,
570 En vlammende op genot, ten laste van hun Vrouw ?
De waarheid schijnt te sterk in 't aanzicht van de logen.
Men breng' ze eens (heeft men 't hart) ons levende onder d' oogen !
Wij kennen Walsingam, en wat hij broedt in 't hart :
Zijn schalkheid weet, hoe zij zich diende van Balart,
575 Meineedigheid gebruikte, en spreken kost door monden
En pennen, aan geen plicht of eere en eed gebonden.
1k zie de Majesteit der krone in slijk getreen,
Indien ze, in zulk een zaak, moet hangen aan hetgeen
Geheimeschrijvers, dier verplicht voor haar te buigen,
548 - 549. Dat vraagt uw overtuigd gewisse, zoo wel bewust.
Lees: vraag dat aan uw geweten, 't welk zoo goed overtuigd is. — 573. W a 1s ingam: Franciscus Walsingham, de secretaris van Koningin Elizabeth. -574. B al ar t: een der medeplichtigen van Babington.
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580 Gevallen om iemands zucht lichtvaardig te getuigen.
Gij weet, wie hen misschept ; ik heb hun trouw beproefd
In billijkheid, die geen getuigenis behoeft.
Het blijkt hoe Saul nog, dus tegens zijn geweten,
Al t'onrecht David poogt aan muur en wand te speten :
585 Hij sprong te venster uit, en ik, die anders niet
Dan mijn verlossing zoek, hetgeen Natuur gebiedt
Den vogel in zijn kouw ; 't geen zelfs de wetten raden,
Zit hierom met een moord en zusterslag beladen.
Een kranke weduw, die gekerkerd zucht en smeekt,
590 Misdoet, terwij1 ze bidt dat God haar boeien breekt;
Misdoet, terwij1 ze schreit, dat hier of daar een sterker
Op hare klachte ontwake en opene dien kerker
Der eindlooze eeuwigheid, alle oogenblik bespied;
Terwijl ze smilt als sneeuw, en smoort in dit verdriet.
595 Nog zocht ze Flippes nooit haar erfrecht op te dragen,
Om niet (al belgt hij 't zich) de zuster te mishagen,
En diende zich veeleer van Hesters zoeten aard
En lieflijk smeeken, dan van Judiths bloedig zwaard.
De Graven.
Mevrouw! gij hoort den last, betrouwd aan onze zorgen,
600 Die u geen uitstel geeft dan tot den dag van morgen.
Maria.
Welaan, ik heb voorhene uw aanklacht wederleid,
En wil, als een wie recht en reden wordt ontzeid,
Mijzelve op 't hoog gerecht der opperheerschappije,
Waarvoor Elizabeth gelijk staatmet Marije,
605 Beroepen. Gij verstaat, u alien is bewust,
(Want geen bewimpeling 't geweten dempt , bluscht),
Dat mijn geboorte alleen en Godsdienst mi bezwaren :
Doch 't is in niemands rnacht zichzelf te wederbaren,
Te loochenen zijn bloed, t' ontkennen 't heilig merk
610 Der vonte, die de ziel dit indrukte in de kerk.
Men noem' het zoo men wil, dit zijn de lasterstukken,
Waarop ik mij getroost, voor uw geweld te bukken.
58i. Misschept: misscheppen of wanscheppen is: in eenleelijke,
hatelijke gedaante veranderen. — 585. Hij: t. W. David; — ofschoon dat
vluchten uit een venster geen plaats had bij gelegenheid dat Saul hem aan
den muur wou speten, maar later. — 607. Met andere woorden: dat de
eenige ware reden, waarom men mij vervolgt, gelegen is in de aanspraak,
welke mijn geboorte mij geeft op de kroon van Engeland, en in mijn Katholiek
geloof.
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De Graven.
Wij hebben ons gemoed gezuiverd, zoo 't behoort;
Beroep u vrij op God: wij varen echter voort.
Maria.
615 Dewijl men in dit rijk mij nauwelijks zal kunnen
Een uitvaart, naar den eisch van mijn geloof, vergunnen
En koninklijken staat; gelijk 't aloud geslacht
Der koningen vanouds ter aarde werd gebracht;
En aangezien de wrok der nu veraarde Schotten
620 Ons vaderlijk gebeent' verbood in 't graf te rotten,
En strooide d' asch en stof der vorsten in den wind ;
Zoo bidde ik, als de haat der menschen, dol en blind,
Verzaad zij met mijn bloed onnoozelijk te plengen,
Dat dan mijn hofgezin en dienaars 't lichaam brengen
625 In eenig heilig land, of naar de Fransche kust,
Daar mijn Vrouw Moeders lijk, begraven, lieflijk rust;
Zoo mag dit zwakke lijf, waarin de ziel ging treuren,
Gescheiden van de ziel, in 't einde eens rust gebeuren;
Terwijl 't onsterflijk deel, door offers en gebeen
630 Gediend, met meer sieraads zijn hoop te moet ga treèn.
De Graven.
Dat staat uw dienaars eerst de koningin te vragen;
Behaagt haar dit verzoek, wij laten 't ons behagen.
Maria.
'k Verzoek mijns biechtvadrs dienst, om, volgens ons manier,
Het hart te zuiveren, en, voor mijn afscheid, bier
635 Te nuttigen ons Manne en Christgeheimenisse.
De Graven.
Vervloekte afgoderij! Het strijdt met ons gewisse.
Maria.
Mag nu mijn zielzorg, mij geheele jaren lank
Geweigerd, al te straf, niet stutten een, die krank
Naar geest en lichaam, zich godvruchtig zoekt te troosten?
640 Men weigert zulk een Bede ook niet den allerboosten
En godvergetensten, in 's levens uiterste uur.
Hoe wrijft men deze loog nog in mijn hartkwetsuur?
637. M ij n zielzorg: mijn zielverzorger.
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De Graven.
Men heeft u toegeschikt een Bisschop met den Deken.
Maria.
Geen Onroomsch ijveraar verstout' zich mij te spreken !
645 Geloofd zij God, dat ik al onderwezen ben,
En zonder hun Zijn Kerk, en mijne misdaad ken,
Gelijk het kromme spoor en dwaallicht der verkeerden.
De Graven.
Naardien gij dan den raad der wijze Godgeleerden
Verlastert en verworpt, bekennende veel min
650 Hoe gij u tegens ons' gekroonde koningin,
Uw wettig overhoofd, zoo schendig hebt vergrepen ;
Zoo voel haar gramschap nu rechtvaardiglijk geslepen
Door uw hardnekkigheid, gewapend tegens God.
Paulet I vaar voort : gij weet haar Majesteit gebod :
655 Men handel ze voortaan gelijk een statelooze,
Berooft van waardigheid, ten spiegel voor de booze.
PAULET. MARIA. REI VAN STAATJOFFEREN.

Paulet.
Mevrouw ! nu regel u naar 's tijds gelegenheid,
Ontzeggende dat een, wie 't leven wordt ontzeid,
En buiten staat en eere en ambteloos gerekend,
660 Nog eenig teeken voer', 't welk Majesteit beteekent ;
Beveel dan dat men voort dit pauweljoen omhoog
Van zwart fluweel, en voort al wat bier hange in 't oog
Gewillig wegneme, en het zeil der hoogheid mindere,
In 't onweer des gerechts, en dus alle opspraak hindere ;
665 Doch wijt het mij zoozeer, noch dezen heeren niet,
Als onze koningin alleen, die dit gebiedt.
Maria.
Ik lijd het met geduld, dat zij haar haat verzade.
De Hemel zalfde mij, en riep, door Zijn genade,
Maria tot dien troon, als met Zijn eigen stem.
670 'k Bezit rechtvaardiglijk, en houde alleen van Hem
Mijn troon en kroon te leen, en wil ze, met mijn leven
En bloed ook Hem alleen gehoorzaam wedergeven.
Hij heeft Elizabeth niet boven mij gesteld.
Laat Parlement en Raad en Ketterdom geweld
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675 Te werke stellen, als geweldenaars en stroopers,
Die in een moordspelonk, gesterkt met overloopers,
Den allervroomsten vorst vast knevelen met kracht;
'k Gedoog het tegens recht ; 't is buiten hunne `macht,
Dat ik geen koningin (zij doen hun beste) sterve,
68o Hoewel mijn staat wat glimps in 't oog der menschen derve.
Paulet.
De bloem der Majesteit gaat open, en vergaat;
Gij zijt niet, die gij placht, maar in verwezen staat.
Maria.
Nog houdt het Koningsdom zijn luister onbedorven.
De koningen des Rijks zijn meer dan eens gestorven
685 Een dood, zoo eerelijk voor 't koninklijk geslacht,
Als schandelijk voor 't yolk, dat in die boosheid lacht ;
Wat wonder is het dan, zoo weder een verwoede
't Getal der Koningen van Engelandschen bloede
Vermeere met mijn lijk ? 't Is Engelands manier:
690 Dat schatte nouit het bloed der Koningen zoo dier,
Of plengde 't mild, en maaide, als met een dolle zeisen,
De telgen van den stam, die recht hadde iets te eischen,
Te vorderen, uit kracht van titel, op dees' kroon.
De koning Rijkaard werd met zulk een haat en hoon
695 Bejegend en getrapt, om hem zijn recht t'ontwringen.

700

Paulet.
Gij spreekt als hadt gij macht om anderen te dwingen.
Regeert de Moeder nu in Schotland of de Zoon ?
Ontwijde Koningin ! beroofd van rijk en troon,
Wat moedigt u? Wat staat u echter meer te hopen?
Bedenk, 't is tijd, hoe verre uw zaken zijn verloopen!

Maria.
Nog zoo niet, dat mijn moed bezwijke voor dien last,
En ik bestemme 't geen mijn grootheid nimmer past.
Men poogt vergeefs het merk der zalvinge uit te wissen,
Ook kan de wettigheid onze afkomst geenszins missen ;
705 Beneem ze al wat u lust, gij neemt ze nimmer of
Het voorrecht van Naar stam, geheiligd tot den staf.
694. D e koning R ij kaard: Richard II, die door Hendrik van Lancaster van zijn troon en later door gehuurde moordenaars van 't leven beroofd werd.
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Paulet.
Gij moogt dan zonder schd dees' ijdle pracht ontberen,
Die u geen voordeel geeft, en onze zaak kan deren.
Maria.
Ontheiligt men in ons der Vorsten Majesteit ?
Paulet.
710 Gij hebt door hoog verraad die stralen afgeleid,
En zijt van stam en bloed veraard door snoode werken.
Maria.
Beroof ons 't overschot der Heerelijke merken,
Wanneer 't genoemde Recht zich paaie met ons hoofd.
Paulet.
Zoo zult gij levend zien uw glansen uitgedoofd,
715 Gij, Joffers, helpt dien troon zoo daadlijk uit onze oogen !
Rel.
Is alle ontzag zoo schoon en t' effens uitgetogen,
Dat gij de Majesteit, die altijd stipt op 't punt
Van eere stond, voor 't lest zoo luttel luisters gunt ?
Een schijn van eere placht de Grooten in het sterven
720 Te volgen, en mag dees zoo weinig niet verwerven ?
P aulet.

't Gebeurt wel dat men straf en schijn van eere paart ;
Maar zulk eene acht men ook geen schijn van eere waard.
Zij zie nog levend dus haar lijk ter aarde dragen,
En hoore u, eer ze sterf, haar dooden romp beklagen.
Rel.
725 Helaas I verdient Mevrouw geen deernis in dien staat
Van sterven ? Hoopt men nog, met vruchteloozen smaad,
Zoo fel en dartel, op den stapel der ellende
En jammeren, ëen nacht voor haar rampzalig ende ?
Dees' kamer huilt u toe, terwijl ze in tranen smelt.
712. Beroof staat hier voor 't eenvoudig roof en de zin der beide regels
is: ontneem ons vrij de kenmerken van de vorstelijke waardigheid, ons nog
overgebleven, het zoo genoemde Recht wil toch zich staande houden met
ons hoofd to doen vallen.
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730 Het schenden van dien troon door openbaar geweld,
Kan 't halsrecht wettigheid noch schijn van 't wettig geven.
Zij scheidt van alle hoop op 't wereldsche uit dit leven
En slaat haar oogen reede op een geruster Rijk.
Paulet.
Het is dan tijd, dat zij beneén de vlagge strijk',
735 En eenmaal leer' versmaan al 's werelds ijdelheden.
Zij heersche vrij omhoog, een ander hier beneden !
Wie bier zijn oogen sluit, en naar den hemel ziet,
Bekreunt zich met dit aardsch en aardsche hofpraal niet.
Rei.
Men placht 't verwezen hart door heuschheid te verkwikken
740 Beleefd te handelen, te sterken voor de schrikken
En 't grimmen van den dood, maar niemand luistert hier
Naar reden, of bescheid. Barbarische manier !
Waar zijn wij ? In een woud ? Wie nestelen bier binnen ?
Paulet.
Dewijl ik met gemak noch heuschheid niet kan winnen,
745 Zoo staat mij bovenal te passen op mijn eer.
Trawanten ! haast u, rukt en smijt die pracht omveer.
Rei.
Heer Melvin ! kunt gij ons niet helpen noch beschermen ?
Paulet.
Trawanten ! rept u, voort, en keert u aan geen kermen 1
Rei.
0 God, verdraagt gij dit ? 0 wee ! 0 wraak ! 0 smart !
750 Tirannen, stoot haar eerst de moordpriem in het hart,
Opdat ze niet, haar eere en titels overlevende,
Gevoele hoe de nicht van Henderik den Zevende
(Dewijl ze in errefrecht en godsdienst niemand zwicht),
Tirannig wordt tot stof gemalen van haar nicht.
Maria.
755 Mijn dochters, houdt gemak 1 beveelt de wraak een Sterker,
Die, in de duisternisse en damp van dezen kerker,
Ons ongelijk aanschouwt van Zijnen hoogen stoel;
744 . Gemak: zachtheid.
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Hij strekt Zijn armen uit, om ons uit dezen pod,
Een rechten jammerpoel, door zooveel smaad en lijden
760 En wederwaardigheid, op Zijnen troon to wijden.
Ik zie al wat hier blinkt voor stof en vuilnis aan,
Ik zie een rijker troon daar boven open gaan.
REI VAN STAATJOFFEREN.

Zang.

765

770

775

780

78 5

0 eerstelingen van dit eiland !
Donalt en Lucius, die eerst
Uw kronen neerboog voor den Heiland,
Van wien de wereld wordt beheerscht,
En loochende uw besmette altaren
Voor 't zuiver outer van het Kruis,
Dat, als een baak, ons Noordsche baren
Verlichtte, en brocht den zeeman thuis,
Die, nat van 't ongestuimig weder,
Geen Glaukus dankte, na dien druk,
Maar, stortende voor 't kruisbeeld neder,
Messias toeschreef zijn geluk,
Bewees zich dankbaar dien Behoeder,
Betemmer van de wilde zee,
En zong den lof der Maagd en Moeder,
Die, als een Noordstar, hem de ree
En haven met haar vinger toonde
0 koningen, gelijk van zin !
Ziet neder, hoe uw erfgaroonde
Ontwijd zit van uw nazatin,
Die, afgevallen, zoo verbolgen
Den ouden godsdienst durf vervolgen.
T egenzang.
In 't schuim der Kaledonsche baren,
Om Orcades noch Ierland vond
De visscher, grijs en afgevaren,
Geen zeegedrocht, zoo wreed van mond,
Dan dit, zoo spits en scherp van vinnen,

764 . Don alt: deze was, volgens de overlevering, een Koning van Schotland, die aldaar, reeds in 't jaar 187 onzer jaartelling, het Christendom
invoerde. — Lucius: zoon van Coilus, zou in 183 in Engeland geregeerd
en er het Christendom hebben ingevoerd. — 782. N a z a tin: naz a a t is,
evenals erfgenaam, echtgenoot, gade, wederhelft, onverlaat
enz., onder de woorden, die tot beide geslachten behooren. De vrouwelijke
uitgang is hier alleen om 't rijm. — 785. K al edonsche: Schotsche.
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Zoo schalk, zoo loos en boos van aard.
Laat schepesloopen en verslinnen
Wat wil, met balg en slingerstaart ;
Een staart, die 't water om kan roeren
Van onder op, en met een klink
De kielen, die zoo veilig voeren,
Zoo treffen, dat de vloot verzink' ; —
Dit landgedrocht beschaamt ze altzamen
In wreedheid, onrust en geweld,
Die ooit gestrand te voorschijn kwamen,
Wanneer hun voorspook plagen spelt.
Het laat geen nageburen slapen,
Het rooft op 's buurmans kust en grens,
Het wil den aardkloot overgapen,
't Vermomt zich met den grijns van mensch.
Het Engelsch hof, hiervan bezeten,
Mag dit met recht Naijver heeten.

790

795

Boo

805

Toezang.
Helaas ! wat baat het, dat Natuur
Britanje van de wereld scheidde?
Wat baat het, dat Seveer dien muur
In 't midden van twee volken lelde,
Om Albion voor Kaledon
En zijnen intocht te bevrijen ?
Nu dit gedrocht niet rusten kon,
En over muur en graft kwam glijen,
En voedde, in 't Kaledonsche rijk,
Die booze lucht van burgertwisten,
Om bier ons koninginne-lijk
Op 't hart te trappen, en te kisten
Al levendig, na zooveel smaads.
Wat baart een dor gedrocht al kwaads !

810

815

820

HET DERDE BEDRIJF.
PAULET. DE GRAVEN.

Paulet.

B

Elieft den Heeren mij iet anders te bevelen ?

1k heb den hoogen last gevolgd in alle deelen,
Beval twee edellien de kamer van Mevrouw,
791. V e r slinn en: verslinden. — 794. Met e en k l in k: met een slag. —
817. O n s k oninginne -1 ij k: deze benaming wordt aan Maria gegeven,
omdat zij van haar macht niet alleen, maar nu ook van den uiterlijken
praal, dien zij nog voerde, beroofd, reeds, als koningin, dood, en alzoo
een 1 ij k , geheeten kon worden.
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Verzekerde het huis, zorgvuldig en getrouw,
825 Met sterker wacht dan ooit, om onraad uit te sluiten.
Nu vreest men met den dag air& den drang van buiten,
Eer ons 't nieuwsgierig yolk, en meer dan 't enge perk
Der zale bergen kan, met dringen vall' te sterk.
De Graven.
Men houde het kasteei en zijne poort gesloten,
830 En opene ons klinket bijtijds voor luttel grooten
Van adellijk geslacht of ridderlijken staat ;
Doch met eerbiedigheid, bescheidenheid en maat ;
Het sta den ridder vrij twee dienaars in te brengen,
Den edelman slechts een. Dat zich geen andren mengen
835 In dien benauwden drang dan wacht en slotgezin.
Men neem' van buiten slechts tweehonderd koppen in.
Paulet.
Al wat gij meer beveelt, dat laat ik mij behagen.
De Graven.
Hoe heeft die droeve zich na uw vertrek gedragen ?
Paulet.
Bedaard, en min noch meer dan een, die ergens reist,
840 En eerst bezorgt hetgeen de henevaart vereischt.
Zij laat het avondmaal wat tijdiger bereiden,
Om voort het noodig werk te spoeden, v66r het scheiden,
En neemt met matigheid haar nooddruft, zoo gerust,
Ge]ijk ze placht, en als van geen verdriet bewust.
845 De tafel luistert vast naar heur gezouten woorden,
En troost en hemelval voor d' ooren, die dit hoorden.
Zij vraagt Burgon of hij, als zij, ook nam in acht,
Hoe sterk de waarheid is, en met hoe groot een kracht
De Waarheid Logentaal den mond weet op te breken,
850 Om door die vijandin 't geloochende uit te spreken.
Het vonnis, zegt ze, 't welk mij scherp ter straffe daagt,
Verwijst me, als eene, die Elizabeth belaagt,
En niettemin wil Kent, dat ik het licht zal derven,
En sterven, eer door mij zijn Godsdienst koom' te sterven ;
85 5 Getuigenis, die, dus gehouwen op mijn graf,
Mij eer ten roem gedijt dan tot schandaal en straf.
847-850. Versta : hoe groot de kracht der Waarheid is, die de Logen
kan dwingen haar valsche getuigenis terug te nemen. — 853. Kent;
Fletcher, de Bisschop van Kent. Zie vs. 1547, x566,
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De Graven.
Zij ga hierop getroost den slag des doods verbeiden.
Paulet.
Zij drinkt, na 't avondmaal, en v66r het jongste scheiden,
Zoo rustig als bedaard, haar stoet den scheidrank toe,
86o En wil dat hoofd voor hoofd haar bier bescheid op doe:
Die wachten 't op hun knien, nu God het wil gehengen.
Daar ziet men elk den wijn met zooveel tranen mengen
En nokken en misbaar, dat zelf een edelman,
Die 't mij verhaalt, zich niet van tranen spenen kan.
865 Een ieder bidt gent, voor 't geen er zij misdreven.
Zijzelve smeekt, men wil haar misslag ook vergeven,
Vertroost ze, als eene, die den kerker vol verdriet,
Geopend, en in 't licht van 's Hemels blijdschap ziet:
Zij wil een iegelijk in haar gebed gedenken,
870 Bij God en d' Engelen, die haar van boven wenken.
Aldus geneest ze 't hart, ter dood bedroefd en krank.
De Graven.
Het hofgezin verliest bij hares ondergank.
Paulet.
Zij neemt de pen, en schrijft op 't spoedigste drie brieven,
Te leveren (hoewel alleen op uw believen)
875 Den koning te Parijs, en Guise, en eenen bier,
Bevelende haar ziel den biechtvaar, hoog en dier.
Zij leest haar jongsten wil, en staat van lijfsieraden,
Juweelen en gesteente, en giften en gewaden ;
En deelt den reedsten schat aan haar getrouwen uit;
88o Waarna zij zich terstond in haar gebee-cel sluit,
En d' uren nu besteedt tot bidden en tot waken.
De Graven.
't Gaat wel ; 't gestarrent daalt. \Vie durf ons hier genaken ?
MELVIN. DE GRAVEN.

Melvin.
Dat Uw Genade zich mijn aanspraak toch niet belg' !
Een druk te groot, en dien ik levend' nauw verzwelg,
885 Verrukt mij, om bij nacht de Heeren nog te spreken ;
Hoewel ik ducht vergeefs; het strekk' ten minste een teeken
Van 't eerlijk hart, verknocht aan zijne koningin.
884, 885. Versta: een druk, waar ik niet levende door kom, of die mij
het leven kosten zal, vervoert, dwingt mij, enz.
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De Graven.
Hofmeester, hots uw rust; wat komt u in den zin ?
Melvin.
Is 't vruchteloos, 't gedij tot rust van mijn geweten,
890 Indien ik eenigszins mijzelven hebb' gekweten.
De Graven.
Indien gij met uw tong dit schellemstuk verguldt ?
Melvin.
Ik onderwind mij niets te weten van haar schuld
Of onschuld aan dit stuk, waarvan de menschen spreken
De rechters weten best, wat hiervan zij gebleken
895 Of niet ; 'k geloof alleen (indien ik ze anders ken
Uit Karen ommegang, als die haar dienaar ben,
En, gansch onzijdig, best getuigenis kan geven),
Dat zij de zuster nooit gedongen hebb' naar 't leven,
En, hierop is getroost t' ontvangen dezen slag,
900 Waarop het hoog gerecht en d' allerjongste dag
Lai volgen, 't zijner tijd, om al, die vonnis vellen,
Voor 't al doordringende oog van God te recht te stellen.
De Graven.
Zij haft zich dan getroost, en klaag' niet over 't lot
Van 't recht, hetwelk ons staat te wettigen voor God.
Melvin.
905 Zij kende schuld noch recht in dit geschil, en echter
Beveelt men tegens recht haar Majesteit den Rechter.
De Graven.
Het heilig Recht is blind, en kent geen Majesteit.
Melvin.
De Majesteit geen mensch, maar Gods Almogendheid.
De Graven.
Geen Hoogheid was het recht der wetten ooit ontwassen.
Melvin.
910 De Hemel straft ze zelf, die op geen wetten passen.
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De Graven.
Zoo most het recht to lang op d' aarde stille staan.
Melvin.
Men onderscheide hier den Vorst van onderdaan.
De Graven.
Zoo doen ze, die hierop rechtvaardig vonnis strijken.
Melvin.
De mindre vonnist hier dan over 't hoofd der Rijken ?
De Graven.

915 Marie buige 't hoofd voor Vrouw Elizabeth!
Melvin.
Zij staan gelijk van God op 's werelds troon genet.
De Graven.
Hier heerscht Elizabeth alleen, en geen Marije.
Melvin.
Dat hare heerschappij tot heil des yolks gedije !
De Graven.
Het heil des yolks eischt straf van zijne vijandin.
Melvin.
920 Een heilige, een gezalfde, een vrije koningin?
De Graven.
Een titelkoningin, een koningins gevangen.
Melvin.
Gevloden in haar schoot, doch luttel heusch ontvangen.
De Graven.
Verstooten van haar yolk en Rijk, en aangeklaagd.
918. Dat hare heerschappij: versta: zij heerscht hier, opdat hare
heerschappij, enz.
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Melvin.
Onwettig, tegen recht en reden, uitgejaagd !
De Graven.
925 Wij willen dat geschil hier slechten noch bepleiten.
Melvin.
Ten minste, draagt ontzag den glans der Majesteiten !
De Graven.
Aan die geen Majesteit ooit kwetsen door verraad.
Melvin.
Wat strooit men niet al uit door vijandschap en haat !
De Graven.
Wij laten ons door haat noch vijandschap vervoeren.
Melvin.
930 Het godlijk Recht verbiedt Gezalfden aan to roeren.
De Graven.
Dit recht gebiedt, dat zij den moord ten spiegel dien'.
Melvin.
De koning David zelf heeft Saul wel ontzien.
De Graven.
En Davids zoon ontzag niet eens zijn oudsten broeder.
Melvin.
Die stak hem naar de kroon, door voorbde van de moeder.
De Graven.
935 En deze heeft zich lang aan 's anders kroon vertast.
Melvin.
Onschuldig wordt ze met haar schoonvaárs schuld belast.
De Graven.
Zij heeft het mee bestemd, dies wordt het haar geweten.
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Melvin.
Die wonde is lang gezalfd.
De Graven.
De nasmert niet vergeten.
Melvin.
Men zie bier stam en bloed en eigen maagschap aan.
De Graven.

940 Hier geldt geen bloed, al zou die gansche stam vergaan.
Melvin.
Zult gij uw handen dan zoo woest aan 't gastrecht schenden ?
De Graven.
Aan een, die voedster was van eindelooze ellenden.
Melvin.
Gevoed door 't ongelijk, dus lang haar aangedaan.
De Graven.
Men heeft gewapend trotsch naar 's Rijks bederf gestaan.
Melvin.
945 Naar vrijheid, om does' duif uit 's kerkers klauw te slaken.
De Graven.
Zich meester van den Staat en 't Koninkrijk te maken.
Melvin.
Zoo jagen achterdocht en vrees haar eigen schim.
De Graven.
Men denkt zoo erreg niet, of 't valt nog ruim zoo slim.
Melvin.
Een krijgsgevangen zelf verschoont men naar de wetten.
943. Gevoed slaat op 't voorafgaande eindelooze ellenden. —
947• Versta: zoo vermoeien zich Elizabeth en haar aanhangers, in 't ijdelijke
opsporen van ingebeelde gevaren, die hun eigen achterdocht en vrees hun
scheppen.
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De Graven.
950 Gevangens, die zich niet door landverraad besmetten.
Melvin.
Gevangens, die met kracht zich redden uit dien nood.
De Graven.
Gevangen koningen zijn menigmaal gedood.
Melvin.
Men breng' geen voorbeeld bij dan met gelijke reden.
De Graven.
Aldus heeft Konradijn verdiende straf geleden.
Melvin.
955 Een onverdiende straf, van duizenden vervloekt.
De Graven.
Zijn misdaad blijkt te klaar, indien men ze onderzoekt.
Melvin.
Hij dong in 't harrenas naar Karels kroon en leaven.
De Graven.
Hoe kan 't Elizabeth Marie dan vergeven ?
Melvin.
Die kwam bier wapenloos en smeekende in haar hof.
De Graven.

960 En, sedert hier gehoofd, verliep ze zich zoo grof.
Melvin.
De koning Konradijn versteurt de rust der kerke.
De Graven.
En deze niet zoo stil, dat ieder het niet merke.
954. Konrad ij n: de jeugdige erfgenaam van de kroon van Napels, welke
door Karel van Anjou overweldigd was, en die op zijn last werd onthoofd. —
960. G eh o o fd: aan het hof. — 961. V er steur t: in verband met het
overige had hier v e r s t e u r d e behooren te staan.
VONDEL V.

20
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Melvin.
Onschuldig draagt ze al 't geen men aanschrijft op haar naam.
De Graven.
Zoo schendig, dat men zich der blijken billijk schaam.

Melvin.
965 Ontslaat ze, en al het rijk met eenen van die zorgen.
De Graven.
Ontsla ons rijk van zorg.
Melvin.
Verzekert het door borgen.
De Graven.
Wat borgen hielden ooit een koningin in toom ?
Melvin.
Verbindt den zoon bij eede, en Guise haren oom.
De Graven.
Geen borge kan den staat des Rijks gerustheid geven.
Melvin.
970 Haar leven strekt een schild, en bergt heur nabuurs leven
De Graven.
Nog beter door haar dood ; die velle al 't oproer neer!
Melvin.
Dat slaat dan Licht zijn oog op een uitheemschen heer.
lie Graven.
Op Spanje? Die is wijd van 't Britsche strand gezeten.
Melvin.
Kan Frankrijk zijn gekroonde en zuster wel vergeten?
De Graven.
975 Wij zijn de wrack getroost, indien ze ons oorlog vergt.
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Melvin.
Genade baarde ooit gunst, daar straf den wrevel tergt.
De Graven.
Genade stijft, de straf verschrikt den landverrader.
Melvin.
Het maagschap grenst te na.
De Graven.
Het vaderland nog nader.
Melvin.
Bewaart uw koningins kroniek voor zulk een vlek.
De Graven.
980 Indien rechtvaardig recht tot schande of laster strekk'.
Melvin.
Ziet toe, gij zult het recht der volken overtreden.
De Graven.
Geenszins 't bijzonder recht, het heil van yolk en steden.
Melvin.
't Vergaat hem zelden wel, die 't recht der volken schendt.
De Graven.
Wie recht doet naar den eisch, ontziet geen dreigement.
Melvin.
985 't Natuurrecht lijdt dit niet, en spreekt het vonnis tegen.
De Graven.
Dat lijdt geen zustersiag, noch houdt die kromme wegen.
Melvin.
Men kan de vangenis verzwaren tegens list.
De Graven.
Zoo doet men, met een zerk te rollen op de kist.
976. 0 o i t: altijd.
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Melvin.
Het gansche Christenrijk zal 't vonnis overwegen.
De Graven.

990 Wij overwoegen 't eerst; nu staat ons recht te plegen.
Melvin.
Te vellen zulk een hoofd met een verwaten bijl?
De Graven.
De rechtbijl houw' slechts toe; 't is Engelanders stijl.
Melvin.
Een Engelsch oir gedoemd van Engelsche onderzaten?
De Graven.
Van 't voile Parlement, en driederhande staten.
Melvin.

995 0 Henderiken, voelt gij dit niet in uw graf?
De Graven.
Zij voelen dat er heersche een nazaat van hun staf.
Melvin.
Besprenkeld met dit bloed, uit hunnen stam gesproten?
De Graven.
Geen bloed uit dartelheid, maar hoogen nood vergoten.
Melvin.
Gevolgd van naberouw en tranen, doch te spa.
De Graven.
1000 Van juichen en triomf en blijdschap, zonder ga.
993. Een Engelsch oir gedoemd van Engelsche onderzaten:
Engels c h oir staat hier niet eenvoudig voor: „iemand van Engelsche
afkomst"; maar beteekent: „een nazaat der Engelsche Koningen." Melvin
belgt zich, dat deze door onderdanen terechtgesteld wordt; en hierop slaat
het antwoord der Graven, bijbrengende, dat zulks niet door een gewone
Rechtbank, maar door 't voile Parlement en de drie machten des Rijks, is
geschied.
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Melvin.
Triomfen op het lijk van zulk een hooggeboren ?
De Graven.
Nog liever haar dan Vrouw Elizabeth verloren.
Melvin.
Nog liever geen van beide, en bloed met bloed vereend.
De Graven.
Zoo paai men bloed met bloed !
Melvin.
Daar gansch Europe om weent ?
De Graven.
1005 Een korte wijl, totdat het lichaam leit begraven.
Melvin.
Een koningin, van God verrijkt met zooveel gaven ?
De Graven.
Met gaven, lang misbruikt, ten val van menig heer.
Melvin.
Bekommerd met haar kruis en leven, staat en eer.
De Graven.
Wat is er bloeds gestort, om haar in staat to houden !
Melvin.
Iwo Dat treffe op 't hoofd van hen, die haar die moeiten brouwden.
De Graven.
De rust van Engeland en Schotland hangt aan haar.
Melvin.
Die t' elkens vrede zocht en kocht, op heur gevaar ?
De Graven.
Die nooit zich naar des tijds gelegenheid wou vlijen.
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Melvin.
Gewillig, en zoo veel haar errefrecht kon lijen.
De Graven.

1015 Wie 't heerschen luste, leer' zichzelf to buiten gaan.
Melvin.
Zoo verre dit met haar geweten kan bestaan.
De Graven.
Zoo verre zullen wij haar misdaad ook verschoonen.
Melvin.
Gij zult dien grooten zoon in zijne moeder hoonen.
Hoe wil die jonge vorst, hoe wil dat ziedend bloed
1020 Opbobbelen van toorne, en met verbolgen moed
Te paarde in 't harrenas, met zijn gehoonde Schotten,

Gesterkt van over zee, op dit barbarisch knotten
Des overouden stams van zulk een brave spruit,
Het moederslachtig yolk bestoken, niet om buit,
1025 Of roof en snood gewin, maar door het eerlijk vechten,
Zijn moeders ongelijk met bus en degen rechten !
Gen kans stond ooit zoo schoon of 't keerde op 't ongezienst.
1k bid, verschoon Mevrouw, uw eigen kroon ten dienst !
De Graven.
Dat staat geenszins aan ons, aan last en tijd gebonden.
Melvin.
1030 Door uitstel wordt het recht, zoo 't recht zij, niet geschonden.
De Graven.
Wij kunnen niet een uur verlengen haren tijd.
Melvin.
Men scheld' haar niet den hals, maar luttel dagen kwijt.
De Graven.
Wat nut kan uitstel haar, die lang gedoemd zat, geven ?
1015. Z i c h z el f t e b ui ten g a a n: op andere wijze denken of handelen,
dan men gewoon is; zich naar de omstandigheden schikken. — 1029. A a n
las t en t ij d gebonde n: d. i. gebonden aan den last ons gegeven en aan
den termijn, binnen welken die volbracht moet worden.
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Melvin.
'k Verzeker u, men pleit tot berging van haar lever'.
De Graven.
1035 't Is al vergeefs gezweet, geronnen, en gepleit.
Dit schrift is d' eigen hand van hare Majesteit.
Melvin.
De wraaklust heeft misschien de pen dit afgedrongen.
De Graven.
Monarchen teekenen door niemands macht gedwongen.
Melvin.
Zij kan veranderen van opzet en beraad.
De Graven.
1040 En trof er midlerwiji een onheil onzen staat?
Melvin.
Men komt nog tijds genoeg om zulk een bloed te storten.
De Graven.
Wij willen onzen last verlengen nod) verkorten.
Melvin.
Hij eert den zoon op 't hoogst, wie zijne moeder eert.
De Graven.
Den zoon, die t'Edenburg, te Londen niet regeert?
Melvin.
1045 Hij moet Elizabeth door 't Recht der krone volgen.
De Graven.
Die hope paait zijn wraak, hoe grimmig, hoe verbolgen.
Melvin.
Een vorst ontveinst zijn leed, en wreekt dan d' euveldaad
Der ouderen in 't eind met woeker aan hun zaad.
1044. Lees: die zoon moge te Edinburg regeeren, te Londen heeft hij
niets te zeggen.
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De Graven.

Rechtschapen Engelschman liet nooit zich zoo verbluffen,
1050 Dat hij in zijnen plicht, hem opgeleid, zou sullen
Om iemands dreigement. Wie Stuarden ontziet,
Verdient geen eere, daar Elizabeth gebiedt.
Melvin.
Men leest van rechters, die gevangens 't lijf verschoonden,
Met welk de meesters hun, gelijk een weldaad, loonden ;
7055 Dewijl het vonnis lag uit hevigheid geveld.
De Graven.
Dit is met rijpen raad te langzaam ingesteld,
Om nu zoo reukeloos en schichtig in te trekken,
Dat order 't morrend yolk slechts oproer zou verwekken ;
Dewijl 't verkondigd werd bij stekende trompet.
Melvin.
1060 d' Oploopende gemeent' wordt lichtlijk neergezet,

Indien de predikstoel zich wacht dien haat te voeden.
De Graven.
Het is der herdren ambt, hun kudden zoo te hoeden.
Melvin.
Zij hebben naar dit bloed nu menig jaar gedorst.
De Graven.
Uit ijver tot de K erk, gesproken uit de borst.
Melvin.
7065 Hoe ijverde Mevrouw om d' eendracht van Britanje!
De Graven.
Om 't eiland onderdaan te leveren aan Spanje.
1051. S t u a r d e n: evenals de meervouden van alle woorden, die, vroeger
een t aan 't slot hebbende, nu met een d geschreven worden, als hooft,
1 a n t, enz., toch een d hadden en men niet h o often , 1 a n ten, maar
h o o fd en , la n d e n zei, zoo is hier ook het meerv. van Stuart te recht
S t u a r den en niet S t u a r ten geschreven. Intusschen zou het meerv.
Stu a r t s even wettig zijn.
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Melvin.
„Nooit kwetste ik," zegt ze, „'t recht van Engelschman of Schot ;
't Geweten wroegt mij niet ; 'k beroep mijzelf op God,
Die weet hoe vreedzaam ik de tweedracht zocht te schuwen ;
1070 Hoe ik mijn zuster kende, ook zellef in 't herhuwen,
Veel lager dan mijn staat; nadat men 't huwelijk
Met Zweden, met de kroon van Spanje en Oostenrijk
Erglistig had gestuit. Hoe heeft men mij gedolven
In eenen poel van bloed gedompeld in de golven
1075 Van wederspannigheid en laster en verdriet !
Hoe heeft men mij gelokt, getroond in dit gebied,
Met zulk een schoonen schijn van trouweloos beloven,
En van haar staat ontzet, van vrijdom gaan berooven
Een vrouw, ter heerschappij geschapen al te fier,
1080 Gedwongen ter gent, van schildwacht en cipier,
En reis op reis gesleurd van d' eene op d' andre sloten.
Hoe zuiver schouwden mij de besten en de Grooten,
Gesteld tot onderzoek, ook zelf in Norfolks zaak !
Hoe stond ik ooit mijn woord en nooit naar wederwraak !
1085 En eindlijk, nu men hier dit lichaam, aan de keten
Van twintig jaren wroks en kerkers, ziet gesleten,
Verwijst men 't hoofd ter bijle, op een gesmede wet !
Indien Marie dus haar nicht Elizabeth,
(Wiens stoel de Hemel nog op Stuarts wensch wil zegenen)
1090 Met reden en bescheid in 't aanschijn mocht bejegenen ;
Hoe waar het mogelijk, dat zij zou treden tot
Dit schouwspel, en dit hoofd zien gapen op 't schavot ?
Gij, Heeren, kan het zijn, verstrekt nu middelaren,
En eigent u dien roem van 't oir des Rijks te sparen,
1095 Ten minste naar uw macht, voor zulk een weldaad zij
En blijf' de Hoogste uw loon. Helaas! vergeef het mij,
Indien ik wat te brusk een weduwe verwere,
Gedreigd met zulk een val, dien d' Allerhoogste keere !
De Graven.
Vertrek terstond van hier, en breek dees' woorden af;
1100 Dit is maar tijd verkwist ; geen voorspraak schut dees' straf.
BURGON. MELVIN.

Burgon.
Gij hebt uzelven dan voor 't uiterste gekweten?
1084. Lees: hoe deed ik ooit (altijd) mijn woord gestand en stond ik
nooit naar wederwraak.
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Melvin.
Gekweten, en vergeefs wat moeite en tijd versleten.
Burgon.
Zij luisterden ten minste een weinig naar uw bee?
Melvin.
Gelijk een harde rots naar 't ruischen van de zee.
Burgon.

1105 Wat raad dan, om dit hoofd die blinde bijI t` ontrukken ?
Melvin.
Geen raad, geen hoop altoos ; Mevrouw zal moeten bukken.
Burgon.
Men draagt dan koningsbloed nu langer geen ontzag ?
Melvin.
Nog min dan ander bloed, en van gemeenen slag.
Burgon.
Zoo reukeloos 't geheim des Koningdoms ontdekken ?
Melvin.
1110 Men ziet op geen gevolg, hoe breed men dit kan rekken.
Burgon.
De nazaat zal dit stuk vervloeken als een pest.
Melvin.
Men dient zich nu hiervan ; de nazaat vloek' zijn best.
Burgon.
Rechtschapen voorzaat plag op 's nazaats heil te letten.
1102. Men houde wel in 't oog, dat Melvin, in dit geheele tooneel, wel
met gelatenheid spreekt, maar tevens met bittere spijt, die nu en dan in
ironie overslaat. — 1109. Burgon wil zeggen : hoe durft een Koningin het
wagen, zoo onverstandig den glansrijken nevel (het prestige), die de
koninklijke waardigheid ornhult, zelve te doen verdwijnen. Vergelijk ook
het hierachter geplaatste G r a fs chrift.
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Melvin.
Men zoekt, om 's nazaats heil, den godsdienst vast te zetten.
Burgon.
1115 In 't moederlijke bloed, het tergsel van de wraak ?
Melvin.
Beneem veraarden Schot en Engelschman dien smaak I
Burgon.
Ja, wel veraard van deugd, en woester dan Barbaren.
Mel vin.
Zij hopen, door dit bloed zal 't onweer straks bedaren.
Burgon.
Zoo worpt men 't oir des Rijks dien afgrond in den mond ?
Melvin.
1120 Uit vreeze dat de Staat niet strande, en ga te grond.

Burgon.
En wat verzekert hen, na Stuarts dood, voor stranden ?
Melvin.
't Verpletten van dit hoofd der Roomschheid onzer landen.
Burgon.
Na 's moeders dood versterft dit recht op haren zoom
Melvin.
Met zuiver zog gevoed, en beter zog gewoon.
Burgon.
1125 Maar bijster ongewoon te zwelgen zulk een beker.
Melvin.
Hij kieze, nit hope op 't erf, het zeker voor 't onzeker.
I 1 4. D e n godsdienst vast te zetten: versta: het protestantismus
t e grondvesten.
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Burgon.
En koos hij 't hachelijke, en zong zijn moeders zang ?
Melvin,
Zoo gingen zij met hem zijn moeders eigen gang.
Burgon.
Hij breidele bijtijds de Puriteinsche listen.
Melvin.

1130 Dat yolk stelt eere in trotsch met koningin te twisten.
Burgon.
De schepter is te slecht met dit gebroed bewaard.
Melvin.
De koning zwaai' den staf, zij loeren op zijn zwaard.
Burgon.
De straf heeft zonder 't zwaard geen kracht, noch iet te zeggen.
Melvin.
En hierom zoeken zij hun Heeren 't zwaard t' ontleggen.
Burgon.
1135 Wat is een Heer, beroofd van 't opperste gezag ?
Melvin.
Een slaaf des Puriteins, verrijkt door dit bejag.
Burgon.
Zoo drijft de heerschappij op 's yolks geschrei en vuisten.
Melvin.
Dat waren ze, die stout den grootsten Koning kruisten.
Burgon.
Nu kruisen ze Mevrouw, en schreeuwen hemelhoog.
1134. 0 n tl e g g en beteekent hier: op slinksche wijze afhandig maken. —
1136. V err ij k t: n. 1. de Puritein.
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Melvin.
1140 Haar Katholiekheid schijnt te sterk in ieder oog.
Burgon.
Zij schijne vrij, en krone in 't eind haar heilig leven.
Melvin.
Men poogt haar dood een verf van zustermoord te geven.
Burgon.
En tusschen moordenaars hing Christus aan het hout.
Melvin.
Haar leste dag komt op; ik schrik ; mijn hart wordt koud.
Burgon.
1145 0 schandvlek, van geen tijd noch eeuwen uit te wisschen !
Wat zal de kroon hierdoor aan glans en luister missen!
1k zie Britanje nog in 't uiterste gevaar;
De stalen vuist des Schots verward in 't Engelsch haar;
De rechtbijl scherp gewet op 's konings stedehouders,
1150 En 's Kantelbergers hals ; het grauw op zijne schouders
Des ouderlings gezag verheffen op de straat;
En Londen hoofdeloos verscheuren zijn gewaad.
0 schandvlek, van geen tijd noch eeuwen uit te vagen!
Melvin.
Met wat gelaat zal ik den zoon de tijding dragen ?
1155 Hoe durf ik zijnen troon genaken met dees' maar ?
Mij jammert zulk een spruit van vier en twintig jaar.
Wat reden zet hem neer? Wie zal die bloedwel stoppen ?
Hoe kan die held zijn leed verteren of verkroppen ?
Mij dunkt, ik zie, hoe hij ontzind zijn purper scheurt,
1160 De kroon ter aarde smijt, en raast, en kwijnt, en treurt,
En vloekt Elizabeth, en Engelschen, en Schotten ;
1142-1143. Deze beide regels vorderen, om begrepen te warden, een breeder
ontwikkeling; de zin komt hierop neder: „men poogt de doodstraf, over
Maria uitgesproken, daarmede te kleuren of te vergoelijken, dat zij Elisabeth
naar 't leven gestaan, en alzoo een zustermoord bedoeld zou hebben. —
Evenzoo werd Christus tusschen moordenaars aan 't kruis genageld, als
hadde hijzelf zich mede aan moord schuldig gemaakt." — 1149-1153. Dit
ziet op het onthoofden van den Graaf van Strafford, en van den Aartsbisschop Laud, den opstand tegen Karel I, enz.
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Terwijl het schuim des yolks, deze uitgepuurde rotten,
Vast lachen in hun vuist, op kruisweg en op straat ;
Alsof men eere trok uit zoo een euveldaad,
1165 Waarover duizenden van vromen zich bedroeven.
Maar gaan we; 't is geen tijd hier langer te vertoeven.
REI VAN STAATJOFFEREN.

Zang.
Gelukkig Engeland,
Bekende gij 't geluk,
U toegelegd van boven,
Die trotsch de zeekroon spant,
En hebt het uitheemsch juk
Der slavernij geschoven
Van uwen blanken nek ;
't Zij Cesar, 't zij de Noor
U eischte vee en vruchten ;
Gij sluit noch kooi, noch hek,
Uit angst voor wolvespoor,
Noch hoeft geen slang te duchten;
Uw heining geeft een geur
Van roosmarijn ; geen klip
Verbiedt uw strand te naken;
Geen banken schieten veur
Uw havens ; dies geen schip
Zijn vaart behoeft te staken.
0 eiland, waard benijd !
Gij weet niet wat gij zijt.

1170

1175

1 1 8o

I185,

Tegenzang.

1190

1

195

Ellendig Engeland !
Misbruikt gij zoo 't geluk,
U toegelegd van boven,
Dat gij de bloedkroon spant,
En hebt dat schendig juk
Op Stuarts hals geschoven ?
Ja, durft, zoo wreed en valsch,
Nog woester dan de Noor,
Die bijlen schaart op dennen,
Doorhouwen zulk een hals.
Helaas! wie schiet er voor?

1162. Deze uitgepuurde rotten: voor: deze Puriteinen.
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Nu moet gij zelf bekennen,
Dat hier ook slangen zijn,
En wolven, wreed van tand,
Daar d' Eilandin gezeten,
Betoovert met venijn
Geen lichaam, maar 't verstand,
En leit het aan de keten
Van staat, gelijk een dier.
Och, och ! wie troonde ons bier ?
To ezang.

1210

0 alleropperste Behoeder!
0 allerzegenrijkste Moeder !
Wij gaan ons lieve moeder kwijt;
Wat staat den weezen dan te hopen ?
Wat haven houdt zijn boezem open,
Om ons te bergen, daar de tijd
Het rouwkleed, niet den rouw verslijt ?
HET VIERDE BEDRIJF.
MARIA. REI.

Maria.
Ar ijn ziel, eens afgesold op d'ongestuime baren
Der wereld, na verloop van vijfmaai negen jaren,
— Verlangt, als 't moede schip, naar een gewenschte kust
Van veiligheid, en loopt de haven van de rust
Met voile zeilen in, op 't rijzen van de stralen
Der zonne, vroeger op, om mijn geluk t' onthalen
1220 Met levendiger vier en glansen dan ze plag.
'k Begin, door 's werelds damp en nevels, nu den dag
Der zaligen te zien, en vrijdom te genieten
In 't onbenijde licht, na kerkers en verdrieten
En ketens, zonder eind. Het juichende gemoed
1225 Begeert naar zulk een prijs te rennen, door het bloed
Der adren, en omhoog t' aanschouwen, vol genoegen,
Hoe hier de vijanden, geknaagd en bleek van 't wroegen,
En onverzaad van wraak, geen vatten vinden aan
't Onsterflijk deel, de ziel, nu 't lichaam moet vergaan.

1215

1201-1202. Toespeling op Circe, die op haar eiland de vreemdelingen, die
er aanlandden, door middel van tooverdranken in wilde dieren herschiep.

320

MARIA STUART.
R e i.

1230 Och ! och ! gij, koningen van Engelschen en Schotten,
Hoe stappen nu, helaas! uw dochters de schavotten
In stee van tronen op. Wat is ons bang te moe' !
Men vloekt uw afkomst zelf den scherreprechter toe.
Waartoe vervalt de stam der koningen, eilacy!
Maria.
1235 Gelooft me, dat de dag van mijne bruiloftsstaatsie,
Die mij, door zulk een drang van 't juichende Parijs,
Te kerke en kore leide, in 't bruiloftsparadijs,
Daar 't eenig oir des rijks, Francois, op 't heerlijkst praalde,
En in de bloem der jeugd zijn lieve bruid onthaalde,
1240 Nooit blijder scheen dal nu in mijn ontloken hart.
Schept moed, ik zie het honk van mijn geleden smart.
De wereld is maar rook met al haar ijdelheden,
Een oogenblik, een niet. De mensch, die hier beneden
Jet zekers zoekt, is blind. Wat baat een handvol tijd?
1245 Terwiji men grijpt naar 't aardsch, zoo wordt men 't hemelsch
[kwijt.
R e i.
Waar vinden wij een schild om dezen slag te schutten ?
Wie zal ons nu met troost en voorspraak onderstutten?
Och, och! wij gaan Mevrouw, ons alley noodhulp, kwijt!
0 zware nederlaag, na zulk een zwaren strijd!
Maria.
1250 Betrouwt op God, die kan uw schade licht vergoeden;
Die groote Koning zal zijn kinders wel behoeden.
'k Beval u aan de kroon van Frankrijk door mijn pen ;
Indien ik het gemoed van koning Henrik ken,
Hij zal om mijnentwil u alle gunst betoonen,
1255 Met zooveel gunstigen als aan de Seine wonen;
Daar ik, zooveel mijn woord bij mijnen heer vermocht,
Een ieder heb verplicht, en aan mijn trouw verknocht.
Genoegt u met hetgeen ik ieder heb besproken ;
Het heeft mij niet aan veil, maar aan de macht ontbroken.
1260 De tijd verloopt; men wacht ons komste daar beneen;
Dies knielt, en onderstut mijn uiterste gebeen:
Mijn Hartekenner, die daar bovn
Uw stoel met Cherubijnen schraagt,
1241. Honk: huis. 't Eng. home. — 1253. Koning Henrik: Hendrik III van Frankrijk.
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En aller scheptren schepter draagt,
Daar d' Engelen u eeuwig loven,
En eendracht en rechtvaardigheid
En liefde en trouw met blijdschap kronen,
Op nimmer wankelende tronen ; —
Aanbiddelijke Majesteit !
Ontfarm u mijner; sla uw oogen,
Uw alziende oogen, uit gend
Op mij, uw dienstmaagd, die nu ga
Veroordeeld, zonder mededoogen,
Gelijk een offerande, daar
Ik, na veel smaads, mijn bloed ten leste
En al mijn aders geef ten beste,
Ter eere van het Roomsche altaar,
En uwen grooten naam ter eere.
Ontfarm u mijner, die mijn rijk
En staf en purper acht als slijk,
En voor uw kroon mijn kroon verneere.
Versterk me tegens dezen slag,
Den slag, die lijf en ziel zal scheiden ;
Dat mij uwe Engelen geleiden,
Daar ik uw naam betuigen mag;
Gelijk ik, vroom en zonder smette,
Betuigde uw waarheid, in den nacht
Der ketterijen, schoon haar macht
Mij hierom uit den erftroon zette.
Alwetende, aldoorstralend Licht !
Gij kent al wie, van 't Licht verbasterd,
Verblind door staatzucht, bruit en lastert,
En mijn onnoozel bloed beticht.
Indien ik uwen naam belije,
En eere Vader, Zoon en Geest ;
Is immermeer mij waard geweest
De naam van Jezus en Marije ;
Zoo reken niemands ziel tot schuld
Haar onrechtvaardigheid en boosheid !
Vergeef, vergeef het 's menschen broosheid,
Versterk mijn zwakheid met geduld ;
En, mag ik mijnen wensch verwerven,
De Godsdienst leve door mijn sterven !

1265

1270

1275

1 280

1285

1290

1295

1300

R e i.
Zij kloppen voor de deur ; een voorbo6 van den dood !
1305 Waar bergen wij Mevrouw, in 't nijpen van den nood ?
Men komt ons onzen troost en toeverlaat ontrukken.
VONDEL

V.

21
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Wat raad ? Wat gaat ons aan ? Mevrouw zal moeten bukken.
Marie! bid voor ons; Marie, berg Mevrouw !
Och ! berg de koningin! waar blijven wij van rouw !
Maria.

1310 Mijn dochters! zijt getroost; gij kunt, met al dit kermen
En jammeren, ons niet beschutten, noch beschermen;
De tranen baten niet, en zijn een krank geweer.
Vergeefs omhelst gij ons ; uw armen zijn te teer,
De vijanden te sterk, en zonder mededoogen.
1315 Genoegt u aan Gods wil ! Hij roept mij uit den hoogen ;
Mij dunkt, ik hoor zijn stem. Nu sus, mijn kinders ! sus;
Ontvangt den lesten groet, Maries lesten kus!
Mijn kinders, matigt u; gij zult in droefheid stikken :
't Is wijsheid, zich naar tijds gelegenheid te schikken,
1320 Te kunnen sterven, als men immers sterven moet.
Volhardt in 't oud geloof, hetwelk ik met mijn bloed
Bezegel, en zoo wijd gehoorzaamt d' Overheden.
Schept moed , gedenkt mijn ziel voor God in uw gebeden!
DE GRAVEN. MARIA. MELVIN.

De Graven.
Mevrouw ! op hope dat gij heden zijt bereid,
1325 Den last der koninginne, u gistren aangezeld,
Te volgen, komen wij ('t behage u) dien vertoogen ;
Daar ziet gij d' eigen hand, bezegeld voor uw oogen.
Ontschuldig ons: het is de wil der Majesteit.
De Hemel, zoo het schijnt, heeft u dit opgeleld.
Maria.
1330 Ik heb mij onder God en Zijnen wil gegeven,
En vind meer zoetigheids in sterven dan in leven.
Ik ben gereed den dood, ook zonder ongeduld,
't Ontmoeten op het spoor, daar gij mij leiden zult.
Melvin.
Bedrukte koningin! o, steun der vrome zielen !
1335 Gij ziet op 't uiterst bier onwaardig voor u knielen
Een dienaar, wien het drukt, u heden in dien schijn
t' Aanschouwen, en verplicht door uw geld te zijn,
De tijding van uw eind naar Edinburg te brengen.
1326. Vertoogen: vertoonen.
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Helaas ! wat moeten wij, nu God dit lijdt, gehengen !
1340 Hoe durven wij, helaas ! bewust van uwen nood,

Ververschen bij den zoon zijn moeders droeven dood ?
Maria.

Mijn waarde Melvin ! o, mijn willige en getrouwe !
Wat weent gij tevergeefs, en mat u of van rouwe ?
't Is ijdel, dat gij om Marie tranen schreit :
1345 Gij zult haar heden zien, van alle zwarigheid
En jammeren geslaakt, van hartewee ontslagen.
'k Bezweer u heen te gaan mijn zoon de tijding dragen,
Hoe ik standvastig leefde en sterve wel gerust
In 't Katholiek Geloof, van geen verraad bewust.
1350 'k Vermaan hem, over Wien mij 't hart zoo heeft gehangen,
Hetzelfde Roomsch Geloof, van hand tot hand ontvangen,
Uit zijn vaadren mond, t' omhelzen, voor te sta g n,
En in gerechtigheid en peis den onderdaan
Te stieren, zonder zich in 't minst te stellen tegen
1355 Elizabeth, waarop hem d' Allerhoogste zegen'.
Ik heb ons errefrecht bewaard in zijnen glans,
En, trouw aan 't Schotsche Rijk, getrouw volhard bij 't Fransch.
0 God ! vergeef het hun, die mij het licht misgonnen,
En hijgen naar mijn bloed, als 't hart naar versche bronnen.
1360 Mijn Hartekenner, die de zon der waarheid zijt,
En ziet mij door en door, en meet eens ieders tijd,
Gij weet het, kan het niet bij al mijn daden blijken,
Hoezeer ik d' eendracht zocht der beide Koniukrijken ;
Hoe garen ik het vier van tweedracht zag gedoofd,
1365 En 't lichaam van dit land verknocht aan 't eenig hoofd.
Mijn moed loopt over ; kan ik, zonder traan te laten,
Verkroppen al 't verdriet, bij d' oprechtste onderzaten
Voor Gods altaar en eere en Christus' zaak geleen,
En mijn onnoozelheid, door rampen afgestreen !
Melvin.
1370 Doorluchtigste Prinses ! Hij hale uw geest in vrede,
Die alle harten kept. Ik wil uw afscheidrede
En uiterste oorlof trouw verhalen uwen zoon.
De Hemel roept uw ziel tot een volmaakter kroon
Dan deze, kort van duur, en zorgelijkst te heffen,
1375 Daar 's werelds buien eerst gekroonde hoofden treffen.
Ik kus eerbiediglijk (als 't wezen moet) dees' hand,
Den schepter toegewijd, en neem door zulk een pand
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Van onverdiende gunst verlof, ter droevige ure,
En wensch, dat d' Allersterkste uw gangen sterke en sture
Maria.
1380 Gij, Heeren ! mag het zijn, bezorgt dat mijnen stoet
En arrem hofgezin niet anders werde ontmoet
Dan eerlijk en beleefd ; en zij, voor veel verdrieten,
Geproefd in mijnen dienst, de slechte vrucht genieten,
Uit Stuarts armoe nog hun nooddruft toegeleld.
1385 Vergunt mij, daar ik sterf, hun tegenwoordigheid,
En mijnen BiechtvaAr mede, om mij ten steun te strekken.
Vergunt ze, na mijn dood, in vrijheid te vertrekken,
Ter plaatse, daar de nood hen voere, op Gods gelet!
De Graven.
Men staat u 't eerste toe; maar 't leste mocht geschrei
1390 En kermen en misbaar en bijgeloof verwekken.
Onnutte sleep kan slechts d' ellende langer rekken,
Ontstichten al de zaal, en storen het gerecht.
Maria.
Ontzegt men ons, helaas! een bee zoo kleen en slecht?
Dat zou Elizabeth de Zuster niet ontzeggen.
1395 Wat hoeft men veel bewijs, om dit te wederleggen ?
Dees' droeve joffers, dit rampzalig hofgezin
Verzoeken slechts verlof van hare koningin
Te nemen ; ook vereischt de staat en eer der vrouwen,
Dat kamenieren nog haar Vrouw gezelschap houwen.
1400 'k Verbinde mij, beloof en stel mij in voor haar,
Dat geen van alien u zal storen door misbaar
In 't uiterste. Ik bezweer u bij dien eeuwig levenden,
Ontzegt toch nu de nicht van Henderik den Zevenden,
Elizabeths verwante en maagschap voor altoos,
1405 Een boedelhoudster van gansch Frankrijk en Valois,
En dit gezalfde hoofd der Schotten, niet een bede,
Een noodbee, van geen Turk, noch Tarter, woest van zede,
Ooit Christensch mensch ontzeld; of, geldt hier stam noch
[bloed,
Zoo laat de teederheid van 't vrouwelijk gemoed,
1410 Van een verwezen weeuw zoo veel bij u vermogen :
Geen steenrots is zoo hard, of wordt nog wel bewogen.
138o M ij n e n s t o e t: een nomin. emphat., tenzij het vvoord beheerscht
worde door 't volgende o n t m o et in den zin van : „gemoete, bejegene."

MARIA STUART.

325

De Graven.
Mevrouw ! verkies dan zelf hier zes of zeven uit.
Belieft het u, wij gaan u voor op dit besluit.
REI VAN STAATJOFFEREN.

Zang.
1415

1420

1425

1430

1435

1 4 40

Ontvang dees' bron der martelaadren,
Gij, Engelen 1 nu treedt
Haar tegen , zij vergeet
Haar yolk en vaders huis.
Gesproten uit Ferguis,
Dien ouden stam, en honderd vaadren ;
Al koningen, van God geschapen
Ten schepter, ingewijd
In 't aanzicht van den Nijd,
Gezalfd van eeuw tot eeuw.
0 roode Koningsleeuw,
In 't gouden veld van 't Schotsche wapen !
Hoe durven ze uw Leeuwin benauwen !
Hoe ziet men haar zoo tam
Verandren in een lam,
Sneeuwwit van yacht en vlok,
Verscheuren door den wrok
Der Luipaardinne, scherp van klauwen !
Tegenzang.
Men kon den grond der Ketterdommen
Niet leggen, dan verwoed
In dier tieras van 't bloed
En vleesch der Stuar din,
Die Fenixkoningin,
In top van glorie opgeklommen ;
Gesteigerd, na tweeduizend jaren,
Door d' ongescheurde rij
Van d' opperheerschappij,
Wiens ongedwongen staf
Nooit Cesars schatting gaf,
En eeuwig flikkerde op de baren.
Waartoe vervallen de geslachten,

1414. Br on der ma r t ela a d r en: het lichaam de bron van het bloed
genoemd. — 1418. Ferguis: deze zou de eerste Koning van Schotland
geweest zijn en aldaar vierd'halve eeuw \TO& Christus' geboorte geregeerd
hebben. — 1434. Tie ra s: ciment.
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Die, d' eerste van Euroop',
Hun hoofden in den Doop
Begraven onder dit,
Dat Christus' plaats bezit,
En Rome goud en wierook brachten !
Toezang.
Wat baat het, dat Palladius,
Van Celestijn gezonden,
Pelagiaansche vonken blusch',
En zalve Christus' wonden ?
Indien, na duizend jaren rust,
Dit uitgepuurd gebroedsel,
Een pest van boosheid langs dees' kust,
Een Hydra helpe aan voedsel,
Dat Stuart, twintig jaar bemuurd,
Te deerlijk met den hals bezuurt.

1450

1455

1460 Dit treurspel aan te zien mocht geen van ons gebeuren ,
Ten minste laat ons gaan het warme lijk betreuren.
HET VIJFDE BEDRIJF.
BURGON. BIECHTVADER.

Burgon.
Vader ! neem geduld , waartoe vergeefs geschreid ?
Marie, nu ontlast van 't pak der sterflijkheid,
Is t' effens met een sprong twee kerkers hier ontsprongen,
1465 En leeft bij God, omhoog, omlaag, op alle tongen.

0

Biechtvader.
Ik voel in 't harte een strijd van vroolijkheid en druk,
Gemengeld ondereen. Verhaal mij, stuk voor stuk,
Dien uitgang, aangezien de wreedheid, zoo verbolgen
En bits, verbood haar jongste en bloedig pad te volgen,
1470 Toen zij, gelijk een lam, van nooit verzade Wraak
Ter vleeschbank werd geleid, om Gods gerechte zaak.
Burgon.
Nadat ze eens afscheid had van 't hofgezin genomen,
En reede stond om braaf in 't martelperk te komen,
1 450. P a 11 adius: deze was een Diaken, die in 43o door Paus Celestinus
naar Schotland gezonden werd om er de Pelagiaansche gevoelens te bestrijden.
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Zoo traden d' Edelen en bet de Graven voor,
1475 De Burggraaf desgelijks. Zij werd op 't leste spoor
Gevolgd van luttel stoets, ten hoogste zes of zeven,
Getuigen van haar dood en afgepijnigd leven.
Heer Melvin droeg heur na het slepende gewaad.
Zoo kwam ze, in zulk een schijn, als 't licht, dat ondergaat,
1480 Niet zonder goud en glans, waarvoor de nevels breken,
Vol majesteits, gerust ter doodzale ingestreken,
Verwonderd en bedroefd om zulk een avondstond
Der schoonheid, die de wreedste en wildste tijgers wondt.
Het zwart fluweelen kleed bedekt de kuische leden,
1485 Een doek 't gezalfde hoofd, van waar een doek beneden,
Ja, tot op d' aarde toe heel statig nederhangt.
Zij draagt den Bruidegom, naar wien de ziel verlangt,
Van goud om haren hals, zoo schoon van God geschapen.
Zij draagt den Bruidegom, aan 't heilig kruis ontslapen,
1490 En Onze Lieve Vrouws getijboek in de hand.
Men ziet aan haren riem, van goud en diamant,
Den Rozenhoed gehecht, tot een gebedeteeken,
Van hare zachte hand gesleten en gestreken.
Dus volgt Marie vast den Heiland van Kalvaar,
1495 En torst met hem zijn kruis, heur opgeleld zoo zwaar.
Zoo drijft de bleeke maan den nacht voor, zonder hoornen,
Zoo bloeit de lelie blankst in distelen en doornen.
Zij trouwde in andren schijn den schepter te Parijs;
Nu trapt ze op d'aardsche kroon, om die van 't Paradijs.
Biechtvader.
1500 Hoe klopt miju hart ! Ik ben om 't uiterste verlegen.
Getrouwe Christheldin, dat u de Hemel zegen'!
Burgon.
Aan 't hoog eind van de zaal, rondom in rouw gekleed
En laken, stond alree het moordschavot gereed,
Twee voeten hoog, en juist in 't vierkant zes paar voeten,
1505 Bespreid met zwart ; het schrikt d' onnoozle te gemoeten.
Men ziet er eenen stoel, een kussen en een blok;
Het outer van den haat en onverzoenbren wrok,
Gewapend met de bijl, om koninklijke struiken
Te vellen, zoo ze niet naar Puriteinschheid ruiken.
1510 Zij nadert onbeschroonid dit nare treurtooneel,
Van waar ze steigren zal in 't hemelsch lustprieel;
Gelijk een nachtegaal, die, in de kouw besloten,
1512. Kouw: zoo wordt het woord doorgaans uitgesproken, maar meestal
kooi geschreven.

328

MARIA STUART.

Zoo menig jaar geen lucht noch vrijdom heeft genoten,
En, hakende vergeefs naar zon en ademtocht,
1515 Nu eerst een open ziet, en vindt hetgeen hij zocht.
Hier komt ze, en tart den dood en nijd, die leelijk grimmen.
Zij maant Paulet, dat hij voor 't lest haar helpe klimmen,
En, opgeklommen, zet bedaard en even koel,
Niet zonder Majesteit, zich neder in den stoel,
1520 En hoort aandachtiger dan ooit, als onverwezen,
Beal den wreeden last der bloedvriendinne lezen.
De Joden leerden zoo zich spieglen aan 't geduld
Van Christus, stil en stom verwezen, zonder schuld,
Geprikkeld met een kroon van stekelige doornen,
1525 Omringd van menig stier, gedreigd van ossehoornen.
0 Engelander! preekt gij den gekruisten God,
En steekt gij met uw tong een Engel naar den strot ?
Vaar voort met Henriks bloed en Stuarts te verneeren :
Zij zal van dezen troon beginnen te regeeren,
1530 In 't zalig Engelsch rijk, daar haat noch oproer woont,
En d'onderdrukte deugd met eere wordt gekroond.
Biechtvader.
Och, of ik in dien staat heur hart verkwikken konde !
Bur gon.
Haar oogen weidden vast, door al de zaal, in 't ronde,
Begeerig, in 't gezicht van allerhande lien,
1535 Vergiffenis bij God, op haar gebogen knien,
Te vorderen van u, gelijk ze u had geschreven ;
Dan och 1 zij zocht vergeefs, en Christus wil 't vergeven
De boosheid, die te helsch u uit de bloedzaal hield,
En naar heur macht de ziel en t' effens 't lijf vernielt.
1540 Een kamenier, met kracht door 't yolk gedrongen binnen
Het perk, stak op en kreet, als ging 't haar aan de zinnen,
Dat zij Mevrouw, helaas! op dien benauwden dag,
In 't midden tusschen twee schavottrawanten zag.
De koningin vernam ze in 't midden van de koppen,
1545 En wees vast, het was tijd om op den mond te kloppen,
Te zwijgen, naar den eisch des tijds haar opgeleld,
Ten waar ze derven wo g haar tegenwoordigheid.
Biechtvader.
Ik luister en verlang wat Fletcher wilde prevelen.
1521. Beal: Robbert Beale, afgezonden door de vierschaar. -5 53 0. Engels ch rijk: voor: rijk der Engelen. — 1548. Fletcher: deken
van Peterborough. Zie vs. 835 en 1565.
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Burgon.
Die Deken teeg terstond aan 't ratelen en revelen,
1550 En scheen met errenst nog verlegen om de ziel;
Doch zij verstiet dien troost des huichelaars, en viel
Hem telkens in zijn woord, dat hij met Schrift verbloemde,
Naar 's afgronds stijl, die valsch op zijnen Bijbel roemde.
Die rechte schijndeugd dorst wel eischen, dat Mevrouw
1555 Haar jongste zegel nog aan 't bloedrecht steken zou,
Opdat hij, die het lijf slechts ophoudt bij verdraaien,
Zijn glossen op dien tekst ten preekstoel uit mocht kraaien,
En azen Petersburg, zoo zuiver, zoo gezond,
Gelijk hij 't had herkauwd uit Stuarts eigen mond.
1560 Zij zegt: „men mag dien troost, een kranken troost, wel
[derven ;
Ik leefde Katholiek, en ben getroost te sterven
In 't Katholiek geloof; zoo werd ik opgevoed,
Zoo offre ik 't Roomsch altaar mijn kronen en mijn bloed."
De graven bieden haar te stutten met gebeden.
1565 Zij dankt ze voor die gunst ; maar in gebed te treden
Met Onroomsch ijveraar, versmaadt ze met bescheid.
De Kentenaar beschimpt, als bijgeloovigheid,
Het kruisbeeld in haar hand, den afgod, die hem smartte,
En wenscht haar Christus zelf te dragen in het harte,
1570 Zij antwoordt : „het betaamt den Christen 't liefste pand
Te dragen in het harte, en t' effens in de hand,
Om d' oogen door het beeld te slaan, met vast betrouwen,
Op 't afgebeelde heil, bij d' Engelen t' aanschouwen.
Biechtvader.
Standvastige ! sta vast, gelijk een kerkpilaar.
Burgon.
1575 Zoo keert ze 't aangezicht naar d' opgetogen schaar,
Driehonderd vijanden, verlegen met heur lijden:
„Dit schouwspel," zegt ze, „is nieuw, in deze ondankbre tijden
Te zien op een schavot, een vrije koningin
Haar koninklijk sieraad, voor zulk een hofgezin,
15 8o Voor scherreprechter, en gemeente, nederleggen;
Doch Godes wil geschiede, ook zonder tegenzeggen !
Hij blijf mijn tuige ; ik zweer u voor zijn aangezicht,
Dat ik mijn leven nooit het leven van mijn nicht
Noch heuren staat belaagde, of boosheid hebb' bedreven,
1558. Azen: voeden.
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1585 Die waardig zij om dus onwaardiglijk te sneven ;
Ten waar men 't oud Geloof mij oplelde als een vlek ;
Waarvoor ik gaarne sterf, en offre dezen nek
En lesten druppel bloeds. Mijn eenig welbehagen
Omhelst in 't beeld mijn Heer, mijn God aan 't kruis
[geslagen ;
1590 Hij sterk' mijn hoop ! ik hoop, door dezen korten dood,
Bezuurd te zijner eere, in dien gerusten schoot
Der eindlooze eeuwigheid, onsterfelijk te leven,
Bij zoovele Engelen en zielen, als er zweven
En wachten om mijn bloed, hetwelk mijn vlekken spoel',
1595 Gelijk een offerand, te brengen voor Gods stoel."
Biechtvader.
Ik zie hoe d' Engelen haar plaats omhoog bereien.
Burgon.
Men zag hierop terstond zeshonderd oogen schreien,
En onder al dien hoop, die Stuart vloekt en haat,
Is nauwlijks een zoo boos, die niet zijn tranen laat.
1600 Nu knieien ze, en men stort gebéen van wederzijden.
Zij, met de haren, leest ons Lieve Vrouws getijden
Godvruchtig in Latijn, roept God en Christus aan,
Zijn Moeder, d' Engelen, en al die om Hem staan,
Gezaligd en gereed de ziele te bejegenen.
1605 Zij bidt dat God de Kerk, haar rijk en zoon wil zegenen,
De Seine, en ook den Theetns, ja zelfs de koningin
Elizabeth, haar bloed- en errefvijandin.
Zij bidt voor schijngerecht en scherreprechter mede,
En wenscht haar vijanden en vloeken rust en vrede.
1610 Aldus beveelt ze Gode en Christus haren geest,
Herkust het kruisbeeld vast, om Hem, die 't hart geneest,
En spreekt : „O Jezus, wil u mijner toch ontfarmen,
En, eveneens gelijk Gij hingt, met open armen,
Aan 't bloedig kruis gehecht, zoo neem mij, nu ik ga
1615 Ten offer, in den schoot en arm van uw gent, !”
Biechtvader.
Gekruiste, eilaas ! verhoor haar zuchten en gebeden !
Burgon.
Hierop begint ze zich voor 't allerlest t' ontkleeden.
De scherreprechter knielt en bidt vergiffenis,
1586. Opleide: verweet.
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Hem gaarne toegestaan, die al te vaardig is
1620 Om heilloos met zijn hand haar feestgewaad t' ontwijden ;
Een snoodheid, die, te snood, haar geenszins staat te lijden.
z' Ontzeit dien snooden dienst uit edelmoedigheid.
De Joffers helpen dan vol druks de Majesteit
En bruid, gereed om God in 't zalig licht te kussen.
1625 Zij kust ze, en kruist ze in 't einde, en zeit, om haar te sussen :
„Misgunt mijn ziel geen rust van al 't geleen verdriet."
Zij zegent blijdelijk haar dienaars, en gebiedt
En wijst de schreienden te scheiden, te vertrekken,
Die met 't gewijde doek haar vroolijke oogen dekken,
1630 Ja zonder dat ze in 't minst, voor 't grimmen van den dood,
Haar levendige verf in 't aanschijn eens verschoot.
Zoo knielt ze voor het blok, en roept uit deze ellende:
„O Heer! ik hoopte op u; bezwijk mij niet in 't ende ;
Ontvang, ontvang mijn geest !" Zoo buigt ze haren hals,
1635 Nog trotscher dan een zwaan, na zooveel ongevals,
Op 't Puriteinsch altaar. Hoe kan het God verdragen !
Zoo scheidt de moordbijl hoofd en lichaam met drie slagen.
Elizabeth ! nu drink, uit deze oprechte borst,
Maria's bloed, en lesch dien ongeleschten dorst!
Biechtvader.
164o Dat God haar vijandin dit tot geen bloedschuld reken'.
Triomfe! lof zij God, zij heeft den palm gestreken !
Ik kniel uit dankbaarheid; zij heeft dien strijd volstreen.
MARIE, eilaas! gedenk uw dienaars hier beneen !
Burgon.
De scherreprechter grijpt het hoofd op bij de vlechten,
1645 Dat hoofd, door geen berouw aan 't levend lijf te hechten,
Dat bloedig hoofd der ree gekroonde Christheldin,
En, roepende overluid: „God hoede ons Koningin !"
Wordt vroolijk toegejuicht van Graaf en Deken t' zamen:
„Zoomoeten ze vergaan !" De Kentenaar spreekt: „Amen,"
1650 Terwij1 een ceder weent van rouw en hartewee,
Dat, scherper dan de bijl, zoo menig hart doorsnee.
Nog speelt en leeft de ziel in bet de diamanten
Der oogen met haar vier, en blinkt aan alle kanten.
Het lauwe en rookend bloed in zilvren bekkens stremt.
1655 1k weet nauw wat ik zeg, zoo wordt mijn hart beklemd.
1621. Een snoodheid : een schande,een oneer. — 1633. Bezw ijk mij:
verlaat mij. — 1643. Mari e: het woord staat hier met kapitale letters, om
aan te duiden, dat zij nu als martelaresse beschouwd wordt.
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Biechtvader.
Dit martelbloed roept wraak, en houdt niet op van tergen.
Dat zich Herodias uit schaamte ga verbergen,
Versteken in het hof ; zij heeft dien wrok gebluscht,
Al veinst ze zich bedroefd, gesteurd en onbewust.
1660 Zij koelde haren moed ; maar 's overledens asschen
En geest zal haar op 't bed des midnachts nog verassen ;
Des middags aan den disch vervolgen, doodsch en bleek ;
Verandren haar banket en wijn in gal en eek ;
Den slaap en zachte rust in gruwelijke spoken.
1665 Het knagend hart wil haar ten brein, ten kop uitrooken,
Bezwalken al het haar met bang en bloedig zweet.
Zij zal, bij naren nacht verbaasd, met kreet op kreet
Verschrikken hofgezin en hof en kamenieren,
En, als een Razernij, door zaal en kamer zwieren ;
1670 Totdat haar struik verdorre, en elk Maries zoon,
Geheel Britanje door, geluk wensche op den troop.
Burgon.
Wat zien wij? Och ! het lijk, door d' opene gordijnen,
En joffers daar rondom, die bij de lijktorts kwijnen.
REI VAN STAATJOFFEREN. BIECHTVADER.

1675

'680

1685

R e i.
Ontvang ons klachte en lijkgebeden,
0 Roomsche Roos! nog versch gesneden
Van uwen steel; hoe knap
Verliest gij geur en sap!
Hoe ras verwelken en verslensen,
Uw bladers ! Sterfelijke menschen!
Het schoonste, dat gij ziet,
Wat is het schoonste? Niet.
Een oogenblik, een blik gaat strijken
Met d'eere en 't licht der koninkrijken.
Een bui ontkleedt die bloem
Van al haar pracht en roem.
Een nevel, och! voor ons to duister,
Berooft die zon van al haar luister,
Benijdt ons droef gezicht
Dat hartverkwikkend licht.

1657. Herodias: hier: Elizabeth. — 1676. Knap: snel, spoedig.
168i. Niet: niets.

MARIA ST DART.

1695

I 700

I 705

Die flonkrende oogen zijn geloken,
't Aanminnige gezicht gebroken,
Die scherpe stralen stomp,
Het lichaam slechts een romp ;
Dat lichaam, 't welk Valois verwarmde,
Dat den Dolfijn Francois omarmde
Met zulk een gloed en zwier,
Is koud en zonder vier.
Zooveel opeengehoOpte gaven
Zijn t'effens onder 't kleed begraven.
Schenkagien van Natuur,
Wat zijt gij kort van duur !
Het purper ziet zijn glans versterven :
Hier moet de kroon haar luister derven.
0 gaven van 't geluk,
Hoe smelt gij weg in druk !
't Is al vergeefs wat wij vernamen,
Vergeefs gestort een dauw van tranen ;
De lentetijd komt weer,
Dees telge nimmermeer.
Biechtvader.

1710

1715

1720

1725

1730

Geduld, o klachtgenooten !
De kleenen en de grooten
Zijn onderworpen 't lot
Der sterflijkheid, van God
Hun opgeletd op d' aarde ;
Toen d'eerste misdaad baarde
De bleeke en bange dood,
Daar Eve, uw moeder, vlood
(Van d'oude slang bedrogen)
Voor d'aldoordringende oogen.
Of treurt gij om de wijs
Van sterven ? Dees heeft prijs
En eer bij God hier boven ;
Daar d'Engelen haar loven,
Die bij Marie zit,
In 't onbesmette wit,
Gekroond met martelstralen ;
Daar Hemelsche koralen
Verheffen Stuarts deugd,
In 't licht van 's Hemels vreugd,
Door dikke droeve dampen
Van tranen, bloed en rampen,
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Gestegen bij Sint-Jan,
Den ongeveinsden man,
Wiens heilig hoofd verzaadde
De dertele ongenade
Der booze tirannin,
Die, als een looze spin,
Hem ving in 's kerkers netten,
Om namaals haar banketten
Te kronen met dien kop,
Gestoofd in 't bloedig sop
Van zijn godvruchtige aderen.
De martelaars vergaderen,
Na veel verstrooidheids, daar,
Bij deze ontelbre schaar.
Triomfe volgt het lijden
Van hen, die weitig strijden.
Men wisselt wijselijk
Het aardsche om 't eeuwig rijk.
Rei.

1750

1755

176o

1765
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Gelukkig zijn ze, die de schatten
Des rijken Hemels hier omvatten
Met d'overlden, die trotsch,
Gelijk een vaste rots,
Van 't Puriteinsche schuim bedolven,
Ontzag noch storm noch watergolven
Van Babels razernij,
En dolle ketterij,
Uit Wyklefs helsche borst ontsprongen;
Ontzag geen zee vol lastertongen
En adderenvergift,
Gezogen uit de Schrift;
Maar stak het hoofd uit gloénde baren
Van kerken en verwoeste altaren,
Beschimpt door 't nieuw geloof,
Verhit op oudheids roof.
Volstandige / verhoor ons smeeken.
Vertroost uw weezen, die nog steken
In dezen paddepoel;
En offer voor Gods stoel
Ons tranen, die uw lijk besprengen,
Waaronder wij het zuchten mengen
In ons benauwde lucht.
Het schreien, het gezucht
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Verlicht het knijpen van de smarte ;
Het schreien zet den druk van 't harte;
Het doet Marien wel,
Daar zij Emanuel
Met tranen op zijn graf beschreien,
Met liefdeteekenen geleien,
Als wij, een klein getal,
Maries lijk. Waar zal
d'Onzatte wraak het rust vergunnen ?
Wij doer, helaas! al wat wij kunnen.
Al wat ons overschiet
Zijn tranen, anders niet.
Biechtvader.
Verbijt uw droefheid wat ; ik zie de Graven komen,
En tronien, van schrik en boosheid ingenomen;
Zij sidderen uit angst, en schijnen onversaagd.
Mij dunkt, ik voel wat worm hun boos geweten knaagt.
DE GRAVEN. BIECHTVADER.

De Graven.
1790 Die last is uitgevoerd, al 't rijk aan ons verbonden.
Heer Talbot! voort te post, te paarde hene, om Londen,
Van hope en vrees bekneld, te zeegnen met dees' maar,
Waarop het heeft met smart gevlamd zoo menig jaar.
Wat opspraak hierop vail' bij koningen en heeren,
1795 Dat staat niet ons, die slechts bedienaars zijn, te keeren,
Maar zelf de koningin en 't gansche parlement.
Ook is het hoog verraad de wereld door bekend.
Laat vrij den Roomschen draak met zeven hoofden lastren,
En die, van God veraard, den puren tekst verbasteren ;
1800 Rechtschapen Engelschman weet beter, en beseft
Den hood en 't rijksgevaar, eer 't ongeval hem treft.
Hij weet hoe noode wij ons dierverplichte nekken
Begaven onder 't juk van 't noodrecht te voltrekken.
Ja zelf tot belgens toe der wijste Majesteit,
1805 Die met Naar eigen hand ons dit heeft opgeleld.
Hij ziet op perkament, getuigen, blijken, zegels,
Op noodwet, erfgewoonte en welgegronde regels,
Bij oude ervarenheid beslepen, vastgesteld,
1791. Heer T alb o t: de zoon van den graaf van Shrewsbury, werd terstond na de onthoofding naar Londen gezonden met een brief, die nog aanwezig is. — 1795. Bedienaar s: uitvoerders van den gegeven last.
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Tot noodweer tegens moord en lagen en geweld,
1810 En wat men wijders brouwe, om listig in te sluipen,
Het recht van Gods gemeente en staten t' onderkruipen.
Heer Amias ! bezorg dat al het overschot
Van toestel, bij1 en blok, en kussen en schavot,
Behangsels, bekkens, bloed en wat de scherreprechter
1815 Van kleedren of sieraad genoten hebbe, of echter
Verwacht, gezuiverd werde en gansch tot asch verbrand,
Opdat afgoderij en haat en misverstand
Geen stof tot kerkschandaal of weerwraak hieruit vissche
En dit begraven blijf met haar gedachtenisse.
1820 Hoe nu, wie breekt ons 't hoofd met huilen en gezucht ?
Dit janken is onnut, dit ijdele gerucht ;
Men stake al dit gesteen ! Mevrouw, verlost van pijne,
Is doof voor uw gekerm. Men schuive de gordijne,
En drijf ze van het lijk. De ziel, vooruitgetreen,
1825 Bevindt geen baat of troost bij Babels lijkgebeen.
Biechtvader.
Gij, Heeren ! matigt toch en toomt wat uwen tooren
Wij zijn in dat geloof gewonnen en geboren,
En dronken 't met de melk van moeders borsten in.
De Joffers, dood van rouw, om hare Koningin,
1830 Ontlasten het gemoed, en zijn ze 't zielrecht schuldig.
De Graven.
Zij heeft haar schuld betaald ; wat raast gij ongeduldig
En steurt de rust van 't huis 1 Dit kermen komt te spa.
Biechtvader.
Ons bloode hope drijft voortaan op die gent,,
Dat ons 't gebalsemd lijf, wiens ziel met Gode ruste,
1835 Naar 's overleens verzoek, mag vrijstaan, van dees' kuste
Te voeren in den schoot der moeder, op het graf,
Daar heur gemaal Francois zijn kronen met den staf
Zoo vroeg heeft afgeleld, en wacht zijn wedergade.
't Verzoek is kleen ; gedenkt of hij en zij 't u bade 1
De Graven.
1840 Wat grafstede, of wat graf, wat staatsie 't lijk verbeidt,
Dat staat ten minste aan ons, maar aan haar Majesteit,
1815. E ch ter voor achter: later, naderhand. — 1830. 't Zi el rech t:
het recht op de gebeden der nablijvenden, waar de afgestorvene aanspraak
op maakt.
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En eischt beraad en tijd; men mag u eer niet slaken :
Terwijle blijf de kist, van niemand te genaken,
Besloten in de zaal, bewaakt met wacht en slot,
1845 En wachte t' zijner tijd het hoffelijk gebod;
Doch mag ons gissing nu een wijl voorhene draven;
Wij zien de doode haast te Petersburg begraven
Met overdaad van pracht, bij Koningin Katrijn,
En dezen sleep, in rouw en jammerlijken schijn,
1850 Haar volgen achteraan, daar drang van menschen leere,
Hoe licht het wankel rad der Hoven ommekeere.
B i echtvader.
0, zalige Katrijn 1 o, bloem van Arragon I
Die nu zoo lieflijk slaapt, men zag u, als een zon,
In tranen ondergaan, terwijl uw deugden blonken;
1855 En zal uw wedergli, Marie, neergezonken
Beneffens uwe kist, en onder eenen zerk,
Verzellen uw gebeente, in Gods ontwijde kerk;
Zoo troost malkandre nog. Hoe past gij twee te gader,
In leven en in dood! De Moeder en de Vader
1860 Verdrukten U te hard, en buiten schijn van schuld;
De dochter leerde dees de lessen van geduld;
Het strekke u beide omhoog tot rijker martelzegen;
Terwijl wij bier benauwd, gekerkerd, en verlegen,
Ons spieglen aan uw kruis, der vromen eigen lot.
1865 Zoo groeie en bloei de Kerk, zoo ga men recht naar God!

ittiomf
VAN

MARIA STUART.
Z1J SPREEKT :

K roemde op geen doorluchte tronen,
Noch grijzen stroom, noch schoone jeugd,
I Maar
stelde mijn gewijde kronen,
1845. Het hoffelijk geb od: het gebod, dat uit het Hof der Koningin
gezonden zal worden. — 5848. K o nin gin Katrij n: de reeds meer genoemde Katharina van Arragon, verstooten gemalin van Hendrik VIII. —
i g 58-1861. De zin is: de moeder en de vader (van Elizabeth: t. w.: Anna
Boleyn en Hendrik XIII) verdrukten u (Katharina) te hard, zonder dat gij
eenige schuld hadt: en de dochter (Elizabeth) leerde deze (Maria) geduld
oefenen.
22
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TRIOMF VAN MARIA STUART.
Uit liefde tot de hoogste deugd,
Godvruchtigheid, in Godes handen,
Van wien ik ze al te leen bezat,
En hierom, in benauwde banden,
Beoogde en koos een wisser schat.
Hoe schielijk vloeiden d' andre henen !
Mijn koninklijke bruidegoom
Gelijk een lelie is verdwenen ;
Toen most ik, tegens wind en stroom,
In mijn verwilderd Eiland zwerven,
En zien onmenschelijken haat
(Boosaardig woedende in 't bederven
Van Christus' Rijk en mijnen Staat)
Naar mijn Godvruchtig harte steken,
Dat, al t' oprecht, die valsche nicht
En basterdbroer zoo snoode treken
Min toebetrouwde, dan hun plicht
En 't Vreeverbond, gesterkt met eeden ;
Maar Helsche staatzucht stak den brand
Des oorlogs aan in alle steken,
En joeg den zegen uit mijn land.
In 't barnen van die moordkrakeelen
Verdubbelde ik mijn eedlen moed,
Op Gods geleide, wiens bevelen
Ik waarder schatte als staat en bloed.
Laat d' onbeschaamde lasterlogen
Uitbraken haar vergif en gal,
Het schijnrecht vrij zijn wet vertoogen,
Vervloekt gesmeed tot mijnen val;
Het is vergeefs mijn faam te smoren,
Die op der wijzen tongen leeft,
En hare loftrompet laat hooren,
Zoo ver de zon haar loopbaan heeft.
Gelijk besnoeide loten bloeien ;
Het graan versterft eer 't rijker wast,
De lelien in doornen groeien ;
De palmen steigren tegens last; —
Zoo triomfeert de deugd na rampen,
Die, hemelhoog door druk gevoerd,
Haar glorie ziet gevaagd van dampen
Des lastermonds, uit spijt gesnoerd.
Heldinnezielen voegt, na 't strijden,
Aileen dees' uitgelezen kroon;

19. Bast erdb r oér : Murrey. — 43. Gev aagd: schoongeveegd van.
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Hoe feller wean het hart doorsnijden,
Hoe grooter, hoe volmaakter loon.
Wie zich getroost voor God te sterven,
Zal 't eeuwig rijk en leven erven.

Prudenter 1).

45etuistnis
UIT

KAMDEEN,
ELIZABETHS HISTORIESCHRIJVER,
EEN PROTESTANT.
It was het jammerlijk einde van Maria, Koninginne der
Schotten, dochter van Jacob den Vijfde, Koning van
D
Schotland, Nichte van Hendrik den Zevende, Koning van
Engeland, uit deszelven oudste dochter geboren, en oud zes en
veertig jaren, het achttiende jaar van haar gevangenisse; d' allerstandvastigste Vrouwe in haren Godsdienst, uitnemende Godvruchtig,
bovenmate kloekmoedig, voorzichtig boven den aard der Vrouwen,
en overschoon en bevallig, en te stellen onder het getal der
Vorstinnen, die uit haren gelukkigen staat in ellende vervielen.
Nog een kind zijnde, werd ze van Hendrik den Achtste, Koning
Eduard ; van Hendrik den
van Engeland, voor zijnen ..
Tweede, Koning van Frankrk, voor zijnen zone Francois om
strijd tot een schoondochter aangezocht ; in haar vijfde jaar naar
Frankrijk gevoerd, in het vijftiende aan den Dolfijn getrouwd. Zij
bloeide, als koningin van Frankrijk, een jaar en vier maanden.
Na haars gemaals overlijden in Schotland wedergekeerd, en met
Hendrik Stuart d' Arlei herhuwd, baarde ze Jacob, den eersten
Monarch van Groot-Britannia. Zij werd van haren basterdbroeder
Mouray, en andere ondankbare en staatzuchtige onderdanen vervolgd, van het rijk afgezet, en in Engeland gejaagd ; van sommige
Engelschen (naar het gevoelen der degelijksten en vroomsten),
genegen hunnen Godsdienst te behouden, en Elizabeths behoudenis
te zoeken, verschalkt ; van anderen, ijverig om den Roomschen
Godsdienst te herstellen, tot heel gevaarlijke raadslagen aangepord;
en onderdrukt door de getuigenissen van haar afwezende Secretarissen, die door loon omgekocht schenen. Neffens haar graf werd dit
grafschrift geplakt, en terstond afgerukt:
1) Pruden ter: zie over dezen schuilnaam Oud-Holland, I, bl. 108 en
273. — Getuigenis. Kamde en : William Camden, beroemd Engelsch
geschiedschrijver, die in 1623 overleed. — R. 17. d'A rlei: meer gewoonlijk wordt de naam D ar nley gespeld.
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GETUIGENIS UIT KAMDEEN.

VOORBI JGANGER,
ARIA, KONINGIN VAN SCHOTLAND,
DOCHTER DES KONINGS VAN SCHOTLAND,
WEDUWE DES KONINGS VAN FRANKRIJK,
BLOEDVRIENDIN EN NAASTE ERFGENAME
DER KONINGINNE VAN ENGELAND;
BEGAAFD MET KONINKLIJKE DEUGDEN
EN KONINKLIJKE GROOTHARTIGHEID ;
EEN RECHTSCHAPEN KONINKLIJK LICHT;
HET SIERAAD VAN ONZE EEUWE;
LEIT HIER, DOOR EEN BARBARISCHE WREEDHEID
EN TYRANNI1 UITGEBLUSCHT;
NADAT ZE DIKWIJLS, MAAR VERGEEFS,
ZICH OP HET RECHT DER KONINGEN BERIEP.
EN DOOR HET ZELVE EERLOOZE VONNIS
IS MARIA, KONINGIN VAN SCHOTLAND,
EN ALLE KONINGEN, HAAR NAZATEN,
DOOR HET BEROOVEN VAN HAREN STAAT, EN GELEDEN HALSSTRAF,
ONDER HET GEMEENE EN GERINGE VOLK GEREKEND.
EEN NIEUW EN ONGEHOORD SLAG VAN BEGRAVEN,
DAAR DE LEVENDEN B1J DE DOODEN GELEGD WORDEN;
WANT GIJ MOET WETEN, DAT, MET DE HEILIGE ASSCHE
VAN DEZE HELDINNE MARIA,
HIER DE MAJESTEIT VAN ALLE KONINGEN EN VORSTEN
GESCHEND EN TER AARDE LEGT:
DOCH DEWIJL DE MAJESTEITGEHEIMENIS
DEN KONINGEN GENOEG HUNNEN PLICHT AANWIJST,
ZOO ZAL IK STILZWIJGEN.

M

VAARWEL.

6retfocOrift tit (15rafbict3i
DOOR

KONING JACOBU S, MET GOUDEN LETTEREN OP WIT MARMER, ZIJNE
MOEDER TER EERE GESTELD, IN DE KERK TE WESTMUNSTER.
ONAE memoriae & spei aeternae, MARIAE STUARTAE, Scotorum
Reginae, Franciae Dotariae, Jacobi V. Scotorum Regis filiae,
haeredis unicae Henrici VII, Anglorum Regis, ex Margareta
majori natu filiae (Jacobo IV Regi Scotorum matrimonio copulata)
proneptis, Eduardi IV Anglorum Regis ex Elisabetha filiarum
suarum natu maxima abneptis, Francisci II, Gallorum Regis Conjugis, Coronae Angliae dum vixit certae & indubitatae Haeredis,
& Jacobi Magnae Britanniae Monarchae potentissimi Matris.
Stirpe verê Regia, & antiquissima prognata erat, Maximis totius
Europae Principibus agnatione, & cognatione conjuncta, & exquisitissimis animi & corporis dotibus & ornamentis cumulatissima,
(veriim ut stint variae rerun' humanarum vices) postquam annos
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plus minus viginti in custodil detenta, fortiter & strenue (sed
frustra) cum malevolorum obtrectationibus, timidorum suspicionibus,
inimicorum :capitalium insidiis conflictata esset, tandem inaudito
& infesto Regibus exemplo, securi percutitur;
Et contempto mundo, devicta morte, lassato carnifice, Christo
Servatori animae salutem, Jacobo filio spem Regni & posteritatis,
& vivis verbis caedis infaustae spectatoribus exemplum patientiae
commendans, pie, patienter, intrepide, cervicem Regiam securi
maledictae subjecit, & vitae caducae sortem cum coelestis Regni
perennitate commutavit.
VI Idus Februarii.
Anno Christi MDLXXXVII.
Aetatis XLVI.
VERTALING.
,,

Er goeder gedachtenisse en op de eeuwige hope van

MARIA

STUART, Koningin van Schotland; Koningin Douairiere van

Frankrijk ; dochter van Jacobus V, Koning van Schotland;
eenige erfgenaam van Hendrik VII, Koning van Engeland, als
zijne achterkleindochter uit zijn oudste dochter Margaretha (gehuwd met Jacobus V, Koning van Schotland); nazaat van Eduard
IV, Koning van Engeland, uit zijn oudste dochter Elizabeth ; echtgenoote van Franciscus II, Koning van Frankrijk ; bij haar leven
ontwijfelbare erfgename der Kroon van Engeland ; en moeder van
den zeer machtigen Koning van Groot-Britannia, Jacobus I.
„Zij was gesproten uit echt koninklijken en overouden bloede ;
met de machtigste Vorsten van Europa door bloed- of aanverwan tschap verbonden ; overladen met de uitgelezenste gaven en
versierselen naar lichaam en geest: (maar, gelijk de lotgevallen
der menschen wisselvallig zijn) nadat zij nagenoeg twintig jaren
in gevangenschap was gehouden, en to worstelen had gehad tegen
de aantijgingen der kwaadwilligen, de vermoedens der vreesachtigen,
de lagen harer doodvijanden, ten leste — tot een ongehoord en
noodlottig voorbeeld voor de Koningen, met de bij1 is ter dood
gebracht ,
,,En alzoo de wereld verachtende, den dood overwinnende, den
beul vermoeiende, heeft zij haren zoon Jacobus de hoop op haar
Rijk en afkomst, en den toeschouwers van haar rampzalig sterven
met levender stemme een voorbeeld van lijdzaamheid aanbevelende,
godvruchtig, geduldig, onverschrokken, haar koninklijken hals aan
de gevloekte bijl onderworpen en dit wankel levenslot met de
onvergankelijkheid des Hemelschen Koninkrijks verwisseld.
„VI der Iden van Februari (18 Febr.) 't jaar na Christus
MDLXXXVII, oud 46 jaar."
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splendor, rarae si gratia formae,
SI generis
Probri nescia mens, inviolate fides,

Pectoris invicti robur, sapientia, candor,
Magnaque solantis spes pietate Dei,
Si morum probitas, divi patientia fraeni,
Majestas, bonitas pura, benigna manus,
Pallida fortunae possint vitare tonantis
.Fulmina, quae monies sanctaque templa petunt:
Non praematurd fatorum sorte perisset,
Nec fieret moestis tristis imago genis.
jure Scotos, thalamo Francos, spe possidet Anglos,
Triplice sic triplex jure corona beat;
Foelix, hail nimium foelix, si turbine pulso
Vicinam ferro conciliasset oftem:
Sed cadit, ut terram teneat, nunc morte triumphal,
Fructibus ut sua sees pullulet inde novis:
Victa nequit vinci, nec carcere clausa teneri,
Non occisa mori, sed neque capta capi.
Sic vitis succisa semi/ foecundior uvis,
Sculpiaque purpureo gemma decore micat.
Obruta frugifero sensim sic cespite surgunt
Semina, per multos quae latuere dies.
Sanguine sancivit foedus cum plebe Jehova.
Sanguine placabant numina sancta patres.
Sanguine conspersi quos praeterit ira penates.
Sanguine sio'crnata est quae modo cedit humus.
Farce tuos, satis est, infandos siste dolores,
Inter funestos permanet ilia dies.
Sit Reges mactare nefas, ut sanguine posthac
Purpureo nunquam terra Britanna fivat.
Exemplum pereat caesae cum vulnere Justae
Inque malum paeceps author 4- actor eat.
Sic meliore sui post mortem park triumphal;
Carniiices sileant, tormina, claustra, cruces.
Quern dederant cursum superi Regina peregit ;
Tempora laeta Deus, tempora dura dedit.
Edidit eximium fat() properante Jacobum,
Quern Pallas, Musae, Delia fact colunt.
Magna viro, major natu, sed maxima partu,
Conditur hic Regum filia, sponsor, parens.
Det Deus ut Natus, quoque qui nascentur ab illo,
Aeternos videant hic sine nube dies.
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VERTALING.

Oo luister van geboorte en wond're aantreklijkheden,
Een onverbreekbre trouw, een hart, der deugd verknocht,
Oprechtheid, wakk're moed, geleerdheid, reine zeden,
Een vrome zin, die kracht alleen van boven zocht,
Ooit machtig waren 't lot, het grimmig lot te wenden,
Welks bliksemvuur het liefst den hoogsten bergtop klooft,
Nooit had dees' aard zoo vroeg haar levensdraad zien enden,
Nooit zoo ontzetbren slag zien dalen op haar hoofd.
Drie Koningskronen zag haar jeugd zich tegenstralen:
De Schotsche viel haar toe als Jacobs wettig oir :
De Fransche kwam door d' Echt haar om den schedel pralen:
En die van Engelandhield haar de toekomst voor.
Gelukkig, --had ze intijds het oproer mogen fnuiken
En zich verzeek'ren van des nabuurs hulpbetoon :
Zij moest verwelken ; — maar om schooner weer te ontluiken
En 't hoofd te sieren met een zegenrijker kroon.
Verwonnen ziet zij zich den zegepaim geschonken :
Ze is in den kerker vrij en leeft door haren dood.
De wijnstok zal, gesnoeid, met rijker trossen pronken:
De harde slijpsteen vormt de kei tot puikkleinood.
Het ongeachte zaad blijf lang in de aard bedolven:
't Ontwikkelt zich en zoekt zijn weg naar vrijer lucht,
Om over 't veld eerlang als voedzaam graan te golven,
Met gouden halmen, zwaar van rijpe korenvrucht.
Met bloed bezegelde Jehova zijn verbonden :
Des Hemels gramschap werd vanouds gezoend met bloed
't Met bloed gemerkte huis werd vrij geschouwd van zonden ; —
Dat ook haar bloed voortaan 't beproefde land behoed`.
Neem hier het leed een keer. Geen dag zij meer vernomen,
Den vloekb'ren dag gelijk, die haar ter dood zag gaan.
Geen bloed moog' na dees' tijd in 't dierbaar England stroomen,
En geen vloekwaarde beul de hand aan Vorsten siaan.
Zij 't voorbeeld, dat zij gaf, het leste, aan de aard geschonken :
De les, door haar verschaft, moog' alien heilzaam zijn.
Het moordschavot verval ; 't heeft bloeds genoeg gedronken:
Dat pijnbank, kerkerhol en boei en beul verdwijn.
Zij heeft den loop volbracht, op aard haar voorgeschreven,
Door zoete vreugd gestreeld, door bittre smart gegriefd,
Zij heeft in haren zoon een Koning ons gegeven,
Door Pallas en de Muze en Febus teer geliefd.

Z

Vertaling van de hand van Mr. Jac. van Lennep.
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Hier rust zij, Koningstelg en gade en moeder tevens,
Groot door geboorte en echt, maar door haar zoon het grootst.
Blijf deze vrij van ramp tot aan de grens zijns levens,
En onverstoorbaar heil bestraal' zijn laatste kroost.

6rafocOrift.
Stuart kroont dit graf.
MAria
Zij gaf, gekerkerd op dien grond

5

i0

Des Rijks, daar heur met recht een staf
En gouden kroon te halen stond,
Dat schoone hoofd, gekroond van Schot,
Gehuwd aan 't Fransche schepterlot,
Geduldig over aan 't schavot.
Getroost u, dat bier 't lijf verrott' ;
De ziel, ontkerkerd, voer naar God,
Om daar te heerschen op den troon.
Standvastigheid ontbeert geen kroon.

CiDe stionbe pars.
AAN ONZE VREDEVADERS,
Vaders des Vaderlands,
DE HEEREN

BURGEMEESTERS VAN AMSTERDAM.

U berst een bron van blijdschap uit onze aders,
Op 't klinken van de zilvren Vreêtrompet,
Daar gij een wijze op 's werelds Vrede zet,
0 Amsterdamsche, oprechte Vredevaders!

N

5
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Uw wijsheid holp d' Oranjesnoeren vlechten,
En banden, daar 't Geweld aan left getemd,
De barsche Krijg, zoo lang van rust vervremd,
En op wiens hart geen vredewensch kon hechten.

Europe, ja, al d' aardkloot, met vier deelen
Des aardkloots, rolt u juichende te moet,
Naardien gij stopt den Wel van 't burgerbloed,
En d' eerste smoort dees' Hydra van krakeelen.

DE GETEMDE MARS.
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Nu kronen u de burgers in uw veste,
Dewijl gij gaarne uw eigen nut vergeet,
En hangt uw zorg en arrebeid en zweet
Aan 't Vaderland en algemeene beste.
Ai ! handhaaf zoo het wit der oorelogen,
Den Prijdon, uw bevochten errefgoed,
Dat ieder duike in schaduw van dien Hoed.
Zoo bloeie uw stad in eendracht en vermogen !

DE GETEMDE MARS.
E wereld had, van weelde en voorspoed dronken,
Jupijn getergd en zijne Majesteit
Nu jaren lang zijn eisch en recht ontzeld;
Dies zijne wraak in 't eind begon t' ontvonken.

D
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„'t Is tijd," sprak hij, in 't midden van de Goden,
„Dat Mars ons Recht beware met zijn zwaard ;
De menschen zijn te wijd van deugd veraard:
Zij passen noch op wetten, noch geboden."
Door 's Vaders last klom Mars op zijnen wagen,
Getrokken van twee wolven, wreed van muil ,
Het aardrijk schrikte, en kende ze aan 't gehuil;
Een voorspook van afgrijselijke plagen.
Zoo hoort in zee de zeeman 't onweer ruischen,
Dat hem genaakt en dreigt met doodsgevaar;
Hij neemt hierop bijtijds dien voorboti waar,
Eer 't water ziede, en luid beginn' te bruischen.

Op dat gerit, dien storm, uit Ma yors' oorden,
Op 't rollen en het hollen van zijn as,
Began het al te dreunen wat er was,
Het
Schelt,
de Rijn, de Donau en zijn boorden.
40
Al 't ongediert' van menschen, diep gescholen
In berg en bosch, in woud en wildernis ;
Al wat veraard, verwoed, verwilderd is,
Komt naar dees' lucht gestoven uit zijn holen.
17. Het wit der o or e lo g e n : versta, bf: het doel, waartoe deze
(tachtigjarige) oorlogen gevoerd zijn, — of: het doel, dat, in 't algemeen,
oorlogen wettigt. — 19. Van di en Hoed: van den Vrijheidshoed.
37 . U i t Ma y ors' o o rden: d. 1.; van de zijde, waar Mayors (Mars)
vandaan kwam.
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DE GETEMDE MARS.
Men zag al 't schuim tot heiren t' zamenrukken,
De Roof, de Moord, de Vloek, de Stokebrand,
Geweld, Verraad. Megeer bedekte 't land
Met eenen vloed van gruwlijke ongelukken.
Het stof begon tot aan de lucht te wassen,
Gelijk een zee van zand en rook en smook ;
De zon, die uit den Oosten opkwam, dook
Voor 't weerlicht van geweer en harrenassen.
Toen viel een nacht van rampen, zooveel jaren,
Op 't hart des yolks, dat sedert geenen dag,
Geen schemerlicht van vreugd of voorspoed zag,
Maar ging bedrukt in duisternissen waren.
Men zag, helaas ! nu langer bij Been starren,
Of zon en maan, maar bij den lichten brand
Van stad op stad ; van overrompeld land
En Staten, aan 't verbijstren en verwarren.
Dat hongrig vier greep d' uitersten van Spanje
Van weerszijde aan, 't oproerig Lissabon,
En Katalonje, en 't razend Roessiljon;
De brand sloeg voort in Ierland en Britanje.

65

70

Italie, ook aan 't blaken ondertusschen,
Brocht water aan, en schutte vast den brand,
Die van 't gebergte en Adriatisch strand
Haar overviel, en lastig viel te blusschen.
Ja, d' oorlogsvlam sloeg over in de daken
Van Krete, daar het uit de bare zee

6z. 't Oproerig Lis sabon: dit ziet op het gebeurde in 1640, toen de
Portugeezen het Spaansche juk, waaronder zij door Philips II gebracht
werden, afwierpen, en Jan, Hertog van Braganza, tot Koning uitriepen. -63. Katalonje, en 't razend Roessiljon: in 't zelfde jaar 1640 begaven zich de inwoners van Catalonia onder hest gebied van Frankrijk, en
gelukte het zelfs Lodewijk XIII, Roussillon, 't welk tot dien tijd een deal
daarvan uitmaakte, te bemachtigen : welk laatstgenoemd Graafschap dan
ook bij den vrede van 1659 aan Frankrijk verzekerd bleef. — 64. I erl and
en Britanje: dit ziet op de burgertwisten onder Karel I. — 65-68.
Waarschijnlijk is hier de bedoeling : ofschoon ook Italic van den zeekant
door den vijand (inzonderheid door de Turken) bedreigd werd, wist het
hem door kloeke maatregelen tegen te houden. — 70. Krete: in 1644
was Kreta door de Turken aangetast, die het sedert bemachtigden.
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Zijn kroon verheft. Dat deed Europe wee:
„Och ! 't is hoog tijd, hoog tijd om op te waken."

75
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Zoo riep ze en zag terugge naar Sicilje,
Dat eiland in een gloed van oproer staan ;
Die vlam, van daar, in 't hof te Napels slaan,
Tot bijstren schrik der Rijken van Kastilje.
Zij ging Jupijn haar nood en jammer klagen:
„Och! Vader, och! wat baat me nu mijn faam,
En dat een deel der wereld mijnen naam,
Zoo dier gekocht, in eeuwigheid zou dragen?
Bewilligde ik uw min tot zulk een ende?
En schonk ik u den bloesem van mijn tijd,
Om aan te zien hoe Mars mijn bruidsschat rijt',
Verscheure, en schenne, en dompele in ellende?

85

Verwaarloost gij het land van uw geboorte,
Uw voedsterplaats, die u het leven gaf?
Vergeet ge uw wieg, en aangebeden graf?
Onthaalt nu Mars mijn vijand in die poorte?

D'erfvijanden, die mijn geluk benijden,
90Gansch Azie wil mij met macht aan boord;
De Lybiaan stuwt zijn gedrochten voort.
Hoe kan 't Europe ontworstlen of ontrijden ?"

95

Der Goden Tolk daalt neder op die klachten,
Opdat hij Mars in 't veld terugge roep',
Daar hij braveert, in 't midden van den troep,
Verhit op bloed en moord en menscheslachten.
Maar Mars, ocharm ! in stede van bedaren,
Verbittert op den oppersten Jupijn,

71. Europe: hier wel het werelddeel, maar vertegenwoordigd door de
Phenicische Prinses uit de fabel, die er haren naam aan gaf, nadat zij door
Jupiter in stiersgedaante was geschaakt en naar Kreta was gevoerd. Zij
wordt bier ook in verband met dit eiland genoemd. Zie wijders vs. 77— 84.
. Napels: dit ziet op den opstand onder Mas-Anjello, in verband met
—75
herhaalde oproeren in Sicilie. — 85. Het land van uw geboorte:
wederom Kreta, waar Jupiter geboren was. — 89. D'er fv ij an den: de
Turken. — 91. De Lybiaan: de Barbarijsche Roofstaten. -- Z ij n g edr och ten: zijn roofschepen. De beeldspraak, waarvan Europe zich bedient, wordt bier voortgezet. — 93. Der Go den Tolk: Mercurius.
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Scheldt d' aarde kwijt, om Heer van al te zijn,
En rukt te hoop de kracht der oorlogsscharen.
Hij roept: ,,nu staakt dit snood gevecht, gij Reuzen !
Brengt bergen aan van muurwerk; schept uit puin
Van woeste steen een stormkat, steil en schuin,
Om Jupiter het bekkeneel te kneuzen.

105

Ho

115

120

Al lang genoeg verzaad van bloed en tranen,
En menschevleesch; wij moeten hooger gaan :
Wij moeten naar den opperschepter staan,
En ons een weg ter eeuwige eere banen.
Hij heeft zich eens van Reuzen vrijgevochten,
En onder wicht van rotsen hen bekneld;
Nu zwichte hij ten leste voor 't geweld
Van helden, die het aardrijk t' onderbrochten."
Zoo sprak hij, en al 't puin rees op bij hoopen
Tot aan de lucht ; daar zag de Majesteit
Der Goden Mars met al zijn heir bereid,
Gereed en heet, om daadlijk storm te loopen.
Hier viel een storm van boven en van onder;
De hemel stond in enkel vier en gloed.
Het buskruit week den bliksem niet een voet;
De bergkortouw versufte voor geen donder.
De hemel kraakte, en al 't gestarrent schudde,
Gelijk de bladn, bij buien, aan een boom.
De hemel scheen een wagen zonder toom,
Al 't hemelsch heir een herderlooze kudde.

125

Neptuun verloor den drietand, die de stranden
En rotsen schudt. De Krijgsgod wrong Vulkaan
Den moker uit zijn vuisten, onder 't slaan,
En klonk den staf van staal uit Pluto's handen.

99. Versta : laat de Aarde met rust, om de opperheerschappij over den
Hemel — en dienvolgens over alles — te bemachtigen. — mi. D i t
snood gevecht: dit onbeduidend, armoedig gevecht, dat geen eer of
voordeel aanbrengt. — 121, 122. Twee sierlijke regels en waarin door behulp van gepaste woorden en herhaling van gelijke aanvangletters een
tooverachtige uitwerking verkregen wordt. Men hoort als 't ware den
hemel k r a k en, de starren schudden en de b 1 ad e r en beven aan de
boomen.
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Hij brak de speer van Pallas, rukte 't wapen,
Meduzes hoofd, van haren slinken arm,
En schrikte voor geen slangen, die nog warm
En klam van gift, naar bloed en aders gapen.
Alcides most zijn handknots nederleggen.
De Wijngod zag vast naar zijn panters om ;
En Tritons schulp was, bij trompet en trom,
Te heesch, te schor, om vijanden t' ontzeggen.
De gansche burg des Hemels stond verlegen ,
Saturnus maaide al wat naar boven kwam,
Totdat hem Mars de kromme zeisen nam,
En die gebruikte in plaats van zijnen degen.
Toen zag Jupijn zijn Recht in twijfel hangers,
En 's Hemels kans aan 't keeren, slag op slag.
Zijn vijand had geen ooren tot verdrag,
Noch waft geen wet van hooger hand ontvangen.

145

Wat raad, Jupijn ? Uw hof begint te blaken.
Uw bliksem trof voorhene Faeton,
Den stouten zoon en voerman van de Zon,
Die 't al verbrandde en zengde uw hooge daken.

De Vader zag om troost uit allerwegen,
150 En nit de lucht van Neerland een Godin
In eene wolk verschijnen, meer noch min
Als Venus komt te wagen aangestegen,

155

160

Als Pallas door den hemel aan komt strijken.
't Most Pallas zijn, of Venus zelf, of geen
Van beide, of uit haar aangezicht gesneen,
Om twee ineen gemengeld te gelijken.
Gerustheid schijnt uit haar gezicht te stralen.
D' olijfkrans,versch gevlochten, dekt het hoofd.
Haar aanschijn elk een blijden dag belooft,
En troost al wat zijn adem niet kan halen.
Het wit gewaad, bezaaid met groene olijven,
Verrijkt ze met een glans van majesteit,
Die hooger draaft dan 's menschen sterflijkheid
Bereikt. Zoo komt ze allengs wat nader drijven.

536. T'ontz eg gen: den oorlog aan te kondigen. — 565. Groene
o 1 ij v e n : zoo staat er in de oorspronkelijke uitgave, de latere hebben :
gulde o 1 ij v en, wat even goed is, wanneer er namelijk aan olijven gedacht wordt, die in 't kleed „geborduurd" zijn.
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De wagen wordt van Nederlandsche Leeuwen
Zachtmoedig voortgetrokken door de lucht.
Zij luistren mak naar heure roede en tucht,
En weten nu van brullen, noch van schreeuwen.

170

175

180

Men twijfelt of dit Cibele mag wezen;
Maar z'is te jong, en voert geen torenkroon.
't Is Juno niet, op haren leeuwetroon,
Noch Ceres, voor wiens sikkel slangen vreezen.
Ootmoedigheid en liefde voor haar zwieren,
En ademen een dauw en frisschen geur.
De lucht ontlaat, en krijgt een blijder kleur.
Men hoort rondom de vogels tierelieren.
Zoo plag in Mei de Morgenstar te klimmen,
Voor 't rozespoor van 't blanke schemerlicht,
En trok naar zich een ieders aangezicht,
Eer nog de zon haar pruik hief uit de kimmen.
Toen riep jupijn : ,,rij aan, rij aan, gij Schoone I
Betem nu, met een lonk van uw gezicht,
Den barschen God, die voor geen bliksems zwicht:
Geen schooner park aan 't loof van uwe krone."

185

190

195

200

Dus nadert zij den God der oorelogen ;
Die staakt den storm, als hij dat aanschijn ziet.
Hij ziet zich blind en kent die Godheid niet,
En zuigt terwij1 de vonken uit heur oogen.
Een luchtje speelt, en zwaait de blonde lokken
Om hals en nek. De minnelijke mond,
De roode roos, op 't sneeuw der wangen, wondt
Het hart des Gods, dat walgt van al zijn wrokken.
't Geweer ontzijgt vanzelf zijn ruwe handen.
Zij stijgt hierop omlaag, en vleugelt vlug
En bindt hem bet zijn armen op den rug
Met geen metaal, maar zachte Oranje-banden.
Zoo drijft ze Mars groothartig voor haar widen,
En voert hem in triomf heel Nedrland door.
Haar volgen op dat zegenrijke spoor
Een dikke drang en wolk van dankbre zielen.

172. Voor wiens sikkel slangen vreezen: versta: die de haar
gewijde akkers van ongedierte zuiver houdt. — 175. D e lucht ontlaat:
klaart op.
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Die zingen: „lang regeer' de Vreegodinne,
Zoo lang verwacht ! zij maakte Mars gedwee,
En stak zijn zwaard, dat bloedig zwaard, in scheê.
Dat Nijd noch Tijd haar schepter overwinne!"
Gedicht in den jare 1647, in Oogstmaand, op hope van den algemeenen Vrede.
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GREGORIUS THAUMATURGUS,
MIJNEN GEBOORTEHEILIGE.
r_Eboorteheilig, Wonderwerker
Gregorius, die door 't geloof
2. Gr egorius: de hier bedoelde Heilige wordt ook genoemd Greg orius van N e o c aesar ea, uit welke plaats hij geboortig was. Zijn ouders
waren heidenen en hadden den jongen Theodorus — gelijk zijn naam eerst
luidde — in hunnen godsdienst opgebracht. Van jongs of een groote
neiging voor de studien gevoeld hebbende, lei hij den eersten grond daarvan
in zijn vaderland, en ging vervolgens eerst naar Alexandria, toen naar
Athene, en eindelijk naar Berytus in Phenicie zijn letteroefeningen voortzetten. Omstreeks het jaar 234 begaf hij zich met zijn broeder Athenodorus
bij Origenes, die toenmaals te Caesarea in Palestina openlijk leeraarde. Van
dezen in de wetenschappen en tevens in de godsdienstleer onderwijs ' genoten hebbende, keerde hij vijf jaren later naar zijn vaderland terug en
werd door Fedimus, Bisschop van Amazen, te Neo-Caesarea tot Bisschop
aangesteld. Toen hij echter deze waardigheid ontvlood, begaf zich Fedimus
in de kerk, deed een gebed tot God, wendde zich vervolgens tot Gregorius,
alsof die tegenwoordig ware geweest, en beval hem, het Bisdom te aanvaarden. Dit vernomen hebbende, liet Gregorius zich overreden en keerde
terug naar Neo-Caesarea. Ofschoon hij het aldaar met de zaken van het
Christendom deerlijk gesteld vond, zoodat zelfs het getal belijders van het
Evangelic niet meer dan zeven bedroeg, bracht hij het door zijn ijver en
voorbeeld zoo verre, dat er bij zijn dood niet meer dan zeventien heidenen
geteld werden. Gedurende de vervolging, door Keizer Decius tegen de
Christenen ingesteld, droeg hij de meest nauwgezette zorg voor zijn kerk
en kudde; doch hijzelf zag zich genoodzaakt te wijken en zich een tijdlang
voor 't onweer schuil te houden. Weder te voorschijn gekomen, had hij
veel last te verduren van de naburige, nog Heidensche, volksstammen. In
't jaar 265 woonde hij de Kerkvergadering te Antiochie bij, die gehouden
werd tegen Paulus van Samozate, en stierf den zeven tie nden Nov e mb e r deszelfden jaars. Gregorius van Nyssa en anderen schrijven hem vele
wonderwerken toe, als b. v., dat hij, door het teeken van 't kruis den duivel
uit de kerk verdreven, bergen verzet, meren uitgedroogd, vloeden in hun
loop tegengehouden, en andere merkwaardige feiten meer verricht zou
hebben, waardoor hij dan ook niet ten onrechte aanspraak kon waken op
den naam van „wonderwerker." Hij liet onderscheidene schriften na, als
b. v. Panegyricus ad Originem: Metaphrasis in Ecclesiasten: Brevis fidei
expositio : Epistolae, enz.
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Des afgods onverlichten kerker
Zijn vastgeboeiden zielenroof
Ontrukte, Bergen kost verzetten,
En stroomen stuiten ; Oostersch Licht,
Die Cesars stad aan Jezus' wetten
Verknocht; ontvang mijn Boortedicht
In uwe gouden schaal, vol reuken,
En offer het voor 's Lams gestoelt',
Nu zestig jaar het voorhoofd kreuken,
Het bloed in d' aderen verkoelt,
Het haar besneeuwt, mijn tijdgenooten
Mij vast bezwijken, voor en na,
Rondom en aan mijn zij geschoten,
Terwijl ik hier nog strijde en sta
Op schildwacht, reede alle oogenblikken
T' ontworstelen het zielgevaar
Van 's werelds zorgelijke strikken,
Verstrek me een schild en beukelaar,
Waaronder ik Gods naam mag eeren,
Vrijmoedig zinger 's hemels lof,

25

30

35

Omhoog gevoerd op Engleveeren,
En vlechten uitgelezen stof
Tot kransen en altaarfestoenen,
Op uwe feest, mijn Jaargetij,
Hetwelk mij leert de Godheid zoenen
Als Slachtmaand, meer dan half voorbij,
Den zonring sluit op mijn verjaren.
Hoe slijt het leven, als een kleed!
Waar is de vlugge tijd gevaren,
Dat dierste kleinood, waard besteed
In aandacht en bespiegelingen
Van God en 't allerhoogste goed,
En wat wij van den Zoon ontvingen,
Die door de stralen van zijn bloed
Ons zuiver wiesch, en openbaarde
De beste Perle, die zoo diep

5, 6. Zie het hierboven aangeteekende. — 7. Ces a r s stad: NeoCaesarea, de hoofdstad van Cappadocia of Poutus. 53. M ij n t ij dg eno o t en: Reael, Plemp, Baeck, Victorijn, Mostaert, Hooft Wuytiers, enz. —
14. Mij vast bezwijken: mij ontvallen. — 26. Op uwe feest: het
(of, zooals Vondel schrijft), de fe es t van St.-Gregorius valt in op zijn
sterfdag — zie het aangeteek. op vs. 2 - die tevens de geboortedag van
onzen dichter was. — 27. De Godheid zoenen: versta hier: naar de
gebruiken der Kerk, mijn vrede met God maken. — 28, 29. Gewis kon de
dichter op geen nauwkeuriger en gelukkiger wijs zijn geboortedag aanduiden. -- 33. A an d a c h t: in den zin van: godvruchtige overpeinzing.
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Begraven lag, bestulpt met aarde,
40Eer Hij ons tot Zinn Waarheid riep,
Uit geen verdienste, maar genade.
Gelukkig zijn ze, die v66r 't end
Met vleesch noch bloed niet gaan te rade,
Noch dit verganklijk element.
De
melk der voedster, slimme wennis,
45
En d' eerste plooi van errefleer
Wordt spa verleerd door beetre kennis,
Zoo lang men d' Ootmoed nog ontbeer' ,
Die schiet te traag haar eedle wortelen
In steen van 't eigenzinnig hart,
50
Hetwelk verhardt in tegensportelen,
En bij zijn opzet blijft verward.
Geboorteheilig, die in 't midden
Der Zaligen uw zetel hebt,
Volhardt voor mij en elk te bidden
55
Bij Hem, die licht uit duister schept!

Reigte

XL"

DER

KONINKLIJKE PRINTE.
DEAS SUPEREMINET OMNEIS.

0 Agent, gij hebt naar 't leven
Mij d' opwassende Heldin
XLII. Vroeger is reeds gewag gemaakt van de nauwe vriendschapsbetrekking, die er bestond tusschen Le Blon, den Agent van 't Zweedsche Hof
bij dat van Engeland, en Vondel. Het schijnt, dat Vondel hem verzocht
38. De beste Perle: hiermede bedoelt Vondel de Katholieke Kerk.
Vergelijk wat hij in zijn Toetssteen zegt:
Tot datme, door een klaerder buck
Van 't weereltlijck en kerkelijck
Ontdeckt wiert in een schooner dagh
De Perle, die verborgen lagh,
Waervoor men 't al met winst verliest.

44. Dit vergankl ij k element: waarschijnlijk wordt hier de „aarde"
bedoeld. — 4 5-47. De zin is : het valt zwaar, zich een leer, welke men
als kind van zijn ouders ontvangen en als met de melk ingezogen heeft,
aan welke men later is gewoon geraakt, en die ons door overlevering is
bijgebleven, weder te ontwennen. — 48. d' 0 otmoed: staat hier in den
zin van „knechtelijk geloof." -- 5o. In steen van 't eigenzinnig
hart: beter ware hier : „in het steen" enz. of: „in steen van eigen-

zinnige harten." — Afzetsel. Deas supereminet omneis: zip gaat
alle godinnen te boven. Aen. I vs. 501.
VONDEL V.
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In uw brief volmaakt beschreven:
Maar wat is uw wit en zin ?
Dat mijn rijm met doove verve
Zulk een print en kunstjuweel,
Zulk een teekening bederve?
Ai, verschoon mijn slecht penseel.

I0

I5

Mag mijn bloode hand niet vieren?
'k Zal dan echter eens bestaan,
In die heerelijke zwieren
En uw schaduw, ga te slaan
Hoe dees' kroon der Koninginnen
Als in eenen ring besluit
Wonderen van veel Godinnen,
Zulks dat d' afgunst op haar stuit.
Juno kome omhoog vrij pralen
Met haar pauwen en gewaad,

had om eenige mededeelingen aangaande de jeugdige Vorstin, die thans de
teugels van het Zwedenrijk, na haars vaders dood door een Rijksraad
bestuurd, zelve in handen had genomen. Le Blon voldeed aan dit verzoek,
en zond aan Vondel een of bedding van Koningin Christina, vergezeld met
een omstandige beschrijving, hem tevens uitnoodigende, naar aanleiding
daarvan, hare hoedanigheden in dichtmaat te verheffen. Wat de Agent van
haar gezegd had, is niet bekend; doch zijne voorstelling zal wel naar waarheid geweest zijn en niet veel verschild hebben van die, welke de geschiedenis van Christina geeft. Volgens de schrijvers, die in de gelegenheid zijn
geweest, haar te zien en te beoordeelen, bezat Christina veel belezenheid,
had zij veel op met bekwame en kundige lieden, jegens welke zij zich zeer
mild betoonde: was zij voorts edelmoedig, open, vlug van geest en bevatting, doch bijwijlen zonderling in haar gedrag, haar kunne verloochenende,
gaarne in kleeding, in houding en bewegingen den man nabootsende, levendig,
veranderlijk in haar neigingen, en somwijlen al te vrij in haar bewoordingen.
Zij was noch schoon noch leelijk te noemen; had groote trekken, een mannelijk voorkomen en een weinig regelmatige gestalte. Over 't geheel zeide
men van haar, dat de natuur zich blijkbaar vergist had, toen zij aan iemand,
die, naar geest en lichaam, aldus bewerktuigd was, alleen datgene onthouden
had wat noodig was geweest om er een man van te maken.
Wanneer wij nu in aanmerking nemen, dat dit oordeel over Christina
eerst na haar overlijden geveld werd, terwijl Le Blon haar beschreef toen
zij nog in den eersten bloei was der jeugd, en wij dus kunnen aannemen,
dat zijne beschrijving, ook al was zij niet gevleid, minder hard en sterk
gekleurd moet zijn geweest, dan zullen wij tot de erkentenis komen, dat
Vondel, in dit gedicht, waarbij hij natuurlijk het prisma der poezie gebezigd
heeft, niet verre van de waarheid is afgeweken.
9. Mag mijn bloode hand niet vieren: min duidelijk, voor: mag
ik niet toegeven aan mijn zucht om de Koningin te beschrijven.
13. Kroon der Koninginnen: voortreffe1. Zwieren: trekken.
ijkste onder de Koninginnen.
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Rijk van majesteit en stralen,
Trotsch van opzicht en gelaat ,
Deze komt met leeuwen brullen,
Die in 't wapen, trotsch en heet,
Manen schudden, staarten krullen.
Deze zaait haar kroon in 't kleed.

Zij vergeet het vrouwentimmer,
Daar de manlijke achtbaarheid
Heur naar d' oogen ziet, en nimmer
Dan verwondert van haar scheidt.
Joffers zijn slechts aangenamer,
30 Daar ze 's avonds rusten gaat,
Of zich kleedt in hare kamer,
's Morgens voor den dageraad.

25

Wanneer Overste en Kornellen,
Daar ze draaft, of zit, en staat,
Haar omringen, of verzellen,
35
In het hof, op weg, en straat,
Komt ze als een Minerve aanstooten ;
Schijnt ze een Pallas, braaf van aard,
Uit heurs vaders brein gesproten,
40Daar ze 's vaders roem bewaart.

45

50

Een kastoor bedekt de vlechten,
Een pluimage den kastoor;
Of ze zonder helm wou vechten.
En zoo stuift ze alle andren voor.
Laat haar zon en muggen steken ;
Zij ontziet noch zon, noch lucht.
Zoo betoomt ze de gebreken
Van de traagheid, die ze vlucht.
Ziet Le Blon heur lokken zwieren,
Als zij moedig henenrijdt
Na ar den gaarde van de dieren ;
Hij belacht den bleeken Nijd,

21. Met Le e u w en: de Leeuwen van het Zweedsche wapen. —
25. V r o u w en ti m m e r: vrouwenverblijf, pronksalet. — 28. Dan v e rwonder t: „dan met bewondering" zouden wij thans met een eenmaal
geijkt germanisme zeggen. — 29-32. De zin is: alleen din houdt zij zich
met vrouwen op, wanneer zij heur dienst behoeft om zich uit- of aan te
kleeden. — 37. A ans t o o te n: aanrijden, aanwandelen. — 38-4o. De zin is :
evenals bij Pallas of Minerva, die uit het hoofd van Jupiter was te voorschijn gekomen, schijnt ook bij haar de krachtvolle geest van haar vader
en diens roem te blijven Leven. — 41. Een k a s t oor: een kastoren hoed.
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Daar ze bliksemt met pistolen,
Schermt en springt en loopt en rent
Als Achilles in de scholen
Van zijn Chiron was gewend.
Thetis zoon in joffrekleeren,
Binnen Lykomedes' hof,
Vlamde op schild, op helm en speeren,
En rechtschapen krijgsmansstof,
Als Kristijn op zwaard en wapen,
Op een bus, of op een boog.
Laat Vorstinnen bloemen rapen;
Wapens flikkren in haar oog.
Themis spreekt geleerde orakels
Door haar mond, waarmee zij 't yolk
Leidt, gelijk met gouden schakels,
Als een Godheid uit een wolk,
Van een ieder aangebeden,
Toegejuicht, terwijl ze rijdt
Door haar rijken, rijk van steden,
Die ze voor geweld bevrijdt.
Maar indien ze schiep behagen
In het krieken van den dag
Door het woud het wild te jagen,
En het vreeslijk boschzwijn, zag
Elk heur aan voor een Diane,
Die het spits biedt beer en zwijn,
Op het spoor, of van de bane,
In een heide, of een woestijn.
Zoo kwam Dido 's morgens stappen
Uit haar kamer, van 't paleis,
Daar een jachtpaard, bij de trappen
Van den hove, reis op reis

57-58. Thetis' zoon, Achilles, die, door zijn moeder aan 't Hof van Koning
Lycomedes in jufferskleeren verborgen was, ten einde te beletten, dat hij
deelnam aan den oorlog tegen Troje; doch die, toen Ulysses, als koopman
vermomd, aan gemeld Hof aankwam en zijn waren voor de juffers uitstalde, dadelijk naar een zwaard en helm greep, onder de uitgekraamde
kostbaarheden aanwezig, en daardoor herkend en mede naar den krijg gevoerd
werd. — 63. Vor s tin n en: voor : andere vorstinnen. — 7o, 71. R ij d t ....
R ij ken, r ij k: weder het geliefkoosde spelen met kianken en aanvangletters. — 81-88. Zinspeling op hetgeen bij Vergilius voorkomt glen. IV,
vs. 135-139, waar Dido beschreven wordt, toegerust om ter jacht uit te rijden.
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Stond en trappelde, en grootmoedig
Speelde op 't mondstuk, wit van schuim,
Brieschte, en haak te snel en spoedig
Haar te voeren op het ruim.
Laat ze zich met riemen roeien
Naar heur lustprieel, Zwart-zee;
Venus kan niet schooner bloeien
In haar opgang, daar ze alree
In het parlemoer komt varen
Naar het Cypersch eiland been,
En zich spiegelt in de baren,
Daar nooit zon zoo schoon op scheen :
Of z' is Thetis op het water,
Daar gansch Pelion op wacht:
Z' is een kuische Kleopater.
Cydnus voert geen schooner vracht,
Daar Antoon zijn Bruid bejegent,
Haar galei van rijkdom blinkt,
Al de stroom haar groet en zegent,
En de riem van zilver klinkt.

105 Kleopatre dreigde Augusten
Op te komen met een macht,
Diep verzopen in haar lusten,
Zonder nadruk, zonder kracht:
Maar Kristin gewent haar leden
Door een mannelijke vlijt,
110
Schuw van wulpsche dartelheden,
Tot een spiegel van haar tijd.
Zoo gewende Hippolyten
D' Amazonen ; trotsch in 't veld,
9o. Z w art-zee: een koninklijk lustslot aan zee. — 92. D a a r z e: ze
is hier Venus. — 94. Het Cy p er s ch eiland: het eiland Cyprus. —
98. Gansch P elion: de berg Pelion, in Thessalia gelegen nabij den Ossa
en den Olympus, wordt hier genomen voor de Goden zelven, die er hun
verblijf hidden. — 100-104. Dit ziet op het bezoek, 't welk Cleopatra aan
Antonius bracht, en bij Welke gelegenheid zij, in een prachtige galei gezeten, zelve als de Mingodin gekleed en omringd van Gratien en nymfen,
langs de rivier Cydnus naar hem toe zeilde. — io5-108. De zin is: toen
Cleopatra (tot bijstand van Antonius) haar oorlogsmacht afzond tegen
Augustus, was zij in wellusten verzonken, en kon dus niets wezenlijks uitrichten.— 113. Hipp oly ten: Hip p oly te was de moeder van Hippolytus.
Hier wordt het woord genomen voor „een koningin der Amazonen in 't
algemeen."
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Meer en stroomen op te bijten,
Af te stooten held op held,
Sneeuw en hagel te verduren,
Berg noch afgrond aan te zien,
Op te klautren steile muren,
Daar de mannen weer uit bien.
Daalt ze in een ontdekte mijne,
En een ader van metaal,
Z' is een andre Proserpijne,
Rijk van koper, ijzer, staal ;
Rijk van onderaardsche schatten :
En die schoonheid loopt gevaar
Dat haar ook een God mag vatten,
Eer 't de lijfwacht wordt gewaar.
Zou de Graangodin van Pruisen,
Hare moeder, niet bestaan
Land en strand en zee te kruisen,
Langs een ongebaande baan,
Om deze eedle spruit te zoeken,
Die ze bij Gustavus won,
En doorsnufflen alle hoeken,
Of men ze ergens vinden kon.
Och, zij zou met Zweden schreien,
En gaan dolen overal,
Op het water met galeien,
Of in bosch, en berg, en dal;
En alom Kristine roepen.
Och, wie heeft mijn kind beloerd?
Jaagt hem na met heele troepen.
Och, wie heeft ze weggevoerd?
Blon gelooft de Rijksrad,n zouden
Staken al dat Duitsch gevecht,
Kwam een Godheid hun t' onthouden
Zulk een Rijkspand tegens recht:

121-127. In een ontdekte mij n e, enz.: de mijnen van Zweden werden
omtrent dezen tijd, vooral door de zorg van den Hollander Lodewijk de
Geer, al meer en meer ontgonnen. — 129-136. De zin is : zou de moeder
der Koningin — Maria Eleonora van Brandenburg — niet, ook evenals
Ceres bij den roof van hare dochter door Pluto, Christina overal gaan
opsporen, indien deze eens geroofd werd ? — Dat zij hier G r aango din
genoemd wordt — en uit dien hoofde bij Ceres vergeleken — is om den
rijken graanbouw, waardoor het eigenlijke Pruisen bekend is,
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Zweden zou kortouwen planten
Voor de poort van 't nare hof,
En dien muur van diamanten
Brijzelen tot gruis en stof.
'k Zag den Helhond bij de Gotten
Door Stokhollem omgevoerd,
Door heel Zwedenrijk bespotten,
En dien dollen muil gesnoerd
Met een ijzren band van Zweden,
Om drie halzen stijf en vast,
Door die barsche wapensmeden,
Daar hij langer bijt noch bast.
Laat d' aloude Faam onze ooren
Niet verbazen met een smook
Van volmaaktheen en Pandoren ;
Kluchten, droomen, wind en rook :
Vrouw Natuur smolt al heur gaven
In dit eenig schoon, wiens lof
Zonder schaamrood wel mag draven
Tegen 't wijdberoemdste hof.
Want heur Mei draagt bloem noch blaren,
Maar een herrefst, rijp van ooft;
En haar jeugd, zoo jong van jaren,
't Geen een ouderdom belooft.
Welk een lot wil hem gebeuren,
Die haar trouw wordt toegeleid,
En de minnelijke geuren
Van dees' frissche Majesteit.
't Rijk verwacht uit haar zijn zonen,
En het koninklijke bloed,
Toegeheiligd aan drie kronen,
En den hoogen koningshoed
Met een wereldkloot geladen,
Daar 't gekroonde hoofd mee praalt,
Trotsch op zooveel wapendaden,
En den palm, door 't sneeuw gehaald.

150. 't Nare ho f: de hel. Zweden, wil Vondel zeggen, zou de hel zelve
belegeren en beschieten, om Christina terug to halen. — 167. Dra y en:
om den prijs dingen.
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Mag dees' Noordstar triomfeeren
Over Mars in vollen vree
Al dat woeden hem ontleeren,
't Bloedig slagzwaard in zijn sched
Zeeglen, en het stormen staken,
Moe van wraak, en wapenroof;
Geen robijn zal schooner blaken
Aan haar kroon als Pallas' loof.

iDt AttuD3otbaftro.

c

LANDSPEL.
Pax optima rerum.
[Vrede is het hoogste goed.]

INLEIDING.
En 3o Januari 1648 werd te Munster de vrede gesloten,
die aan den oorlog met Spanje een einde maakte. Er was
algemeene vreugde in de Noordelijke Nederlanden en in het
bijzonder in Amsterdam, dat zijn handel dikwijls belemmerd had
gezien door den oorlog of daardoor werd teruggehouden van het
beginnen van nieuwe handelsoperaties.
Die dankbare, feestelijke stemming gaf Vondel aanleiding tot
het maken van eenige fraaie gedichten, als de Getemde Mars,
den Vredezang, enz.
De vrede werd 5 Juni op luisterrijke wijze te Amsterdam afgekondigd. Op het midden van den Dam waren drie hooge tooneelen opgericht, alwaar achttien vertooningen plaats hadden, zes op
ieder tooneel. De samenstelling daarvan was opgedragen aan
Samuel Coster, Jan Vos en Geeraerd Brandt.
Doch, behalve deze voorbijgaande vreugdebedrijven, werden er
tot herinnering aan den vrede ook gedenkstukken van meer blijvenden aard vervaardigd. In de Oude Kerk bevonden zich achter
het groote koor twee beschilderde glazen, in het eene waarvan
het kronen van Filips den Schoone, hetwelk de Nederlanden aan
Spanje bracht, was afgebeeld. Het andere werd weggenomen en
op last van de Regeering vervangen door een ander, waarop
Filips IV werd voorgesteld, het Munstersch verdrag, waarbij de
Nederlanden voor vrij erkend werden, overreikende. Op een ander
glas werden aangebracht de wapens der Burgemeesteren, die sedert

D

192. P all a s' 1o o f: de olijf narnelijk, als zinnebeeld van den vrede.
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de verandering der Regeering in 1578 het gezag binnen Amsterdam hadden uitgeoefend.
Het schoonste aandenken aan den vrede was evenwel het landspel van Vondel, dat 7 Mei 1648 voor de eerste maal in den.
schouwburg werd vertoond. De dichter had zijn stof voor dit gelegenheidsstuk niet aan de geschiedenis, maar aan het rijk der
verbeelding ontleend.
,De dichter had een fabel noodig, die hem gelegenheid gaf
zichgeheel vrij te bewegen. Een feestspel, dat openlijk de worsteling der gennieerde Gewesten met Spanje vermeldde, dat de namen
der overwinnaars noemde, wilde zijne pen niet ontvloeien. Hij
wilde zich in een zuiver fantastisch land terugtrekken, waar hij
jubelen mocht over de gelukkige toekomst zijner geliefde stad."
Hij koos daartoe den vorm van een landspel en volgde daarin
van verre TASSO ' S Aminta na, zooals door Dr. J. ten Brink in de
zooeven aangehaalde studie over dit gedicht is aangetoond.
De Leeuwendalers werden tijdens Vondels leven nog viermalen
vertoond: op 1 1 en 14 Mei en 2 en 23 Juni 1648.
In onze dagen werd het met grooten bijval bij de 2ooste verjaring van Vondels sterfdag (1879) in den Stadsschouwburg te
Amsterdam en in den Koninklijken Schouwburg te 's-Gravenhage
ten tooneele gebracht, terwij1 het bij gelegenheid van de herdenking van Vondels geboortedag (1887) te Antwerpen werd vertoond.

DEN HEERE

MICHIEL LE BLON,
AGENT DER KRONE EN KONINGINNE VAN ZWEDEN,
BIJ DE DOORLUCHTIGSTE

MAJESTEIT VAN GROOT-BRITANNI1.
MIJNHEER,
Ichters zijn niet doorgaans zulke ongelukkige waarzeggers, of
men ziet somtijds, ook buiten alle hope, gebeuren hetgeen
zij een goede wijl te voren spelden. Dat getuigt ons de profetie des Stroomgods van de Maze, die, eenige jaren geleden, den
Hollanderen dit voorzong :

D

R. 13. Zijner geliefde stad: Dr. J. ten Brink. Het Lantsfiel van 7oost
1864, bl. 117. — Ofidracht, 3. Te voren
spelden: voorspelden, vooruit verkondigden.

van den Vondel, in De(n) Gids,
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Zoo word/ met vier het eeuwig vier gebluscht,
Zoo vreet de vlam des Hemels taaie roe,
En HENRIK houdt de heerbaan van August,
En sluit de poor/ van 't gruwlijk oorlog toe.
Dees' vroolijke dag, deer' gouden dag is ten lange leste eens opgegaan. Wij hooren de zilveren vredetrompet den Vrede inblazen.
Wij beleven hetgeen we nauwlijks gelooven, namelijk het gewenschte
einde des eeuwigen oorlogs, die den ganschen wereldkloot met
zich omtrok, en in een gedurige bloedkoortse en onruste hield.
Prins Vrederijk Henrik heeft zijnen naam met de daad, en alle
zijne oorlogstriomfen en laurieren, met eenen eenigen Vredetriomf,
en den gezegenden olijftak gekroond, en ons den vrede, zijnen
lesten adem, tot een gelukkig testament nagelaten. Hierom mag
de Hollandsche melker, in de schaduwe des beukebooms gedoken,
den Hemel en hem wel ter eere zingen :

0 Matelief 1 ik hou gewis een God,
Een Godheid, hole ons aan dit vreedzaam lot.
Ik wil Hem ook opoffren mijn gedachten,
En lam en mars, het puik der kudde, slacken;
Dewijl Hij mij laat weiden zoo gerust,
En spelen wat mijn hart begeert en lust.
Wij mosten dan mede op het spoor van Virgilius (die, in 't geruste bezit van zijn hoeve en landgoed hersteld, Augustus aldus
met Herderszangen eerde) den Hoogen Mogenden Heeren Staten,
d'assche van den Nassauschen vredeheld, uit keizerlijken stamme,
Willem, zijnen eenigen zone, Prince van Oranje, en onze Burgemeesteren, die getrouwe Vredevaderen, dit landspel toespelen,
hetwelk wij Uwe E. opdragen, die, een rechtschapen Nedrlanders
aard, uit den bloeienden welstand der Nederlanderen niet dan
blijdschap kunt scheppen, en wiens onbloedig ambt eigenlijk beR. 4. Zie Stedekroon van Frederick Henrick. — 6. Den Vre de
inblaz en: evenals men spreekt van „de kermis inlui de n", zegt Vondel
hier : „den vrede i n bla ze n," voor „dien met trompetgeschal verwelkomen,
binnenhalen." — 16. Ma telief: een eigennaam (zie het Landspel zelf,
vs. 1384); doch hier gekozen om zooveel to zeggen als : beste maat, lieve
makker. — 16-21. Navolging van een brok uit Vergilius' Eersten Herderskout. Men vergelijke deze vertaling met die van den geheelen zang,
die achter de Leeuwendalers, en met die, welke later, als een deel van den

berijmden Vergilius, volgen zal. — 24. Den Hoogen Mogenden:
Hoe kon dit Vondel uit de pen vloeien ? Ho o g is een bijw., dat tot versterking dient van 't b. v. n w. Mogenden en alzoo onverbuigbaar blijft.
Ware 't anders, men zou ook in den 'sten n. v. Hooge Mogend en
zeggen.
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staat in vrede tusschen drie en vier kronen aan te voeden en
t'onderhouden, en Koninkrijken door zachte zijden bander van
vriendschap en eendracht onderling te verbinden. Heerlijke paleizen zijn zelfs Koningen en hun Gezanten en Agenten zoo aangenaam niet, of het lust hun somtijds, ten platten lande, bij
simpele herders en akkerluiden, zich te vermeiden, en hoffelijke
grootschheid en pracht voor kleenheid en eenvouwigheid te verwisselen. Gij naamt, om u somtijds van gewichtige bekommeringen wat t'ontlasten, altijd geenen lust in historieschilderijen van
vorsten, vorstelijke personages, en trotsche hofgebouwen, maar ook
dikwijls in kunstige landschappen, dorpen, en gehuchten, van
boeren en herderen bewoond; en zaagt er met genoegen zelfs de
Goden uit den hemel, in de gedaante van sterflijke menschen,
den stokouden Filemon en Baucis, onder hun rieten dak vergasten, hun schamele hut in eenen rijken tempel, hen beiden in
boomen veranderen. Hierom durven wij den Heer Agent te vrijpostiger ditmaal aan den boerendisch noodigen, op natuurlijk
veldgewas, in teenen korfkens, houten nappen, en aardewerk aangerecht. Uwe goedrondheid en rustigheid zal ons open hart aanzien, dat zich en anderen op dit gezegende vredefeest wenscht,
uit dankbaarheid voor zulk een onuitsprekelijke deugd en hemelsche weldaad, te verkwikken, en in het groen spelen te voeden,
zonder gal, zonder ergwaan, zonder de helderheid van dien schoonen
zomerschen zonneschijn, en dat zuivere hemelsblauw met een allerminste neveltje te rimpelen en misverven. Honigbijen zullen uit
deze bloemen niet dan honig en nektar zuigen. Indien, bij ongeval, een spinnekop hier venijn uit trekke, het komt bij haren
aard, niet bij de bloem toe. De Voorredenaar zal het wit van dit
werk ontvouwen. Wie bier te diep in verzinkt, en neuswijs in alle
personages, verzen, en woorden, geheimenissen zoekt, zal ze er
niet visschen. Wij hebben slechts eenige verven en geuren, die
ons voornemen dienen konden, uitgezocht en ondereen gemengd,
en het beloop van oorloge en vredehandel aldus in het klein ten
ruigsten ontworpen, om alle hatelijkheid te schuwen ; anders had
men de bloem van deze versieringe netter op de zaak zelf konnen
passen. D'aloudheid getuigt nergens, dat de Heidenen Pan, maar
wel Diane, menschen opofferden. Evenwel brengen wij Pan op het
R. 6. Zich te vermeiden: zich te vermaken. — 8, 9. Gij naamt....
altijd geenen lust: gij hadt niet altijd lust. — 19. Rustigheid:
welwillendheid. -- 21. Deugd: weldaad. — 25. T e r impel en e n
misverven: in verzen is de weglating van t e, voor een tweeden infinitivus, zeer gebruikelijk. In proza is zij echter minder verkieslijk. — 28. B ij
de bloem toe: het denkbeeld is niet geheel nieuw ; doch wel de wending, welke Vondel er aan geeft, en de keurige wijze van het uit te drukken. —
33, 34 . Ten r u i g s ten ontworpen: een ruwe schets er van gemaakt. -35. Versieringe: verdichting.
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tooneel; eensdeels dewij1 de veerijkheid der Nederlanden een Veegodheid vereischt; anderdeels om iet grooters aan te wijzen, 't welk
van het Heidendom door dien zeldzamen afgod uitgebeeld werd.
Want die vervloekte afgoderij, en het menigvoudig verdeelen van
het enkele en eenige Wezen der Godheid in ontelbare bijgoden,
ter zijde gesteld, zoo schilderde Pan haar wat groots en waarachtigs voor d' oogen. Pan is in het Grieksch Al gezeid, en de
natuurwijze Heidenen wouden door zijn beeld de geheele natuur,
of liever de Godheid, die zich in alle schepselen uitstort, uitbeelden. Zijn bovenste deel vertoont den Hemel; zijn onderlijf en
ruige boksvoeten, het aardrijk met zijn ruigte, en bosschages, en
boomen, en steenklippen. De roode tronie beteekent het vier, dat
omhooge zweeft; de horens op het voorhoofd, de maan; de lange
baard, de zon met hare stralen ; de gespikkelde huid, om het lijf
geslagen, de starren; de gekrinkelde wichelstok in d' eene hand,
het ronde jaar, 't welk zijn begin aan het einde knoopt; het
speeltuig, van zeven ongelijke fluiten aaneen gekleefd, de zeven
dwaalstarren en het goddelijk muziek der overeenstemmende hemelkloten. Zij wouden met Pan hetzelfde zeggen, dat Anchises' geest
tegens ZEneas zeide:
Een innevloeiend Geest voedt hemel, aarde en zee,
De klare zon en maan, en alle starren met';
Een eenig Geest, gestort door 's werelds lijf en laden,
Beweegt dit groot gevaart' , van boven tot beneden.
In zulk eenen zin, en niet anders, moet men vatten deze woorden
van eenen anderen Poeet:

Al wat gij ziet, in I lang en bra,
Is God, het zij dan lucht of zee.
D' allerootmoedigste en wijste filosoof, die in den derden hemel,
ja in den paradijze, ter schoole voer, poogde zelf den bijgeloovigen Atheneren den waarachtigen God, in wren wig leven en zweven,
levendig in te boezemen door het opschrift van hun eigen altaar,
den Onbekenden God toegewijd. Het zal den Agent gelieven onze
R. 24. Van b o v en tot beneden: de verzen luiden bij Vergilius,
Aen. VI. vs. 724 sq. aldus:
Principio caelum ac terras; camposque liquentis,
Lucentemque globum Lunae, Titaniaque astra,
Spiritus intus alit, totamque infusa per artus
Mens agitat molem et magno se corpore miscet.
26. E e nen anderen Po e e t: Lucanus, Phars. IX. vs. 652.
.7uppiter est quodcunque vides, quodcunque moveris.
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onnoozele tooneelschilderij aldus of anderszins een luttel te helpen
ontschuldigen, nu wij, naar den aard der welige Poezije en hare
vrijheid, onder de schors van een versiersel, toeleggen, om jeugd
en burgerij bij deze gelegenheid vermakelijk te stichten, niemand
t' ontstichten, met dit Landspel, dat niet te plat en plomp van
toon moet vallen, nochte hooger dan zijn behoorlijke maat rijzen,
en welks onbebloed tooneel doorgaans vast en stil staat ; gelijk
het Spel ook niet bloot behoorde te wezen van gezonde leeringen
en zeden, en die beide van ouds her geprezen eigendommen, de
herkennisse en den overgang, hier van zwarigheid en verlegenheid in blijdschap en geluk, hetwelk uwe E. in zijn doorluchtig
Agentschap toegewenscht wordt van
Uwe E. dienstschuldige
JOOST VAN DEN VONDEL.

INHOUD.
Oen de Leeuwendalers, door vrede en voorspoed verwaand
en baldadig geworden, op de feestspelen van Vee- en Jachtgod Pan de groote landmaaltijd hielden, gebeurde het dat
ze, al beschonken en dronken, van woorden tot vuisten en messen
kwamen. Warandier, Held genoemd, om zijn sterkheid en vromigheid,
een zoon des Woudgods; en Duinrijk, een zoon van Pan, zich
midden onder het gevecht werpende, om onheil te verhoeden, en
hevigen te scheiden, lieten er onnoozelijk hun leven. Woud- en
Veegoden, hierom gestoord, plaagden hetlandschap, dat sedert
nooit rust hadde ; want Zuidzij en Noordzij bleven door haat en
nijd gedeeld, en beschadigden en kwetsten elkandere dagelijks ; de
Zuidzijde onder Landskroon ; de Noordzijde onder Volkaart en
zijn Medeheemraden. Godelieve, Warandiers weduwe, was op haars
mans lijk overleden, en had eenen zoon nagelaten, Adelaart genoemd, dien Landskroon aannam en opvoedde. Vredegund, Duinrijks zwangere weduwe, werd gedwongen met Kommerijn, wiens
man onnoozelijk neergeleid was, in duin te vluchten, gelijk meer
andere vrouwen ; daar ze van eene schoone dochter beviel en,
op haar verscheiden leggende, Kommerijn, wiens borsten zij gezogen
hadde, haren merl4ring gal, en belofte van haar nam, dat ze het

T

R. 1. Onnoozele: onschuldige. — 9. Eigendommen: eigenschappen. — 17. V r o mighei d: dapperheid. — i8. Warandier —
Duinr ij k: gene wordt voorgesteld als in de Zuidzijde geleefd te hebben,
omdat men in de Spaansche Nederlanden (nu Belgie) meer w a r and e n
vindt ; deze in de Noordzijde, omdat Holland rijk is aan du ine n. -29. In duin: de uitdrukking is thans ongewoon, doch even goed als
in zee, in huis, op stroom, naar stad. — 31. Op haar v erscheiden leggend e: op sterven liggende.
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kind, alzoo zij voor vergift vreesde [want men uit boosheid Duinrijks bloed zocht te vernielen], zoude onbekend op Heemraad
Volkaarts werf te vondeling leggen, en deszelfs herkomste twintig
jaren verbergen. Aldus werd dit kind, met een bloedroos op den
arm geboren, in de hage gevonden, Hageroos hiernaar geheeten,
en Grooten Vreerik overgeleverd, die het zorgvuldig opvoedde.
Kommerijn, uit haar armoedje geschupt, en hier langer geen heil
te gemoet ziende, vertrok naar een vreemd gewest, daar ze zich
arrnelijk en eerlijk beholp. Verscheiden voorspoken van aanstaande
zwarigheden, en een vreeselijke staartstar voor haar vertrek opkomende, en de landzaten dreigende, beweegden hen raad te
vragen bij Velleede, Priesterin en Waarzegstervan Pan, die jaarlijks eenen jongeling, ten gezetten dage wettig bij keur en lot
getrokken, eischte, om tot een zoenoffer der gekwetste Godheid
gesteld te werden ten doele des Wildemans, hun van Pan opgezonden ; en hoewel men ondertusschen dikwijls bij Velleede om
een uitkomst aanhield, zij troostte ze niet dan met dubbelzinnig
antwoord. Na twintig jaren keerde Kommerijn, oud en arm, weder,
op het verschijnen van Vredegund, haar radende den schuilhoek
der ballingschappe, ook door tweedracht en oproer gesteurd, te
verlaten, en het vaderland en d' oude buurt te bezoeken, daar
ze heur geluk zou vinden. Zij kwam er dan juist tenzelven dage,
dat het bloedig lot op Adelaart viel, en hij na vele moeite ten
doele des Wildemans gesteld werd. Hageroos, nit minne, en door
Adelaarts langdurige gedienstigheid bewogen [te meer, alzoo hij
haar effen te voren op de jacht des schoffeerders handen ontweldigde], bood zich aan voor hem te sterven ; maar Pan verschenen,
schutte dien scheut, en schortte het offer, niet zonder een duistere
uitspraak, waarover d' omstanders verbaasd stonden. Kommerijn,
op dit gerucht aankomende, en hoorende den naam van Vredegund noemen, geraakte in gesprek met hen, brocht de gelegenheid der geboorte van Hageroos aan den dag, en werd voor haar
getrouwigheid beloond. Toen zag men den dag door het orakel,
sloot het huwelijk van Adelaart en Hageroos, beiden uit Akkergoden gesproten, en vereenigde en verzoende in dit paar Zuidzijde
en Noordzijde. Landskroon kende de Noordzijde van Leeuwendaal
voor een Vrijheid op zichzelve. Men verwelkomde en omhelsde
malkandere van weerszijden, en hierop ging de bruiloft in.
Het Tooneel vertoont Leeuwendaal. De Rei bestaat uit Leeuwendalers.
R. 7. A r moedj e: armoedige inboedel; 't woord wordt nog dagelijks
in 't gemeenzaam onderhoud gebezigd, doch komt bij schrijvers zeldzaam
voor. — 33. Toen zag men den dag door het orakel: toen werd
hetgeen in 't Orakel duister was, opgehelderd. — 37. E e n V r ij heid: een
vrij rechtsgebied.
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PERSONAGES.
KOMMERIJN, Vredegunds minnemoeder.
BLINDE WOUTER, Roeper en bode.
ADELAART, Landskroons voedsterkind.
HAGEROOS, Groote Vreeriks voedsterkind.
REI VAN LEEUWENDALERS.
HEEREMAN, Heemraad van de Zuidzijde.
VOLKAART, Heemraad van de Noordzijde.
LANDSHROON,
Heerschappen.
VREtRIK,
WARNER,
Huismans.
GOVERT,
VELLEEDE, Priesterin en Waarzeggerin van Pan.
DE WILDEMAN.
PAN, Vee- en Jachtgod.

DE LEEUWENDALERS.
LANDSPEL.
VOORREDENAAR.

Choon nu alle personages
Ree staan, om op deer' stellages,
Op dit groene speeltooneel,
In dit boeren-landprieel,
Uit te komen, en uw ooren
Hare rol te laten hooren;
Nog zendt mij Taleie hier
Eerst vooruit ('t is haar manier),
Om onze Amstelnymf te groeten,
En met reden te gemoeten ;
Want zij niet begrijpt, noch weet
Hoe Melpomens treurpoeet,
In Taleies dienst getreden,
Dorpen kiest voor groote steden ;
Mangelt al de pracht van 't hof
Voor een stulp en akkerstof,
Leiendak voor rieten daken ;
Tabberds, die van purper blaken,

S

5

i0

15

7. Taleie: Thal i a, de muze van het blijspel. — 50. Versta : en door
het opgeven der reden uwe vraag te gemoet te komen. — 1 1. Z ij : is hier
de Amstelnym f, van welke twee regels vroeger gesproken is. —
15. Mangelt: verruilt, verwisselt.
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Voor een ruwe huismanspij;
Koninklijke lekkernij
Voor wat melks en rogge-korsten ;
Koningen en rijke Vorsten
Voor een landman, slecht genoeg;
Schepters voor een schup en ploeg;
25
Kronen, trotsch om op te roemen,
Voor een krans van boterbloemen ;
Treurzang voor een boerenlied,
Op een fluit ofherdersriet,
Goelijke Amsteljoffer I luister,
30
Zaagt ge Apollo niet zoo duister
Schuilen in een herdersrok,
Met een hazelaren stok
En een staf de schapen drijven ?
Lees dan wat al d' Ouden schrijven.
Zaagt ge Paris en Adoon,
35
Elk een Koningskind en zoon,
Niet op 't veld de harten winnen
Van hun Nymfen en Godinnen,
'k Gaf den dichter ongelijk. -40Maar de stad is nu te rijk,
Om een Landspel te begapen,
En een dorp, vol herdersknapen.
„Herdersspelen ! het is nacht,"
Roept de Heere- en Keizersgracht.
45 „Weg met herderinne en boeren!
Leg ons marmersteenen vloeren ;
Trek de gevels hemelhoog,
Trotsch van buiten in het oog ;
Bouw de zalen trotsch van binnen,
5o
Dat een storremleer de spinnen
Daar bestorme, reis op reis.
Kleedt den wand van 't grafpaleis
In tapijt ; ontzie geen kosten.
20

23. Slecht: eenvoudig. — 30-39. De geheele zin hangt van vs. 39 af:
zoodat men lezen moet: ik zou den dichter ongelijk geven, indien gij niet
gezien hadt, hoe Apollo enz., en hoe Paris enz. — 30-33. Apollo (volgens
de fabel), door Jupiter uit den hemel gebannen, hoedde in Thessalie de
schapen van koning Admetus. — 35. Paris: deze weidde de schapen op
den berg Ida. — Adoon: Adonis, de zoon van Cinyras, Koning van
Cyprus, was wel geen schaapherder, maar een groot jager, en werd door
Venus bemind. — 40. Ma a r de stad enz.: hier wordt de Am stelj o ffer
(zie vs. 29 en vs. 67) wederom sprekende ingevoerd, als het opvoeren van
een Landspel afkeurende. — 43. H e t is nacht: het is akelig! het is niet
te zien ! t. w. het landspel.
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Dat de schoorsteen met haar posten
Vrij van louter marmer glimm' ;
Dat de stoep bij trappen klimm',
Als een troon, en kunst van leunen
Onzen Adel ondersteunen.
Dat de rijkdom, vol ontzag,
Door een ijzren tralie lach',
En beschimpe een kermiskinkel,
Die bier kraam en poppewinkel
Komt bekijken uit het groen ;
En, verbaasd om 't nieuw fatsoen,
Stokstijf staat en gaapt daar buiten,
En vergeet zijn mond te sluiten."
Zacht, Mejoffer ! niet te prat:
Amsterdam is tot een stad
Uit de groene zoo gewassen,
Uit haar veen en visschersplassen.
Laak den huisman niet te veel.
Rome roept met luider keel:
'k Haalde voortijds met genoegen
Burgemeesters van de ploegen;
Die in dorp en akker school,
Klom op 't gouden Capitool.
Hoopt ge, als Rome, nog wat orders ?

55

6o

65

70

75

Dank den Hemel, dank uw Herders,

8o

Grooten VreErik, Voogd van 't land;
Dank der landen rechterhand,
Ons Stadhuis met al zijn Heeren,

57. Leunen: leunen wordt voor leenen, gelijk speulen voor
spelen gezegd; doch is bovendien door het gebruik van goede schrijvers
sedert lang gewettigd. — 58. On der steunen: regelmatig zou hier ondersteune in 't enk. moeten staan; daar het woord afhangt van 't voorafgaande kunst. Maar kunst van leu nen staat hier voor: kunstige leuningen en alzoo als collect., 't welk meer een meerv. achter zich heeft. -59. Vol ontzag: ontzagverwekkend. — 6o. Door een ijzren tralie:
tegenwoordig kijken de gevangenen — of zelfs die niet meer — door
een ijzeren tralie: en de rijkdom kijkt door fraaie ruiten van spiegelglas. Maar in Vondels dagen, en nog lang naderhand, hadden de huizen
aan alle verdiepingen kruisramen, van buiten met luiken voorzien, die de
benedenvakken van het raam doorgaans gesloten hielden. Alleen de kamers,
die lager aan de straat waren, hadden kleinere ramen, tegen 't inbreken
met ijzeren traliewerk of ijzeren staven voorzien, en 't was door dat traliewerk, dat de bewoners, die doorgaans in deze benedenvertrekken huisden —
daar de bovenkamers alleen bij groote gelegenheden opengingen — de
voorbijgangers begluurden. — 69. De g r o en e z o O: het moeras, met grasplanten begroeid. — 79. G r o o t en Vre&ik: Frederik Hendrik, die waarschijnlijk nog in leven was, toen Vondel deze voorrede schreef.
VONDEL V.

24
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Die het zwijn des oorlogs keeren,
Dat de wereld ommewroet,
Zat en dol van menschenbloed.
85
Maar wie zal de peiskroon spannen
Onder ons doorluchte mannen,
Vredevaders, nimmer moe ?
Zing ze prijs en eere toe.
Noem nu elk een landbeschermer,
90Waard een beeld van goud of marmer,
Bij 't gekroonde wapenkruis,
Midden voor ons nieuw stadhuis ;
Dat, gebouwd op die pilaren,
D' eeuwigheid, ontelbre jaren,
Kan verduren, zonder last,
95
Schoon de Nijd hier tegenbast.
Laat den Dichter dan geleiden
Door de Nederlandsche weiden,
Met een Landspel deze vreugd;
zoo
Dat u toone, hoe de Deugd,
Zoo van hooge als lage Heeren,
Hare rol in boerenkleeren
Uitvoer' met een boerentaal;
105
Hoe dit kleine Leeuwendaal
Durf heel Nedrland overschreeuwen,
Dat met wapenen, vol leeuwen,
(Nu getoomd, en mak, en tam),
Brullende te velde kwam.
Landskroon houde 't woord van Spanje,
II()
Vreerik ga hier voor Oranje;
Heereman van genen kant,
82. Het z w ij n des oorlogs: het woord z w ij n zou tegenwoordig in
poezie onedel worden gekeurd, tenzij in de samenkoppeling, als b. v. in
b o s c h z w ij n, everzw ij n enz. De voorstelling is met dat al hoogst
schilderachtig. — 85-89. lie zin is : maar aan wien onder onze doorluchte
mannen en onvermoeide bewerkers van den vrede zal nu de lof toekomen
van daartoe te hebben bijgebracht ? Geef hun alien prijs en eer : acht elk
van hen als een beschermer des lands, enz. — 92. O n s nieuw s t a d h u i s:
men was reeds sedert eenigen tijd begonnen den bouw daarvan voor te
bereiden en in Januari 1648 werden de roosters in 't fondament gelegd. —
97-10o. Lees : vergun alzoo den dichter deze vreugd door de Nederlanden
te geleiden met een Landspel, hetwelk u toonen zal, hoe enz. — 104-106. De
zin is : hoe dit kleine Leeuwendaal een gelijken toon aanslaat als vroeger
Nederland, dat, om de Leeuwen in zijn wapens, mede „Leeuwendaal" genoemd kon worden, en dat enz. — 109. Landskro on: uit het geheele
stuk blijkt, dat Vondel hier alleen het abstracte denkbeeld van 't Koningschap, hem, die de kroon van 't land voerde, en geen werkelijk historisch
personage, voor den geest had. — III. Heereman: die 't met den Heer
(den Souverein) houdt.
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Volkaart hier, voor Staat van 't land,
Dat gereten aan twee deelen,
Zuid- en Noordzij hoort krakeelen.
Zie eens hoe een Wildeman
U wat groots verbeelden kan,
En den oorlog weet te schilderen,
Daar de menschen door verwilderen,
En alle akkers, wild en woest,
Maaien eenen jammeroegst.
Zie wat Wildaart u kan dwingen,
Die de bloem der Jongelingen
Jaarlijks eischt, en held op held
Deerlijk schiet en nedervelt,
Eer, in 't loof van Haagsche linden,
Wij door God een uitkomst vinden,
Die partijen, korts zoo schuw,
In een paar te gader huw'.
Leen dan leerzaam ons uw zinnen,
Want men gaat de rol beginners;
Loopt ze op uw genoegen af,
Dank den Dichter, die ze gaf.
HET EERSTE BEDRIJF.
KOMMERIJN. BLINDE WOUTER.

Kommerijn.

135

T Er goeder ure toont de klare morgenstraal,
Een veurbe• van de zon, mij 't oude Leeuwendaal,
Het vlek van mijn geboorte, en zijn beplante wallen ;
Waarlangs de versche Beek zachtzinnig komt gevallen,
De zandige oevers schaaft, en Zuid- en Noordzij deelt,
Terwijl een morgenlucht in 't boomloof ruischt en speelt.

112. Volk a art: die de zijde van 't Volk (hier van de Nederlanders)
houdt. — Staat van 't land: verkeerd voor Staten van het land.
-120.
Eenen jammeroegst: een oogst van jammeren. — 121. Wilda ar t is hier synoniem met het voorafgaande Wildema n. — 13o. D e
r o 1: hier voor het stuk zelf. — 131, 132. In navolging der Latijnsche
blijspelschrijvers veroorlooft zich Vondel hier een plaudite te vragen : met
dit onderscheid, dat zij 't aan 't slot doen, hij aan 't begin. — 136. Zoowel de versche Bee k, die hier ondersteld wordt, Leeuwendaal in Noorden zuidzijde te verdeelen, als de Lee u w enb rug, waarvan vs. 139 gesproken wordt, zijn louter vindingen des dichters, en bewijzen, dat de allegorie van het stuk zich alleen tot de hoofdzaak bepaalt en niet afdaalt tot
de bijzonderheden.
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Hier rijst de Leeuwenbrug, en ginder breidt de linden,
140 Waaronder mij ter sluik mijn vrijer wist te vinden,
Zijn bevende armen uit, en is alreede krom
En gemelijk, als ik, van hoogen ouderdom.
Aan deze zijde plag de koe van room te zwellen ;
Aan d' andre 't welig ooft, en pruimen, en morellen.
145 Ik zie de landkapel des Veegods in 't verschiet,
En 't schamel dak des Gods, gedekt met mos en riet,
Daar 't yolk om zegen bidt. 1k zie ons' boerenhuizen,
En hoore, zoo mij dunkt, van veer de baren bruizen.
Ter goeder ure brocht ik 't hier al stenende aan,
150 In 't krieken van den dag, op 't kraaien van den haan,
Die vast den huisman wekt, en duizend nachtegalen,
Gewoon hun wilden zang te leeren aan de dalen.
0, goede vader Pan ! gij, zegenaar van 't vee,
Mijn komst mishage u niet, in mijn geboortestee,
155 Den zeilsteen van mijn hart, zoo krachtelijk bewogen.
Heeft Vredegund mij hier in deze streek getogen,
Zoo stier me voort te recht met dezen krommen stok,
Waarop ik leun en steun ; verdelg den bittren wrok
En wortel van 't krakeel, indien het nog blijft duren,
160 En leg een band van vrede om zulke nageburen.
Maar luister : wat bediedt dat ijselijk getoet,
Gevolgd van iemands stem en galm, die mij gemoet ?
Hoe vat ik deze lens en onbekende reden ?
Men wordt door vragen wijs ; hier komt hij aangetreden.
165 Verstout u, Kommerijn ! en vraag hem naar bescheid.
Wouter.
Gij, Leeuwendalers ! rijst ; de zoendag, lang beschreid,
Het gruwlijk jaargetij verdaagt u om te loten.
De Wildeman heeft nog zijn pijlen niet verschoten :
Hij eischt den Jongeling, tot boete van 't geschil.
170 Gij, Leeuwendalers ! op ; gehoorzaamt 's Hemels wil.
Kommerijn.
Ai, Roeper ! wat bediedt dit blazen van den horen,
139. Linden: evenals men b. v, doelen en do ele schreef, zoo schreef
men ook linden en lind e. Van 't eerste woord heeft de spelling met de
n, van 't laatste die zonder de n de andere verdrongen. — 149. S tenende:
steunende. — 156. De zin is, gelijk uit het laatste tooneel blijkt: heeft
Vredegund mij genoopt, naar deze streek te gaan. — 161. D a t ij s e 1 ij k
g e toe t: zij hoort het toeten van Wouter op zijn koehoorn. — 162. Gemoe t:
tegenblinkt. — 167. V e r d a a g t: dagvaardt. — 169. B o e t e: goedmaking,
herstel. — 171. Bediedt: beduidt.
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Dit roepen v66r de zon ? Wat komt mij hier ter ooren ?
Wat eischt dit jaargetij ? Wat wil de Wildeman,
De Jongeling, en 't geen ik niet begrijpen kan ?
Wouter.
175 0 bestemoer ! gij zijt te grijs en oud van dagen,
Om naar de jammeren van Leeuwendaal te vragen :
Al 't omgelegen land gewaagt van 't ongeval,
Dat jaren heeft geduurd, en eeuwig duren zal,
Tenzij de Woudgod zelf, of vader Pan dit keere.
i 8o Wij vieren dezen dag, dit feest, geen mensch ter eere,
Noch reukloos, maar door last, ja, Godheen tot een zoen,
En offren haar een man, om erger te verhoen.
Het Leeuwendaalsch krakeel was reede hoog geloopen,
En d' aarde had het bloed der AkkergoOn gezopen,
185 Wanneer Velleede ons ried, met haren eigen mond,
Voor dezen Wildeman, dien vader Pan ons zond,
Een Jongeling, bij keure en lotinge uitgekoren,
Te stellen tot een wit en boete van Gods toren.
Wij zagen twintigmaal den bloesem aan den boom,
190 Dat hier de zode dreef in eenen rooden stroom
Van dit onnoozel bloed, uit hoogen nood vergoten ;
En sedert heeft ons ramp de Godheid nooit verdroten.
Gij zult, eer nog de zon de westkim raken kan,
De jaarlijksche offergaaf zien offeren aan Pan,
195 En dien rampzaligen, van 's Wilden pijl getroffen
En Wildemans geweer, ter aarde hooren ploffen.
Ik blaze met den dag aldus het hoogtijd in,
Men vraagt d'Orakels vast, en 's lands Waarzeggerin,
Door welk een middel best dees' roe werde afgebeden ;
200 Maar zij vertroost ons slechts met dubbelzinnigheden :
Dat Pan genezen zal de langgeproefde smart,
Wanneer de Wilde boog hem mikke naar zijn hart ;
Wij zien dien tijd te moet, en tellen dag en uren,
Te lang, och arm ! vergeefs.
181. Reukloos: roekeloos. — 189. Dichterlijk voor : twintig jaren achter
elkander. — 196. Geweer : wapen in het algemeen. — 197. Het hoo gt ij d : onz. gebezigd, als hoogget ij d e. — 201, 202. Deze beide regels behelzen de godspraak, die den knoop uitmaakt van het stuk. — 202. D e
wilde boog: de boog van den Wildeman. — Mikke: wij zoudeu nu
schrijven mikt; doch omdat er sprake is van een voorwaarde, afhankelijk van een onzekere gebeurtenis, hecht Vondel hier aan wanneer een
gelijke kracht als aan mits en laat het den subj. regeeren.
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Kommerijn.
En blijft die twist nog duren?

205 Wat Wildeman is dit, die dus het landschap kwelt ?

Wouter.
Een gruwzaam boschgedrocht ; hij houdt zich op het veld,
In bosch, in duin, aan strand, en leeft bij rauwe kruiden
En dorre wortelen, dan Noordwaart, dan ten Zuiden,
Waar hem een bui, in 't brein gestegen, henedrijf.
210 Een holle boom is 's nachts zijn slaapstal en verblijf.
Men zag hem onder dak, gebouwd met menschenhanden,
Nooit rusten. Hij erkauwt de boomschorsmet de tanden,
En valt op d' aarde plat voorover met zijn borst,
En slorrept plassen uit, tot lessching van den dorst.
215 Wanneer de zee begint het avondvier te dooven,
Dan leunt hij op zijn rug, en rookt, gelijk een oven,
En ronkt, dat koe noch kalf kan rusten hier omtrent.
De menschen loopen voor, wanneer hij loopt en rent,
Nog sneller dan een paard. De vrijsters ziet hij garen,
220 En lacht ze minlijk toe, die anders vanbedaren
Noch vriendschap weet, en grimt gestadig even norsch.
Zijn grof gebeente is ruig bewassen met een schors.
De handen, vingers, voet en teen gelijken wortelen.
Zijn eiken hielen treen de keien zelfs te mortelen.
225 Hij wandelt barrevoets, en spoelt de voetenniet.
De baard is groen, als gras; de lokken schijnen riet
En biezen ondereen, en lieten zich nooit kemmen
Of scheren, noch met strik of lint en haarsnoer temmen.
Hijspalkt twee uiens op, en geeft u een gezicht,
230 Gelijk door een lantaarne een kaars bij avondlicht.
Een bondel pijlen, boog, en knots verstrekt zijn wapen,
Die wappren aan den boom, waarin hij 's nachts gaat slapen.
Maar zeg me, bestemoer 1 indien men 't weten mag,
Wat jaagt u hier, zoo vreemd, in uwen ouden dag,
235 In dit geplaagd gewest ? Wie zijt ge, die zorgvuldig
Naar onze ellende vraagt ? Gij zijt geen antwoord schuldig,
Doch meldt me niettemin uw naam, en uit wat oord
Gij eenzaam herwaart koomt ; maar spoedig, ik moet voort.
Komm erijn.
O landsknecht ! schroom niet eens te vragen naar wat zaken
224. T e mortelen: tot gruis, tot puin te maken. — 229 Twee uiens:
twee oogen. Uien is 't zelfde als 't Eng. e y e: beiden u i en e i beteekenen
rondte.
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240 Het u believe, en 't geen mij vrij sta aan te raken.
Mijn naam is Kommerijn, dit land mijn vaderland.
Ik zocht uit dezen twist, aan eenen andren kant,
Nooddruftigheid en rust, gestooten uit mijn eigen ;
En teeg den Rijn op, toen de staartstar ons kwam dreigen,
245 Gelijk een roode roede, en menig vrouwmensch vlood
Om 't Leeuwendaalsch gevecht, in bittren barensnood.
Nu oproer mij verbiedt bij vreemde ook stil te leven,
Zoo koom ik dus uit nood den Rijnstroom afgedreven,
En zoek mijn avontuur en oude kennis hier.
250 0 knaap ! mijn ouderdom viel zuur, en staat me dier,
Indien ik mijn fortuin u levendig zou melden.
0 weide, o boterkarn, o kampen, klavervelden,
Weest hartelijk gegroet ! zijt anderwerf gegroet,
Weleer gezegend land en vlek ! mijn weerkomst moet
255 Mijn landslien tot geen last, en mij tot rust gedijen.
Woute r.
Indien mijn korte tijd het eenigszins kost lijen,
'k Had lust uw avontuur wat breeder te verstaan,
Nu jaagt mijn ambt mij voort, en dwingt mij om te gaan.
Gij, Leeuwendalers, rijst ! de Zoendag is geboren ;
260 Op, op ! en trekt het lot ; verzoent der Goden toren !
Kommerijn.
Wat hoor ik hier al nieuws, och, och ! maar luttel goeds ?
0 Kommerijn ! most gij, na zooveel tegenspoeds
En kommers en verdriets, nog hooren d' ongelukken,
Die uw geboorteplaats en Leeuwendalers drukken ?
265 Waar heeft u d'ouderdom ten leste toe gespaard,
Daar menig zoo gerust, zoo stil ten grave vaart ?
Tot nog toe hebt ge dan vergeefs met uw gebeden
Geworsteld, en om hulp met vader Pan gestreden ;
Naardien hij 't vlek bezwaart met zulk een wreeden eisch,
270 En zich niet zoenen laat dan, och ! door menschevleisch.
Afgrijslijk zoenaltaar ! Ik ben mijn hoop ten ende,
Tenzij de Hemel 't rad van 's lands fortuine wende,
En zette ons landschap weer in zijnen eersten staat,
Verlost van nijd en twist en bittren burenhaat.
275 Mij schrikt voor dezen dag. Wat moet een mensch beleven !
249. M ij n avontuur: mijn geluk. — Oude kennis: de plaats, waar
ik bekend ben. — 25o. Knaap: hier voor knecht, dienaar. — 275. M ij
schrikt: Latijnsch klinkende uitdrukking, die zeldzaam voorkomt en in
onbruik geraakt is.
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Wat uitkomst zal ons Pan in zooveel jammers geven !
Maar kijk eens, wie komt hier met zulk een blijde vlaag
In 't aanzicht ? 'k Wil hem gaan beluistren uit dees' haag.
ADELAART. HAGEROOS.

Adelaart.
0 schoone zon ! gij rijst wel schoon
En heerlijk uit den Oostertroon,
280
En trekt tot u al 's werelds oogen ;
Maar met een krachtiger vermogen
Verrijst mijn zon, die, opgewekt,
Zoovele harten tot zich trekt,
285
En waardiger is aangebeden
Van al wat ademt hier beneden.
'k Verwacht ze nu, schier afgepijnd,
Hoewel ze slechts voor andren schijnt,
En niet voor mij, wanneer ze, uit jagen,
290
In niemand minder schept behagen
Dan in een minnaar, die zoo trouw,
Zijn zinnen hing aan zulk een vrouw,
En in een doolhof van gedachten
Om haar verdwaalt geheele nachten,
295
Geheele dagen, op het spoor,
Daar hij ze vond, en straks verloor ;
Gelijk een hart, dat, niet te vangen,
Den jager pijnigt met verlangen.
Ik zie ze, en wil ze aan dezen kant
300
Al stil verwachten. Zij houdt stand,
Voor ons kapelle, als jagers plegen,
En groet den God, op hoop van zegen ;
Dewijl, zoo vroeg voor zonneschijn,
De deuren nog gesloten zijn.
Zie Hazepoot van blijdschap springen !
305
Zij heft haar stem op, om te zingen,
En zal gewis den vooglezank
Ontsteken aan dien zoeten klank.
Hageroos.
310

Nu ren de hazepooten,
Mijn trouwe hazenwind !

277. Vlaag: gemoedsbeweging. — 305. H az e p oot: de hond van
Hageroos.
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Door duin en over slooten,
Voorbij, en grijp gezwind
Dees' hinde, die geen honden
Grijpen konden.
Adelaart.
315 Mijn nuchtre Hageroos ! die met den dageraad,
Belust op koelen dauw, zoo geurig opengaat,
En 't veld een geur verleent, die alles kan verkwikken ;
Hoe wensche ik u ten dienst iets oorbaars te beschikken ;
Behaagt het u, dat ik den hond bij 't leizeel lei,
320 Of hazen onderscheppe, of 't vlugge wild verbei
En keere in zijnen loop, of uwen boog help' dragen ?
Gewaardig mij die gunst, dat ik u onder 't jagen
Mag dienen, of daar gij wat adems schept in 't groen.
Hageroos.
Een minder dienaar kan het Hageroos wel doen.

325 Neen, Adelaart ! ik ben om niemands dienst verlegen,
En minst met u gediend. Ik ken genoeg de wegen
En holen, daar de haas zich heimelijk onthoudt.
Adelaart.
Alleen en onverzeld te jagen, is . 't niet stout ?
Wie weet wat Saters, hier en daar, in duin en kuilen,
330 In heggen, ruigte, en riet, zich bergen en verschuilen ?
Wat schoonheid blijft in veld en wouden onbeloerd ?
Hoe dikwijls wordt een maagd van BoschgoOn aangesnoerd,
Mishandeld, en gesleurd in duistere spelonken ?
Wie 't vier te dicht genaakt, verzengt zich aan de vonken,
335 Of brandt zich in de vlam ; men koom' het niet te na.
Hageroos.
1k leed in 't jagen nooit de minste schimp of schl,:
't Is veiliger dan ooit ; en 'swam mij iets t'ontmoeten,
Mistrouwen blijft mijn borg ; 'k verlaat mij op mijn voeten.
315. Mijn nuchtre Hageroos: nuchter beteekent hier: die met den
dag op en in 't veld zijt. — 318. lets o orbaar s: iets nuttigs. —
320. 't Vlugge wild verbei: 't wild verbeiden is: zich op een
plaats stellen, waar men berekent, dat het wild voorbij zal komen. —
322. Gewaardig mij: sta mij toe. — 327. Onthoudt: ophoudt. -332. Aangesnoer d: a an s n o e r en wordt hier ongeveer op gelijke wijze
gebezigd als men ook wel a an klampen zegt. — 338. Mis trouwen
b 1 ij ft mijn bor g: versta: mijn veiligheid is daarin voornamelijk gelegen,
dat ik hen, die ik ontmoet, niet licht vertrouwe, maar hen terstond ontloop.
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Adelaar t.
Maar d'eerbaarheid vereischt gezelschap op de jacht.
Hageroos.

340 Dat vinde ik aan mijn hond, mijn troost, mijn trouwe wacht.
Adelaart.
Een hond, die redeloos slechts bijten kan en bassen ?
Hageroos.
Twee eigenschappen, die ons dienen, honden passen.
Adelaart.
Gelukkig dier, hebt gij met haar de jacht gemeen !
Hageroos.
Indien u 't jagen lust, sla voort, en jaag alleen.
Adelaart.
345 Helaas! ik jaag vergeefs, en yang alleen de schimmen.
Hageroos.
Gij raaskalt, als gij placht. De zon is reede aan 't klimmen ;
Ziedaar hoe zij den top van bosch en boom verguldt.
De tijd verbiedt dien kout. Gij leert me vast geduld,
Meteenen dezen hond. Ai, zie hem 't leizeel trekken !
350 Hij jankt van vierigheid, en wenscht zijn pad te rekken.
Adelaart.
Ik hoop niet dat u reede een luttel kouts verveelt.
Hageroos.
't Is wonder, dat een zoon, gewonnen en geteeld
Van Godheen, zoo verblind lafhartig blijve en teeder,
Zichzelve tegen mij zoo klein kenne, en verneder',
355 En najanke eene maagd, die maag noch moeder kent ,
Een maagd, die dagelijks door woud en weide rent,
En meer behagen schept in hazen en konijnen,
346. Reed e: alreeds. — 35o. Z ij n pad te rekken: verder te loopen
dan hem thans, aan 't lelzeel vast, mogelijk of vergund is. — 355. Naj a nk e:
gelukkig gekozen woord in den mond eener maagd, wie al dat geloop en
gevrij (althans schijnbaar) verveelt.
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In doodsche wildernisse en zandige woestijnen,
Dan in de tronien van al de jonge jeugd,
360 Die zich ten reie schikt, en noemt de min een deugd
Van 's levens lentebloem, en schept vermaak in verven
Van lip en wang, die ras verbleeken en versterven.
Ai, Adelaart ! mij deert uw dwaas en blind bejag.
Verander van beraad, zoo raad u helpen mag :
365 Bestee den tijd voortaan in nutter oefeningen,
Of zie naar uws gelijk, of zoek bij jongelingen
Gezelschap hier en daar. Beschrij een brieschend paard,
Dat geene weerga hebbe in snelheid, vlucht, en vaart,
En ren om strijd door 't veld, of win den prijs met schieten ;
370 Of kaats en kolf om prijs; of zwem door breede vlieten;
Of luchtig met een pols gesprongen over heg
En slooten ; of den kloot geschoten bij den weg.
Dit past een held, een borst, die vroom is en rechtschapen.
Dit voegt een man, als gij, en welgeboren knapen.
375 Een vrijster achteraan te loopen door het stof,
En nog zoo laag te zien, verdient geen krans van lof.
Verschoon uw fiere jeugd ; betoom uw bijstre zinnen:
Mij deert uw tijdverlies, daar niet en valt te winnen.
Adelaart.
Och, of gij waarheid spraakt, en deernis kreegt met mij 1
380 Ten minste zoude ik nog aan uwe slinke zij,
Of achter op uw spoor, langs heggen, boomen, vlieten,
Door duin en dal, uw troost en schaduwe genieten ;
Of lesschen uwen dorst met water, als kristal,
Geschept uit beek of bron, in een gezonken dal ;
385 Of, daar gij nederhukte, een bed van bloemen spreien,
En dekken, daar ge sliept, uw hoofd met groene meien ;
Of wiegen u in slaap, met mijne Duitsche fluit ;
Of huwen ze aan uw keel, een goddelijk geluid,
Dat duizenden verrukt, die in de boomen hangen,
390 Of luisteren in 't riet, van uw muziek gevangen.
Veranderde 't geluk mij heden in een hond,
359. Tr on ien: aangezichten. — 367. Beschr ij : bestijg. — 368. S n e lh e i di vluch t, en vaar t: synonieme uitdrukkingen, ofschoon sn elhe id
meer op de beweging zelve ziet, vlucht op de manier van zich te bewegen, en v a art op de kracht der beweging : 't is s wiftnes s, velocity
en mettle. — 372. Den kloot geschoten: den bal geslagen. —
380. Slinke: linker. — 384. Gezonken: ondiep. — 385. Daar gij
nederhukte: nederhukken wordt door Kil. vertaald sub sider e in
terra m, se submit t e r e: 't is alzoo 't zelfde als gaan zitten. —
386. Meien: meitakken.
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Patrijs, of snellen haas, ik vloog u in den mond ;
Ik woude u al het mijne, en lijf en ziel en leven
Ootmoedig tot een buit en roof ten beste geven.
Hageroos.

395 Niet hooger, Adelaart ! gij houdt noch streek, noch maat.
Wat is er, dat zich niet van vrijers zeggen laat ?
Ai, spaar dien roof voor u, of liever voor een andere.
Gelijkheid paart zich best en vreedzaam bij malkandere.
Ad elaart.
Gelijkheid niet van goed en staat, maar van gemoed;
400 Gelijkheid van gemoed best vrede en vriendschap voedt ;
Waar deze ontbreekt, moet vrede en vriendschap ook ont[breken ;
Waar buiten ik noch goed, noch bloed, noch afkomst reken.
De vrede en vriendschap houdt de wereld in den band;
De Hemel drijft op haar , de bare kust het strand,
405 De zee omhelst de duin, de duiven trekkebekken,
Het dartel klimop klimt, en hart en hinde lekken
Elkandere, op 't muziek van een gelijken aard.
De Hemel met zijn bruid, het aardrijk, dus gepaard
In liefde en eendracht, wint ons macht van groente en telgen,
410 Terwijl ze gratig is met zon en dauw te zwelgen.
Mijn lieve Hageroos ! mijn dauw ! mijn lentevuur !
Woudt gij u spiegelen aan d' edele natuur,
Gelijk ge, met de zon, u spiegelt in de beken ;
Ik zag een zon van troost voor mij de nevels breken,
415 Die nu uw aangezicht beroeren, vlaag op vlaag,
Zoo menigmaal ik u vergeefs om oorlof vraag,
En aansta om wat gunst en voordeel te genieten,
Tot loon van trouwe min. Het zou u eens verdrieten,
Dat ik geketend sleep die zware minneboei,
420 Gedurig kwijne en treure, en nimmer groei' noch bloei',
Gelijk vertreden groen, of gras op muur en pannen.
De meid ontlast het vee zijn uiers, stijf gespannen
Van zoete melk en room, wel tweemaal alle daag ;
En ik, die, dag op dag, u mijn ellende klaag,
425 Wordt nimmermeer ontlast van 't juk der minnezorgen.
Hager oos.
Hetzij gij 's avonds kermt, of opzingt met den morgen,
399, 400. Vier rijmen in plaats van twee : misschien wel opzettelijk. —
40 9. M a c h t: overvloed. — 41o. G r a ti g: gretig. — 416. 0 orlof: verlof,
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Gij houdt al eenen toon, en gaat denzelven gang,
Zoo schept de koekoek lust in zijnen ouden zang.
Men leit me, dag op dag, en kermt en klaagt aan d' ooren.
430 Ga, zoek een, wien het lust uw jammerklacht te hooren !
Ik houde u niet, noch acht mij zulke diensten waard,
Noch reken het voor dienst, dat gij u zelf bezwaart.
Ik zoek geen bloem of roos te plukken op uw doren.
Adelaart.
Gij noopt met weigeren mijn liefde nog met sporen.
Hageroos.
435 Verzoek me niets, opdat u niets geweigerd werd.
Adelaart.
'k Verzoek slechts artsenij tot troost van mijne smert.
Hageroos.
Gij zoekt verkeerd een kruid, dat elders liefst wil spruiten.
Adelaart.
De min beheerscht mijn hart ; wie kan de minne stuiten,
In 't heetste van haar jacht ? Ik ben mij zelf geen voogd.
Hageroos.
440 En wat belet u toch te doen wat gij vermoogt,
En wilt, en wenscht ?
Adelaart.
Wat 's dat ?
Hageroos.
Een andre te beminnen.
Adelaart.
Verplant dien ouden boom : verzet mijn jonge zinnen.
Hageroos.
Uw vader, door de kracht, die hem de Hemel gaf,
Verwrikte en rukte een eik van haren wortel af,
434. Gij noop t: gij wekt op. -- 439. Voogd: meester. — 444. Een
eik v an h ar en wort el: tegenwoordig wordt eik mann. gebezigd, omdat
men er boom onder verstaat.
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445 Vertilde een molensteen, en dreef, vol viers, vol torens,
dat hij plofte, en wrong een stier de horens
Een
Uit zijnen norschen kop, en won den naam van Held,
Daar niemand voor de vuist hem wachten dorst in 't veld ;
En zoudt gij aan een maagd, een weeskind, u verhangen ?
450 Om mij, een slechte maagd, met bleeke en doodsche wangen,
Gaan bukken naar het graf, in 't hartje van uw jeugd ?
Verkleinen uw geslacht, en 's vaders naam en deugd ?
Ai, Adelaart ! gij zult zoo wijs zijn, en bedaren
Van deze razernij.
Adelaart.
Wanneer de wilde baren
45 5 Niet langer tegen strand en hooge duinen slaan,
De leeuwrik zode en gras, de nachtegaal de blaan,
De koe de klaver schuwe, en 't knijn de diepe holen ;
Wanneer de Noordstar verre in 't Zuiden om ga dolen,
De winter sneeuw en ijs, de zomer zaad ontbeer',
46o Dan neemt de min van mij, mijn hart van u zijn keer.
Hageroos.
Mijn Hazepoot wil voort ; hij rukt het zeel aan Harden.
Adelaart.
Vergun mij eerst een kus.
Hageroos.
Hoe kwalijk kunt gij 't harden ?
Adelaart.
Och Hageroos ! een geur van uwen rooden mond,
mijn roos mijn morgenstond
Een luchtje van uw
465 Verkwikt mijn flauwen geest, gelijk de wind de kruiden.
Hageroos.
1k ga, en hope, eer 't Licht ons toestrale uit den Zuiden,
Te keeren, met een hinde en vetten buit geladn.
446. Een gildos: een vette os, die als het ware voor een gildemaaltijd
gemest is. — 449. U v erhang e n: 't zelfde als „u verslingeren"; maar
nog krachtiger. Wie zich ergens aan verslinger t, heeft nog kans er weer
los van te raken ; maar wie er zich aan verhang t, is reddeloos verloren. — 462. Hoe kwal ij k kunt g ij 't harden: ironisch voor : wat
zijt gij te beklagen, indien gij 't zonder dat diet stellen kunt.
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Adelaart.

Zoo moet ik nog zoo lang in uwe stralen bradn,
Ook daar het dichte loof, of dak van rieten hutten,
470 Het schaap, dat lommer zoekt, kan dekken en beschutten
Voor 't steken van de zon, die op den middag schijnt,
En inzwelgt al het nat, waarnaar de weide kwijnt ?
Neen zeker, Adelaart ! het veld staat voor u open ,
Het staat u vrij op 't spoor van uw vriendin te loopen ;
475 Te volgen hare vlucht, als Hazepoot den haas ;
Te wachten op haar leus, als zij den horen blaas'.
Dat geldt heur na ; z'is nu al wijd vooruit gevlogen.
KOMMERIJN. ADELAART.

Kommerijn.
Hou stand, o jonge held ! en dien me uit mededoogen
Ten minste met een woord of twee, een enkel woord.
Adelaar t.
480 Wel moeder ! wat 's uw vraag ? Wat zoekt gij? 1k moet voort.
Kommerijn.
1k koom hier vreemd gegaan, en had u wat te vragen :
Wat dochter is het, die daar buiten loopt uit jagen ?
Het schijnt of gij ze kent, en somtijds onderhoudt.
Adelaart.
1k ken ze maar te wel; een kennis, die mij rouwt,
485 En eeuwig rouwen zal, zoo d' onderlinge kundschap
Niet verder ga, en zij, verstokt, geen nader vrundschap
Wil houden met een ziel, die haar zoo trouw bemint.
En woudt ge weten wie de vader van dit kind
En moeder zij ? Zij weet van vader noch van moeder.
490 De Groote Vreerik werd haar trooster en behoeder,
En voedde ze eerlijk op; men noemt ze Hageroos ;
Hoe schoon de morgenstond, hoe schoon ook d' avond bloos' ;
Zij hoeft noch avondstond, noch morgenstond te wijken.
Wanneer ze in onze beek zich tooie, en ga bekijken,
495 En spiegelen, dan ziet ze alleen heur wederga.
477 . Dat geldt heur n a: nu moet ik haar na. — 485.

kondschap, kennis. — 491. Eerlijk: fatsoenlijk.

Kundschap:
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Kommerijn.
Zoo hoor ik, z' is een wees.
Adelaart.

Alle eere waardig, ja.
Gij zoekt met vragen slechts haar afkomst te beschamen.
Een zaak vernoegt mijn geest ; zij paart twee gaven t' zamen :
De goelijkheid en deugd; ik schel het d'afkomst kwijt ;
500 Het zij hiermee hoe 't wil ; dies hou uw rust. De tijd
Ontdekt het al.
Kommerijn.
Jawel, ik zie mijzelve bijster,
En blind en stom. Hoe vrijt gij zulk een slechte vrijster,
Een onbekende wees ? Gij schijnt te braaf van aard.
Adelaart.
Ai, moeder ! laak ze niet: z' is mij zoo lief en waard,
505 Als eenige Vorstin in vorstelijke hoven.
Ik hoefde een gouden tong om al haar deugd te loven.
Kom merijn.
Het minnende oog bedriegt, en schat ook 't leelijk schoon.
Adelaart.
Ai, spreek zoo reukloos niet; dat gaat mijn eer, mijn kroon,
Ja, Venus' kroon te na, en Venus' rozetakken.
510 Heur gaven zag men nooit door nijd of opspraak vlakken.
Al wie ze ziet, bemint ze, ook tegen zijnen dank.
Zij houdt, met eenen wenk, zoo menig oog in dwank
Als haar belonkt. De felste en vreeselijkste stieren
Bedaren in 't gevecht, waar zij voorbij komt zwieren.
515 De boterbloem verguldt de weide op haren tred.
De stroom gevoelt een gloed in 't koelste van zijn bed.
Wat zou men van den mond al zeldzaamheen vertellen ?
Een moerbei, rijp van pas; geen moerbei, twee morellen.
Wat zou men roemen van dat levendige git,
52o Of liever van de kool, die onder 't voorhoofd zit,
En gloeit mij al te beet? Wat zou men van de vlechten,
499. Goel ij kheid: schoonheid. — 502. S le c h te: eenvoudige. —
503. Braa f: aanzienlijk. — 5o6. Hoe fde: behoefde. — 5o8. Reukloos:
roekeloos. — 511. Dank: hier : meening.
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Zoo geel en eel, als goud en barrensteenen hechten,
Verhalen, daar mijn hart en ziel zich in verstrikt?
Kommerijn.
Ik hoor, gij hebt de bloem van 't landschap uitgepikt.

Adelaart.
525 Ja, wel te recht de bloem ; men praat' me van geen tulpen,
Noch van Augustus zelf. Geen parlemoeren schulpen
Zijn schooner dan dit vleesch. Zij hangt van melk en bloed
Te wonderlijk aaneen. Maar zwijg: de horen toet.
Wat suf ik langer hier ? Men hoort den horen blazen.
530 1k volg mijn Hageroos, gelijk heur bond de hazen.
Kommerijn.
Het heugt me, hoe weleer mijn Koeman, als een leeuw,
Mij nabrulde, in mijn jeugd ; nu treur ik, arme weeuw!
En ga met eenen voet, of liever met drie beenen,
In 't graf; zoo krimpt de tijd al lachende of met stenen.
535 Hij gaf me dwers bescheid, al vraagde ik zonder erg.
't Is beter, dat men dit een oude kennis verg',
En omzoek', wie nog leef, wie dood zij en begraven.
Hoe breng ik nog dit schip behouden in de haven ?
Waar blijft dit oude wiif? Heur oogen vallen toe
540 Van onlust; 't lichaam is van 't lange reizen moe.
Waar ga ik in een schure, of hooiberg, of in heggen
Best rusten dezen dag? Geen eten gaat voor 't leggen.
Hoe slaapt me 't hart in 't lijf ! Nu wend uw tragen tred
Naar dezen huisman toe ; de vaak is 't zachtste bed.
REI VAN LEEUWENDALERS.

545

K e e r.
Wat sleept een staartstar al ellenden
En jammer na!

522. He c h ten: gespen, waarmede de mantel werd bijeengehouden.
525. Men p r a a t' me v an gee n tulp en: de tulpenrazernij had, niet lang
voordat Vondel dit schreef, hier te lande haar hoogste toppunt bereikt. In
1637 had men voor eene bloem tot f9oo a f 1200 betaald : en te Haarlem
waren, in een jaar wel voor tien millioen gulden aan bloemen verhandeld.
526. Augustus zelf: de Semper Augustus of Keizerstulp, een beroemde tulpesoort. — 528. De horen to e t: niet de hoorn van Blinden
Wouter — zie vs. 161 — maar de jachthoorn van Hageroos. — 534. Z o o
krimpt de tijd al lachende, of met stenen: zoo gaat de tijd zijn
gang, 't zij onder vreugde, 't zij onder Teed. — 535. D wer s: onaangenaam,
scherp. — 545. Een staartstar: vergel. vs. 244. Een staartster werd
in Vondels dagen ook bij de meest geleerde en verlichte lieden nog als een
stellige voorbode van rampen en plagen aangemerkt.
VONDEL V
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Als Goden zulk een voorbO zenden,
Dan dient men dra
Dees' springaar na te speuren,
Te merken, uit
Wat bron het spruit,
Dat vlek en yolk zal treuren.
Tegenkeer.

Wij zagen ze, als een roode roede,
555

56o

Ten Westen staan ;
Van 't Oosten, als een zwaard, dat bloedde,
En halve maan,
Dit landschap dreigen, uit ons teeken,
Den Steenbok van
Den vader Pan,
Vergramd op deze streken.
Keen
De zee scheen mede ons ramp te voelen,
En, uit den band
Gesprongen, 't voorspook aan te spoelen.

565

Een walvisch strandt ;
De waterblazers, zijn gezellen,
Aan 't blazen luid,
Met open snuit,
Daar zanden hem bewellen.
Tegenkeer.
Wij loopen vast naar vrouw Velleede

570

Om troost ; zij spelt,
Maar geeft geen uitkomst op ons' bede.
Ons vlek en veld
Blijft kwijnen ; vee, geboomte en menschen
Een ieder klaagt,

575

Een ieder vraagt,
Maar sterreft onder 't wenschen.

549. Dees' springaar na te speuren: d. — gelijk de volgende
regels het verklaren : — te onderzoeken uit welke oorzaken er kwaad ontstaan zal. — 553-556. Lees: wij zagen, uit het Oosten westwaarts heen
kijkende, de komeet als een roode roede of kromme bloedige sabel. —
558. Steenbok; de steenbok aan Pan geheiligd, is het teeken der Leeuwendalers. — 564. E en w al visch str an d t: ook het stranden van een walvisch, als ongewoon verschijnsel, werd vroeger, bij velen, als een voorspook
(vs. 563) of voorteeken van naderende onheilen aangemerkt. — 565. D e
waterbiazers: andere walvisschen, of althans waterspuitende visschen.
568. Bewellen: doen verzinken. -- 57o. Spelt: voorspelt.
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HET TWEEDE BEDRIJF.
HEEREMAN. VOLKAART. REI.

Heere man.
E maan, na middernacht, een poos met eenen nevel
Betrokken en vermomd, bescheen daarna den gevel
Van onze landkapel, veel blijder dan ze plag,
580 En schiep uit eenen nacht ('t is vreemd) een klaren dag.
De nachtuil, vledermuis, en nachtrave, uit hun nesten
Gevlogen, lang voor dag, begaven zich ten Westen,
En kozen piepende de zee en 't zandig strand.
Het vee rees t'effens op. Het dorre en droge land,
585 Dat eene wijl de lucht om regen scheen te prachen,
Zag groener, en begost de melkmeid aan te lachen.
Wat dit bediedt, versta een wijzer, die het hoofd
Op zulke teekens slijpt, en gaarne wordt geloofd
In zijne wichelkunst ; wij slaan er naar in 't honderd,
590 En eeren 't geen met recht de schrandersten verwondert.
Het zij dan wat het wil, het brenge ons Neil in 't land,
Bijzonder dezen dag, nu Pan den wraakboog spant,
En dagvaardt al het dorp, om 't offer te bereiden.

D

Volkaart.
Het yolk vergadrt, om hier den Heemraad te verbeiden.
595 Wat grimmelt er een drang van menschen ondereen,
Zoo man als wijf, en maagd en knecht, en groot en kleen,
En oud en jong. Wat raad ? Hoe stillen we die zwermen ?
De mannen morren vast; de vrouwen hoort men kermen.
0 vader Pan ! versterk den Heemraad met geduld ;
600 D'onwetende gemeente ontzag zich nooit haar schuld
En misdaad op den hals der Heerschappen te laden.
Zij volgt haar onbescheid, en laat zich nauwlijks raden.
Tait buldrende onweer waait hier jaarlijks op de kust,
En steurt, een maagd vooruit, de Raden in hun rust :
605 Maar gaan we niettemin haar minnelijk gemoeten.
De burgerij genaakt, gereed om ons te groeten.
R e i.
Welboren mannen, Pan behoede u lang gezond !
Wij wenschen 't nit OM harte, en uiten 't met den mond.
585. Pr ache n: bedelen. -- 596. Knech t: jongeling. – 602. 0 n b escheid: onderstand. -- 607. Welb or en: welgeboren, vrijgeboren.
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Heereman.

Gij, vrome burgers, lang moet vader Pan u sparer.
610 En halen uw geluk in top met uwe jaren !
Ons jammert u te zien zoo jammerlijk gesteld.
De koeien eten gras en klaver, langs het veld;
Gij eet uw eigen hart, bekneld gelijk met hoepen
Van staal, zoo menigwerf de Zoendag, uitgeroepen,
615 Den Heemraad roept te hoop, opdat hij wijsheid schaff',
En langzaam zich berade, om d'opgeleide straf
Te schutten naar hun macht, of immers te verminderen;
Hetwelk men nooit voorheen kost keeren noch verhinderen.
Betrouw ons 't beste toe; men handelt hier ter steé
620 Niet ruw en onbedacht; het kost ons kindren meè.
Hier geldt noch goed, noch bloed, noch haat, noch gunst,
[noch voordeel.
De hoofden staan gelijk: de blinde strijkt het oordeel.
R e i.
Welboren mannen ! gij spreekt redelijk en wel.
Beschuldigden wij u, zoo most de landkapel,
625 Waaruit men 't lot verwacht, met boosheid zich besmetten,
Als gij de lotbus laat voor Vrouw Velleede zetten,
Die eenen naam uit twee besloten ceelen trekt,
En noemt hem, die ten zoen des grammen Veegods strekt
Voor 't Leeuwendaalsch gewest. Neen, mannen, wij betrouwen
63o U beter toe. Het yolk, dat zich geneert met bouwen
En karnen, past een hart zoo rein, als melk en room,
Geen ergwaan; neen, bij Pan ! wij achten u te vroom.
Daar schort het niet, dat wij vandaag u komen moeien.
Wij gaan met koeien om, maar slachten paard noch koeien,
635 Die achteruitslaan en hun voer met voeten treen.
Wij zijn met Heemraads keur en loting wel tevreen,
En komen slechts, gepord door 't huilen en het schreeuwen
Van 't vrouwvolk, als gij ziet, ons wijven en ons weeuwen,
En oude besten, elk voor ander dus belaan,
640 De vrijster om een knecht, de moer om 't kind begaan,
De zuster om den broer, de peten om haar neven.
Wij bidden : stelt de keur, en uwe stem te geven
617. Te schutten: of te keeren, te stuiten. — 622. De blinde strijkt
het oorde e 1: „het lot wordt blindelings getrokken", of „met besloten
ceelen", als uit vs. 627 blijkt. — 63o. Z i c h gene e r t: zich onderhoudt. —
634. Slachten: gelijken. — 639. Oude besten: beste vader en
beste moeder was vanouds, evenals bon papa en bonne maman in
t Fr., de meer gemeenzame benaming voor „grootvader" en „grootinoeder".
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Tot loting, uit totdat dezon de middaglijn
Vergulde, en loop voorbij, en uit den Zuiden schijn'.
645 Men heeft dan tijds genoeg om 't offer te bereien,
Te zuivren aan de beek, te kransen, te beschreien.
Ai, mannen ! doet zooveel ons vrouwlui tot gerijf.
Al die hier huilen, rijdt de dood van angst door 't lijf.
Heereman.
't Is reden, dat het bloed zijn eigen bloed beklage,
650 De moeder voor haar kind, haar vleesch, ook zorge drage,
Niet min dan eenig dier, of vogel voor het jong.
De koe bemint het kalf, en likt het met de tong ;
De merrie, in de weide en stal, het welig veulen.
De zwaluw aast het nest, en vaart er mede uit speulen ;
65 5 En wat maakt d' ooievaar van 't hooge nest al werk !
Toen over menig jaar het Oosteind van ons' kerk
Verbrandde, zag men zelf hoe d' ouden, zoo bewogen,
Dan uit, dan in den rook, rondom de jongen vlogen,
En troostten hun gebroed, het kale en naakte kroost ;
66o Dat piepte vast om hulp ; maar als er langer troost
Noch redding kwam, en 't stroo in lichten brand geraakte,
Zoo vlogen yak en moer op 't nest, dat brandde en kraakte,
En lieten zich tot asch verbarnen met hun nest.
Natuurlijk doet het al, wat Leven teelt, zijn best
665 Om d' afkomst ga te slaan, te helpen, te behoeden.
Al zweert ons niemand dit, wij kunnen 't wel bevroeden :
Een mensch is blok noch steen, veel minder valr en moth..
Rei.
De Heemraad vat het recht, als mannen, wien het roer
Van deze Vrijheid past te houden en te sturen.
670 Zoo lang gij, Heereman en Volkaart ! elk zijn buren
Verdadigt, kan ons dorp nog overeinde staan.
V olk a ar t.
Maar 't is geen nood, dat ze al zoo bijster zijn belaan :
Het lot geldt een alleen, en nimmermeer ons alien.
Rei.
Een ieder zorgt dat dit zijn bloed te beurt mocht vallen.
675 Eer 't lot bekend is, vreest een ieder wien het geldt.
654. Aast het nest: spijst het nest. — Speulen: spelen, naar de
Noord-Holl. uitspraak. — 656. Over : voor. — 663. V er barnen: verbranden. — 665. A fk o m s t: nakomelingschap. — 672. 't Is g e en no o d:
het is niet noodig. — 674. Zorgt: vreest.
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Volkaart.
Waartoe de keur van 't lot dan langer uitgesteld ?
Het lotrecht ga zijn gang, zoo raakt men nit dit vreezen.
Re i.
Geen huisman is zoo wijs, die weet wat dit mag wezen ;
Ons vrouwvolk heeft te nacht vervarelijk gedroomd.
Heereman.
68o Het vrouwvolk is bij nacht wel tienmaal meer beschroomd
Dan over dag. Des nachts verdubblen en verslimmen
De zorgen. D'avondzon verlengt de zwarte schimmen.
Maar laat ons hooren : waar komt dit gedroom op uit ?
R e i.
'k Geloof, Velleede zou niet raan wat dit beduidt ;
685 Met oorlof, dat wij dus vrijpostig 't hart uitschudden :
Een groene weerwolf greep een lam uit al de kudden,
En sleepte 't bij de keel al bloende langs den weg ;
Dit droomde Duif, en hoe, ter zijde uit eene heg,
Een bok, zoo rood als vier, hem kwam op 't lijf gesprongen,
690 Dat hij dien roof terstond most slaken, en gedwongen
Veranderd scheen van aard, ja, makker dan een lam.
Ons' Machteld zag den vloed noch hooger dan de dam ;
En toen ze kreet, alsof de zeesluis door wou breken,
Zoo viel het water kort, en hield zijn oude streken.
695 Maar Elsbuur zag ons dorp belanden op een wrak
Aan d'allernaaste duin. Een dorre tuineik sprak
Bescheidenlijk, en brocht in 't licht geheimenissen
Van wonderlijk belang, die Godschalk niet zou gissen,
Noch Waarmond, die bij nacht, gelijk de katten, ziet.
700 Twee stammen, versch geplant aan weerszij van den vliet,
Vereenigden vanzelf, voor Lutgers slapende oogen,
En werden met een schors bekleed en overtogen.
Ik zwijg van andren - praat, het luide zot of vroed ;
De wijven zien wat nieuws uit droomen te gemoet.
705 Zij hopen op geluk, en dat de kans kan keeren.
Heereman.
Wij wenschen 't ook. De hoop op beter kan niet deren.
679. Vervarelijk: verschrikkelijk. — 686. Een groene weerwolf:
aan de toovenaars werd het vermogen toegekend, dierengedaanten aan te
nemen, meestal die van een weerwolf. — 690. S 1 aken: loslaten. —
703. V r oed: wijs.
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Wij zullen met de keur heel langzaam gaan te werk.
Een ieder brenge vast geschenken naar de kerk,
En bidde dat het naar ons wenschen uit mag vallen.
R e i.
710 Dat geef, dat gunne ons Pan, behoeder van de stallen !
Volkaart.
Hier komen Landskroon zelf en Groote Vreerik aan :
Die beiden moeten eerst elkanderen verstaan
En polsen, eer we nog op 't wichtig stuk vergaren.
Heereman.
't Valt makkelijker vee dan menschen te bewaren ;
715 Men stuur' het hoe men wil, wie stuurt het elk te pas ?
Nu gaan we, Volkert ! 'k wou wel dat het avond was.
LANDSKROON. VREERIK.

Landskroon.
De nood verdagvaardt ons in 't jaar maar eens te zamen.
Vreerik.
Ik wensche, kost het zijn, iet heilzaams te beramen.
Landskroon.
Ik mede ; ons onheil heeft nu lang genoeg geduurd,
72o En menig jeugdig borst dit met den hals bezuurd.
Het zaad van tweedracht teelt zoo wrange en bittre vruchten.
Vreerik.
Zoo gaat het, daar de buur zijn buurman niet mag luchten.
Landskroon.
'k Vervloek het al wat zaad van twist en tweedracht zaait.
Vreerik.
Men heeft van wederzijde een oegst van ramp gemaaid,
725 En meer dan eens in 't jaar : men maait het alle dagen.
72o. Jeugdig borst: jongeling. — 722. Luc ht en: ruiken.
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Landskroon.
Men kent den vrede best, na 't voelen van die plagen.
Wat middel om aan rust te raken onderling ?
Vreerik.
Indien uw Zuidzijde eerst ons' Noordzijde onderging.
Land skroon.
Maar niemand weet van schuld, en schuift het op een ander.
Vreerik.

730 Zoo blijft men overhoop krakeelen met malkander.
Landskroon.
Van weerszij wordt vereischt een scheidsman van 't geschil.
Vreerik.
Het scheiden valt zeer licht, daar ieder luistren wil.
Landskroon.
Men most elkanderen al 't oude Teed vergeven,
En roepen niet van 't gene aan weerszij werd misdreven.
735 Wat eens gedaan is, kan men nimmermeer ontdoen.
Vreerik.
Verstond een ieder dit, wij raakten aan den zoen.
Landskroon.
Nog staat ons echter scherp te luistren wat het lot zeit.
Vreerik.
Eerst onderling verzoend, en echter met de Godheid.
Landskroon.
Gij spreekt zeer wel : de mensch verzoen' zich eerst met
[mensch.
735. 0 n t d o e n: ongedaan
728. 0 n d erging: voor : iemand bukte.
maken. 737, 738. Echter: in den eersten regel schijnt echter te
moeten beteekenen : nochtans, niettemin, in den laatsten beteekent het :
naderhand, later, 't Eng. a fterw a r d s. — 739. D e m ens c h v e r z o e n'
zich eerst met men s c h: beide substantieven hadden met of beide
zonder het artikel moeten geschreven zijn.
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Vreerik.
740 Mijn naam is rijk van vred : 't is vrede al wat ik wensch.
Landskroon.
Mijn naam de kroon des lands : ik help den landvred kronen.
Vreerik.
Och, wenschten ze al om peis en vrede, die bier wonen !
Landskroon.
Mijn heemraad Heereman wenscht hartelijk om vred.
Vreerik.
Mijn heemraad Volkert wenscht uit al zijn hart dit med.
Landskroon.
745 De vroomsten onder ons zijn ook tot peis genegen.
Vreerik.
De slimsten onder ons versteuren zulk een zegen.
Landskroon.
De slimsten onder ons zijn van geen beter aard.
Vreerik.
De baatzucht trekt genot uit 's anders kwalijkvaart.
Landskroon.
Men banne d' eigen liefde, om eenmaal te beginnen.
Vreerik.
750 Zoo most men om 't genot zijn nabuur niet beminnen,
Maar koopen peis en vrede, ook met zijn eigen scha.
Landskroon.
Wij merken het gebrek ; maar 't heelen komt te spa,.
't Gebreekt aan vreedzaamheid ; dit kruid wil kwalijk wassen,
Dewijl men sloft op 't with]. van 't onkruid wel te passen.
755 Een ieder past met vlijt zijns nabuurs hof te wien,
74 5. V room sten: dappersten. — 748. Kwalijkv a a r t: een woord, dat
zeldzaam voorkomt, doch even goed is als w elv a a r t. — 755. P as t: zorgt.
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In 's anders woning gauw, en thuis niet nauw te zien ;
Dies leggen huizen wild en woest, en zonder zeden.
Vreerik.

Het domme en stomme vee gehoorzaamt eer de reden.
Men leidt het zonder toom, en drijft het zonder stok ;
76o Het vecht wel onderling, maar voedert geenen wrok :
Het nut gemeene weide en zal Been makker pramen ;
Genaakt de wreede wolf, het steekt de horens ezamen :
Zoo heeft het in 't gemeen te vijand, of te vriend.
Verstond dit Leeuwendaal, het werd er van gediend.
Landskroon.
765 't Is kunst, zijn eigen nut en nadeel recht te kennen.
Vreerik.
De schade leer' den mensch, die traag tot deugd kan wennen.
Een ezel stoot maar eens zich aan denzelfden steen ;
De mensch wel zevenmaal, en denkt niet om zijn been.
Landskroon.
De reukelooze voel' zijn jammer dan in 't ende.
Vreerik.
770 Zoo varen menigten ten grave in hun ellende.
Landskroon.
Zij wijten het zichzelf, die niet te raden zijn.
Vreerik.
Met reden, want zij zelf zijn oorzaak van hun pijn,
Ook dat onschuldigen om zulk een woestheid lijden,
Met recht beklagenswaard, in onze ondankbre tijden.
Landskroon.

775 Ondankbaar wel te recht voor veel genoten goed,
In peis, die nering baarde, en weelde, en overvloed ;
Die baarden hoovaardij, verwaand, en trotsch, en smadig;
Zoo kwam de tweedracht voort, te bijster en baldadig,
In 't midden van het feest, gevierd ten roem van Pan.
760. Voedert : koestert. — 761. P r a men: kwellen. — 777. Smadig:
die uit verwendheid alles versmaadt, 't Fr. d é dai g n e u x.
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780 Men at er, en verdronk de zinnen in de kan,
Zoodat men tot gevecht en messen kwam, van woorden.
Vreerik.
Hoe bulderde in dien storm het Zuiden tegens 't Noorden !
Landskroon.
Den sterken Warandier en Duinrijk stond dat dier.
Vreerik.
Gelukkig voeren zij uit dat krakeel van bier.
Landskroon.
785 Wel eerelijk, maar voor hun vrouwen ongelukkig.
Vreerik.
De hemel zette om hen zijn aanzicht droef en drukkig,
En bleef veel dagen staan in die bedrukte plooi ;
De koe vergat het gras ; het paard zijn voèr en hooi,
Het bosch verschoot zijn groen ; de boom vergat te groeien.
790 Hoe zag er 't vlek toen uit, dat heerlijk plag te bloeien,
Gelijk een wijngerdrank, die langs den gevel klimt ;
Hoe is de wereld voort, gelijk de munt, verslimd ?
Landskroon.
Hoe wordt ze dagelijks, van Schalk en slim, noch slimmer ?
Vreerik.
Tenzij een God dit keere, ons onheil redt zich nimmer.
Landskroon.

795 Wie zelf zijn handen rept, die wordt van God gered.
Vreerik.
Het slimste is, dat de twist al heeft zijn plooi gezet.
Landskroon.
Men wanhoop' niet : de tijd verandert de gemoeden.
Vreerik.
't Waar lang geschied, vergat de wrok de wraak te voeden.
783. Dier staan: duur te staan komen. — 786. Drukkig: bedrukt. —
797 . Gemoeden: gemoederen.
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Landskroon.

Ik 11, voor eerst, dat elk den andren willig wijk',
800 En meerder minder niet om baat verongelijk',
Zoo kost rechtvaardigheid den vrede haast gemoeten.
Vreerik.
Och, kwam ze, en strooiden wij olijven voor haar voeten
Ik zag dit oude vlek vergroot en uitgeleld.
Landskroon.
Wat raad, nu ons de keus alreede is aangezeid ?
805 Wou Pan zich met een bok of witten ram vernoegen !
Vreerik.
Al eischte hij een kudde, ik ried dat wij ze sloegen.
Landskroon.
Zou 't ook geraden zijn te zien of 't kon volstaan ?
Vreerik.
En kwam dat avontuur dan avrechts te beslaan ?
Landskroon.
Men gaf dan tijds genoeg hetgeen wij hem beloofden.
Vreerik.
810 En trof de Wilde knots dan 't yolk, en al de hoofden ?
Landskroon.
Het was om beters wil een stoute kans gewaagd.
Vreerik.
't Is haast gewaagd, dat lang en eeuwig wordt beklaagd.
Landskroon.
Men mocht zich liever eerst bevragen bij Velleede.
Vreerik.
De Priesterin van Pan zou staan op d'oude zede.
Sol. Gemoeten: ontmoeten. — 804. D e kens: het besluit. — 8o6. Ik
ried d at wij ze sloegen: vee slaan is even goede taal als vee slachten:
en 't eerste is letterlijk 't Fr. abbattre. — 854. D'onde zede: 't oud
gebruik.
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Landskroon.
815 Vermag een Godheid niet te scheiden van haar recht ?
Vreerik.
De meester laat zich niet bedillen van den knecht.
Landskroon.
De Godheid kan en mag den schuldigen wel sparen.
Vreerik.
Wanneer haar dit behaag', dan zal zij 't openbaren.
Landskroon.
Maar 't wachten valt te lang. Men stort vast jeugdig bloed.
Vreerik.
820 Wat middel voor dit kwaad, of liever noodig goed ?
Landskroon.
Ik raam er naar, en wensch, dat wij een middel vonden.
Vreerik.
De tijd is kort : wij staan aan dezen dag gebonden
Wel stipt ; de Roeper heeft ons Lang te keur gedaagd,
En 't gansche land rondom van 's yolks gekerm gewaagd.
825 Het yolk verzuimt zijn vee, en heeft noch hart noch zinnen.
Landskroon.
Wat baat gekerm, indien het kermen niet kan winnen ?
Vreerik.
Gekerm heeft menigmaal der Goden wrok verzacht.
Landskroon.
Maar in geen twintig jaar ; zij luistren naar geen klacht :
Met deernis hoort de mensch het blaten van de lammeren.
Vreerik.
830 Onnoozle dieren, och ! men moet zich uwer jammeren.
Landskroon.
Men vindt ook menschen, die niet min onnoozel zijn.
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Vreerik.
Onnoozlen inderdaad, onnoozelen in schijn.
Landskr 0 on.
De schijn bedriegt er veel, en is gewoon te liegen.
Vreerik.
De schijn kan menig mensch, doch nimmer God bedriegen.
Landskroon.

835 Hoe menig zeilt den schijn en schaamte en eer voorbij ?
Vreerik.
Dat leert d'ervarenheid aan uwe en mijne zij.
De schapen laten zich van stof en vuilnis wassen,
Daar 't zwijn zich mest in slijk en modderige plassen.
De menschen aarden elk naar een bijzonder dier.
840 Wie op de tronie merkt, bekent het aan den zwier,
Ook dikwijls aan 't geluid, en zoo verscheiden klanken.
Landskroons.
Mij dunkt, ik hoor geluid ; sta vast, het wil er wanken !
Hier komen Warenar en Govert naar ons toe.
't Zal best zijn, dat we gaan ; ik ben dit buldren mot.
845 De Heemraad komt met hun, die mag hun klachten hooren.
Vreerik.
Vergeefs de rust gezocht ; ik geef den moed verloren !
VOLKAART. HEEREMAN. WARNER. GOVERT.

Volk aar t.
D'een bouwt, en d'ander breekt ; wat hoop van vrede is hier ?
Heereman.
Wij lesschen vast den brand ; een ander blaast in 't vier.
836. Ervarenhei d: ondervinding. — 840. Z w ier: draai. — 842. H e t
wil er w ank en: er dreigt iets kwaads, er broeit wat. — 847. D'een
b o u w t, en d'ander b r e e k t: d. i., gelijk uit den volgenden regel blijkt,
„of wij al vrede zoeken te stichten, anderen breken het door ons tot stand
gebrachte weder af."
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Volkaart.
Men viert den offerdag met buldren en met razen.
Warner.
850 De knechts verguizen nu de meesters en de bazen;
Dat tuigt dees' armen haan, met zijn gebroken poot.
Govert.
En wat getuigt dit lam ? Ik vischte 't uit de sloot,
Daar Warners dog het joeg. Wat kan een lam verbeuren
Zoo 't niet verdronken waar, ik zou het feest niet steuren
855 Om zulk een kleinigheid; maar ieder moeit zijn scha.
Die bond bast nacht en dag zoo vee als menschen na ;
Hij bijt ze ook wel in 't been, en komt ze al stil bestoken.
Warner.
En had mijn haan zijn poot bij ongeval gebroken,
1k troostte 't mij; maar nu komt Goverts knecht zoo wijd
86o Dat hij moedwilliglijk een eiken kneppel smijt
In 't honderd, in den hoop, daar al de hoenders pikken
De boekweite op mijn werf. Zijn dit geen fraaie stikken ?
De kneppel treft den haan, die tuimelt ginder heen.
Men loopt naar Rookam zien, en ziet er hoe zijn been
865 Bij 't lijf, gelijk een slet, blijft hangen. Wie kan 't heelen ?
Nu krijt al 't huisgezin, en steekt wel vijftien keelen
En klokken t' effens op. Op zulk een buurgerucht
Nam Goverts knecht bijtijds, huis uit, huis in, de vlucht.
Het was hem ook geraan.
Heereman.
't Is lang genoeg gekeven.
870 Laat Govert hem een haan gewillig wedergeven.
Men vechte om geenen haan, om geen verdronken lam.
Warner.
0, Rookam! och, hoe hangt uw dubble kroon en kam
Zoo slap, gelijk uw baard? Wie kan dees' schl vergoeden ?
Waar vindt men uws gelijk ? Neen, Govert ! gij zult bloeden :
875 De moedwil is to groot.
853. Verbeuren: misdoen. — 861. In 't honderd: in het wilde. —
865. Een slet: iets, dat gesleten of bemorst is ; een lap, ook wel een
sleet of een s 1e ter genoemd. — 867. Klokken: stemmen.
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Govert.
En wie vergoedt mijn lam ?
Warner.
Men wijte een dollen dog, dat dit om 't leven kwam.
Volkaart.
De meester van den dog moet zelf de schuld vergelden.
Warner.

Wie weigert hem een lam ? Maar zelden, al te zelden,
Zag iemand zulk een haan, als Rookam, in ons vlek.
88o Wat haan, hoe bits hij was, bood hem vergeefs den bek ?
Wie was niet doof of blind, die zich in 't perk liet hooren ?
Waar vocht ooit haan zoo trotsch, met slagpen, bek en sporen ?
Al stak hij op zijn aam, al kwam langs 't lijf het bloed
Gedropen van het hoofd, nog hield de kamper moed,
885 Dat 's vijands veder stoof; dan stond hij als een muurwerk.
Hoe trotsch was hij van gang ! Wat droeg die gast een uurwerk
In zijnen kop ! Hoe fiks, hoe klaar en helder plag
Hij land en dorp rondom te wekken vOOr den dag!
Bezie zijn pluimen vrij, die roode en gouden veeren.
890 0 Rookam ! wie dit ziet, die moet zich uwes deeren.
Govert.
Gij zwijgt nu wat al schade ons' Zuidzij heeft geleen :
Haar honigkorven zijn de kappen afgesnedn,
En om wat honigs ging de gansche stok verloren.
Warner.
Gij liet uw waterhond ons' vogelkooien storen
895 Om eenen teling, en verjoegt de gansche vlucht.
Zoo wordt de kooi geschend; de vogel schuwt dees' lucht.
Govert.
Gij houwt van boven neer, dat boom en stam verwatert
En uitgaat; is 't niet fraai ? Dan lacht men, dat het schatert.
880. Bo od hem vergeefs den bek: daagde hem vergeefs ten
strijde. — 883. Al stak h ij o p z ij n aam: al was hij den adem kwijt. —
895. Teling: taling, een kleinere soort van eendvogel. — 897. V e rw atert: door 't inwateren bederft. — 897, 898. De zin is : gij kapt de
toppen uit de boomen weg, zoodat zij door 't water bederven en dood gaan,
en lacht ons nog uit toe.

40!

DE LEEUWENDALERS.
Warner.
Gij licht eens anders fuik, en zinkt haar in de kil,
900 Of vischt in 's buurmans sloot en wateringe al stil.
Govert.
Gij zet bij schemering 't verlaat al heimlijk open,
En laat een brakken vloed in veld en akkers loopen,
Die kwijnen jaren lang, vergeven door dien wrok.
Warner.
Hoe dikwijIs tastte uw herk wel over in ons blok ?
Govert.
905 Gij tast wel achterom naar iemands schaar en kouter,
Of draagt ons koren van den molen ; wie is stouter ?

Warner.
Gij melkt eens anders koe, bij kiaren lichten dag :
Dat bleek, niet lang geleen, toen Melker kwam op slag.
Govert.
1k wist dien buit zoo stil bij avond niet te morsen.
910 Als Grijp, die 's nachts wel durf op 't veld ons gerven dorsen.
Warner.
Had Gijs den springhengst korts den staart niet afgeknipt
Om 't paardshaar ? Evenwel is hij 't gevaar ontslipt.
Govert.
Wie stak den driescht in brand ? Wie kweet zich lest zoo wakker,
En wierp, bij donkey nacht, dat onkruid in den akker ?
Warner.
915 Wie groef ons knijnshol op ? Wie dorst ons watering
Vergeven, dat men niet dan doode visschen ving ?
Govert.
Wie zag te middernacht, wanneer de menschen droomen,
Die nachtrave Eerrijks ooft afschudden van de boomen ?
899. Kil: diepte. — 901. Ver I a at: sluis. — 908. Op slag: juist toen
de zaak voorviel. — 909. Morsen: heimlijk weghalen.— 913. Driescht:
een openbare weide met talrijke boomen beplant.— 918. Die n a c h tra y e:
dien nachtdief.
VONDEL V.
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Warner.

Waar vond men ooit in 't land een visschersmaat zoo kloek,
920 Dat hij op 't land een haan kon visschen met een hoek ?
G overt.
Nietwaar ? Die, toen het sneeuw aan boom en tak bleef hangen,
De duiven op het voer kon met zijn slagnet vangen ?
Heereman.
Waartoe dit bits verwijt ? De tweedracht groeit en wast
In top, terwijl men kijft, en bast en wederbast.
925 Dees' droeve dag gebiedt den buretwist te staken.
Door schelden zal men traag tot eenigheid geraken.
Volkaart.
Dat 's recht; ook is het hier geen tijd van lang te staan ;
Men zal terstond te kerke en dan te keure gaan.
WARNER. VOLKAART.

Warner.
De Heemraad hoor' mij eerst : ik heb een woord te spreken
Volkaart.
930 Wat zoekt ge : rust of twist, en altijd wind te breken ?
Zoo raakt men niet gelijk ; zoo wordt geen dorp gered.
Warner.
Dat onrecht dient hem eerst met recht betaald gezet.
Hoe roept men dus om vrede ? Ik kan den vrede missen.
Het spreekwoord zeit : in troebel water is 't goed visschen ;
935 Want geen krakeel zoo klein, men haalt er voordeel uit.
Waar slagen vallen, valt gemeenelijk goe buit.
Volkaart.
Zoo woudt ge om eigen baat den peis wel eeuwig derven,
Al zou er jaar op jaar een lantst of tien om sterven ?
Warner.
Men sterft maar Bens. Wie sterft, die is zijn kost gekocht.
938. Lants t: knaap, borst, gast.
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Volkaart,
940 0 zotte Warner 1 zwijg ; wat spreekt gij onbedocht !
Zou een, om bij 't verdriet van velen wel te varen
En om een buik vol broods, zoo menig man bezwaren ?
Dat leert de reden niet; de domste koe van 't land,
Indien ze spreken kon, gebruikte meer verstand.
945 Zoo zal men langzaam 't vier van ons krakeelen lessen.
Wat is er bloeds gestort, en vleisch gekerfd met messen !
Hoe menig bruiker lands vervochten bij den dronk,
Verzopen in 't gelag ! Wat heeft dit oud en jonk,
En man en wijf beklaagd ! Hoe zag men zooveel hinders
950 Versterven jaar op jaar van d' oudren op hun kinders !
De mannen eerst, en dan de wijven handgemeen,
Plokharen vaar en zoon, de vrienden ondereen !
Wat hoorde 't een geslacht het ander niet verwijten,
En spuwen in 't gezicht, met krabben, slaan en bijten !
955 En houdt gij, Warner, nog dit kluwen in de war,
Zoo gaf men u te recht den naam van Warenar.
Warner.
Men vindt er meer dan ik, die passen wat te hebben.
Een ieder vlamt op winst. De spinne spint haar webben
Om winst ; om winning vliegt de bij naar beemd en bosch ;
960 Om loutre winning zit de vlieg op koe en ros.
Om winning zweeten ze al, de kleinen en de grooten :
Om winst pikt d' ooievaar de kikkers uit de slooten,
Om winning loopt de kat uit muizen in 't veld ;
Als ik er vet bij word, wat roert mij Wien het geldt !
Volkaart.
965 Ik rade u, hot. gemak ; men zal den haan vergoeden.
En zoo gij ons bestaat een nieuw krakeel te broeden,
Men stelt u lichtelijk ten spiegel van 't gemeen,
Warner.
En breng ik Leeuwendaal nog heden op de been,
Het wil de Heerschappen en al den Heemraad heugen.
970 Laat zien wat Warner kan ! laat zien wat zij vermeugen !
Daar gaat de pocher heen. 0 Rookam, arme haan !
'k Wil Govert nog vandaag het been in stukken slaan.
945 . Lessen: blusschen. — 947. Br uiker lands: stuk land. --966. Zoo g ij ons b es t a a t : zoo gij u vermeet, het waagt. —
969. W il: zal.
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REI VAN LEEUWENDALERS.

975

98o

985

990

995

Keer.
Brengt vroolijk pijnloof, groene meien ;
Brengt kaas, en boter, geel als goud ;
Brengt room, en bloemen uit de weien,
Ter Landkapelle, om Pan gebouwd.
Komt herwaart ; komt hem nader ;
Vereert nu zuivel, bloem, en tak,
En looft den goeden Vader ;
Begroet hem, dien het heilig dak
Beschut voor wind en regen.
Hij gunne ons zijnen zegen !
Tegenkeer.
0 boksvoet, geitoor, fluitevinder,
Gespikkeld met uw lossevel ;
Gij wispelstaart nu hier, dan ginder ;
Gij langebaard, zoo zoet op spel
Van dunne rieten, zeven
Aaneengekleefd; uw horens staan
Op 't voorhoofd, spits en even,
Gelijk een boog of halve maan :
Rood aanzicht, die uw haren
Bevlecht met pijnboomblaren.
K e e r.
Verdiendet gij bij d' eerste Goden
Een achtste plaats, en most de Nijl
Zich buigen onder uw geboden ;
Hield oud Athene uwen stijl ;

984. Lossevel: vel van een lynx, of los, gelijk de eigenlijke Hollandsche
benaming is. — 985. Wispelstaart: wispelstaarten en kwispels t a a r t en zijn beiden in gebruik voor „met den staart heen en weder
slaan", en worden in 't bijzonder van honden gebezigd. — 993-995. Hetgeen hier van P a n gezegd wordt, getuigt wederom van Vondels buitengewone belezenheid; want men zal de hier vermelde bijzonderheden tevergeefs zoeken bij de oude dichters, waaruit men veronderstellen zou dat
Vondel zijn geleerdheid haalde. Het is alleen bij Herodotus dat wij geboekt
vinden, dat de Egyptenaren van Mendes Pan onder de gedaante van een
bok vereerden, en hem stelden onder de acht eerste godheden, die de
twaalf latere waren voorafgegaan : en ook Eusebius verhaalt, dat Pan in
Egypte 't eerst vereerd werd. -- 996. Hield oud A then e uw en s t ijl:
Athene hield Pan in bijzondere vereering, omdat men er het winnen op de
Perzen van den slag bij Marathon toeschreef aan den bijstand, welken hij
aan de legerbende van Miltiades zou verleend hebben, door zich aan haar
hoofd te stellen en den vijand met plotselingen schrik te slaan.
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Most Rome uw feesten vieren ;
Begrijpt ge 't wezen van Natuur,
Zooveel gestarnde dieren,
De lucht, het water, aarde, en vuur ;
En zijt gij 't Al in alien,
0, Voogd van jacht en stallen !

1000

Tegenkeer.
Zoo blusch den brand der landgeschillen :
Vereenig Zuid- en Noorderzij !
En zijt ge met een bok te stillen,
1005
Ja, heele kudden, eisch het vrij.
Ontsla ze, die u eeren,
Van 't heillooze offer, van dit bloed.
En is het lot te keeren,
IMO Ontlast ons ; eisch een zachter boet :
Ons vee, geen vleesch van menschen ;
Het oogmerk van ons wenschen.
HET DERDE BEDRIJF.
HAGEROOS. REI.

Hageroos.

H

Et diende nader niet : ik was aired beknipt,
Maar ben, ter goeder tijd, den schender nog ontslipt.
R e i.

1015 Wat zegt ge, Hageroos' Wie droeg zoo luttel kennis,
Dat hij een zuiverheid zoo wit als sneeuw, met schennis
En schande, smetten watt, zoo reukloos en ontzind ?
Hageroos.
Ik weet niet wie het was, of wat hem had verblind ;
Hij kwam mij stil aan boord, en speelde vast den stommen,
1020 Om door stilzwijgendheid zijn boosheid te vermommen,
Een boosheid, die gewis haar straf gevoelen zal ;
997. Most Rome uw feesten vier en: de feesten ter eere van Pan
waren, volgens de overlevering, door Evander, onder den naam van
Lupercalie n, uit Arcadie naar Italic overgebracht, en in hoedanige
eer Pan te Rome was, blijkt uit OVIDIUS, die in zijn F a s t i getuigt, dat de
Opperpriester van Pan, evenals die van Jupiter, fl amen di al i s werd
genoemd. — 1013. Het diende nader n i e t: het had niet verder moeten
komen.

406

DE LEEUWENDALERS.
Want niemand schimp' met Pan ! Hij ziet ons overal,
In hol en achter duin, in ruigte en onder hagen.
R e i.

Zoo gaat het haar, die op het zoenfeest loopt uit jagen,
1025 Alleen en onverzeld ; nu alle de gemeent',
Bekommerd en beducht, al hangends hoofds, beweent
D'onzekerheid der keure, en 't zeekre lot van 't outer.
De Heemraad gaat te keur, verdaagt van blinden Wouter,
En schept ge nog vermaak in jacht, en wild, en duin ?
Hageroos.
1030 Ik zoek mijn eigen niet, maar Leeuwendaals fortuin,
En had een hinde op 't spoor, met meening, na het vangen,
Haar voor 't gemeene beste in ons' kapel te hangen,
Of Pan, hierdoor vermorwd, een vroolijke uitkomst gaf.
R e i.
Vergeef me dan, dat ik onwetende u bestraff' :
1035 0 deeglijkheid ! gij zijt wel waardig, dat ze u danken.
Een ander zit en slijt den dag met ijdel janken ;
Gij slaat de hand aan 't werk ; een ander kijft en tiert,
En steurt zijns buurmans rust ; gij draagt u vroom, en viert
Het feest in eenzaamheid, en, zonder tijd te spillen,
1040 Verzoekt door offerande en hinden God te stillen.
Vergeef me, dat ik u bedilde, zonder slot.
'k Geloof, geen sterflijk mensch behoedde u, maar een God,
Van wien gij zekerlijk uw afkomst wel moogt rekenen,
Naardien ze zich ontdekt door geen onwisse teekenen.
1045 Dat Hij u lange spaar', die boven zit aan 't roer !
Laat hooren hoe het ging, en wat u wedervoer.
Hageroos.
Ik wist het leger, daar een hagelwitte hinde,
In dichte ruigte en riet, dat 's jagers oog verblindde,
Zich dagelijks onthield ; dies teeg ik derrewaart,
1050 Maar vond het ledig nest. Mijn windhond, heet van aard,
Was tochtig om het wild in 't wilde na te sporen,
En kreeg verlof, en stoof, door zand en heg en doren
En kreupelbosch, in duin, en snuffelde overal.
Zoo miste ik hem daarna, en hoorde geen geschal.
1035. D e e g l ij k h e i d: braafheid. — 1038. Dr a a g t: gedraagt. -1040. V e r z o e k t: beproeft. — 1051. Tochti g: vurig, begeerig.
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1055 Mijn ijver voerde mij terwijl naar waterplassen,
Daar, aan den voet van duin, de beek begint te wassen,
En door de biezen ruischt. Hier viel ik plat ter neer,
En zag, na eene poos, de hinde, die van veer
Allengs genaakte, en scheen heur hart te willen laven.
1060 1k loofde finks aan Pan dat puik der offergaven,
En had den pijl al fiks op mijne pees gezet,
Zoodra de hinde kwam, en lobberde in dit wed.
Maar onder 't mikken komt een onverlaat, een schenner.
0, Godheid van de jacht, alweter, hartekenner !
1065 Bescherm mijn zuiverheid en geef getuigenis
Hoe Hageroos zich droeg, hoe zij 't ontworsteld is.
R e i.
Ontstel u niet; hij zal den Rechter niet ontsluipen.
Nu wisch de tranen af, die langs uw kaken druipen.
'k Verlang hoe dit verging. 'k Geloof, gij bleeft beschut
1070 Door uw onnoozelheid, uw toeverlaat en stut.
De deugd behoeft geweer, noch boog, noch pijl, noch wachter.
Hageroos.
Hoe beeft mijn hart van angst ! Hij kwam mij op van achter,
Gelijk een looze vos een veldhoen grijpt, wel stijf.
Hij sloeg met alle macht zijn armen om mijn lijf,
1075 Nog vaster dan het veil een eike kan omvatten ;
En ik, om 't allereelste en waardste van mijn schatten,
Mijn eerbaarheid, in nood te bergen, nam al heel
Mijn toevlucht tot mijn stem, en stak een klok en keel
Zoo luide en schriklijk op, dat ze over heg en tuinen
1080 Ging wentelen in zee, door d' omgelegen duinen.
Op zulk een luiden kreet liep Adelaart hem in,
En greep dien onverlaat bij 't haar, bij kop en kin,
Dat hij gedwongen werd mij, bange maagd, te slaken :
En ik, zoo doodsch en wit om 't hoofd, gelijk een Laken,
1085 Begaf me herwaart aan, al omziende en beducht,
Hoe 't Adelaart verging, na mijn verbaasde vlucht.
R e i.
0 eerbre jongeling ! men zal u eeuwig roemen,
1057. Hier v iel ik plat ter neer: niet bij ongeluk, maar met opzet
om het wild ongemerkt te kunnen beloeren. —1062. Lobberde: lob b ere n
is een klanknabootsend woord, waardoor een „plassende beweging in 't
water" wordt uitgedrukt. — 1075. Veil: klimop. — 1078. Klok: stem. —
1079. T uin e n: hier in den zin van omheiningen. — 1081. Liep Adelaart
hem in: kwam Adelaart op hem af. — 1083. T e slak en: los te laten.
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En vlechten krans op krans van bladeren en bloemen,
Met maagdevingeren gelezen en geplukt.
1090 Gij lijdt niet dat de deugd en schoonheid wordt verdrukt.
Een Godheid heeft vandaag u heerlijk begenadigd,
Beschonken met dien prijs, dat gij een maagd verdadigt.
Hoe voegt u zulk een lof, gelijk een pijnloofkrans
Onze Opperpriesterin ! De roos verliest haar glans
1095 En geuren, maar uw lof zal nimmermeer versterven.
Hageroos.
Hij moet verdienden loon naar zijne deugd verwerven !
Rei.
Dat loonen staat aan u : dat hebt gij in uw macht.
Hageroos.
Mijn macht is wonderkleen. Die heusche vrijer acht
Geen loon ; hij volgt de deugd vanzelf, alleen uit reden.
Rei.
I too Hij volgt ook Hageroos met zuchten en gebeden,
Gelijk de schaduw 't lijf. Hij volgt u waar ge gaat,
Des middags, 's avonds spade, en met den dageraad.
Dat weten zon en maan, en ook de morgensterre.
Hij volgt u in het dorp, en bij de straat, en verre
1105 Van honk, wanneer ge jaagt, en stuift door 't guile zand.
Vergeld nu eens zijn deugd, en bit hem mond en hand !
Hageroos.
Gij paart den zomertijd met onze winterbuien,
De lelie met het sneeuw, ons Noorden met dat Zuien.
't Verdriet me dat hij mij dus naloopt, vroeg en spa.
Rei.
mo Hoe kwalijk kwam het u van dezen dag te sta !
Hageroos.
Het kwam te stade of niet, ik acht me des onwaardig.
Hij houde zich gerust, en voor een rijker vaardig ;
Hij zoeke een van bekend en overoud geslacht.
1098. Heusche: wellevende. — 1105. Honk: huis.— Gull e: weeke. —
um Versta: vandaag kwam het u toch allesbehalve kwalijk te stade. De
Rei spreekt ironisch.
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Zoo Lang als d' overbuur zijn overbuur veracht
1115 En dwers vall', kan geen min en liefde op beiden kleven.
Rei.
Hij vrijde u voor den dood : misgunt gij hem het leven ?
Hageroos.
Neen zeker, dat hij leve en bloeie honderd jaar !
Rei.
Misloonde knaap ! hoe valt u 't minnejuk zoo zwaar,
Gelijk het ros den ploeg door vette klei te trekken.
1120 Gij ziet vol hartewee de duiven trekkebekken,
En elke wederga genegen tot heur gd. :
De beekzwaan bruist vol viers het witte wijfke na,
En strengelt hals om hals ; zij weet van wederkussen,
Daar 't kille water zelf haar gloed niet weet te blusschen ;
1125 En gij, getrouwe knecht ! beschermer van haar eer,
Verwacht van Hageroos geen troost noch vriendschap weer.
0 winterroos, te scherp gewapend met uw doren !
Hageroos.
Hij schuw' den dorenstruik.
Rei.
Hou op zijn min met sporen
Te nopen, dag op dag, door 't afslaan van een bee.
1130 Ik zie hem van een duin nog plompen steal in zee,
Of worgen aan een pees, of van een eike ploffen,
Of van zijn eigen pijl en eigen hand getroffen.
Ai, Hageroos ! ai, schut zijn ongeval, gelijk
Hij u beschutte, eer gij te vallen kwaamt in slijk.
Hageroos.
1135 1k ga in ons' kapel mijzelve dankbaar toonen,
En zal het Adelaart, zoodra hij koom', beloonen
Met dankbaarheid, gelijk een eerbaar hart betaamt,
En een van kleine macht.
1 1 i5. Dwers v all' : in twist is. — 1116. H ij v r ij de: hij vrijwaarde,
verloste. — 1129. Te nopen : op te wekken. — 113o. Van e en duin
nog plomp en steil in zee: hier moet „duin" in een meer algemeenen
zin verstaan worden, voor : „hoogte." In zee te plomp en van een onzer
duinen ware een volstrekte onmogelijkheid.
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R ei.
Zij vindt zichzelf beschaamd
Om zijn getrouwigheid. Ik zag haar wangen blozen.
1140 Mij docht, de minne dook in lommer van die rozen.
Hoe kan een edel hart, tot alle deugd bereid,
Vergelden zulk een trouw met wederwaardigheid ?
Z ontveinst haar minne, en weet zich wonderlijk te wachten
Maar 't mist ons, zien we niet het pit van haar gedachten.
ADELAART. REI.

Adelaart.
1145 Wie joeg ter wereld ooit gelukkiger dan ik ?
R ei.
0 jongeling! gij zijt nu wonder in uw schik.
Ik heb 't verslag al weg.
Adelaart.
Van wie?
Rei.
Van uw vriendinne.
Adelaart.
Och, waar ze mijn vriendin ! Hoe gloeit mijn hart van minne,
Nog vieriger dan ooit !
Rei.
Waarom ?
Adelaar t.
Ik hoorde en zag
1150 Haar eerbaarheid en deugd, daar zij ter aarde lag,
En kreet, en spoog, en beet dien schender, dien schoffeerder
In 't aanzicht; maar vergeefs, had Pan haar geen verweerder
Gezonden, had ik haar niet dadelijk ontzet!
Waar is zij?
Rei.
Ter kapelle, en stort er haar gebed
1155 Voor Pan, en heeft beloofd uw trouwe daad te kronen.
1142. Vergelden.... met wederwaardigheid: niet naar waardij
vergelden. — 1143. Wonderlijk: op bewonderenswaardige wijze. —
Zich.... te wachten: zich.... in te houden.
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Adelaart.
Zoo hoop ik in het hart, dat edel hart, te wonen.
Wat tijding brengt ge mij, zoo snel, op 't ongezienst !
'k Geloof hetgeen gij zegt. Hoe kan in 't einde een dienst
Na vele diensten eens een vrijsters hart bewegen !
1160 Och Adelaart ! gij liept, door hagel, sneeuw en regen,
Niet ijdel noch vergeefs uw Venus achteraan :
Edn uur betaalt het al.
R e i.
Nu blijf een luttel staan :
Versteur haar aandacht niet; verwacht ze hier ter stede.
Adelaart.
Hoe springt dit dier ! sta stil. 1k breng haar jachthond mede.
1165 Hij jankt om zijn bazin, en miste ze al een wijl.
Ai, lieve ! hou hem wat : 'k wil achter eenen stijl
Aan ons' kapeldeur gaan verschuilen in het duister,
Opdat ik heimelijk d' aandachtige beluister',
En merke op heur gelaat : de minne maakt me stout.
R e i.
1170 Ga heen ; maar geen kapel noch outer werd gebouwd,
Opdat een vrijer daar zijn vrijster zou belonken.
'k Vergeef het hem nochtans : hij is van liefde dronken,
En raaskalt in dien droom ; men naam het anders vremd,
Dat hij, terwijl het dorp de namen telt, en stemt
1175 Tot loting, op de jacht zijn harteblad ging vinden,
Wiens oogmerk hooger ziet, en liever Pan met hinden
Dan menschenbloed verzoent. Bezie hem eens : hoe stijf,
Hoe stokstijf gaapt de knecht I Kan niemand aan een wijf
Geraken, zonder dus door 't veld te loopen brullen,
1180 Gelijk een wilde bors ? Het haar met spog te krullen ?
Te huilen als een hond ? Ik nam er liever geen,
Al schonk men mij de keur uit al het boereveen.
Zij hoeven 't jawoord niet zoo bijster t' overloven.
Mijn min is vier noch kool, men hoeft ze niet te dooven ;
1157. Op 't ongezienst: geheel onverwacht. — 1163. Aandacht:
vrome overpeinzing. — 1165. Bazin: meesteres, 't vr. van b a a s, thans
alleen gebruikt in min gunstigen zin, om een vrouw aan te duiden, die zich
krachtig gelden laat. — 1167. Ver schuilen: wegschuilen. — 1175. Zij n
h a r t e b 1 a d: waarschijnlijk is 't woord van 't kaartspel ontleend. -1180. Een wilde bors: bors is 't zelfde als „beer". — 1183. T' o v e rlov en: overmatig te prijzen.
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1185 Al praten ze dat Pan, in Oostland, bij een vliet,
Zijn malligheden zocht, en napeurde in het riet ;
Dat hij, om d' oude maan bij avond te begorden,
Ging mommen, als een bok, ja, zelf een bok most worden ;
Indien men 't zeggen mag, daar 'tniemand ziet en hoort.
1190 Wel, vrijer ! wel, hoe dus ? Heeft zij uw oog bekoord ?
Adelaart.
Bekoord ? Ja, wel te recht : nu worde ik eerst gevoelijk.
Al smolt men ze al ineen, geen schoonheid is zoo goelijk,
Zoo degelijk als zij. Wat heb ik daar gezien !
• Een beeld van zuiver sneeuw, met neergebogen knien,
1195 Nog witter dan het vel, waarmee zich Pan bekleedde.
Rei.
En schepte gij geen troost uit haar oprechte bede ?
Adelaart.
Ja, honing, want zij bad : „o Pan, beloon het hem,
Die mij te hulpe kwam op mijne heesche stem.
Hoe kan zoo groot een deugd bij mij haar geur vergeten ?
1200 Bescherm hem, nu de Raad ter keure is neergezeten 1"
Rei.
Zoo gaat het vast, gij spant alleen de kroon in 't hart ?
Adelaart.
Aileen, en anders geen. De bruid is mijn. Ik tart
Zoo menig jonkman, als bij dochters ooit verkeerde.
Geen dochter vieriger ooit God en d' ouders eerde
1205 Als zij, gewis een spruit van goddelijk geslacht.
Och ! wist men eens wie haar ter wereld heeft gebracht,
Al schijnen ze uit het kroost haar moeders aard te gissen.
Rei.
Een dochter, zooals zij, kan licht de moeder missen.
1185. 0 ostland: Arcadie. Zie vs. 1798. — 1185, 1186. Pan volgde, als
de Fabel vertelt, de nymf Syrinx na in een bergstroom, waarop zij in biezen
veranderd werd. — 1186. N a p e u r d e: achtervolgde. — 1187. B ego rden: bestruiven, bevruchten. — Ii88. Ging mommen, al s een bok:
als een bok vermomd ging. De Fabel verhaalt namelijk, dat Pan, onder de
gedaante van een Witten bok, de kuische Luna bekoorde; een allegorie, die
zeker uitgedacht werd om een denkbeeld te geven, hoe zonderlinge kuren
somtijds ook de verstandigste vrouwen hebben. — 1199. D eugd: weldaad. —
1207. Kr oos t: het eigenaardige in het gelaat der menschen.
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Adelaart.
Bij vlagen met geduld, totdat d'onkundigheid
1210 Van haar geboorterecht, dat nog verholen left,
Allengs haar in den krop en in het hoofd koom' schieten :
Dan zit ze, en smilt, als sneeuw; dan giet ze heele vlieten
Langs hare wangen neer ; dan berst ze in klachten uit;
Dan slaat de wedergalm in duin en dal geluid,
1215 En helpt konijn, en haas, en jacht, en wild op hollen;
Dan huilt ze d' oogen uit, wel rood en dik gezwollen ;
Dan, dunkt me, schijnt die zon door eenen regenboog,
En ik, in ruigte en riet gedoken, schroom omhoog
Te zien, en d'eenzaamheid van mijn Prinses te steuren.
1220 „O moeder!" roept ze dan, „ik zie uw lijf verscheuren
Van eenen wreeden wolf; u uitgaan, zonder troost ;
Of verre van uw vrucht, om hulp nog uitzien, Oost
En West; of in een graft verdrinken, en versmoren."
Dan smijt ze uitzinnig uit al wat haar komt te voren;
1225 Dan denk ik : „zag de zon wel ooit zoo vroom een kind,
Een weeskind, dat zoo teer zijn moeder nog bemint,
En niet vergeten kan?"
Rei.
Wat nood is 't? Groote Vreerik,
Een Heerschap zoo geacht, zoo landrijk, en zoo veerijk,
Bemint ze zoo, gelijk den appel van zijn oog.
Adelaart.
1230 Ja, wie bemint ze niet ? Wie zet haar deugd te hoog?
Zij verfde nooit haar Wang met moerbei of morellen ;
Zoo loogt noch bleekt geen haar. Zij zoekt geen jonggezellen.
Zij schuwt de ledigheid, al even kloek en kuisch ;
Hetzij ze jage in duin of neerzitt' binnenshuis,
1235 En overpeinze al stil wie alles kan besturen.
Dat tuigt het huisgezin, dat tuigen al de buren.
O Hageroos! uw vier ontvonkt mijn ziel, als stroo.
Rei.
Vat aan, daar is de hond, haar jachtknaap, die zoo no6
Gebonden gaat, als gij wel gaarne gingt gebonden
1240 Aan 't haarsnoer van een wijf. Zij heele uw zoete wonden;
1k ga vernemen, wien de keur hebbe uitgepikt.
1232. Zij loogt noch bleekt geen haar: zij bijt, bleekt heur haar
niet uit door boog.
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Adelaart.
Ik volg, zoo ras als bier mijn zaken zijn beschikt.
HAGEROOS. ADELAART.

Hageroos.
Zijt gij dat, Adelaart ? o, Koning van de helden !
Hoe kan ik uwe deugd, uw vromigheid vergelden,
1245 Die minder ben van staat, en slecht, en min gezien ?
't Is billijk dat ik dit naar mijne macht verdien' ;
Gebruik me t'uwen dienst, uw leven lang, in eere.
Adelaart.
Gij, schoonste ! biedt me meer dan ik op u begeere,
Of ooit verdienen kost. Wie zou een maagd in nood
1250 Verraden ? Dat waar' schande. Ik breng u Hazepoot :
Hij springt en jankt om u, van blijdschap en verlangen.
Hageroos.
Koom hier, mijn toeverlaat ! koom herwaart ; kus mijn wangen,
Mijn lippen, mond en hand ; dat ik u strijke en steel',
En afwissch' stof en zweet. Geen molsvel, geen fluweel
1255 Is zachter dan dit vel. Hebt gij uw Vrouw gevonden ?
Waar staakt ge, toen ik riep ?
Adelaart.
Gelukkig zijn de honden :
Zij worden zelfs gevrijd, gelikt, gestreeld, gekust.
Hageroos.
Wat zegt gij, Adelaart ?
Adelaart.
Ik zeg, het is een lust
Te zien met welk een gunst en liefde ook stomme dieren
1260 Den mensch bejegenen, en die hun weldoen vieren :
Nog scheldt de domme mensch de dieren redeloos.
Hageroos.
De dieren zijn getrouw, de menschen overboos ;
Dat zaagt ge, daar ik lag verlegen en verlaten.
1255. V r ouw: hier in den zin van meesteres. — 126o. Vier en: op
prijs stellen.
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Wat dochter wandelt vrij op vrije heerestraten,
1265 Zoo zulk een boosheid niet gestraft werd naar den eisch ?
Wij wachtten u een wijl, en keken reis op reis
Bekommerd om. Hoe zijt gij eindelijk gevaren?
Een schrikkelijke kreet kwam dringen door de blAren,
En baarde een nieuwe vrees; mijn voeten werden vlug.
Adelaart.
1270 Ik vleugelde dien gast de handen op den rug,
En trapte hem op 't hart. Uw hond kwam aangesprongen
Op dat benauwd geschrei. Had ik hem niet bedwongen,
Hij had den booswicht voort verscheurd, gelijk een wild.
Hager oos.
Mijn toeverlaat, mijn troost, mijn boog, mijn pijl, mijn schild,
1275 Mijn Hazepoot! hebt gij mijn ongelijk gewroken?
Adelaart.
Het scheen alsof de hond uw tranen had geroken,
Uw kuischheid en gekerm. Hij beet met zijnen mond
In 't nand, in dezen boog, dien hij er liggen vond.
De booswicht zong gent,. Ik dreef hem voor mij henen,
1280 En ondervraagde vast; waarop hij zich met weenen
Ontschuldigde : hoe min den mensch zoo wijd vervoert !
Hij had aan 't Brasemmeer uw schoonheid korts beloerd,
Toen gij met Zwaantje, daar ter jacht, u wiescht en baadde ,
Hij, juist van 't spoor gedwaald, hier aankwam, tot zijn schade,
1285 En door de biezen zag, bij klare middagzon,
Uw schoonheid, die de zon in top verletten kon,
En sedert in zijn brein zoo diep een voetstap plantte,
Dat zich zijn achterdocht vergeefs hier tegens kantte,
En uitgeborsten was tot zulk een onbescheid.
Hager o o s.
1290 Heel fraai.
Adelaart.
Hij kermde en kreet: „de min heeft mij verleid!
Beschaam mijn ouders niet, verdien ik dit te boeten.
Verschoon een mensch; een paard, met alle vier zijn voeten,
1270. Vleugelde: knevelde, bond. — 1273. Gelijk een wild: als
een stuk wild. —1279. Zong gelid,: bad om genade.— 1286. Verletten:
ophouden. ,,-- x288. Versta: dat zijn beter oordeel, zijn nadenken hem
tevergeefs er van terug zocht te houden.
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Kan struikelen !" zoo kreeg ik deernis met zijn smart,
En bond hem d' armen los.
Hageroos.
Wel edel is uw hart !
1295 'k Vergeef het hem, zoo rein, alsof bet nooit geschiedde.
Adelaart.
Dien ouden kluitboog nam ik hem, en brenge en biede
U dien, opdat ge mij bier eeuwig bij gedenkt.
Hageroos.
1k ben tevreden, dat gij dit een ander schenkt.
Adelaart.
Ik bidde u, laat dien boog in uw slaapkamer hangen.
Hageroos.
1300 't Was mijn gewoonte nooit van ietnand iet t' ontvangen.
Adelaart.
Ik bidde u, weiger mij zoo klein een vriendschap niet.
Hageroos.
Gij zijt een grooter waard. Het oog, dat alles ziet,
Grondeert mijn hart, en weet hoezeer ik u bezinne.
Adelaart.
Zoo toon ten minste blijk van ongeveinsde minne
1305 Te mijwaart, bleek mijn trouw, zoo trouw als goud, in nood.
Hageroos.
Al lengde ik uwen tijd door mijn verhaasten dood,
Nog bleef uw gouden deugd en weldaad onvergouden.
Adelaart.
Ik zie, men zoekt me slechts aan 't Lange touw to houden.
1296. Kluitboog: kluit is 't zelfde als kloet of kloot, d. „bol,
knop." Vandaar is kluitboog een boog, met een knop voorzien. —
1303. Grondeert: peilt. Vreemd is het, dat Vondel hier het woord met
een walschen staart gekozen heeft, daar hij zoo licht „doorziet, doorschouwt,
doorgrondt" of een dergelijk zuiver Nederduitsch woord had kunnen geB ez in n e: liefheb. — 1307. Onvergouden: onvergolden.
bruiken.
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Hageroos.
0 borst ! gij houdt u zelf; ga hene, waar 't u lust.
Adelaart.
1310 Dat lijdt ge niet. Helaas ! ter wereld wordt geen rust,
Noch troost, noch lafenis voor mijne kwaal gevonden.
Des avonds rust het wild in nest en hol ; de honden
Gaan rusten, na de jacht, in 't hok ; het vee op stal;
De vogels in geboomte en heggen overal ;
1315 Maar Adelaart, och arm ! mag rust noch lust gebeuren.
Hageroos.
'k Heb lust bijwijlen, 't wild zijn rust in duin te steuren,
Met brak en hazenwind ; bijwijlen met een valk
Te vliegen over 't veld ; daar hij, doortrapt en schalk,
De vogels in haar vlucht versteure, en weet te grijpen ;
1320 Maar ree ten dans te staan, op al wat vrijers pijpen,
Vermaakt me niet. Hebt gij wat stemmigs in den zin,
Zoo breng wat stemmigs voort ; ik luister naar geen min.
Adelaart.
Een molok houdt de kars voor musschen onbedorven,
Een honigbij verjaagt de snoepers uit de korven,
1325 Een neske koekoek broedt eens anders eiers uit ;
Zoo vinde ik 't ledig nest : een ander strijkt den buit.
Zoo heb ik deze roos vergeefs in 't bijster weder
Beschut. Wat baat het, hoe zich Adelaart verneder',
Haar diene, dag en nacht, en gisla, en behoe?
133o Zij luikt voor andren op, en sluit den boezem toe
Voor zijn gedienstigheid. Ik wil die grijnzen schuwen,
En eenzaam, diep in duin, van 't wijvenaanzicht gruwen ,
Vermijden ze als een slang, verguld en glad van vel.
't Verdriet mij, in den gloed van zulk een schoone hel
1335 Te jammeren van pijne ; of 't water op de lippen
Te vangen, daar het eb de tonge ga ontglippen ;
Of, bleek en afgevast, te zien den lekkren disch,
Dewijl het nuttigen den tand verboden is;
Of zulk een boOmloos vat met water op te vullen.
1340 1k wil, gelijk een stier, door woud en weide brullen.
Maar raze ik ook van minne ? o, al te wulpsche jeugd !
Betrouw geen vrouwvolk meer ; zij loonen niemands deugd.
1315. Geb euren: te beurt vallen. — 132o. P ij p e n: fluiten, voordreunen
op de herdersfluit. — 1323. Een molok: of molik, een vogelverschrikker. — 1325. Neske: dwaas, mal.
VONDEL V.
27
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WOUTER. ADELAART.

Wouter.
Waar vindt men Adelaart ? Mij dunkt, ik hoor hem spreken.
Adelaart.
Wel, Wouter ! hebt ge blind in mijn fortuin gekeken ?
1345 Wat brengt ge goeds ? Hoe na is 't vonnis nu geveld ?
Wouter.
Jawel, hoe praat ik dit ? De namen zijn geteld.
Adelaart.
Zeg op, hoe ging het toe ? 'k Verlang het lot te weten.
Hoe nu ? Hoe dus ? Mij dunkt, gij ziet alree bekreten.
Nu huil niet, slechte bloed ! het sterven is ons lot.
1350 Een mensch is stof, en breekt gelijk een aarden pot.
Wouter.
Men kan een broken pot nog wel te zamen smeren,
Maar menschen niet. Ai mij, kost ik dit jammer keeren !
Adelaart.
Laat hooren hoe het ging ; of viel het lot op u ?
Wouter.
Wat zal ik praten ? Angst maakt blinden Wouter schuw.
1355 De Heemraad had een wijl gekeven, dat het rookte,
En 't bloed van wederzij, gelijk een ketel, kookte,
Wanneer men ging te keur ; het was ook tijd te gaan,
En Landskroon zette zich met Vréerik bovenaan.
De stemmen gingen om bij beurte, en brochten t'zamen
1360 Van weérszij twalef uit, dat 's vier en twintig namen.
Men teekende de rol, al was 't met wederzin
Van elke zij ; toen riep men blinden Wouter in,
Die most uit al den hoop twee cijferletters noemen.
Ik wreef mijn handen vast, en morde al stil gansch bloemen !
1365 Dit kost geen koe, noch kalf; het kost er menschenvleisch.
Het Heerschap grauwde vast, en porde reis op reis.
Wat zou men doer ? Gij weet, ik ben gezworen bode,
1345. Hoe na:welnu.— 1364. Gansch bloemen voor„Gods bloed!":
„bij het heilige bloed des Heeren." Zie over dergelijke verzachte vervloekingen en aanroepingen van 's Heeren naam DE VRIES op Warenar, bl. 97
volgg. en bl. 153. — 1366. Gr auwde: snauwde.
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En roeper van ons dorp. In zulk een versche zode
Van vier en twintig maats te grabbelen zoo los,
1370 Zoo reukloos naar een paar; het is geen bot of pos.
Adelaart.
Laat hooren wie gij koost, hetzij den pos of snoeken ;
Wie 't wezen mag of niet, ik ben niet veer te zoeken.
Wouter.
Met oorlof, brave borst! ik noemde drie en tien,
En bad terstond gena. Daar kost een blinde zien,
1375 Wie om zijn hoofd bestorf. Hoe mompelden de monden,
De mannen om de bank ! Ik werd terstond gezonden
Om Hartman, daar hij zat, en praatte bij zijn moer.
Daar lag een huis, gelijk een hooischuur ; al de vloer
Bezet van 't naaste bloed, van vrienden, yolk, en buren,
1380 Op 't huilen loeiden straks de stallen en de schuren,
En weiden om het huis. De zuster, hallef dood,
Viel Hartman om den hals, die kreet : „het doet geen nood ;
Geen Hartman is zoo week, dat hij om 't lot zou zwijmen!"
Toen kwam er Matelief, en Kees, en lange Tijmen;
1385 Zijn oude vrijster Baars die keek onaartig bang,
De tranen biggelden, als knikkers, op de wang.
Hij zoende ze eens, en riep: „gij blijft geen weduw zitten;
0 schoonheid! zoo ik sterf, verklaar me, met de gitten,
Die in uw aanzicht staan: ik min u, bij mijn ziel!"
Adelaart.
1390 'k Verlang me dood; maar zeg, waar 't ander lot op viel.
Wouter.
Verlang zoo niet: het wil u tijds genoeg bedroeven.
Adelaart.
Nu, blinde knecht! zeg op, waartoe dit lange toeven?
Wouter.
De naam, daar 't lot op viel, is u te lief en waard,
Misschien uw beste vriend.
1368. Z ode: bier in den zin van : hoop, troep. — 1370. P o s of post:
een kleine Tisch. — 1378. Daar lag een huis, gelijk een hooischuu r: Daar was wat te koop ! daar was wat te doen ! — 1385. Z ij n
o u d e v r ij s t e r beteekent bier : de vrijster, waarmede hij reeds langen tijd
verkeert. — 1388. Gitten: gitzwarte oogen. — 1388, 1389. Versta : laat
mij, indien ik sterf, in uw schittterende oogen lezen, dat ge mij mint.
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Adelaart.
Al was het Adelaart,
1395 Ik ben het lot getroost, en kan het leven missen.
Wouter.
Wat nood is 't, dat men 't noem' ? Gij kunt het zellef gissen,
Adelaart.
Zoo hoop ik dezen dag te sterven met den krans.
Wouter.
Gij moet met Hartman voort gaan loten om de kans ;
Ik daag u uit den naam des Heemraads en hun alien.
1400 De Zuid- en Noordzij vreest, op wien het lot wil vallen.
Adelaart.
Gelukkige Adelaart, schep moed ! gij zult altoos
Niet zuchten, onbeloond van fiere Hageroos,
Die uwen dienst versmaadt, en zult ze nochtans minnen,
Veel meer dan eenig haan het puik van al zijn hinnen,
1405 Beschut door zijnen bek, en pen, en spore, en poot.
De ware liefde is taai, en overduurt den dood,
Behaagde 't haar, uit gunst mijn krans te helpen strengelen,
En onder elke bloem een druppel dauws te mengelen,
Die langs haar wangen druipe, ik storref waard benijd.
1410 Nu 't lot des doods getart ! zij wachten : het is tijd.
Een ander trille, en beve, en hoor' van 't sterven noode ;
Ik hoor geen blijder mare, en volg vanzelf den bode.
REI VAN LEEUWENDALERS.

Keer.

1415

1420

0 zorgelijke loterij !
Wie van die beiden trekt zich vrij ?
Hier schuilen dood en leven
In eene zelfde bus al stil.
Het lot mag vallen hoe het wil,
Uri kerel moet er kieven.
De Zuidzij bidt voor Adelaart,
De Noordzijde acht haar Hartman waard.
Hoe 't valle, 't valt oneven.

1400. Versta : Zuid- en Noordzijde zijn ieder even bevreesd dat het lot
op een der haren zal vallen. — 1418. K 1 e v en: blijven hangen, het leven
laten.
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Tegenkeer.
Het bloed van beiden is ongelijk ;
Maar 't blinde lot zal arm noch rijk,
Noch hoog noch . laag verschoonen.
Het bloed der Goden sneuvelde ook,
Toen al ons' vreugd verdween, als rook.
0 Woud- en Veegods zonen !
Uw deugd blijft eeuwig buiten 't graf,
Uw naam neemt toe, en nimmer af,
Geen winter schendt uw kronen.

1425

1430

Toekeer.
De nederlaag van Warandier,
En Duinrijks jammer, hebben 't vier
Van 's Hemels wraak ontsteken.
Hoe maakt ze 't Leeuwendaal zoo bang ?
Och, Akkergoden ! och, hoe lang
Zult gij uw zonen wreken ?

1435

HET VIERDE BEDRIJF.
WOUTER. VELLEEDE. VREERIK. ADELAART. VOLKAART.

Wouter.
IJ, lotgebroeders, die de lotbus elk bij 't oor
Gevat hebt, Adelaart en Hartman 1 ik ga voor,
Dies volgt ; de Heemraad volge ; en, na den Heem[raad, beide
1440 De Heerschappen, ter sted, daar 't bittre lot u scheide.
Nu staat gelijk, en zet de gouden lotbus zacht
Op dezen drievoet neer, voor ons' kapelle, en wacht
Op uwe kni6n de komst van Priesterin Velleede,
Die altijd spreekt met Pan; hij waart in deze stede.
1445 Als zij de derde reis den offerhoren hoort,
Zult gij haar zien in 't wit verschijnen in de poort,
En fluks, na d' uitspraak, stil en stom naar binnen deizen.
Verbeidt ze een oogenblik met zuivere gepeizen,
En steurt d'orakels niet door woorden, of gebaar :
1450 Zij neemt niet slof en traag het oud kapelambt waar,
En zal, gelijk ze plag, verschenen, ons ontdekken
Des Veegods wil en eisch, en 't lot rechtvaardig trekken.

G

1440. Ter steé, daar 't bittre lot u scheide: tot aan de plaats,
waar een van u als offer zal moeten blijven, en gij dus scheiden zult. -1 444. H ij waart: hij onthoudt zich, dwaalt rond. --1447. Deize n: deinzen.
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Velleede.
Het lot eischt Adelaart; men offre hem aan Pan.

Vreerik.
Vertrek niet, Landskroon! blijf; vertrek niet, Heereman!
1455 Gehoorzaam 't heilig lot; verdraag het lot geduldig.
Waar loopt ge zoo verbaasd? 0 jongeling! beschuldig,
Bezwaar geen sterflijk mensch; de Godheid kiest u uit,
En wil, dat ge op uw borst dit jaarlijks onweer stuit.
Rijs op; ontschuldig ons; het lot heeft u gekoren.
Adelaart.
Ik acht me heden eerst ter goeder tijd geboren,
En schatte zulk een dood wel duizend dooden waard.
Wie in de bloem der jeugd aldus ten grave vaart,
Bestulpt met geene zerk al t' effens zijn gebeente
En naam, die op de tong des lands, bij zijn gemeente,
1465 Gedurig leeft en zweeft, ja telkens weder groent,
Gelijk een jonge telg. Wat wacht men dan? verzoent
Den Hemel door mijn bloed; dat keere uw ongelukken;
Zoo zal ik zelf mijn borst en boezem openrukken,
En pal staan, als een paal; mijn aangezicht geen verf,
1470 De lindeboom zijn kleur verschieten, daar ik sterf.
1460

V olkaart.
Van twintig daalde geen zoo welgemoed ter zielen.
De Dood joeg andren voor: gij volgt haar op de hielen,
Zoo vroolijk, of ze u leidde op eene bruiloftsfeest.
Men twijfelt, wie van bet het meeste schrikt en vreest.
1475 De Dood is stout en trotsch: gij tart ze, en zijt nog stouter.
Vreerik.
Welaan dan, volg, 't is tijd, het spoor van blinden Wouter,
En voeg u tusschen beide, als 't immers wezen moet.
Hoe raakt onze offerwijze op eenen beetren voet?
HEEREMAN. LANDSKROON.

Heereman.
Helaas! wat ongeluk, wat rampspoed komt u over?
1462-1466. De zin is: wel wordt het gebeente van den jongeling, die
aldus gestorven is, door de zerk bedekt, maar niet zijn naam, die enz. —
1469, 1470. Hij wil zeggen : de lindeboom zal eer van kleur veranderen, dan
ik, wanneer ik ter dood ga. — 1478. Versta : wanneer zullen wij anders
dan menschenoffers aan de Godheid aanbieden ?
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Landskroon.
1480 Zoo treft de bliksemstraal de leste telg en lover
Van onzen lauwerboom, den sterken Warandier,
Uit 's Woudgods struik geteeld, gesproten. Nu is hier
Geen tak noch telg van Woud- en Veegod meer voorhanden,
Bij alle ons wetenschap ; want geen der ommelanden
1485 Ooit taal of teeken brocht, waar Duinrijks weduw bleef,
Die, zwanger van een vrucht, Naar hues met hope steef,
Dat 's Veegods afkomst nog in hare vrucht zou bloeien,
Gelijk een willeg plag aan onze beek te groeien.
Zoo gaat in 't end de boom met zijnen wortel uit.
J490 Wat raad ?Dees' loting is geen menschelijk besluit.
Wie durf zich tegens God en zijn kapelambt zetten ?
Heereman.
Het ga zoo 't wil, zoo 't kan ; gij moet dien scheut beletten.
Landskroon.
Wat middel om dien reê gespannen boog t' ontgaan ?
Heereman.
Ik hoop, ons' Zuidzij zal tot uitstel nog verstaan.
Landskroon.
1495 De Noordzij nimmermeer : ook heeft de God der wouden,
Noch Pan, noch Wildeman nooit boete kwijtgeschouden .
Al stilde men het dorp, gij stilt den Wilden niet.
Heereman.
Gij weet wel hoe hij lacht, wanneer hij maagden ziet.
Landskroon.
Wat vordert dit ? Hier heeft geen dochter in te zeggen.
1500 Die schutter zal den boog en knots niet nederleggen,
Om 't lonken van een maagd : hij is te woest en wild.
Heereman.
Hij zal 't verzeker doen.
Landskroon.
Gij spreekt te rijk en mild.
1486. S tee f: verstrekt. — 1492. S c he ut: schot. — 1499. Wat vordert
d i t : wat heipt, baat dit. — 1502. Versta : Gij spreekt te stout.
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Heereman.
Ai, Heerschap ! laat mij slechts al heimelijk betijen.

Landskroon.
Ga hene, neem een proef. Het schijnen razerijen.
1505 Mijn hoop verdwijnt in rook. 0 edelaardig bloed !
Heb ik u voor een pijl zorgvuldig opgevoed,
Gelijk mijn eigen noon ? Wat baten al mijn zorgen ?
Ontzinkt ge 's avonds mij in 't schoonste van uw morgen ?
HAGEROOS. HEEREMAN.

Hageroos.
Ellendige Adelaart, hoe treft het lot uw hoofd !
1510 Beschermer van mijn eer, wat avontuur berooft
Mij heden van uw hulpe en trouwe, versch gebleken ?
Het lot scheldt suffers kwijt. De deugden en gebreken
Zijn even waard bij Pan, die geene kennis draagt,
Al roept men dat de deugd den Goden zoo behaagt.
1515 0 vrijers ! houdt uw rust, al hoort ge maagden schreien,
In duin, op 't eenzaam veld, of wilde woeste heien ;
En werpt u om geen maagd in 't uiterste gevaar !
Men loont u averechts. Nu zult gij op een baar
Den dooden Adelaart, te jammerlijk doorschoten,
15 20 Zien dragen naar zijn huis, en alle lijkgenooten
Zien kermen; zonder maat, op dat ontijdig lijk,
Daar Landskroon zit en treurt, bemorst van stof en slijk.
Zoo treft een Noordsche bui den roem van alle hoven,
Den bloesem, die den boom een rijkdom dorst beloven ;
1525 Zoo bijt een ongedierte een wijnrank, dat ze kwijnt,
Zoo stikt de mist een bloem, dat al haar geur verdwijnt.
Heereman.
0 Hageroos! 't is waar, gij toont uw gunst met kiagen,
Maar ijdel. Had men 't hart een schoone kans te wagen,
Ik zaag hem ongekwetst en scheutvrij voor dat punt.
1530 Genees den vromen held, beproef eens wat gij kunt !
Hageroos.
Gij raast: hoe kan ik hem in zulk een schijn genezen ?
Mij dunkt, gij schimpt met mij : ook schijnt het aan uw wezen :
1503. Betijen: begaan. — 1512. Suffer: lafaard. — 153o. Genees:
red. — 1531. S c h ij n: toestand. — 1532. Schimpt: schertst, — S c h ij n t:
blijkt.
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Doch 't is geen schimpenstijd ; men neem' geen tijdverdrijf
Uit 's anders ongeluk ; dit noodlot eischt zijn lijf.
Heereman.

1535 Geloof me zonder schimp, ik wenschte hem t'ontzetten.
Hageroos.
Al kwaam hier Hercules, hij kost dit niet beletten.
Heereman.
Hier hoeft geen Hercules, maar eer een Circe toe.
Hageroos.
De Wildeman is schalk ; hoe zou dit toegaan ? hoe ?
Heereman.
De schoonheid nam weleer een schalker gast gevangen.

1540

Hageroos.
Ai, Heemraad ! zwijg ; gij zoekt mij slechts met roode wangen
Van hier te jagen ; zwijg ; ik hoor u met verdriet.

Heereman.
Ik bidde u, luister eerst ; gij vat mijn meening niet.
Men wil uw eerbaarheid bevlekken, noch beschamen
Met taken, die noch maagd noch eerbre vrouw betamen:
1545 Betrouw ons beter toe, en neem den voorslag in;
Mishaagt het u, zoo volg dan vrij uw eigen zin.
Hageroos.
Laat hooren, hoe gij meent een wolf in slaap te wiegen.

1550

Heereman.
Ulysses kost weleer den Griekschen Reus bedriegen,
En, aan den ramsbuik vast, ontsloop dat bloedig hol.
De blinde tastte slechts den rugge, ruig van wol,
En docht niet om den gast, die, hangende aan de vlokken,
Uit 's menschenvreters muil behendig werd getrokken.
Hageroos.
Gelijk den Wildeman bij geenen blindeman !

1545. Neem den v o or slag in : luister naar den voorslag en neem
hem in beraad. — 1548. D en G r i e k s c he n Re us: Polypheem, uit wiens
hol Ulysses en zijn makkers, nadat zij hem zijn eenig oog hadden uitgestoken, ontkwamen, door zich onder aan den buik zijner schapen vast te
binden. — 1553. G el ij k: vergelijk.
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Heereman.
Te loozer is de vond, die hem beguichlen kan,
1555 Die scherp en helder ziet uit allebei zijn oogen.
De boschgalm heeft zelf Pan met haar geluid bedrogen.
Ga hene, ga, verschalk dien onbesuisden gast !
Hager oos.
Indien het mooglijk zij, vooral ook buiten last
Van eere en zuiverheid, mij waarder dan mijn leven,
1560 Leg op, 'k verlang wat list gij listig weet te weven
In dees' verlegenheid.
Heereman.
De list gaat boven macht ;
Het vrouwvolk ringeloort en knevelt mannekracht.
Een schoonheid, opgepronkt met aangename treken,
Bleef zelden in 't begin van haren aanslag steken.
1565 Verzuim niet, zeven-sterk, zoo daadlijk heen te gaan,
En trek uw bruiloftskleed en beste rokken aan,
D'een geel, en d'ander rood of goudgeel, als de dooiers,
Of blauw, als korenblauw, of paars, of nog wat mooiers.
Dan bindt de vlechten op met lint, dat goud verdooft.
1570 Een zilvren riem om 't lijf, een rozekrans om 't hoofd,
De kralen om den hals, een verschgeplukte ruiker
Van bloemen in de hand; een Boos met lekker suiker
Beveel een andre maagd, een flesch met Rijnschen wijn,
Een korf met glazen, rein en klaar van kristallijn,
1575 Een liedboek en een fluit aan anderen te dragen.
Gemoet hem dus in 't bosch. Gij zoudt een God behagen,
Bekoren onverziens, in 't heetste van zijn jacht.
Mij dunkt, ik zie hem staan : hij huilt van pijne, en lacht.
De knots, de boog, de pijl begint den Reus t' ontzijgen.
1580 Hij noodigt u in 't groen. Gij zult hem binnen krijgen,
Rondom belegeren, verovren met een lonk,
En brengen glas op glas ; daar zoete dronk op dronk,
En fluit en boschgezang zijn zinnen zoo betoover',
Dat hij in uwen schoot, of slaaprig achterover,
1585 Zichzelf in 't gras vergete, en zijn getij verslaap'.
Hij rijze 's morgens vrij, en rispe, en geeuwe, en gasp',
Maar verge ons niemands bloed, als 't zoenfeest zij verstreken,
En d' eischer van dien eisch het gansche jaar versteken.
Zoo bergt gij Adelaart, dat Landskroon zelf u vergt.
1554. B e g ui c h len : bedriegen, misleiden. — 1575. A an anderen te
dragen: hangt of van het in vs. 1573 voorkomende beveel.
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1590 Ai, berg den held zijn lijf: hij heeft uw eer gebergd.
Zoo zal het groene woud, de vogel in de hagen,
Gansch Leeuwendaal en elk van uwe deugd gewagen.
Hageroos.
Ik kocht dien jongen held zijn leven met mijn dood !
Maar wacht u, zoo mij dit, gelijk het kost, ontschoot :
1595 De held bleef ongered, en ik, in smaad en schande,
Zou ongeacht bij elk, geschonden achter lande
Gaan dolen ; neen, ik ben den schender pas ontgaan,
En wil zoo reukeloos mijzelve niet verraán.
Die raad is vol gevaars ; ik zie geen troost voorhanden.
Heereman.
i600 Zij belgt zich des; ik bijt van boosheid op mijn tanden.
De vrijers zijn te heet ; de vrijsters veel te koel.
Hij liep zich dood, en zij blijft zitten op haar stoel.
VOLKAART. VREERIK.

Volkaart.
Wat raad met Landskroon nu ? Dat Heerschap valt ons tegen.
Vreerik.
Wij zijn gewisselijk om zijn fortuin verlegen.
1605 Indien ons' Hageroos dit lot te beurte viel,
Mij dunkt, de wilde boog zou eer mijn eigen ziel
Doorschieten, en mijn hart dat scherpe punt gevoelen.
Volkaart.
De mensch is stok noch blok ; maar kan dit tegenwoelen
Iet vorderen ? Gij weet, het vonnis lett geveld.
Vreerik.
1610 Zij weten 't ook, en best de vader, wien het geldt.
Volkaart.
Geen vader, maar een voogd, en slechts een voedstervader.
159o. Ge berg d: geborgen. — 1594. Maar wacht u: verouderde spreekwijze voor: maar pas op! bedenk eens! —Zoo m ij dit, gelijk het kost,
onts ch o o t: zoo mij dit, gelijk gebeuren kon, mislukte. — i600. Zij b el g t
zich des: zij is verontwaardigd over den voorslag, dien ik doe. —
1609. I e t vorderen: versta: eenig voordeel aanbrengen.
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Vreerik.
Geloof me vrij, geen kind ging ooit zijn oudren nader
Aan 't hart, als mij dees' spruit, mijn lieve Hageroos.
Het opvoen wortelt diep van langer hand. 1k koos
1615 Geen eigen kind voor dit ; zoo treft mij 't mededoogen.
1k hou ze ruim zoo waard als d' appels van mijn oogen.
En voel bij mij, hoe 't hart van Landskroon zij gesteld ;
Het hart, een nauw begrijp, en al te klein een veld
Voor zulke vijanden ; de nood aan d' eene zijde,
1620 De liefde aan d' andre zij. Hier gaat een sterk getijde.
Volkaart.
De liefde moet in 't eind toch luistren naar den nood.
Vreerik.
Zoo licht niet ; neen, zij lijdt en waagt eerst stoot op stoot.
Volkaart.
Dan hobbelt het gemoed te langer hene en weder.
Vreerik.
Een boom valt nimmermeer met eenen slag ter neder.
Volkaart.
1625 Hoe gaat men hem dan best met klem van woorden aan ?
Vreerik.
Men moet hem minnelijk met reden ondergaan.
Volkaart.
Heeft reden ook de macht hem over stag te werpen ?
Vreerik.
Zoodra niet, neen ; men dient ze allengs wat weer te scherpen.
Volkaart.
Hij voert zijn tegenredn, het loop' dan hoog of leeg.
Vreerik.
1630 Men wikke in redens schaal, wiens reden zwaarder weeg'.
1614. Van langer hand: op den langen duur. — 1618. Begrijp:
beperkte ruimte. — 1626. Men moet hem — ondergaan: men moet
hem tot andere gedachten zoeken te brengen. — 1627. Over stag w er p e n :
van zijn stuk brengen, overreden.
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Volkaart.
Indien hij, als de tong van deze schaal, wou luisteren.
Vreerik.
Hoe zou, hoe kan hij 't recht van 't billijk lot verduisteren ?
Volkaart.
Maar een beneveld brein en luistert nergens na.
Vreerik.
In 't eerste niet; het hoort nochtans, al hoort het spa.
Volkaart.
1635 Wel, Heerschap ! het wordt tijd, wij dienen 't werk te spoeden.
Vreerik.
Laat mij begaan, en schuw hardnekkigheid te voeden
Door eenig dreigement of scheldwoord, fel en bits.
Wie zacht een duin beklimt, genaakt allengs het spits.
VREERIK. LANDSKROON. VOLKAART. HEEREMAN.

Vreerik.
Velleedes uitspraak kionk zoo luid, gelijk een Bonder,
1640 In d' ooren van het yolk; het geef dan niemand wonder,
Dat gij verslagen zit om uwen Adelaart ;
Want voedsterkinders zijn den voedstervaadren waard ;
Te meer, zoo deugd en geest en gunst, hun aangeboren
En ingeschapen, oog en hart en zin bekoren:
1645 Dit leert d' ervarenheid den mensch, van hand tot hand.
De huisman mint veel meer zijn opgekweekte plant,
En die hij mestte en snoeide om welig op te komen,
Dan aangekochten grond, bezet met oude boomen ;
Bijzonder als zij tiere en voortbreng' zulk een ooft,
165o Dat alle boomgaards tart, en strijkt de kroon van 't hoofd.
Zoo hangen wij ons hart aan 't geen wij zellefs bouwen.
En zou een woeste bijl dien stam ter neder houwen?
Zij ging eerst door ons hart, dan door dien jongen stam.
Landskroon.
Indien uw Hageroos dit onheil overkwam,
1655 Gij zoudt dit hartewee wel levendig gevoelen
1635. S p o ed en: bespoedigen. —
zoetjes op, men komt er toch ook.

1638.

Versta: al gaat men een duin
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't Valt makkelijk zijn vlak in 's anders bloed te spoelen.
Men voelt zijn eigen eerst, eens anders weedom lest.
Een vreemden oordeelt vreemd, een vader allerbest.

Vreerik.
Wij strijden niet ; ik heb mijn sterkheid niet te roemen :
1660 Mijn dochter en uw zoon zijn uitgelezen bloemen ;
Hoewel men zijn geslacht, en niet haar ouders, kent,
Al schijnt ze ons ongemeen. Ik hoopte uw abele ent
Te zetten op mijn hout ; nu schijnt mij dit t'ontschieten .
Zoo loopt ons' hoop in 't riet, en wij, och arm ! genieten
1665 Den bloesem, niet de vrucht, van 't lang gehoopte goed.
Landskroon.
1k vat dit vonnis niet ; dees' bloedige uitspraak moet
Wat anders in den zin, dan in den klank beduiden.
Volkaart.
Wel, He erschap I vat gij niet de woorden, zoo die luiden ?
Heereman.
Leert gij het Heerschap dan der Goden spraak verstaan ?
Vreerik.
1670 Nu, Heemradm ! luistert toe, en hoort ons' reden aan.
Volkaart.
Zal Heereman mij nu der Goden spraak vertolken ?
Vreerik.
De Godheid schuilt in bosch, in wateren, en wolken :
Indien het anders waar', men had geen tolk van doen.
Velleede weet en leert, hoe iemand God verzoen'.
Landskroon.
1675 Velleede leert het ons, indien we dit begrijpen.
Vreerik.
Men hoeft, daar klaarheid is, de hersens niet te slijpen.
De woorden brengen 't mee, de woorden leggen klaar ;
Doch zoo gij middel ziet, hem (zonder landgevaar
En plagen op den hals van 't arme yolk te halen)
1658. Een vreemden: een vreemde, om den opvolgenden klinker., —
1662. U w abele ent: abel is 't Lat. habilis, bekwaam.
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1680 Te redden, wijs het aan. Men kan maar eens verdwalen
In zulk een wichtig stuk. Gij hoort den eisch van 't lot.
Landskroon.
Ik hoor den eisch of niet. Is God nu tegens God ?
Vreerik.
Geenszins : geen Godheid sprak nog ooit zichzelve tegen.
Landskroon.
't Is dan noodzakelijk bier anders mee gelegen.
Vreerik.
1685 Geef reden van dat woord, indien ik 't vatten zal.
Landskroon.
Eischt Pan een ram of bok of stier uit onzen stal ?
Vreerik.
Hij eischt ons Adelaart, dat bitter valt te zwelgen.
Landskroon.
Hij eischt dan 't bloed van Held, die schoot geen andre telgen.
Vreerik.
Wat raad ? Wie verregt Pan een andre offerboet ?
Landskroon.
1690 Hij eischt dan 's Woudgods neef, ten zoen van 's vaders bloed ?
Vreerik.
Wat sterflijk mensch kan Gode of durft hem wetten stellen ?
Landskroon.
Een ongevoelijk mensch kan licht een oordeel vellen.
Vreerik.
1k oordeel niet, maar spreek Velleedes oordeel na.
Landskroon.
Zoo schut men met mijn ramp een algemeene scha.
x688. Die schoot geen — telgen: die bracht geen kroost voort. —
1689. 0 ffer boet: boetedoening door te offeren.
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Vreerik.
1695 't Gemeen heeft deze schl, nu twintig jaar gedragen.
Landskroon.
De bloesem van ons' zijde is zevenmaal geslagen.
Vreerik.
Het lot viel twalefmaal de Noordzij fel to beurt.
Landskroon.
Dit achtste weegt veel meer dan al wat gij betreurt.
Vreerik.
Men houde ons buiten schuld : dat lot was hem beschoren.
Landskroon.
170o Ik heb hem hierom niet tot mijnen zoon verkoren.
Vreerik.
Al sneuvelt hij, wij staan in tal nog ongelijk.
Landskroon.
Het scheelt slechts vier ; uw zijde is ruim zoo vollekrijk.
Dees' eenige overtreft alle anderen in waarde.
Vreerik.
Hier geldt geen waarde of bloed, of wie hem won en baarde.
Landskroon.
1705 Hervat de keur nog eens.
Vreerik.
Beschimp het recht van God.
Dat lijdt de Noordzij niet ; zij houdt zich vast aan 't lot.
Heereman.
Het dient haar nu; zij dorst het eertijds tegenstreven.
Volkaart.
Toen viel het ongelijk ; zij most het nochtans geven.
Heereman.
Zij keek ook bang genoeg.
1708. Geven: opgeven.
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Volkaart.
Maar banger niet dan gij.
Vreerik.
1710 Nu Heemraad ! houd gemak en rust van wederzij.
Landskroon.
Men zal de Godheid eer door zulk een offer tergen.
Vreerik.
Zoo most de Godheid zelf ons niet dit offer vergen.
Landskroon.
Zoo most men godlijk bloed niet hangen aan de keur.
Vreerik.
Uit keurkrakeel ontstond dan licht een erger scheur.
Landskroon.
1715 Het ga zoo 't kan, zoo 't wil; men moet zich nog beraden.
Vreerik.
Hoe lang beraAn ? Men moet het offer niet verspaden.
Landskroon.
Men stelle een onverlaat of booswicht in zijn ste6.
Vreerik.
Dat brengt het landgebruik noch zoenrecht geenszins mee.
Landskroon.
Verander het gebruik : de nood verkeert de zeden.
Vreerik.
1720 Men is uit hoogen nood tot dit altaar getreden.
Landskroon.
Wanneer geneest ons Pan van zulk een lange smart ?
Vreerik.
Zoodra de wilde bong hem mikke naar zijn hart.
1713. Hang en: doen of hangen. — 1716. V e r spad en: uitstellen, vertragen.
VONDEL V.
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Landskroon.
Velleede spelde dit vergeefs een rij van jaren.
Vreerik.
Te zijner tijd zal Pan verzachten en bedaren.
Landskroon.
1725 En ondertusschen komt dees' landplaag om mijn zoon .
Vreerik.
En om meer anderen. Zoo wordt men ramp gewoon.
Volkaart.
Ja, Heerschap ! recht, zoo leert een landheer mee gevoelen
Hoe dit een landman smert.
Heereman.
Gij zoekt uw moed te koelen
Met schimpen op den Heer. Wat kwelt ons Volkert nu!
V o 1 kaart.
1730 Wat kwelt ons Heereman ! Hoe na, zal 't recht, om u
Of 't Heerschap, hier vandaag zijn gang diet konnen krijgen ?
Vreerik.
TerwijI men handelt, laat, ai, laat den Heemraad zwijgen,
Of spreken met bescheid : men geef de reden plaats.
Gij waart, v66r 't landgeschil, vanouds getrouwe maats.
1735 Al ging de vree van honk, zij kan nog wederkomen :
Zij groeit wel weder aan, als afgehouwen boomen.
Wat mij belangt, ik zie de vruchten van den twist,
En hoe men in den twist van weerszij zich vergist,
En door 't vergissen elk om eigen schuld moet bloeden.
1740 Nu dient men nog bijtijds het kwaadste te verhoeden,
Opdat Been boozer lucht zich in dees' pleitkoorts meng',
En Zuid- en Noordzij beide om hals en have breng' ;
Dies laat ons elk met raad en daad den oorbaar ramen.
Landskroon.

Verschoont mijn zoon, en brengt van wederzij te zamen
1745 Wat voert tot peis, en vrede, en rust gedijen kan.
1k geef mijn stem aan u.
1730. Hoe na: wel, welnu. — 1735. Honk: huis. — 1743. Oorbaar:
nut, voordeel.
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Vreerik.
Gehoorzaam vader Pan.
Wij zullen morgen vroeg van 't ander gaan beginnen.
Wie andren winnen wil, moot eerst zichzelf verwinnen.
De kudde volgt den ram gewillig op zijn spoor.
1750 Getroost u Adelaart, en geef het recht gehoor.
Landskroon.
Wat baat nu al mijn zorg, zoo menig jaar gedragen ?
Ik rechtte een windhond af, en worg hem voor het jagen;
Ik fokte een veulen aan, en jaag het in zijn dood ;
Ik leerde een schooners valk, en drenk hem in de sloot !
1755 Neen, Adelaart, mijn zoon ! ik geef u zoo niet over ;
Ik lij niet, dat men mij beguichele en betoover'.
Hak beuken af tot brand ; leg rijsbosch op het vier;
Houw eik en elzen om; — verschoon den lauwerier !
Verschoon het eeuwig groen, laat ander loof verwelken.
1760 Ik voedde hem niet op, om koe of schaap te melken,
Een kudde of ossendrift te drijven langs den weg,
Of braam en bes om loon te lezen op een heg,
Maar naar den eisch des struiks, waaruit hij is gesproten ;
Geenszins om zulk een schat te hangen aan dit loten.
1765 Indien de boog hem trof, wie heelde ooit zulk een smart ?
Mij dunkt, die droefheid viel mij, als een steep, op 't hart.
Men sla wat anders voor ; men kreuk' dit bloedig oordeel.
Geen vonnis lett zoo vlak, of godlijk bloed heeft voordeel.
WOUTER. LANDSKROON. VREERIK.

Wouter.
Och, Heerschappen, staat bij! och, Heemraad ! sta ons bij:
1770 De Zuidzijde is in roer, en al de Noorderzij
Men graaft de paden op, de huisman raapt vast steenen.
De meester en de knecht, het dorp is op de beenen.
De wijven huilen vast. De koe, het kalf, al 't vee,
Dat bulkt en blaat ze na. Ik huil mijri hart in twee.
1775 De jongers komen voort met vorken, schup, en haken,
Met zeisen, stok en tang ; een ieder past te raken.
De zonnewagen hangt en belt al steil en schuin
Voorover in de zee, geen handbreed boven duin.
1767. K r e uk': hier voor: vernietige. —
1776. P a s t: zorgt.

1775.

j o nge r s : jongelingen.
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Landskroon.
Wat vraagt gij naar de zon ? Laat ros en wagen rollen.

Wouter.
1780 Och, Heerschap ! zinkt de zon, zoo raakt het land aan 't hollen.
Men wacht den Wildeman ; hij stapt al brullende, aan ;
Hij weet van dit krakeel. Wie kan hem tegenstaan ?
Hij rukt de boomen uit met aarde en stronk, en wortel.
Verrast hij Leeuwendaal, hij trapt het vlek te mortel,
1785 Of zet het al in brand wat heind is of omtrent.
Och ! komt de Wildeman, zoo loopt het op een end.
De maagden staan gereed, om Adelaart te leien,
Te wasschen in de beek, te kransen, te beschreien;
Zij wachten slechts op 't woord ; och, mannen ! geeft het woord.
Vreerik.
1790 Nu, Heerschap! kort beraad ; men wil ons fel aan boord.
Ai, geef uzelven toch, om beters wil, gevangen !
Landskroon.
Och, Adelaart, mijn zoon ! Zoo ga het lot zijn gangen !
REI VAN LEEUWENDALERS.
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K e e r.
Nu volg ons volgens 't landgebruik,
Helaas ! een hard gelag ;
Wij gaan met bekken, krans en kruik
U naar de zuiverplaats geleien,
En zuivren, kransen en beschreien.
Toen Oostwe/, ouder dan de dag,
Gestarrent, zon en maan,
De zon zag ondergaan,
En d'eerste reis voorover rollen,
Geraakte al 't landschap aan het hollen :
Het klonk met schup en tang
Op bekkens, en keek bang ;
Het huilde en kermde: o smart !
0, keer dien gouden kloot !
Hoe valt ons d'oude nacht op 't hart
Voor eeuwig ! Schut den nood !
De lamp te derven, is een dood.

1785. Wat heind is of omtrent: heind is: nabij, en wordt gewoonlijk met v e r of veer gekoppeld. — 1798. 0 ostw el: Arkadie, volgens de
kantteekening in de oude uitgaven.
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Tegenkeer.
Oud Oostwel, droef in slaap geschreid,
Ontwaakte 's morgens vroeg
Met vreugd uit zijn onnoozelheid ;
Toen d' uchtend, voor den zonnewagen,
Die nare grijnzen kwam verjagen,
De lucht allengs wat blijder loeg,
En 't vollek uit de wel,
Den dooier van het ei
Der wereld, of de schijf der schijven
Zoo schoon verguld zag boven drijven;
Gelijk ze 's avonds zonk.
Maar och ! dees' heldre vonk,
Voor eeuwig uitgedoofd,
Met eenen kouden steen,
Ons van die hope en troost berooft.
Het graf verwacht het been ;
De geest zal waren hier beneen.

1810

1815

1820

1825

HET VIJFDE BEDRIJF.
LANDSKROON. ADELAART. VREERIK.

Landskroon.
IJ naken d' offerplaats ; helaas ! men kan niet spader.
Mijn waarde zoon ! vergeef, vergeef het uwen vader,
Die, als zijn eigen kind, u opvoedde in zijn huis,
1830 Dat hij, geperst door nood en schriklijk landgedruisch,
Het onverzoenbaar recht des Zoendags niet kan schorten.
Godvruchtigheid verbiedt de Godheid te verkorten ;
Meedoogenheid gebiedt dat ik uw Leven spaar'.
Wat voelt mijn geest een strijd ! 0 wreed verzoenaltaar !
1835 0 zode ! durft ge wel het bloed der Goden lekken,
Daar lindeschaduwen ook spin en padden dekken ?
En zal dit heilig rood besprenklen 't groene bed,
Dat nooit met zulk een bloed gevlekt werd en besmet ?
Wat raad, mijn kind ? De zon van uwe jeugd aan 't blinken,
1840 En nauwlijks opgegaan, begint in 't gras te zinken,
Als d' andre zon in duin ; maar dees keert morgen weer ;
Het licht van uwe jeugd en jonkheid nimmermeer.

W

Adelaart.
Mijn vader, langer niet mijn vader in dit Leven !
184, 1818. Den dooier van het ei der wereld: de zon, als het
middelpunt van 't geschapene, en om de gouden kleur.
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Gij hebt uw eigendom de Godheid zelf gegeven,
1845 En ik mijzelven gansch vereerd aan 't algemeen ;
Benij me niet dien krans, een lot, dat iedereen
Niet toevalt. Laat me gaan den schutter zelf verrassen.
Rechtschapen karel past op doodshoofd noch grimassen
Van grijns of schors des doods, die kinders hier vervaart.
1850 Gelukkig sterft hij, die zijn dood met eere paart !
Vreerik.
Nu hoor ik Warandier nog leven in den zone,
En ken hem in zijn kroost. Dat vader Pan u krone,
Die uwen vader volgt in moedigheid en deugd.
' k Geloof, zijn assche springt en huppelt nu van vreugd,
1855 Indien de beenders nog, in hun geruste stoelen,
Zich moeien met ons lot, en iet van 't wereldsch voelen.
Hij scheidde met dit woord, van Koenraads arm gestut :
„Ik leefde minst voor mij, en sterf ons 's anders nut."
Ga henen, groet dien held : vertel hem d'ongelukken,
1860 Die, na zijn ongeluk, niet lieten ons to drukken.
Landskroon.
Mijn zoon ! indien u nog iet wereldsch kwelt en smart,
Ontdek mij voor het leste al wat er lett op 't hart.
De Hemel blijve op ons in eeuwigheid verbolgen,
Indien wij uw verzoek en jongsten wil niet volgen !
Adelaart.
1865 Ik heb een bede op u, en twijfel er niet aan,
Zij wordt gewillig van u beiden toegestaan
Aan een, die gaarne sterft, en vroolijker zal sterven,
Indien hij na zijn dood 't beloofde mag verwerven.
Vreerik.
De landkapel, de beek, de lindeboom, de lucht,
1870 Het veld, het stomme vee, de vogel in zijn vlucht,
Getuige van uw bede, en 't geen wij u beloven !
Landskroon.
De donder sla het ooft met vlaag op vlaag van boven,
De hagel sla met kracht den bloesem op den boom,
Houdt elk van ons u dit niet eerelijk en vroom !
1848. P as t: vreest. — Grimas s e n: maskers. — 5849. S c h or s: hier
voor: het uiterlijk, de gedaante.

DE LEEUWENDALERS.

439

Vreerik.
1875 De koe ga grazeloos en dor en mager kwijnen,
De vogel schuwe ons' lucht, de duin verjaag' de knijnen,
De visscher vange en vissch' gedurig achter 't net,
Indien men dezen eed niet nakome, als een wet !
Adelaart.
Houdt op, ik ben gerust, en zonder eed te vrede.
1880 Uw woord is mij genoeg ; ook wil ik met geen bede,
Die hooger dan de macht en boven rede ga,
Belasten eenig mensch, noch moeien tot zijn schA..
Gij, vader ! weet het wel, en d'omgelegen dorpen
En duinen, hoe ik 't oog zoo vierig had geworpen
1885 Op schoone Hageroos; hoe d' ongelegen tijd
En twist mij dit geluk misgund hebbe en benijd.
Zij blijve niettemin onschuldig, onbesproken ;
De min is keur, geen dwang. Het werde niet gewroken
Aan iemand, die mijn woord ter kwader trouwe hiel'.
1890 'k Verzoek alleen op u : indien het zoo geviel,
Dat deze schoone bloem ook maagd kwam t'overlijden,
(Zij leve na mijn dood), gij woudt mijn grafste6 wijden
Met zulk een zuiver lijk, en onder eene zerk
Haar zinken in mijn graf, met dit gedicht en merk :
1895 „Hier sluimert Hageroos, bij Adelaart gezonken ;
Haar koud gebeente kan mijn assche nog ontvonken."
Landskroon.
Ik zweer, zoo dat gebeure, en hou het voor gewis,
Een staatsie zal Naar lijk, gelijk ze waardig is,
Gebeuren, langs den weg, bestrooid met groene meien,
1900 En palm en lauwerier ; ikzelf de baar geleien,
En volgen hangendshoofds, en storten overluid
Mijn zegen over uwe en hare beenders uit.
Vreerik.
Een ieder wil zijn gunst aan zulk een staatsie schenken,
Geen huisman dan zijn vee in sloot of beke drenken,
1905 Geen koe zal haren mond eens zetten aan het gras,
Dat treure, alsof zijn groen verslenst, verstorven was.
Men zal uw zerk rondom beplanten met cypressen,
En wenschen, dat ze in 't graf uw minnevier mag lesschen.
1899. Geb e u r en: te beurt vallen. — 1903. Wil: zal. — 1908. Le ssch en: blusschen.
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Adelaart.
Mijn vader laat ik u omhelzen met een kus.

Landskroon.
1910 Mijn zoon ! dat geene dood d'oprechte liefde blussch',
Waarmede ik u, een wees, uit vaderlijk ontfarmen,
Ontving in mijnen schoot, en drukte met deze armen
Zoo hartlijk aan mijn hart, hetwelk benauwd alree
Dien wilden pijl gevoelt. 0 smert ! 0 hartewee !
Adelaart.
1915 De Goden loonen u al 't goed, aan mij bewezen !
Schep moed ; rechtschapenheid behoort geen pijl te vreezen.
Vreerik.
Dat ik u mede omarme, o roem van Leeuwendaal !
Ga rustig hene ; sta zoo pal, gelijk een paal.
Uw vromigheid zal dood en boog en pijl vervaren.
Adelaart.
Dat u de Goden lang tot nut der menschen sparen !
Ontsla me ; laat ik mij verneedren op mijn knien,
En voor de landkapel nog d'uiterste eere bien
De Godheid, die mij wacht ten offer, haar beschoren :
„0 vader Pan ! ben ik uit 's Woudgods stam geboren,
1925 En eerde ik altijd vroom de Godheén van de jacht,
Van akker, bosch en vee, en wat men heilig acht ;
Zoo laat u door mijn dood voor 't lest genadig stillen :
Verbie zulk offeren, dit jaarlijks menschen spillen ;
Een bloedwet al te zwaar. Vermorwt u 's yolks geklag,
1930 Zoo geef dat Leeuwendaal eens adem scheppen mag !
Hierop neem 't offer aan, dat wij u heden schenken."
1920

Vreerik.
't Gaat wel, de Godheid schijnt u gunstig toe te wenken.
Adelaart.
Nu eindlijk reé gestaan voor 't outer van den boom.
Waar blijft de Wildeman ! 1k wacht hem, dat hij koom' !
1935 Ai, vader Landskroon ! ai, wat keert gij 't hoofd ter zijde ?
Wat schroomt gij het geluk, dat mij Fortuin benijdde,
En weigerde al te lang t' aanschouwen ? Keer u om,
Zoo tart mijn hart den pijl, en heet hem wellekom.
1919. Vr omigheid: dapperheid.
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De Wildeman genaakt : zijn schreden zijn niet verre.
1 940 1k zaag mijn heil voltooid, zoo nu mijn morgensterre,

Mijn lieve Hageroos, bier tegenwoordig stond,
En mij gewaardigde mijn geest met haren mond
Te vangen, als de ziel ter hartwonde uit zal varen,
Nog rood en warm van bloed, van bloed, hetwelk ik garen
1945 Ten beste geve, indien ik in haar gunste sterf.
WILDEMAN.

Hier is de Wildeman, de Landplaag, het bederf
Der wrevelmoedigen, die d'AkkergoOn onteeren.
Hij liet zich van geen Reus noch Hercules braveeren,
Van Moor, noch Polyfeem, noch hallef-man en paard,
1950 Noch menschenvreters, die, afgrijslijk wild van aard,
Gebogen voor zijn boog en knots, zich lieten binden.
Hij groeit in menschejacht, en rooven, en verslinden,
En stapt, waar hem de wraak der Goden henedrijft.
Het geldt nu Leeuwendaal, dat nog krakeelen blijft.
1955 Waarachtig, dat 's het wit, hetwelk ons past te raken.
Sta vast, dit horenpunt zal door de ribben kraken.
Daar left het kwastig hout, ons' knots, zoo lang in 't gras.
Nu stijg dien heuvel op, en mik, en schiet hem ras.
Welaan, mijn fiksche boog ! gij hebt me nooit bezweken ,
1960 Mijn wollefspees, te taai in 't rekken om te breken !
Gedoog', dat ik u spann' veel stijver dan voorheen.
Nu op den nagel eerst de scherpheid van het been
Des pijls aldus geproefd: het noodigste moet voorgaan.
Nu aangeleid : sta vast, sta vast ! dat zal er doorgaan.
HAGEROOS. ADELAART. VREERIK. WILDEMAN.

Hageroos.
1965 Maar allereerst door mij ! De Wilde treff' mijn hart,
Dat uwenthalve koen den strengen moordboog tart,
mij eens voor 't leste:
Mijn lief, mijn Adelaart, ,
Uw trouw verplichtte mi' , nu geef ik t lief ten beste,
En trede in uwe plaats. Wat toeft de Wildeman?
1970 Geen schooner wit dan dit. Dat hij den moordboog spann',
En aanlegge op mijn borst ! Schiet toe, schiet toe, gij roover !
Adelaart.
Och, Hageroos ! mijn bloem, mijn troost ! wat komt u -over ?
1949. Hallef-man en paard:deCentauren.-1956.Dit horenpunt:
de pijl, waarvan de punt van hoorn gemaakt was. — 1959. G ij hebt me
nooit bezweken: gij hebt mij nooit in den steek gelaten,

442

DE LEEUWENDALERS.

Vreerik.
Wat razernij is dit ? Wat dolheid komt u aan ?
Vertrek, ik lij het niet.
Hageroos.
Hoe kan ik schooner staan ?
1975 Zoo moet een lief haar lief beschutten en beschermen !
Zoo sterf ze, wel getroost en vroolijk, in liefs armen !
Adelaart.
Gij sterven ? neen, gewis. Dat gij uw leven spilt
Voor 't mijn, en uwe borst mij diene voor een schild ;
Ik lij het niet ; vertrek, vertrek, mijn uitverkoren !
1980 De Goden eischen mij, ten zoen van hunnen toren.
Hageroos.
De Goden wraken mij, zoo 't offer hun mishaagt.
Vreerik.
Hier wordt een jongeling vereischt, en geene maagd.
Hageroos.
Welaan, zoo laat een pijI dan twee gelieven paren,
En recht door mijne borst in 's minners boezem varen,
1985 En hechten hart aan hart, en lijf aan lijf te hoop !
Zoo paren minnaars best; men lett geen vaster knoop.
Wildeman.
Dat geldt dan man en wijf; ik zweer het bij den vader !
Vreerik.
Vertrek, mijn kind ! hij schiet, hij schiet u bei te gader.
Hageroos.
Schiet toe, gij Wildeman ! schiet toe, schiet toe, geen nood :
1990 Al wie uit liefde sterft, die sterft den zoetsten dood.
Adelaart.
Hou op, o Wildeman ! o Hageroos, mijn leven !
Hageroos.
Doorschiet mijn boezem eerst.
1981. Wraken: versmaden.
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Wildeman.
Gij zult er beiden kleven !
1k ken noch maagd, noch knecht, wie achter staat, of voor.
De boog en pijl zijn blind. Dat kost, dat gaat er door !
PAN.
1995 Hou op, o Wildeman ! gehoorzaam ons' geboden :
Ontspan den wilden boog ; nu mikt gij naar ons hart !
Het huwlijk van een paar, geteeld uit Akkergoden,
Vereenig' Leeuwendaal, na zooveel twist en smart !
VREERIK. LANDSKROON.
Vreerik.
Geloofd zij vader Pan, bezorger van ons allen !
2000 Hoe staat de Wildeman ? De moed begint te vallen :
Hij trekt de schouders op, en schudt zijn hoofd, nog warm
Van toorn. Hij bedaart, en schort met zijnen arm
En oksel vast de knots, en deist, niet zonder stenen.
Zoo kruipt een suffer af, die tusschen zijne beenen
2005 Den staart vast intrekt, als een dog, hem veel te sterk,
Bij d' ooren heeft geschud, gebeten uit het perk.
Land skroon.
Geloofd zij vader Pan, bezorger van ons alien !
Men offre hem geen koe, noch kalf, maar heele stallen :
Hij toomt den Wildeman, verschoont het vrome bloed,
2010 Uit 's Woudgods struik geteeld. 0 Leeuwendaal, schep moed !
Vreerik.
Maar zie dit vroolijk paar elkandere nu kussen,
En vrijen, mond aan mond ; wij hangen ondertusschen
Om d' uitspraak van God Pan in twijfel. Hoe ? wat is
Het hart van Pan ? Wie meldt ons dees' geheimenis ?
2015 Wat paar, uit AkkergoOn en Goddelijken bloede,
Vereenigt Leeuwendaal ? Naardien men nooit bevroedde,
Waar Vredegund belandde, of van een kind gelag,
Het eenig, daar de hoop van Duinrijks stam op zag.
'k Geloof, Velleede zou 't Orakel niet ontvouwen.
1992. Klev en: het leven laten. — 1994. 1) at kost: dat komt duur te
staan. — 2002. Schort: houdt vast. — 2003. Deist: deinst.
S u ffer: lafaard.
—204.
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KOMMERIJN. VOLKAART. VREERIK. LANDSKROON.

2020

Kommerijn.
Ik koom ter goeder tijd uit andere landouwen,
Naardien ik spreken hoor van onze Vredegund.
Vreerik.
Wat zegt ge, bestemoer ?
Kommerijn.
Met oorlof, Heemraad, kunt
Gij mij berichten of de vondeling mag leven ?
Is Volkaart niet uw naam ?

2025

Volkaart.
Het zij zoo : dat 's om 't even.
Wat left u aan mijn naam ? Men noemt me zoo vanouds.
Kommerijn.
Mij dunkt, ik kende u eer, en ken u nog, God woud's !
Bericht me toch van 't kind, dat iemand in de heggen,
Op uwe hofstede, eer to vondeling liet leggen.

Vreerik.
Hoe, moeder ? kent gij dat ? en zijn gelegenheid ?
2030 Of schort het u in 't hoofd?
Kommerijn.
Geen mensch kan u bescheid
Van zijn geboortelot, en staat, en oudren geven
Als ik.
Vreerik.
Hoe komt ge hier ?
Kommerijn.
Den Rijnstroom afgedreven,
Uit eenen hoek, daar oak de tweedracht op de been
De rust versteurt ; en 's nachts mij Vredegund verscheen,
2035 En riep : „vertrek, eer u hier nieuwe ellenden drukken !
Bezoek ons oud gewest, het zal u daar gelukken !”
Hoe heeft mij d' ouderdom veranderd, en mijn buurt !
2026. God w o u d' s: eigenlijk : God beschikke het, nu : God betere 't. —
2032-2034. Dit ziet op de twisten en oorlogen der Duitsche Vorsten
onderling.
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Volkaart.
'k Vertrouw, de Hemel heeft haar herwaart aan gestuurd
1k ken dit aangezicht; ik bidde u, hoort ze spreken.
2040

Landskroon.
Heeft iemand van ons vlek erglistig dit besteken ?
Zie voor u, bestemoér ! en stel ons niet te leur
Met logentaal of droom ; gij staat hier voor de deur
Der landkapelle, en kunt de Godheid niet bedriegen.

K ommerij n.
Laat andren vrij haar tong verhuren om te liegen,
2045 Te beuzelen bij 't y olk, dat gaarne wordt gestreeld ;
't Is mijn gewoonte niet, hoezeer ik ben misdeeld
Van 't avontuur, dat mij, van have en man versteken,
Zoo lang heeft omgesold in onbekende streken.
Vreerik.
Gij geeft uw zeggen schijn van waarheid en van ren ;
2050 Maar komt uw rede niet in alles overeen,
Zoo wil het haperen ; men zal uw woorden wegen.
Hoe is uw naam ? Hoe is 't met uw fortuin gelegen ?
Kommerijn.
Mijn eigen rechte naam is Kommerijn, en stemt
Geheel met mijn fortuin. Ik ben hier niet zoo vremd,
2055 Of werd er opgevoed, gewonnen, en geboren.
'k Heb bet mijn ouders vroeg, ocharm, te vroeg ! verloren.
Het Leeuwendaalsch krakeel stond mij te bijster duur,
Het kostte goed en bloed, en leerde een weeuw, hoe zuur
Men aan zijn nooddruft raakt, daar luttel valt te winnen.
2060 Ik zworf in ballingschap rondom, en, kloek aan 't spinnen,
Beholp me in eerbaarheid alleen en onhertrouwd.
Vreerik.
Zij zworf van deur tot deur, en komt hier arm en oud,
En brouwt, om wat genots, de waarheid met de leugen.
Heugt u van ons krakeel ?
Kommerijn.
Wie kan dit beter heugen
2065 Dan mij, die 't eeuwig smert, dat dit krakeel ontstak,
2038. Her w a ar t aan: hierheen. — 2040. Besteken: aangelegd. —
2041. Zie voor u: zie wie gij voor u hebt. — 2051. Zoo wil het
h ap er en: zoo zal het u slecht bekomen.
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Gelijk een vuile pest, en sloeg van dak in dak,
Nog feller dan een brand, onmogelijk te blusschen !
Men raakte handgemeen ; de vroomste schoot er tusschen,
Die sterke Warandier ; (hij kreeg den naam van Held
2070 Niet ijdel, noch vergeefs) ; en Duinrijk zocht geweld
Te schutten, aan zijn zijde, en misverstand te scheiden ;
Maar lieten er den hals, dat menigten beschreiden.
D' oprechte Godelief verscheidde op dit gerucht,
En Landskroon nam het kind ; maar Duinrijks weeuw,
[bevrucht,
2075 Ontvlood benauwd dien moord, en kwam uit nood, in heggen
En duin, van eene vrucht, een dochter, te geleggen ;
Ik vluchtte aan hare zijde, en tuige u, waar ze bleef.
Vreerik.
Hoe hiet ze ?
Kommerijn.
Vredegund.
Vreerik.
Dat Pan het u vergeef !
Getuigt ge nu een zaak, wel twintig jaar geleden ?
Kommerijn.
2080 Ai, Heerschap ! steur u niet ; dit heeft al mee zijn reden.
V o 1 kaart.
Zijt gij met Vredegund uit Leeuwendaal gevlucht ?
K ommerijn.
Zoo waarlijk help me Pan ! Ik bergde zelf haar vrucht,
Toen zij in duin beviel, en storf met deze woorden :
„O minnemoer ! de haat zal zoeken te vermoorden,
2085 Door lagen of vergift, de hoop van Duinrijks struik,
Dit arm onnoozel wicht ; dies wil ik, dat het duik',
En schuile twintig jaar, bedekt voor vriend en mage."
Dit zwoer ik haar en lei het kind in uwe hage
Te vondeling, heel vroeg, op eenen morgenstond.
Vreerik.
2090 Gij zorgde yoor de vrucht, en niet voor Vredegond ?
2073. Godelief: de weduwe van Warandier. — 2074. Het kind:
Adelaart. — 2076. Te gel eggen: Zie vs. 2057. — 2078. Hoe hi et ze:
hoe heette zij?
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Komm erij n.
Die storf; ik heb ze in duin en onder 't zand begraven,
En, vliedende den twist, verkoos een stille haven.
Wat zou men doen ? 1k schuwde ons'' landplaag, vol gevaars,
En 't vlek, daar Koeman, och, mijn man ! gelijk een baars,
2095 Gekerfd wierd met een mes, van Vechter, die srnoordronken
Hem neerlei, daar hij zat, zoo stil, en niet beschonken.
Och, Koeman! och, hoe dik heb ik een man ontzeid!
Mijn schorteldoeken nat, mijn oogen uitgeschreid?
Waar vond men ooit een weeuw, zoo stil en droef van harte,
2100 Als uwe Kommerijn, vol kommer en vol smarte ?
Landskroon.
Maar wat verzekert ons van zulk een vondeling?
Kommerijn.
De bloedroos op den arm, en Duinrijks merrek-ring,
Die Vredegund mij schonk, om eeuwig te bewaren;
Nu komt hij wel te pas.
Vreerik.
Laat zien dien ring!
Kommerijn.

2105

Zeer garen.
Volkaart.
Wat zien we? Duinrijks merk; een knijn in duin, een knijn!
Dit komt op waarheid uit; hier liegt geen valsche schijn;
't Verhaal hangt hecht aaneen ; hier mangelt niet een schakel.

Vreerik.
Nu kan ik Pan verstaan, en zie door zijn orakel
Den klaren dag: dit paar, uit Woud-enVeegods bloed,
2110 Ontslaat ons Leeuwendaal van jaarlijksche offerboet' ;
Dees' Maagd is 't hart van Pan, haar grootvaar en behoeder.
Landskroon.
Koom herwaart, dochter ! koom, omhels uw tweede moeder,
Omhels nu Kommerijn, en onderstut ze in nood!
Z'ontvouwt ons uw geboorte, en bergde u in haar schoot.
2097. Hoe dik heb ik een man ontzeid: hoe dikwijls heb ik een
later huwelijksaanzoek afgeslagen. — 2098. Schorteldoek: schort. —
2107. Mangelt: ontbreekt.
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2115 Men hijlike Adelaart en Hageroos te gader.
Ik stel mid heden in, gelijk een Vredevader,
Opdat men haat en nijd, als in een graf, bedelf.
De Noordzij blijft voortaan een Vrijheid op zichzelf,
Zijn Heemraad onderdaan. Dat Volkaart daar regeere
2120 Ten beste van het yolk, en twist en onheil keere !
Malkandren nu omhelsd, en tot een vredepand
Gezegend en begroet, verwelkomd, hand aan hand;
Dit paar geluk gewenscht, het bruiloftslied gezongen,
En met een rondendans eens in de bocht gesprongen,
2125 Ter eere van den Vrede, en onzen vader Pan,
Die in verlegenheid zijn kinders redden kan,
Hen zegent, na den vloek, en, op der vromen bede,
Door landtwist baant den weg tot rust, en Peis en Vrede.
Rei van Leeuwendalers.
2130

213 5

2140

2145

2150

't Is bruiloft in de weide,
't Is bruiloft op het land !
Nu danst om deze beide,
En huppelt hand aan hand,
Om Hageroos en Adelaart,
Door ongeveinsde min gepaard,
Door reine liefde en trouw vergad,rd,
0 zoete, zachte band !
De Zuid- en Noordzij paren
Zich in dit paar te hoop.
De Tweedracht te vervaren,
Men lett een vasten knoop.
Men weet van landkrakeel noch nijd,
Van wederwaardigheid noch spijt;
Men zoent, omarmt, bemint en vrijt.
De Twist is op den loop.
Wij zien de huisliên blijde,
En vroolijk, nu alree
Vol hoops van wederzijde
Krioelen onder 't vee.
De Heemraad lett den Haat aan toom,
De koeien geven melk en room,
Het is al boter tot den boom.
Men zingt al Peis en Vr/e
PEIS en VREE.

2135. V ergaar d: vereenigd. — 2139. Vervar en: heengevaren. —
2115. Men h ij like: men huwde.
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Melibeus.
IJ, Tityr ! legt en duikt vast, uitgestrekt
In 't groen, zoo dicht van beukenloof bedekt,
En tureluurt op uwe pijp, gesneden
Van wankel riet, een veldlied, wel tevreden ;
Maar wij, och arm ! verlaten land en zand,
En 's vaders haard. Gij moogt aan dezen kant
Uw Amaril, uw schoonste, in schaduwe eeren,
En bosch en galm uw minnewijzen leeren.
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Tityr.
0 Melibees ! een God heeft mij gered,
En dus gerust in 's vaders erf gezet.
Ik zal hem ook mijn leven lang belijden
Voor mijnen God, en zijnen outer wijden
En sprenkelen met bloed van menig lam,
Zoo zuiver als het uit mijn schaapskooi kwam ;
Naardien hij mij, gelijk ge ziet, mijn ossen
Dus weiden laat in beemden en in bosschen,
En spelen, wat mijn hart begeert en lust.
Melibeus.
Waarachtig, ik benij u deze rust,
Dit leven niet, maar sta voor 't hoofd geslagen,
Dewijl men 't land rondom van krijg hoort wagen.
0 Tityr ! zie, hoe kommerlijk ik vast
Mijn geitjes drijf, en nauwelijks met last
Dit arrem dier nog voortkrijg, dus ongaren,
Vermits het korts, in dichte hazelaren
Twee jongen wierp, den zegen van mijn vee,
En liet dat paar, och arm ! met hartewee
Op eene rots, de bloote steenrots, stenen.
Het heugt mij, och ! (had mij het hoofd voorhenen
Niet dwers gestaan) dat d'eikeboom al vroeg,

3. Tureluurt: tuurt. -- 9. Een God: Augustus. — 9-17. Vergelijk de
vertaling dezer zelfde plaats gelijk zij in de Opdracht der Leeuwendalers
voorkomt.
VONDEL V.
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Toen dondervlaag op vlaag de takken sloeg,
Ons menigmaal deze ongelukken spelde,
Een kraai in 't loof, ter slinke zij, dit meldde.
Maar evenwel, ai, zeg me, Titerrnaat !
Wat God is dit, daar gij zoo rijk van praat ?

Tityr.
0 Melibees ! ik was zoo slecht voor dezen,
35
En meende Rome al heel een stad te wezen,
Als Mantua, daar met zoo menig Boer
1k 't zoglam dreef, en eer te merrekt voer ;
Doch 'k hebbe daar (betrouw me dat) bevonden,
40Hoe ik een jong geleek bij groote honden,
Een jongen bok gelijk zijn moeder schat,
Het kleen zoo groot als 't groot; maar deze stad
Ziet alle steen zoo laag beneên zich dalen,
Als 't lijnen-kruid bij geen cypres mag halen .
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Melibeus.
Wat reden porde u naar die stad te gaan ?
Tityr.
Mijn Vrijheid, mij met kommer toegestaan,
Toen mij de baard, als sneeuw, wierd afgeschoren ;
Maar ik verkreeg ze in 't ende, als mijn verkoren,
Mijn Galate mij afsloeg, Amaril
Alree de kroon in 't harte spande al stil ;
Want, om rechtuit en ongeveinsd te zeggen,
Zoo lang mijn zin op Galate bleef leggen,
Verworf de hoop van Vrijheid nergens steè.
Ook kreunde ik mij niet eens met land noch vee ;
En schoon mijn kooi zoo menig lam te slachten
Bestelde, en wij de kaas te merrekt brachten,
En persten voor dees' steelui, vrek van aard,
Het was ons thuis bijkans geen penning waard.

35. Slech t: onnoozel. — 44 . 't Lij n en-k r ui d: 't zelfde als 't vlas. —
47. De b a a r d, als s n e e u w: de commentatoren hebben zich veel moeite
gegeven om uit te vinden, hoe die sneeuwwitte baard hier te pas kan komen,
daar Vergilius, toen hij dit gedicht schreef, niet ouder was dan acht en
twintig jaren. 't Blijkt echter ook uit vs. 79, dat Tityr, die hier voor 't
overige allegorisch Vergilius zelven vertoont, als een reeds bejaard man
(fo rtunatus senex heet hij in 't Latijn) wordt voorgesteld; — doch tevens
als een Anacreon, die nog liefde weet te voeden en liefde weet te verwekken. — 56. B es telde: opleverde.

HERDERSKOUT TUSSCHEN MELIBEUS EN TITYR. 451

6o

65

70

75

8o

85

90

95

Melibeus.
0 Amaril, bedrukte en bleeke vrijster !
Het gaf me vreemd, waarom gij toen zoo bijster
De Goden riept to hulpe, en voor wiens mond
Gij 't ooft, waarvan uw hof geladen stond,
Bespaarde en liet verrotten op de boomen ;
Want Tityr was nog niet eens thuis gekomen,
En dit geboomte, en boogerd, beek en bron
Om Tityr riep, wat ieder roepen kon.
Tityr.
Wat zoude ik doen ? Hoe kon ik in dees' plekken
Mijn hals het juk der slavernije onttrekken ?
En nergens vond ik zulk een wisse wijk,
Een God, zoo mild, en zoo genaderijk.
0 Melibees ! daar heb ik, lang miszegend,
Daar heb ik eerst dien Jongeling bejegend,
Om wien gij moogt ons offer op 't altaar
Wel twalefmaal zien smoken, jaar op jaar.
Hier stond hij eerst mijn bede toe : „gij knapen !
Gaat," sprak hij, „weidt uw ossen, hoedt uw schapen.
Gaat hene, drijft uw stieren 's morgens vroeg,
Gelijk ge placht, en spant ze voor den ploeg.
Melibeus.
Gelukkig zijt gij in uwe nude dagen,
Die in uw land gezet wordt, dat u dragen
En voeden kan, al left de weide en 't gras,
Hier tusschen klip en biezen en moeras.
Het drachtbre vee zal bier aan 't gras niet sterven,
Geen nabuurs kudde en evel 't vee bederven.
Gelukkig is hij, in zijn ouden dag,
Die bier, gerust in 't groen, zichzelven mag
[Aan eigen beek en koele bron gezeten]
En al zijn leed in schaduwe vergeten.
De heining, en uws buurmans wilgeboom,
Vol bloesems, hier van bijen, zonder schroom,
En dagelijks al brommende uitgezogen,
Zal dikwijls u, met toegeloken oogen,
Al zacht in slaap betooveren. Hier zal
De snoeier van 't geboomte, uit hol en dal,
En onder rots en klip, u deuntjes zingen,

72. Dien Jongeling: Augustus. — 83. Het drachtbre vee: het
drachtige vee. — 84. Ku d d e en e v el: staat hier voor: aan evel (aan
besmettelijke ziekte) lijdende kudde.
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Dat galm en klank door lucht en wolk koom' dringen.
De tortel op den ollem evenwel,
De ringelduif, zoo heesch van keel, uw spel,
Uw tijdverdrijf, zal midlerwijl vast morren,
En bezig zijn met draaien, en met korren.
Tityr.
Het hart zal eer gaan vliegen hemelhoog,
De visch in 't land gaan weiden op het droog,
De Perziaan en Duitschman, beiden vreemden
En ballingen, in vergelegen beemden
Den dorst verslaan, d'een aan den oever van
Den Tiger ; gene in 't wed des Arars, dan
1k zulk een deugd, en zijn gedachtenisse
Uit mijn gemoed en mijn gedachten wissche.
Melibeus.
En wij, och arm ! wij mogen henegaan,
Daar Libye zijn dorst niet kan verslaan ;
Een deel van ons ten Noorden, altijd droever ;
Een ander deel, daar, langs den hooger oever,
Oaxes, die zoo vreeslijk drijft en woelt,
Het vette klei van bei zijn kanten spoelt ;
Een ander deel naar 't krijtstrand, daar de Britten
Zoo verre alleen van al de wereld zitten.
Och ! zal ik wel mijn vaderland en grens
Na langen tijd . eens weerzien, naar mijn wensch,
En 't zodendak van mijn bekrompen hutte,
Daar zulk een oogst, vol weelde, 't leven stutte ?
Zal een soldaat, een on verlaat, o schand !
Bezitten dit gebouwde en nieuwe land ?
Een vreemdeling baldadig 't veld bezaaien,
En zulk een oogst met dolk en degen maaien ?
Bezie nu, wat krakeel den burger brouwt !
Voor wie hij tweet, en akkers eert, en bouwt !
0 Melibees ! plant wijngerd, ent vrij peren
Voor 's krijgsmans mond ; soldaten zijn nu heeren.
Mijn geitjes, voort ! mijn kudde, spoed u ras,
Die voortijds placht te groeien bij dit gras.
Ik, in een hol, gemaklijk achterover,

103. D uitschma n: min gewoon, voor : Duitscher. — 126. A k k e r s
e e r t: akkers e e r in is een ongewone uitdrukking en een verkeerde vertaling van 't Lat. a g r o s coler e, wat wij echter te dezer plaatse niet bij
Vergilius vinden. Zoowel het proza als de berijmde vertaling van Vondel
spreekt hier dan ook, in navolging van 't Lat., van be z a a i d e a k k ers.
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Zal u niet meer, van verre, kruid en lover
Zien knabbelen en kauwen, even graag,
En hangen op een steenklip, aan een haag.
1k zal voortaan u geene liedjes zingen.
Gij, geitjes ! zult voortaan niet henespringen
En huppelen voor mijnen staf in 't groen,
Daar klaverbladn en wilgebladn u votn.
Tityr.
Gij moogt to nacht bij ons wel blijven rusten.
Wij hebben thuis rijpe appels, zoo ze u lusten,
De nieuwe vrucht, kastanje, en stremsel , ook
Betrekt de lucht daarginder met een rook
Van dak tot dak. 't Gebergt verbergt de stralen
Der zonne, en lengt zijn schaduwe in de dalen.

133. Knabbelen: zonder twijfel heeft Vondel zoo geschreven, ofschoon
al de bestaande uitgaven k a b b el en hebben, wat echter geen zin oplevert.
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