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Aiillytng
OVER DEN HEER

KASPER VAN BAERLE, 1
Professor te Amsterdam.
MUSA VETAT MORI.

N

U daalt de gansche Helikon
In rouwe, en schreit een Hengstebron

I. Kasper van Baerle overleed 14 Januari 1648 en werd 18 Januari in
de Nieuwe Kerk begraven.
Geboren 12 Februari 1584 te Antwerpen, verliet hij reeds op zeer jeugdigen leeftijd zijne vaderstad en werd te Zalt-Bommel, waar zijn vader
rector was, opgevoed. Nadat hij te Leiden gestudeerd had, werd hij in
1608 predikant te Nieuwe Tonge, in 1612 onder-regent van 't Staten-Collegie en in 1617 hoogleeraar in de Logica te Leiden. Om zijn Remonstrantsche gevoelens uit dit ambt ontslagen, ging hij in de medicijnen studeeren
en verwierf te Caen den doctorstitel. In 1632 werd hij beroepen als professor aan het Athenaeum Illustre, welke betrekking hij tot zijn dood vervulde. Hij huwde 21 September Oro met Barbara Sayon, uit Brugge, uit
welk huwelijk acht kinderen werden geboren.
Musa vetat Mor i: de Zanggodin belet te sterven, hier, met to epassing
op van Baerle, in den zin van: „zijn roem als dichter en geleerde maakt
hem onsterfelijk." De aanhaling is uit Horatius. — I. De gansche Hel ik on: Apollo en de Zanggodinnen, als den Helikon bewonende. — 2. E e n
Hengstebro n: de Hippokrene of Hengs t e b r on was ontstaan door den
hoefslag van Pegasus, het vliegende paard, en maakte hen, die daaruit
dronken tot dichters. Hier echter schijnt Vondel in zeker opzicht een fabel
op zijn eigen hand te maken, daar hij den Helikon, om van Baerle's dood,
een bron, en nog wel een hengstebr on laat s c h r e i e n. Doch men versta
hier de meening aldus: „Apollo en de Muzen storten tranen in zulk een
overvloed, als vloeide er een geheele Hippokrene." — En dan is — daar
men wel van „een zee van tranen" spreekt — de figuur niet al te hyperbolisch te noemen.
I
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Van tranen, op Apollo's zoon ;
Apollo treedt zijn lauwerkroon
Met voeten, en verteert en smilt
Tot water. Och ! wie paait, wie stilt
Den vader, die, zoo rood beschreid,
Zijn gouden stralen nederleit
Om dien herboren Claudiaan?
Een God stort nimmermeer een traan,
't En zij om iemand van zijn bloed,
Op Pindus' toppen opgevoed.
Nu zwijgt de honigzoete tong
Des nachtegaals, die eeuwig zong,
En kwinkeleerde 't heele jaar ;
Die harp, theorb en cymbelsnaar,
En orgels mengde met zijn keel.
Dees' Koopstad, die een lustprieel,
Een Tempe scheen, vol zang en klank,
Begint te kwijnen, en leit krank
Voorover op die koude zerk.
Een zandkuil, een bekrompen perk
Begrijpt dat groote lijk, Wiens faarn
De wereld valt te klein, en adm
En leven schept uit 's Dichters stof;
Waar eenig Rijk of Vorstenhof
Hem eert voor zijne heldenmaat;
Zoo lang hij luit of trommel slaat.
Ons Holland mist zijn Zanggodes,
En Aristotels wijze les,
En Hippokraat, en Cicero
In 't eerie lijk. Helaas, hoe no6
Verliest een kenner zijn juweel !
Zoo valt 't eeste een graf ten deel.
Men houwe 'r, in een lauwerkrans,
Dees' letters op, ten roem des mans :
Hier sluimert Baerle nej7ens Hooft,
Geen zerk hun glans noch vriendschaft dooft.

7. Den vader: Apollo. — 9. Dien herboren Claudiaan: Claudianus was een dichter, ten tijde van Theodosius. — x6, 17. H a r p, t h e orb
en cymbelsnaar, en or gels: harp staat hier voor „Hebreeuwsche",
theo rb voor „Grieksche", cymbel voor „Latijnsche", en orgel voor
„Nederduitsche" melodieen, en de regel geeft te kennen, dat van Baerle in
al die talen bedreven was. — 31. Hippo k r a a t: de beroemde geneesmeester der oudheid.

VREDEZANG.
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Trtbepts
ONDER DE REGEERINGE DER HEEREN

GEERAART SCHAEP, GERBRANT PANKRAS,
KORNELIS DE GRAEF, WOUTER VALCKENIER,
Burgemeesteren to Amsterdam,
AAN

DE BURGER1J DERZELVE STEDE,

U de Nederlandsche Leeuwen,
In het strijdperk afgerecht,
Staken dit verwoed gevecht,
En de gouden d'ijzeren eeuwen
Sluiten, past het, dat ons Y
Deze blijdschap innewij ;
Dat men 't Vredejaar eendrachtig
Onder Schaep en Pankras vier',
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En De Graef, en Valckenier.
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Amsterdam was nooit zoo krachtig
Op gewonnen slag of stet,
Als op d'inkomst van den Vree;
Want men trof, na zooveel slagen,
't Wit van 't uitgetrokken zwaard,
Nu Borgonje u vrij verklaart,
En gij, op den Vredewagen,
Roemt op Vrijheid, 't waardste pand
Van 't verdadigd Vaderland.
Neerlands Vrede schrijft nu wetten
Allen Vorstendommen voor,
Licht ze veur, op 't heilzaam spoor,
Met lantaarnen en trompetten.
leder volge ons' Witte vlag,
In het krieken van den dag.
't Hol en 't hongerig Europe

is. Borgonje: men zij hierbij indachtig, dat de Koning van Spanje
zijn recht op de Nederlanden — althans voor het grootste deel daarvan —
ontleende van Maria, de laatste erfdochter van 't Bourgondische Huis; —
en dat deze Gewesten onder Karel V een deel uitmaakten van wat men
toen den Bourgondischen Kreits noemde.
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VREDEZANG.

Hijgt, met smerte en open mond,
Naar 't gemeene vreeverbond,
Afgepijnd van lange hope,
Op den toevoer van dit land,
30
Voedster van zoo menig strand.
Hoor de zeelién en matrozen
Dansen op den waterstroom,
En uw vloten, zonder toom,
Dondren en kortouwen lozen,
Daar ze brommen op de ree,
35
Tochtig naar de rijke zee.
Zie de Batavieren trekked
Naar een nieuwen Oceaan,
Langs een nooit bezeilde baan,
40Om meer werelden t' ontdekken,
En to boren door een as,
Zonder graadboog en kompas.
Overvloed met vollen horen,
Zwanger van gewas en schat,
Baart een wereld in uw Stad ;
45
Op het steigren van haar toren,
Daar 't gestarrent voor verschiet,
Als het naar den grondbouw ziet.
Teffens steigren land en erven
50
In waardij ; de Pais is mild,
Dies verrijkt ze kunst en gild.
Nering, leggende op haar sterven.
Springt ten bedde uit, en ontluikt
Met dat zij de teervlam ruikt.
Bouw nu zolders boven zolders.
55
Leg de kelders in tiras.
Spaar noch kranen, noch windas.
Leg verdronken weide in polders.
Maal het Haarlemsch meer tot land,
36. Tochtig: verlangende. — 46-48. Men had namelijk in Mei 1646
een aanvang gemaakt met het graven der grondslagen voor den nieuwen
toren der verbrande St.-Katharijnekerk — welke toren de hoogste van 't
geheele land had moeten worden : en op den 20 Juli 1647 was daarvan de
eerste steen gelegd door Cornelis, den zoon van Burgemeester Backer. —
De opbouw werd later — men weet niet om welke reden — gestaakt.
De teervlam: de vlammen der teertonnen, welke men ter viering
—54.
van den gesloten vrede ontstoken had. Zie vs. 6o. — 56. Men ziet uit dezen
regel, dat men toen in Amsterdam reeds druk bezig was aan 't leggen van
cementen kelders. — 57. windas: zooals 't woord hier staat, zou men
win das moeten lezen, (als ronda s), met den nadruk op de tweede lettergreep. — Even verkeerd als men heiblo k, sleeptou w, d r a a g b a a r uitsprak. In al die woorden vordert de eerste sylbe den klemtoon voor zich'.
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Nu de vette teerton brandt.
Zie al 't platte land eens barnen,
Op de grens en overal,
Met een galm en dorpgeschal.
Melker valt aan 't boterkarnen,
En oom Buisman vaart gerust
Visschen op zijns buurmans kust.
Laat den krijgsman dit benijden,
En zijn hand slaan aan den ploeg,
Zaaien, maaien, spade en vroeg :
Holland schept geen lust in strijden.
't Oorlog heeft te lang geduurd,
Dat al 't Christendom bezuurt.
Holland voelt zijn rug verlichten
Van het lastig oorlogspak,
Scheurt den schuldbrief met gemak,
Daar zoovele steen voor zwichten,
En het stijft, met Amstels raad,
Dus de zenuw van den Staat.
Draag ons Viertal op uw handen,
't Welk, als 't nutste Vredelid,
Op 't gekruiste kussen zit,
En 't Geweld schutte op zijn tanden,
Dat den Landpais steuren kwam.

Eer zij Gode en Amsterdam !

Op be i3rtbei
ONDER DE GLAZEN IN DE OUDE KERK TE AMSTERDAM.

E wapens tuigen u, wat Heeren
Als Burgemeesters hier regeeren
Nadat men Filips en de wet
Uit hun regeering heeft gezet.

D

II. In de Oude Kerk te Amsterdam bevonden zich, achter bet groote koor,
twee beschilderde glazen, in 't eene waarvan het kronen van Filips den
Schoone, 't welk de Nederlanden aan Spanje bracht, was afgebeeld. Wat
op bet andere glas te zien was, is niet bekend.
De Regeering liet het wegnemen en door een ander vervangen, waarop
Philips IV werd voorgesteld, het Munstersch verdrag, waarbij de Nederlanden voor vrij erkend werden, bezegeld overreikende.
Hieronder kwamen de boven afgedrukte regels van Vondel te staan.
Wat meer zuidwaarts werd een ander glas aangebracht en daaronder af61. B a r nen: vreugdevuren branden. — 64. Melke r: de boer.
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OP DE VREDE.
Philippus teekent met zijn handen,
Het vreeverbond met zeven landen,
En staat zijn recht en titel af;
Dit tuigt het zegel, dat hij gaf.

gouz&41115.111
AAN

GERBRANT PANKRAS, JAKOB DE GRAEF,
SYBRAND VALKONIER, PETER SCHAEP,
DER BURGEMEESTEREN ZONEN EN NEVEN,
EERSTE GRONDSTEENLEGGERS VAN' HET STADHUIS TE AMSTERDAM,
onder het gezag derzelve Heeren, in 't Vredejaar, den 28sten van Wijnmaand.

I. Zang.
E Vredevader Numa had
Nu d'oorlogskerk van Remus' stad
Gesloten, en dat vier gedoofd,
Toen, met olijven om zijn hoofd
Bekranst, een teeken van den Pais,
Hij voornam 't heerlijk Raadspaleis,
Het Capitool, zoo hoog en trotsch,

D
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gebeeld de wapens der Burgemeesteren. die sedert de verandering in 1578,
het gezag binnen Amsterdam hadden uitgeoefend. Ook hierop maakte Vondel
een bijschrift. Het is evenwel niet bekend of dit in het glas gestaan heeft.
III. Gedurende geruimen tijd werd er reeds gekiaagd, dat het Amsterdamsche Stadhuis veel te bekrompen was voor de talrijke colleges en ambtenaren, die er ten dienste der stad moesten samenkomen en arbeiden. In
1639 was de Vroedschap begonnen te raadplegen over den aanbouw van
een nieuw stadhuis, waarvoor verscheidene huizen werden aangekocht. Het
afbreken werd echter om verschillende redenen vertraagd. In het laatst van
1647 was men evenwel begonnen met het graven en het leggen der fundamenten. Den 20 Januari 1648 werden de eerste palen geheid en op den
28 October van hetzelfde jaar werd de eerste steen gelegd aan den Z.-0
hoek naar de Kalverstraat, door de vier bovengenoemde „zonen en neven"
der burgemeesters.
N e v en: kleinzonen. — 1. Numa: Numa Pompilius, die, volgens de overlevering, in Rome de wetgeving en den godsdienst regelde. — 2. d' 0 orlog sk e r k van R emu s' s tad: de tempel, of liever de poort van Janus te
Rome, die alleen in vredestijd gesloten werd, dat men noemde J a n u m
claudere.

BOUWZANG.
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Te bouwen op de dorre rots.
De Koning klom op dit besluit
(De vre6 zag hem ten oogen uit)
Den heuvel op van 't Roomsche yolk,
Dat hem omschaduwde als een wolk,
Gevolgd en toegejuicht met lust
Voor 't heil van d'ingehaalde rust.
Ten lange leste hield hij stand,
En let, met zijn gewijde hand,
Den grond van 't Raadhuis, bij den vliet,
Die 't aardrijk sticht met zijn gebied.
I. Tegenzang.
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Ons Vredevaders, alle vier,
De Raden van ons landbestier,
Den vrede hadden ingevoerd,
En 't bloedkrakeel den muil gesnoerd ;
Toen zij, gezeten op het kruis
Van 't kussen, stemden 't nieuw Stadhuis
En zijnen uitgestelden bouw
Te vorderen, zoo kloek als trouw.
Op zulk een rustig raadslot kwam
Het vreedzaam Viertal naar den Dam.
Zij brengen ter bestemde sted
Hun wakkre Zoons en Neven meê,
Daar Amstels burgerij verlangt,
't Gekroonde wapen blinkt en hangt
Op hunne borst, in goud gesnedn.
Zoo lett die Jeugd den eersten steen
Van 't Raadhuis, die, met raad en daad,
Verstrekt een zenuw van den Staat.

I. Toezang.
Op 't rijzen van de zonnestralen
Des vredes, plag vanouds alom
De Bouwkunst haren adan te halen,
40Te bouwen wat, door ouderdom,
Geweld of nood verviel en stortte.
De Pais ontsluit haar schatkist niet,
Opdat ze onnoozelen verkorte,
En groeie in 's nagebuurs verdriet ;
Zij weet ze nutter te besteden,
45
Dan om den stroopenden soldaat
Te mesten, en geweer te smeden
Tot tijdverdrijf van blinden Haat,
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BOUW ZANG.
Die hof en huizen lett in kolen; —
Zij sticht doorluchte Capitolen.
II. Zang.
Athene en Rome dragen bet
Een zonderlinge liverei
Van kunsten, elk in zijn gewest.
De Bouwkunst voegt Athene best,
En andre wetenschappen meer ;
Het strijdbre Rome voegt een speer
En schild, gelijk een krijgsheldin,
Opdat ze 't aardrijk overwinn',
En, met den Burgemeestersrok,
Dan alles, wat zij overtrok
Met vliegende Arenden, haar Goon,
Berechte, en onder haar geboOn
Doe zwichten d'overheerde lien,
Die 't aartsgebied naar d'oogen zien.
Dus zijn ze beide in lof zoo rijk,
Elkandre in zegen ongelijk,
Het zij bij noodlot of geval ;
Want een bezit het zelden al.
IL Tegenzang.
Maar Amsterdam, zoo zwaar met goud
Gekroond, en uit Gods schoot bedauwd
Met zegen, voert haar oorlogsvlag
Tot in den ondergaanden dag
Van 't blozende Oosten, en beklimt,
Van daar de steile Noordbeer grimt,
De Zuidas met haar stoute kiel.
Zij mint den Vrijdom als haar ziel,
En, na dien dierbevochten schat,
Zoo kroont ze 't merktveld van de stad,
Den Visschersdam, met een gebouw,
Waarvoor d'Athener strijken zou.
En stom staan met zijn open mond ;
Hoewel hij zich den bouw verstond ;
Hij zou gerief en majesteit,
En tijdverdurende eeuwigheid,
Verknocht zien in een hoofdgesticht,
De glorie van mijn Bouwgedicht.

52. Zonderling:buitengewoon.-59.Met den Burgemeestersrok:
het was nu reeds mode geworden, de Hollandsche Burgemeesters met de
Romeinsche Consuls op eerie lijn to stellen. — 79. Den Visschersda m:
de Dam was toen nog, voor zooverre die bestond, tot vischmarkt ingericht.

BOUWZANG.
II. Toezang.
Geen droevig voorspook kan men ramen
Uit uwen grondbouw, Pankras, Graef,
En Valkonier, en Schaep, uw namen,
In witten marmer, net en braaf
Gehouwen, houden hunnen luister,
En flonkren in den zwarten nacht,
Als klare starren, die bij duister
Ontvangen grooter glans en kracht.
Bezwalkt ze, in 't bloeien van uw jaren,
Met geen gebreken ; volgt uw bloed,
Die 't Burgemeestersambt bewaren,
En houdt lien burgerlijken voet,
Als rechte Neven, rechte Zonen,
Zoo zal de Deugd uw jaren kronen.

90

95

Ziibbict3i
OP

DE GRONDSTEENLEGGING
VAN

'T STADHUIS TE AMSTERDAM.

D

E Wijnmaand schreef twee min als 't derde kruis,
Toen 't Vredejaar den grond lei van 't Stadhuis.

OP DEN WELEDELEN HEER

3406 be (great,
Jonkheer van Zuidpolsbroek.

H

Oe levend ziet die brave spruit

Zijn grootvaars card ten oogen uit !

9

OP KATARYNE BAECK.

io

Op it ctiarpttt r ettcaliv
Gemalin van Directeur

HILLEBRANT BENTES.
L dekt dees' zerk Katrijn, zij leeft in 't eenig kroost,
, Zijn moeder schilderij, zijn vader Bentes troost.

A

gdoitton.
TREURSPEL.
Quantum mutatus ab illo!
[„Hoe ongelijk aan wat hij vroeger was!" Zie Aen. II, vs. 274.1

Salomon werd gedurende Vondels leven niet minder dan 2 7

malen vertoond en wel op de volgende dagen :
1650 7, 14, 21 en 24 Februari, 7, II en 2 1 April,
20 Juni, 2 1 en 27 September.
1651 5 Januari, 1 2 April, 4 September, 2 October.
1652 1 1 April, 1 October, 16 December.
1653 3 October.
165 4 19 Januari, I 2 October.
1 655 1 April, 1 2 Augustus.
1 657 8 Januari.
I 658 29 April, 9 September.
I 659 2 0 Februari, 31 Juli.
DEN HEERE

JUSTUS BAECK.

I

K brenge nu koning Salomon op het heilig tooneel ; niet gelijk
hij den beloofden Messias in zijne heerlijkheid uitbeeldde, maar
uit zijnen gelukkigen staat in den poel der afgoderije komt to

IV. Kataryne Baeck, in November 1639 gehuwd met Hillebrant Bentes, bij
welke gelegenheid Vondel een bruiloftszang dichtte (zie IV bl. 85) werd
13 December 1648 in de Oude Kerk op het Hoogchoor begraven.
Het „eenig kroost" is hun noon Albert, die toen slechts 5 jaar oud was.
7ustus Baeck. R. 2. Ui tb eel dde : versta : niet gelijk hij in den glan s
zijner wijsheid was, toen hij een type van den beloofden Messias strekte.

OPDRACHT AAN JUSTUS BAE CK.

II

verzinken. In dit Treurspel wordt geen bloed, maar die groote
ziel gestort, door wiens heilloozen voorgang sedert zoovele duizend
zielen omkwamen, en in haar bloed versmoorden, en het gescheurde koninkrijk, Samarie en Jeruzalem, met den tempel en
godsdienst endelijk verdelgd, en d'overgebleven stammen in ballingschap weggevoerd werden. Het misbruik van Gods overvloedige
gaven, de wellust en begeerte tot verboden schoonheden telen
zulk eenen oogst van schrikkelijke jammeren, en leveren stof om
dit treurtooneel te stichten op dien deerlijken afval des allergezegendsten konings, die nauwelijks Gods tempel volbouwd en geheiligd hebbende, zichzelven, door het bewierooken der afgoden
en d'allergruwzaamste offeranden, zoo lasterlijk ontheiligde. De
koningin van 't Zuiden kwam te voren van het einde der wereld,
om te hooren de wijsheid van dit Goddelijk orakel, wiens dwaasheid namaals de gansche wereld ten spiegel diende, om door
Salomons onstandvastigheid tot standvastigheid in den wettigen
godsdienst opgewekt te warden. De Personages en toestel, tot dit
Treurspel vereischt, zijn gepast naar den ijver van het Jodendom
en Heidendom, de gelegenheid van zake, tijd, plaatse, en andere
omstandigheden. Uwe E., onder de kunstbeminners gerekend, zal
met de zijnen, die lust in dusdanige stoffe plachten te scheppen,
dit niet ongerijmd vinden, en gelieven t' ontvangen met zulk een
genegenheid als het u opgedragen wordt, tot een blijk, dat ik blijve
Uwe E. diensiwillige
JOOST VAN DEN VONDEL.

INHOUD.
oning Salomon, Davids zoon, die allerwijste Profeet, en ge-

Vredevorst, hoog op zijn dagen, en door voorspoed
K. enzegendste
weelde verijdeld, schepte, tegens God en Mozes' uitgedrukte
wet, zijnen wellust in duizend Heidensche vorstinnen en schoonheden,
en verslingerde, al te jammerlijk, op koning Hirams dochter, hier

R. I, 2. D i e gr oote ziel g e s t or t: hij wil zeggen : in dit treurspel
wordt geen bloed vergoten, maar aangetoond, hoe de groote Salomon, tot
afgoderij vervallende, schade lijdt aan zijn ziel. Er zit hier een woordspeling in dit gestor t, 't week te gelijk verbeeldt: ten val geraakt. — 22. D i t:
te weten, de wijze van schikking van Personages en Toestel, waarvan in de
vorige zinsnede gesproken is. — 26. V e r ij de 1 d: tot ijdelheid vervallen.
't Woord is, juist waar 't Salomon geldt, gelukkig gekozen. — 28. K o ni n g
Hirams dochter: in de Schrift wordt de naam van Sidonia niet genoemd, en evenmin vermeld, dat het een dochter van Koning Hiram zou
geweest zijn, die Salomon tot afgoderij verleidde. Te minder is dit waarschijnlijk, omdat Hiram — althans de Koning van Tyrus — de man was,
die hem bij den bouw des tempels, aan den waren God gewijd, met raad
en daad bijstond en geen afgodendienaar schijnt geweest te zijn. Zie o. a.
x I(on. V : 7.

INHOUD.

I2

Sidonia genoemd ; zulks dat hij, tot razens toe van hare minnetreken betooverd en vervoerd, buiten Jeruzalem den tempel aller
Goden stichtte, op den berg, sedert den berg des aanstoots geheeten. Ten leste nochte Sanhedrin, nochte Wetgeleerde, nochte
Aartspriester Sadok aanziende, bewierookte hij Astarte, een Sidonische afgodinne, en andere afgoden, zijne koninginnen en gemalinnen ten gevalle ; waarover God met een onweder van gramschap
tegens hem uitborst, en door profeet Nathan hem en den rijke
met plagen en uitheemsche, zijnen zoon en nazaat met inheemsche oorlogen en een deerlijke scheuringe dreigde, en alien Hebreen
en den naburigen Rijken een gruwelijke verwoestinge en ellende
voorspelde.
Het tooneel wordt buiten Jeruzalem gebouwd. De Rei bestaat
uit Jeruzalemmers. Het treurspel begint met den dag, en eindigt
in den avond. Een Wetgeleerde is de Voorredenaar.
PERSONAGES.
WETGELEERDE.
ITHOBAL. Een Sidonisch Hofpriester.
REI VAN JERUZALEMMERS.
SIDONISCHE HOFJOFFERS.
SIDONIA. De Koningin.
SALOMON. De Koning.
BENAJAS. Veldheer, en hoofd der Lijfwacht.
SANHEDRIN. De breede Raad.
SABUD. 'S Konings vertrouweling.
SADOK. De Aartspriester.
NATHAN. De Profeet.

HET EERSTE BEDRIJF.
Wetgeleerde.
IJ kwaamt dus verre van het Zuiden, daar de Kreeft
De Mooren verft, de boom zoo weinig schaduw geeft,
En woudt (geenszins vernoegd uw koningin te hooren),
Uw eigen oogen meer gelooven dan uw ooren ;
5 Dies toonde ik u de stad, en wat men toonen kon,
Den tempel en het hof van koning Salomon,
Met al zijn heerlijkheid. Gij hebt, naar onze zeden,
Gelijk uw koningin, ons' Godheid aangebeden ;

G

R. 13, Gebouwd: gesteld
1. Gij: de wetgeleerde wordt verondersteld, hier te spreken tot een onderdaan der Koningin van Scheba, op het voorbeeld zijner meesteres te Jeruzalem gekomen om Salomons heerlijkheid te aanschouwen.
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De vruchten van uw land vereerd aan Gods altaar.
10 Nu eischt ge, voor het leste, (och, och, het valt me zwaar ;
Is 't vreemd, indien me 't haar van schrik te berge rijze ?)
Dat ik hier buiten u den nieuwen tempel wijze,
Waarover al de stad nu kwijnt, en treurt, en steent.
Daar staat dat gruwelstuk, om 't welk een ieder weent,
15 De vaders en het yolk ; daar ziet gij 't met uw oogen,
Ten schimp des waren Gods, voltrokken en voltogen ;
En kunt uw koningin getuigen met uw mond
Hoe zij der Vorsten zon op haren middagstond
En op haar hoogste zag ; gelijk alle aardsche dingen
20 Flier onderworpen zijn zooveel veranderingen,
En beurten ; en men 't al, wat lager dan de maan
Gesteld werd, op zijn tijd ziet wassen en vergaan.
Het opperste geluk, dat wij met vreugd aanschouwden,
Is niet gewoon zijn hof op eene plaats te houden,
25 Dan voor een korten tijd. De mensch, te bros van stof,
Mag kwalijk tegens weelde en al te groat een lof.
De priesters zijn ontrust; wij, Wetgeleerden, mompelen.
Men dreigt van hier de stad en godsdienst t' overrompelen
Met valsche en vreemde Goon. Wij zien 't gebouw vast aan,
30 En schrikken tegens dat de kerkdeur op zal gaan.
De grijze koning zit belegerd van zijn vrouwen,
En suft in dezen hof. Wat onheil zij ons brouwen,
Zal blijken t' zijner tijd. Maar blijf een luttel staan :
Hier komt nu Benajas, het hoofd der lijfwacht, aan;
35 Hij wordt om strijd begroet van hoplien en kornellen.
Het schijnt bier valt wat groots, wat wichtigs te bestellen.
Benaj as.
Tot aanwas en ten dienst van 's Vorsten heerlijkheid
Is 't oorbaar, dat het yolk, 't welk om den lusthof leit,
En in dees' voorstad waakt, in huizingen en tenten,
40 Versterkt werde uit het hof met d' andre regimenten.
De koningin heeft lust vandaag den spiegelstrijd
Te zien voor 't mirtewoud. Gaat hene dan, en kwijt
U daatlijk naar den eisch, en helpt de vreugd vermeeren.
Dees vrouwestaatsie mag geen wapenpracht ontberen.
45 Laat volstaan al de macht des yolks, te voet, te paard.
Zoo wordt geen schat verkwist : de koning is het waard.
Al 't goud en zilver schijnt om Salomon geschapen.
15. De vaders: zij, die in de Schrift, doorgaans „de Oudsten" genoemd
worden. — 35. Hoplién en korne 11 e n: benamingen uit Vondels tijd;
ofschoon hop m an reeds voor het uitheemsche „kapitein" (c apitan o) begon
plaats te maken. Kern el is een verbastering van kolon el of „kolomleider."
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't Hoefijzer klink' van goud. Nu blinke schild en wapen
En harnas in de zon, daar 't heir gewapend staat,
50 Gelijk een gouden berg. De ruiter en soldaat
Vertoone een regenboog van parlen en gesteente.
Zoo blijk' het hoe de schat der bloeiende gemeente,
En al die rijkdom, ons van Oost en West vereerd,
Besteed zijn aan dit hof, daar Davids zoon regeert.
ITHOBAL. WETGELEERDE.

Ithobal.
55 Gij, Jongelingen en Hofj offers ! uitgekozen
Om, met vergulden mirt en witte en roode rozen,
Het feest van Astaroth to kronen, als men plag
Te Sidon, in ons land; gait, haalt nu voor den dag
Al wat gij gistren vlocht ; brengt kransen, brengt festoenen !
6o Men zal Astartes kerk inwijden, en verzoenen
Haar Godheid met een geur van bloemen, loof en kruid,
Met schaal en wierookvat. Gaat, stort uw harten uit.
Dees' Hemelsche Godinne en dit gewelf ter eere !
Indien men, naar den eisch, haar woud en kerk stoffeere,
65 En rijkelijk behange, uit een godvruchten geest,
Zij zal genadiglijk de jonkheid op het feest
Belonken van 't altaar, en minnelijk bejegenen ;
Zij zal uw jaren mild met spoed en wasdom zegenen,
En schoonheid en geluk. Wie zich voorbarig toont
70 In 't ijvren, zendt ze niet naar huis toe onbeloond.
Ga hene, schoone jeugd ! gij kunt uw wakkre leden,
De bloem van uwen tijd, niet heiliger besteden
Dan in Astartes dienst. Betrouw het Ithobal
Haar priester, toe, en volg wat hij u raden zal.
Wetgeleerde.
75 0 zuivre Meizon, die de heuvels en de dalen
Rondom Jeruzalem beschijnt, en uwe stralen
Komt spiegelen in 't goud des tempels, en het dak,
Waarop nooit vogel rustte en dat noch smet noch vlak
Kan lijden ; kunt ge wel dien gruwelberg gedoogen,
So En zonder deizen zien hetgeen we met ons' oogen
48 - 51. Deze schildering der pracht, door Salomon ten toon gesteld, is
niet aan de Schrift, maar aan Josephus ontleend. Zie 't Achtste Boek zijner
yoodsche Historian. — 57. Astaroth of Astarte, gelijk zij vs. 6o genoemd
wordt, de Venus der Phoeniciers. — 69. V o or barig: thans alleen in
ongunstigen zin genomen. — 80. Deizen voor deinz e n, gelijk elders
peizen voor peinzen.
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Aanschouwen ? Kunt ge wel, met uw doorlouterd licht,
Bestralen dezen vloek, die gruwelen verdicht,
Den Hemel tergt en trotst, en Gods gewijden drempel ?
Of acht ge dat men God en afgod elk een tempel
85 Mag bouwen, zonder smet en zonder onderscheid ?
En is uw glans van 't licht, daar gij uw majesteit
Van licht en glans uit schepte, alree zoo wijd verbasterd,
That gij met deizen niet dees' gruwelkerk verlastert,
Of uw gezicht bedekt met eene donkre wolk,
90 Ter schande van dit schalk en stout Sidonisch yolk ?
Geen yolk, maar een gedrocht van adderen en pesten,
Die deze booze lucht en stank om Arons vesten
Verspreien ; daar gewis een sterfte op volgen zal,
En woestheid en bederf en gruwzaam ongeval,
95 Tenzij het God verhoede, en priesters, en Levijten,
Profeet, en Wetgeleerde, en burgerij zich kwij ten,
Gelijk hun ijver past. Wat hoort, wat ziet men bier ?
Uitheemsche schoonheid ! och, wat staat gij Juda dier !
Wat komt Jeruzalem nu over, en den mannen
1 oo Van Juda, die den boog voor God en godsdienst spannen 1
Wat komt ons Priesterdoni nu over, wien de schat
Des offers, en de geur van Arons wierookvat,
En al wat aan den dienst des heiligdoms mag kleven,
Is toebetrouwd ! Hoe, wordt Gods glorie nu gegeven
105 Aan Jacobs schandvlek, een Fenicische afgodes ?
Och, schrei een heele zee van bittre tranen ; lesch
Met mij dees' vuile vlam, eer zij beginn' te blaken,
En nit de voorstad vliege, en sla in Sions daken,
Ja, over 't gansche land, en legge al 't rijk in d'asch !
110 Och, Moorenlander, och, gij komt bier, recht van pas,
Een schennis zien, waarvan al 't aardrijk zal gewagen.
O boek, o heilig boek, men plag u raad te vragen,
Te luistren naar den mond der Wetgeleerden ; nu
Versmaadt men God en ons, en niemand hoort naar u.
Ithobal.
115 Wat mompelt deze Jode uit zijn verdwaalde boeken ?
Moet hij, die andren leert, nog eerst de wijsheid zoeken,
Zoo dwaalt het heele school, terwijl de meester dwaalt.
82. Vloek: vloekwaardig mensch, hier Ithobal. 88. Versta : dat gij
niet, door uw licht aan deze gruwelkerk te onttrekken, uw afkeer van haar
aan den dag legt. Het woord v erlas t e r en is hier hoogst krachtig en
zinrijk aangebracht. — 91. Gedrocht: wordt hier als collect. gebezigd
voor samenraapsel, verzameling. — n5. Verdwaalde b o ek en: boeken ,
die dwalingen bevatten.
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Wetgeleerde.
Gij, Sidoniers ! die dicht aan Palestijne paalt
Met uw gebied, maar wijd en verre zijt gelegen
120 Van onze Wet, en volgt verkeerde en kromme wegen ;
Waarom vermeet gij u dit schriklijk misverstand
Van blinde gruwelen in dit geheiligd land
Te voeren, daar de grond geen vreemd altaar kan dragen
Het past geen vreemdeling de burgerij te plagen,
125 En ingeborenen te tergen door een smet
Van nieuwigheen. Gij moogt ons' Goddelijke wet
Niet breken door een wet naar uw vernuft te smeden.
Indien uw dwaling staat te stuiten door gebeden,
Zoo bidde ik, staak uw werk en opzet, om den tijd,
130 De plaats en 't yolk, hetwelk geen nieuwen godsdienst lijdt.
Het staat uitheemschen vrij Gods tempel te bezoeken,
Hun gaven herrewaart, van verre uit vreemde hoeken,
Te brengen ; maar een kerk te stichten tegens God ;
Te buigen voor een pop, een beeld van Astaroth ;
135 Geloof, dit heet bij ons den dienst der Godheid schennen.
Wij dienen eenen God, een Godheid, die wij kennen.
Wij stellen eenen God in top. Wie neffens Hem
Een andre Godheid eert, dien kan Jeruzalem
Niet laten ongevloekt ; gelijk de mond ons leerde,
140 Die onze Godheid sprak, ja, met dien God verkeerde,
Als een gemeenzaam vriend met zijnen trouwen vriend.
Ithobal.
Een iegelijk zie toe, en wete wien hij dient ;
Wij zijn gerust in 't onze, en nooit hiervan verbasterd.
Dat gij ons' Godheid haat, vervolgt, vervloekt en lastert,
145 Ontdekt uw misverstand. Wij hooren hoe gij haat,
Veracht, en schent hetgeen uw ijver niet verstaat.
Wetgeleerde.
Gods wijsheid zwichtte nooit voor 's menschen brein en zotheid,
Die bidt haar droomen aan, en een gedroomde Godheid.
Ithobal.
Men houde Tyrus en ons Sidon niet zoo slecht,
150 Dat het een Godheid diene, en heur altaren recht'
En kerken bouwe alom, op 't land en in de steden,
Die niet met recht verdient te warden aangebeden,
En dat men haar een woud toekeuren zoude, en voort
121. M is v er s tand: dwaalbegrip. — 139. De mond: Mozes. —
553. Toekeuren: toekennen.
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Vereeren met al 't gene een Godheid toebehoort.
155 Neen zeker, ons' Godin en Koningin Astarte,
Door Syria gediend, neemt ons' gebeen ter harte,
En zegent rijk bij rijk met vee en vruchtbaarheid ;
Hetzij men 't op 't gebergte of in de beem'len weid',
Of 's winters zette op stal ; men kan het nauwlijks tellen.
160 Al 't voedsel dijt tot melk, waarvan de jadders zwellen.
Astarte zegent hof, en huis, en huisgezin.
Zij kweekt de jonkheid aan, de schoonheid en de min.
Zij troost ze met een lief, die bleek van minne kwijnen,
En komt ze ook in den droom verkwikken en verschijnen.
165 Aanschouwde gij Naar beeld en schoonheid en gelaat,
Zoo levendig, zoo schoon, gelijk ze op 't outer staat,
Gij wierpt die boeken weg, en uw Hebreeuwsche brieven,
En zoudt op dees' Godin verslingren en verlieven,
Ja, wenschen 't oude vel te wisslen, als een slang,
170 Om, in herboren schijn, in 't midden van 't gezang,
Haar met den Aziaan den wierook toe te zweien,
En met uw Koningin de staatsie te geleien.
Wet geleerde.
Dat hoede God ! dat keer' de rechte Zegenaar
Van menschen en van vee, en elk seizoen van 't jaar !
175 Hij zegent berg en dal, met zon en dauw en regen.
De herder drijft vergeefs zijn kudde langs de wegen ;
De landman ploegt en zaait vergeefs, en zonder vrucht,
't En zij Zijn milde hand hem zegene uit de lucht.
Het korenveld, d'olijf, de wijnstok met zijn ranken
18o Voor olie, graan en druif, den milden God bedanken.
De huizen lover God met eene dankbre stem.
Gezondheid, kinders, schat, het vloeit alleen van Hem.
Sla Mozes op, die bij de kloeke Egyptenaren
In 't hof was opgevoed, in wetenschap ervaren
185 En kunsten, ja, van God en Engelen geleerd,
Waarmede hij zoo lang gemeenzaam heeft verkeerd,
En ons uit hunnen mond den Godsdienst en de zeden
Gewezen. Mozes' Wet en regel t'overtreden,
Een Heidensche afgodin te brengen op de baan,
190 Waar' zulk een wijzen man, ja, God te kort gedaan !
Ithobal.
Aan Mozes' wijsheid acht zich Sidon niet verbonden ;
Fenicie heeft zeif de letterkunst gevonden,
i6o. Jadders: uiers. — 170. Schijn: vorm. — 171. Zweien:
zwaaien. — 592. De uitvinding van het letterschrift wordt aan Cadmus
toegekend, die een Phoenicier van afkomst was
VOND EL VI.
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Den vond van zijn vernuft heel Grieken bijgezet,
De wereld omgezeild, en 't uitheemsch brein gewet.
195 Fenicie verstaat de maten en getalen.
Het slaat de sterren ga, die vaststaan ofte dwalen,
En weet bij nacht zijn pad te vinden door de zee.
Het wijkt Egyptenaar, Araber noch Hebreé,
In kennisse en verstand ; en sleet, door oorelogen
200 En godsdienst, op zijn borst het uiterste vermogen
Van al uw heirkracht , zulks dat gij geraden vondt
Met dit zeeghaftig yolk een eeuwig vreéverbond
Te sluiten, en uw Rijk te sterken met geburen,
Die vaster door hun deugd dan door hun hooge muren
205 Gegrond staan. Wie nog schrikt voor onraad en gevaar,
Twee zuilen stutten ons : de wapens en 't altaar !
Wetgeleerde.
0, ijdel toeverlaat van outer en van wapen !
Zoo lang gij u zoo blind aan afgoOn blijft vergapen,
Aan stomme en blinde en doove en reukelooze Goon.
Ithobal.
210 Wij eeren een Godin.

Wetgeleerde.
d'Onkuische, van Adoon,
Een Koningsaterling, en zijne min bezeten ?
Ithobal.
Totdat hij van het Wild zoo deerlijk wierd verbeten ;
Waarom ons' joffers nog met een bedrukten geest
Zijn lijk betreuren, op het jaarlijksche offerfeest,
215 Wanneer het jaargetijde in bloed verkeert de vlieten,
Die uit het cederbosch van Liban zeewaarts schieten :
Een wonderteeken, 't welk de Joden overtuigt,
Dat elk met reden zich voor onze Godheid buigt.
209. Reukelooze: achtelooze. — 211. Een Koningsaterling:
Adonis was uit de bloedschande van Koning Cinyras en zijn dochter Myrrha
voortgesproten. — 214. Het j a arlij k s c h e offer fe e s t: het rouwfeest
van Adonis, dat door geheel Azia en in Egypte en Griekenland beroemd
was. Zie vs. 227-250. Wij kennen het nog uit de lijkklacht van Bion en
uit het daaraan toegewijd gedicht van Theocritus. Dit feest, dat te Byblos
in Phoenicia 't eerst gevierd werd, duurde twee dagen: de eerste dag was
aan den rouw gewijd: de tweede aan de vreugd, omdat men dan Adonis'
herrijzenis vierde. In sommige steden van Griekenland en Egypte duurde
het feest acht dagen. Alleen vrouwen werden er bij toegelaten; en zoo eene
verzuimde er bij tegenwoordig te zijn, was zij genoodzaakt gedurende een
ganschen dag veil te zitten.
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Wetgeleerde.
Gemeenlijk wordt de verf des vliets den grond ontnomen,
220 Waarover 't water komt ten dale nederstroomen,
En zich met aarde mengt, en neemt haar kleuren aan,
Als elementen, die elkandre best verstaan,
Zoo schijnt Adonis rood, als d'aarde komt van boven
Uit Liban, voor den wind, in zijne kil gestoven ;
225 Dan verft het stof den stroom. Is dit een wonderwerk ?
En bouwt gij op dien grond Astartes feest en kerk ?
Ithobal.
Haar lof wordt aan den Nijl, en bij Syriers gezongen,
En bij den Filistijn, en allerhande tongen.
Het Oosten, nimmermeer van haar to dienen mod,
230 Trekt herwaart, wijd en zijd, en brengt ze gaven toe.
Wetgeleerde.
Men brengt ze gaven toe, maar bij gebrek van oordeel,
De blinden voeden 's yolks verblindheid om het voordeel,
Een afgod neemt en eischt met open hand nog meer,
Hij sluit ze voor hun bede, en zegent nimmer weer.
Ithobal.
235 Gij zijt niet afgerecht op ons' geheimenissen.
Wetgeleerde.
Die schamen zich den dag, en mogen 't licht wel missen.
Ithobal.
't Hebreeuwsch geslacht waardeert zijn Godsdienst naar zijn
[zucht,
Doch naar de rede minst.
Wetgeleerde.
Wie voor geen rede vlucht,
Die vliede uw gruwelen, en schendige offerande.
Ithobal.
240 Men eerde ze eertijds hier, nu acht gij dit een schande.
Aldus verkeert de tijd de zeden en de wijs.
Wetgeleerde.
Zoo schik u naar den tijd en wijs, en win den prijs.
Ithobal.
Wat hindert u ons' kerk, hier buiten, voor uw poorte ?
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Wetgeleerde.
De stad en al het land verfoeit een misgeboorte
245 Van offeren, waarvan de lucht en hemel ijst.
Ithobal.
De wolken en de lucht, die gij met smoken spijst,
En aanbidt, dommer dan alle omgelegen volken ?
Wetgeleerde.
Wij eeren geene wolk, maar God, die uit de wolken
Ons' vaderen verscheen, in steen zijn wetten gaf,
250 En sterkte ze met loon en datelijke straf.
Wij eeren geene wolk, maar God, die hen alomme
Geleidde en voorging in een wolk- en vierkolomme.
Gij Bert een afgodin, die, aan haar broth- gehuwd,
De Min en Weermin baarde, een stuk daar elk of gruwt,
255 Zelfs rede en natuur ; en deze gruwelstukken
Verheft men op 't altaar, waarvoor de blinden bukken.
Ithobal.
Gewis zij zijn niet blind, die Sidons Godheid zien,
En eeren de bekranste ootmoedig op hun kniên.
Het blanke marmer schijnt een glans van zich te geven.
260 Het beeld, heel schoon van leest, en wel zoo kloek als 't leven,
Is geestig over al het lijf. Het wezen valt
Bekoorlijk voor het oog. Hoe frisch is haar gestalt' !
De schoone is wel in 't vleesch. Wie moet het hoofd niet
[prijzen ?
Het is eer klein dan groot. De hals behoudt in 't rijzen
265 Zijn rijzigheid en maat. De schouders vallen smal.
De borsten puilen uit, als heuvels in een dal.
Een bolligheid versiert de zachte en lieflijke ermen.
De slinke hand, geneigd de kuischheid te beschermen,
Bedekt haar voor 't gezicht, dat al te dertel weidt,
270 En uitspat in den beemd van haar bekoorlijkheid.
Zij draagt in d' andre hand een fakkel, die de stammen
Zoo lang in eere houdt, en aankweekt met haar vlammen,
253. Een afgodin, die, aan haar broér gehuwd: de Wetgeleerde,
of wel Vondel, is bier eenigszins op het gebied getreden niet zoozeer der
Phoenicische als der Grieksche fabelleer — wat zeer verschoonbaar is —
en zinspeelt op het huwelijk tusschen Venus en Vulcanus, die beiden Jupiter
tot vader hadden Zoodanige verbintenis kon echter op zichzelve geen stof
tot verwijt opleveren; want de eerste Goden hadden wel niemand anders
om mee te trouwen, buiten hun zusters , zoo min als de kinderen van Adam
en Eva. -- 254. Min en Weer m in: Eros en Anteros.
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Den dood en tijd ten trots. De vlechten vloeien neer,
En spelen op den rug, als baren op een weer.
275 Het voorhoofd, niet te hoog, verlustigt al die vrijen,
En hopen uur op uur een uitkomst in hun lijen.
Zij schiet door 't oog een gloed en vriendelijken straal
In 't hart van oud en jong. De mond behoeft geen taal
Te spreken, want die noodt stilzwijgende elk tot kussen.
280 0 Goddelijke mond ! gij kunt ons vonken blusschen.
Wetgeleerde.
Gij dient dan ijdellijk den wellust als een God,
En geeft een vuil gebrek den naam van Astaroth.
Zoo krijgt afgodendienst den titel van boeleeren ,
En boel en afgod, bet van eenerhande veeren,
285 Verzellen gaarne d' een den andren in hun vlucht.
Zoo dekt geen mirtewoud dat schandelijk gerucht ,
Daar gij, na 't offeren, met dansen en banketten
U wentelt in het slijk van die verboden smetten.
Ithobal.
Een iegelijk versta zijn wijze en landgebruik.
Wetgeleerde.
290 Het is dan recht, dat hier d' uitheemschheid wijke en duik'.
Ithobal.
Men stelle dat geschil aan 's Vorsten welbehagen !
Wij gaan, en zullen ons niet ongehoorzaam dragen.
Wetgeleerde.
0 Abissyner ! nu getuig uit zijnen mond,
HoeSidon tempels bouwt op zulk een geilen grond.
295 Dit is hetzelfde yolk, wrens ongebonden wijven
En mans, voor d'afgoOn zelfs, die gruwelen bedrijven.
Dit is het Priesterschap, dat boelen heil belooft,
In vuiligheden groeit, en God Zijn recht berooft.
Dit zijn ze, die dit Rijk besmetten en beroeren,
300 En deze landsmet poogt de Koning in te voeren.
Maar gaan we naar de stad. Mij dunkt, Jeruzalem
Loopt uit op dit gerucht met een bedroefde stem !

293. 0 Ab issyner: het zwijgende personage, tot hetwelk de toespraak
vs 1 volgg. gericht was.

22

SALOMON.
REI VAN JER'UZALEMMERS.

K e e r.

305

310

315

320

Nu opgebroken naar Egypte,
En 't juk, dat wij door zee ontslipten.
Dit beet niet meer 't beloofde rijk,
Noch Jacobs wijk.
Gij, helden ! hooger dan de wolken
In eere, hebt vergeefs de volken
En Heidensche afgoOn uitgejaagd,
En weggevaagd ;
Vergeefs behaalde Davids degen
Op Reus en Filistijn dien zegen,
En doemde d' afgoOn tot den brand ;
Men zag het land
Vergeefs om Moab en Syrieren,
Damaskus, Geth, en Rabba vieren :
Vergeefs bezorgt Gods knecht zoo trouw
Den tempelbouw,
En stapelt, d' eene zege aan d' ander,
Al 't goud en zilver op malkander :
Hij wijdt vergeefs de Godshut in :
Nu een Vorstin,
Een vleister, zijnen zoon betoovert,
Een kus, een lonk al 't rijk verovert.
Tegenkeer.

325 Hoe wil al 't Heidendom nu schreeuwen,
Naardien dees' Handvest der Hebreeuwen,
Van aan to bidden 6enen God
Geraakt ten spot
En schimp, en schendig wordt vertreden
Van Gods Gezalfde 't hoofd der steden,
330
Ja, Gods gezegenden Profeet.
0 harteleed !
Waarom verworpt men Baals jukken ?
Waarom de steenen Wet in stukken
Gesmeten, daar men danst en speelt
335
Om 't kallefsbeeld ?
Waarom 't gesmolten kalf gedronken ?
Waarom verteren 's Hemels vonken
Aarons zoons, om 't vreemde vier ;
314-316. Versta : men zag het land vergeefs vreugdevuren ontsteken om
de zege, behaald op de Moabieten, Syriers, enz.
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Nu Dagon hier
De gouden Bondskist durf ontwijden ?
0 wat beleven wij voor tijden !
Hoe langzaam straft nu 't Hemelsch rijk
Zijn ongelijk !
Men raakt den appel van Gods oogen.
Ziet God dit koel aan uit den hoogen ?
HET TWEEDE BEDRIJF.
HOFJOFFERS. ITHOBAL. SIDONIA.

Hofj offers.
U zingt Astarte lof
In 's wijzen Konings hof !
Dit wijfeest geeft ons rijke stof
Haar kerk te sieren op dien trant,
In 't midden van 't Hebreeuwsche land.
Behangt met mirtegroen
En bloemkrans en festoen,
Portaal en pijler, ons ten zoen.
Vereert die schoonste Majesteit
Uit ijver en godvruchtigheid.
Zij zal voor zulk een deugd
Beschenken onze jeugd,
Uit haren schoot, met voile vreugd
Van wellust, die genoten wordt
Waar zij haar milden zegen stort.

N

350

355

360

Ithobal.
Gij, jeugd van Sidon ! komt ter goeder tijd, geladen
Met uw gevlochten loof en heilige sieraden,
Bekle6n het nieuiv gebouw, dat in te wijden staat.
365 Nu pas in 't ijveren op niemands schimp of haat,
Dewijl gij dus op 't hoogste ons' Godheid zult behagen.
Nu, ijver naar de kunst ! Ai ! zie, de pijlers dragen
Hun bogen en gewelf, ter eere van dit feest,
Gewillig, zonder last ; zij sterken uwen geest
370 In dit godvruchtig werk, en schijnen zelfs te blaken.
Ik zie Sidonia, de Koningin, genaken,
Om met de stralen van haar tegenwoordigheid
U aan te prikkeien, en door haar Majesteit
Te toomen de Hebretn, die ons geluk benijden.
340. Dago n. Dagon staat hier — met toespeling op het vroeger gebeurde,
toen die afgod voor de Ark in stukken viel, zie Samuel V : 3, — voor de
afgoderij in 't algemeen. — 365. P a s : let.
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375 Mijn dochters ! dat gaat wel. Wie moet zich niet verblijden,
Die uwen ijver ziet ? Mijn kinders ! vaart zoo voort.
Verheerlijkt vrij uw best den ingang, en de poort
Des tempels, en gebruikt, vrijmoedig zonder treuren,
De vrijheid, die dus lang geen vreemden mocht gebeuren.
Ithobal.
38o Doorluchtste Koningin ! gij hebt, door uw beleid,
De zaak dus verr' gebrocht, en voor uw yolk bepleit
Ten hove, bij den Vorst, gelijk we nu aanschouwen.
Hij liet uit zijnen schat dees' groote kerk volbouwen,
Zijn Koningin ten dienst, onaangezien de klacht,
385 Geschrei, en tegenweer van al 't Hebreeuwsch geslacht,
Hetwelk hem 't gansche jaar geweldig liep om d'ooren,
En nacht noch dag verschoonde, om onzen bouw te storen ;
Doch ijdel en vergeefs. Hij hield zich even trotsch
En moedig in dien storm, gelijk een steile rots,
390 Die op haar boezem stuit en breekt de kracht en 't bruisen
Der baren, slag op slag, terwijl de winden ruischen
Uit d' openbare zee, en bulderen op strand.
Nu, hoop ik, zult ge zelf, en met uw eigen hand,
Den Koning ten altaar geleiden, aan zijn zijde,
395 Opdat hij ons' Godin zijn offergaven wijde.
Zoo krijgt de Godsdienst hier een vasten voet in 't Rijk,
En gij een eer, waarvoor het al de vlagge strijk'.
Sidonia.
0 vader, wien de zorg des offers blijft bevolen,
Gij weer, hoe heimelijk, bekommerd en gestolen,
400 Wij hier ten hove in 't eerst ten offer mosten gaan,
Nu is ons openbaar de vrijdom toegestaan,
En na veel moeite en smert, dit groote goed verworven .
Maar hoe ? het werk is versch, de grond nog onbestorven.
Den Koning zelf ter feest te nooden, schijnt te vroeg.
405 En heeft zijn zwarigheid. Men lijdt het schaars genoeg,
Dat zijne Koningin bij donker henetrede,
En nog heeft zij ter nood besteken door haar bede,
Dat, onder schijn van spel en Koninklijk vermaak,
De hofwacht u beschutte, en hier ter sted bewaak',
410 Om onheil te verhoen, en teffens niet te wagen
Onszelve en 't hoog gezag. Men moet zich zedig dragen.
399-402. Toespeling op den hervormden eeredienst, hier te lande, eerst
n 't geheim, later bij toelating, eindelijk krachtens openbaar gezag, gevierd.
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Wie al te strenge spant, die breekt of pees Of boog.
De godsdienst lijdt geen schimp, en is zoo teer als 't oog.
Ithobal.
Uw zorgen zien te yen'.
Sidonia.
Men moet geen oproer tergen.
Ithobal.
4 1 5 Ontziet ge 't yolk ?
Sidonia.
Met recht.
Ithobal.
Men zal 't den Koning vergen :
Wat lett ons aan het yolk ? Hier geldt des Vorsten stem.
Sidonia.
En of zich dees' gemeente eens opwierp tegens hem ?
Ithobal.
Wie durf zich, als een hoofd, dien aanslag onderwinden ?
Sidonia.
In zooveel duizenden is licht een hoofd te vinden :
42o Zag David Absolom niet steken naar de kroon ?
En wie kan Salomon verzeekren van zijn zoon ?
Ithobal.
Van Roboam ? hem zou noch zwaard noch harnas passen ,
Hij is te dom, en niet ten oorloge opgewassen.
Sidonia.
Een domme dient zich van een kloeke, die 't verstaat.
Ithobal.
425 Daar glimp noch stof ontbreekt tot oproer en verraad.
Sidonia.
Ontbreekt hier glimp en stof, zoo zich de Vorst laat nooden
Aan ons gehate altaar, den aanstoot van de Joden ?
Men roept aired, dat hij de Wet verandren wil.
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Ithobal.
Zij roepen 't niet zoo luid, maar mompelen 't al stil.

Sidonia.
430 En al dit mompelen geeft menig achterdenken.
Ithobal.
Wie kan den grooten Vorst, den Leeuw van Juda, krenken ?
Sidonia.
De zoon van Jesse temde een leeuw, der dieren Heer.
Ithobal.
Men schrikt, als Juda bruit : zijn klauwen reiken veer.
Sidonia.
Wat is ontzag, uit schrik, en niet uit gunst geboren ?
435 Dit kitteloorig yolk ontziet gebit noch sporen.
Genade en weldoen trekt de menschen, zonder last.
Zoo zet een Prins den stoel van zijn regeering vast.
Ithobal.
De godsdienst is een toom, om staten te regeeren.
Sidonia.
Zoo hoede zich de Vorst den Godsdienst te verkeeren.
Ithobal.
440 Het vollek volgt het spoor en voorbeeld van zijn Heer.
Sidonia.
Niet zonder scheuring : het geweten is te teer.
Ithobal.
Het vorstelijk gezag kan 't oproer overwegen.
Sidonia.
Als 't oproer overweegt, dan zit de Vorst verlegen ;
Dan schudt het gansche Rijk, en wat er is ontrent.
Ithobal.
445 't Is een onnoozel Vorst, die zijne macht niet kent,
Noch weet hoe wijd zijn staf gebieden mag en bannen.
Ontbreekt het Salomon aan middelen en mannen
446. Banne n: hier voor: rechtsgebied uitoefenen.
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En wetenschap, om elk te houden in zijn plicht ?
De wereld ziet altijd den Heer naar 't aangezicht,
450 En slacht de Zonnebloem. Wil hij zich openbaren,
Ik zie de gansche stad en endelooze scharen
Ons beeld en Heiligdom aanbidden, hier ter steé :
Fen Majesteit sleept hof en alle staten mee,
En ambten, om genot en eere. Wat de slechten
455 Belangt, die laten zich gemaklijk onderrechten
Van wereldschen, die meer op eigen voordeel zien,
Dan, om het Heiligdom, den Goden wierook bien.
Sidonia.
Ons dunkt, in zulk een zaak is langzaamheid van noode,
Ithobal.
Prinses ! uw ijver flauwt. Hoe valt ge nu dus bloode ?
460 Schep moed, en drijf de zaak met lust en ijver door.
Sidonia.
En raakt de wagen eens aan 't hollen, buiten 't spoor ?
Ithobal.
Het voorspook spelt wat goeds ; dit zal u wel gedijen ;
Vertsaag niet : tree vrij toe op onze wichlerijen !
Sidonia.
Laat hooren, wat geluk, wat uitkomst het voorzeit.
Ithobal.
465 Eer gij den eersten steen des tempels had geleid,
Vernam ik, 's morgens vroeg, in 't naaste dal gezeten,
Van verre een schoone wolk ; doch kon terstond niet weten,
Wat uit de bergen kwam aanwemelen, zoo schoon,
Als nooit geen wolk verscheen, aan 's hemels hoogen troon ;
470 Totdat men endelijk, aan 't roeren van de vlogelen,
Bekende dat het was een heele vlucht van vogelen,
Van allerhande slag en pluimen ondereen ;
Gelijk een regenboog ; de braafste vloog voorheen,
En voerde al d' andren aan ; gelijk in d' Oosterlanden
475 Hun Veldheer gaat te velde, om heiren aan te randen.
Behoudens dat men hier geen vogel vliegen zag,
Die zijnen bek en klauw op roof te spitsen plag.
454. S1 e chten: onaanzienlijken. — 471. B e k end e: erkende. -Vo or h e e n: vooruit.
473. De braafste: de kloekste, de wakkerste.
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Men zag er sperwer, valk, noch arend onder zweven,
Noch havik, nochte wouw, gewoon op roof te leven.
480 Zoo naakten ze dien berg. Hoe maal ik best den Vorst
En Koning van de vlucht ? Zijn geschakeerde borst
Geleek een hoftapijt, daar schat en kunst verzamen.
De staart zou met zijn pracht een pauwestaart beschamen.
Natuur hing om den hals een pluimjuweel. Wie zag
485 Om koninklijken hals ooit kostelijker bag ?
Een lange en heidre streek van goude' en roode strepen
En sprenkelen versiert den rug, gelijk geslepen
Robijn en hyacinth. Een kroon, die 't licht verdooft,
Een zon, geen kuif gelijk, verguldt zijn purpren hoofd.
490 Zoo daalt hij met een geur van kruiden, uit den hoogen
En strijkt, als hij den berg heeft driemaal omgevlogen,
Eerbiedig, daar gij nu dien tempel ziet gesticht.
Het geurig kruid werd finks verslonden van het licht
Der zonne en haren gloed, tot groot vermaak dergenen,
495 Die hem geleidden, en terstond met hem verdwenen.
Sidonia.
Och, of men uit Bees' vlucht jets zekers sluiten kon !
Ithobal.
De Vorst der vogelen beteekent Salomon.
Den Fenix, 't eenig licht der koninklijke hoven,
En ingewijd om al wat kroon draagt te verdooven.
500 Wat om hem zweeft, verbeeldt dit heerlijk duizendtal,
Waaronder gij, Mevrouw ! de kroon spant, boven al
Wat 's Vorsten oog behaagt, of namaals zal behagen,
En waardig zij, den naam van koningin te dragen,
Dit voorspel noodigt u, dat gij de Majesteit
505 Met zijn Prinsessen blij ten offerberg geleidt,
En helpt Fenicie dien krans van eere winnen,
Dat gij den voordans hebt van al de Koninginnen.
De spruit van Faro roept : ,,Gij moet het stuk bestaan !"
De bloem van Ammon port u tot dien aanslag aan ;
510 Het bloed van Edom trekt, en vergt dit met gebeden ;
De roos van Moab staat gereed u na te treden;
De leliestruik van Heth verwelkt, omdat men toeft ;
Al d' andren prikkelen, zoo gij een prikkel hoeft.
Gij Nimfen rust, en gaat ! gij hebt u wet gekweten,
515 En geen sieraad noch kunst aan dit portaal vergeten.
485. B a g: ring.
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Sidonia.
O vader ! was mijn macht en ijver even groat,
Ik voerde u in de stad op 't outer van den Jood.
Hoeveel een vrouwetong vermag op koningsbedden,
Wij zien ons kommerlijk door dit gevaar te redden ;
520 Vertrek een wiji, en roep Astarte om bijstand aan !
Daar komt de Koning zeif; het moet ons wel vergaan.
Ithobal.
De Goden zegenen ons heilig wit ten leste,
En keeren 't geen ge vreest, naar uwen wensch, ten beste !
SIDONIA. SALOMON.

Sidon ia.
Astarte zegene en behoede Salomon,
525 Wiens glans en eere straalt gelijk de morgenzon.
Salomon.
En gij kunt met uw glans het helder licht verdooven,
O wellust van mijn bedde ! o bloesem van mijn hoven !
Mijn licht, mijn morgenzon, mijn frissche dageraad !
Verkoeling, leschvier, brand ! 0 hoe verkwikt, hoe gaat
530 Mijn hart op, als een roos, wanneer ik u aanschouwe !
Ik zwere u, bij mijn kroon, en koninklijke trouwe,
Gij zult voor uwe trouw niet blijven onbeloond.
Uw schoonheid, waard gezalfd, en met een kroon gekroond,
Moet eeuwig in den troon van mijne ziel regeeren,
535 Zoo lang dees' rechtehand geen schepter zal ontberen.
Sidonia.
O Davids zoon ! gij zet ons hooger dan 't betaamt
Te zitten. Het gemoed kan nimmer zonder schaamt'
't Genot van zooveel deugd en weldadn overwegen.
Daar staat der Goden kerk tot aan de lucht gestegen,
540 En heerelijk volbouwd, in 't aanzicht van den Nijd,
Ons' bede ten gevalle, en wacht om ingewijd
Te werden. Kan een tong uw Majesteit voldanken,
En prijzen naar den eisch ? 0 Vorst ! laat duizend klanken
Van Koninginnen vrij, een ieder in haar taal,
545 Uw naam verheffen. Dat de gansche hemel daal',
Om uwe Majesteit op 't wij-feest uit te nooden.
Hoe wenschte ik nu, dat gij, ter eere van de Goden,
519. Kommerlijk: met moeite.
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De staatsie vieren holpt, en mee ten offer gingt,
Daar Sidon in het koor hun lof verheft, en zingt,
550 En speelt met schuiftrompet, kornet, en harp, en snaren !
Hoe zou mijn hart van vreugd dan dobbren op de baren
Van al de tonen, die malkandren ondergaan,
En volgen op hun mast, of zonder kwetsen slaan !
Mocht uwe gemalin dit eenige op u winnen,
555 Zij wisselde haar lot met Goden noch Godinnen.
Salomon.
Gij, schoone 1 zijt ons meer dan eenen tempel waard.
Het gouden wierookvat, wiens smook ten hemel vaart,
Behoort men billijk u eerbiedig toe te zwaaien.
Het voegt ons, u met rook en offergeur te paaien,
560 Gij zijt gewisselijk de Godheid van 't altaar,
Waarvoor mijn ziel zich buigt. Ga hene met een schaar
Van koninginnen ; ga, bewierook uw Astarte ;
Wij wijden u alleen den wierook van ons harte.
Wat Godhe6n Tyrus eert, en hoog zet in het goud,
565 Uw deugd verdient, dat elk haar viert en kerken bouwt.
Sidonia.
Verdiende ik iet, zoo laat mijn bede u toch behagen.
Salomon.
Zooveel als Salomons en Arons kroon kan dragen.
Sidonia.
Gelijke Godsdienst paart gelieven allerbest.
Salomon.
Wat ongelijkheid heeft ons minnevier gelescht ?
Sidonia.
570 Door eensgezindheid zou dat vier nog heeter gloeien.
Salomon.
Nu smilt mijn hart van gloed.
Sidonia.
Zoo zou de liefde bloeien
En groeien, schooner dan uw lusthof in de lent'.
550. Korne t: bastaardwoord voor: kleine hoorn.
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Salomon.
Dat elk van beiden leef', gelijk hij is gewend.
Het valt bezwaarlijk, Wet en Godsdienst te veranderen.
Sidonia.
575 't Is makkelijk, een lijn te trekken met malkanderen
Salomon.
Wij zijn elkanderen in wet al t'ongelijk.
Sidonia.
Tot nog.
Salomon.
De Godsdienst is de hoofdwet in dit Rijk.
Sidonia.
Uw wil verstrekke een wet; gij moogt hier wetten stellen.
Salomon.
Zoo wijd het God geheng'.
Sidonia.
De schaal des Rijks zal hellen
58o Naar zulk een zijde, als gij vrijwillig kiest en trouwt.
Salomon.
Ik koos en trouwde uw zijde, en niemands liefde houdt
Mij vaster dan uw min. Dat lief noch leed ons scheide !
Sidonia.
En eenerhande altaar de band zij van ons beide !
Salomon.
Des Konings liefde ziet geen ongelijkheid aan,
585 Maar volgt haar zinlijkheid. Zij wenscht zich te verzadn
Met allerhande schoon van Blanken en Moorinnen.
Wat Rijken offren ons geen keur van Koninginnen ?
Maar Sidon trof ons hart met eenen minnepijl,
Nog minnelijker dan de Dochter van den Nijl.
590 Laat Ammon, Edom, Heth, en Moab schoonhetn scheppen,
Zoo zuiver als de zon ; mij lust ze niet te reppen.
585. Zinlijkheid: neiging.
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Sidonia gevalt onze oogen meer dan 't licht
Den Perziaan behaagt. Waar wendt gij uw gezicht,
0 eedle Koningsbruid ? Keer herwaart aan uw oogen,
595 Uw duivenoogen, die, te krachtig van vermogen,
Betuigen dat noch schild, noch harnas van een held
Den goddelijken straal, het aangenaam geweld
Der liefste schepselen kan keeren. 0 hoe blaken,
De bloemen op uw wang, de rozen op uw kaken !
boo Wat bijen wenschen niet den verschen morgenstond
Van manne en honingdauw te zuigen uit uw mond !
Wat melk en honing vloeit en druipt van uwe lippen
En tonge ! Welk een lucht bedauwt haar rozetippen !
Wat geest doorzweeft dat bloed, die ziel, dat levend rood !
605 Hoe krachtig is de Min, ja sterker dan de Dood !
Geen water kan mijn gloed, en vier, en vlammen blusschen.
Sidonia.
De liefde raamt geen maat in 't prijzen ; ondertusschen
Ontvangt mijn hart noch troost, noch antwoord op zijn bee.
Salom on.
Verzoekt vrii 't halve Rijk, ja, kroon en schepter mee,
610 Een Ofir, tot een klomp van goud opeen geklonken ;
Wat Salomon vermag, het wordt u al geschonken.
Verschoon den Ironing slechts in dezen zwaren eisch,
0 perle van mijn krone ! o kroon van mijn paleis !
Sidonia.
Gelukkig zijn ze, die naar lijf en ziel vergaren,
615 En niet, gedeeld van zin, door tweedracht van altaren
En Goden, elk zijns weegs afkeerig henegaan.
Daar vindt de liefde grond: daar kan de vriendschap staan,
In wederwil van nijd, naijver, achterdenken,
En Belgzucht. Lief noch leed kan zulk een liefde krenken.
620 Daar smaakt men eerst de vrucht des echts, al even jong,
Ook zonder dat ze walge, of wrang valle op de tong.
Daar zoet de blijdschap aan, die nooit een God verveelde.
Ik noode u tot geen slang, maar een Godin van weelde,
Een blijde Godheid, die niet wijd gezocht, noch vremd,
625 Van d'allerwijsten en Nature wordt bestemd.
592, 593. Meer dan 't licht den Perziaan behaagt: de Perzen
aanbaden de zon. — 622. Daar zoet de blijschap aan: aanzoeten
staat hier voor: in zoetheid vermeerderen, zoeter worden. — 525. Bestemd:
beaamd.
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Wie kan ons Heiligdom aanschouwen onbewogen ?
Had steenrots, woud, en beek, als wij, gezicht en oogen,
De Cederbeek stond stil ; de steenrots smolt, als was ;
Het kerkwoud boog zijn kruin ter aarde toe, zoo ras
630 Astarte haar belonkte ; en schroomt ge nog, in 't midden
Van 't vrouwetimmer, zulk een wellust aan te bidden ?
Salomon.
Wij bidden dag en nacht uw beeld en schoonheid aan.
Sidonia.
Wat heeft de Koning niet zijn bruiden toegestaan ?
Salomon.
Zeer veel, doch volgde nooit haar uitheemsche offeranden .
Sidonia.
635 Zoo laat nu d'eerste reis 't gewijde reukwerk branden,
Tot blijk van uwe trouw ! Mijn Bruidegom, mijn. Heer !
Benij Sidonia (bemint ge haar) dees' eer
En roem niet, dat haar wensch werde ingevolgd dusverre,
En uw doorluchtste kroon zich voor onze Avondsterre
64o Eerbiedig nederbuig', niet meer dan eene reis !
't Verzoek is redelijk : ontzeit men ons Bien eisch ?
Salomon.
Gij rekent dit tot eere en roem ; maar hier te lande
Gedijt het u tot haat, verlasteringe, en schande.
Sidonia.
Mijn lof zal wijder gaan dan 't licht des Hemels straalt.
645 Al 't omgelegen yolk, dat aan uw rijken paalt,
Zal juichen : lange leef de Prins en zijn Prinsesse !
Sidonia, leef lang ! leef lang, o spruit van Jesse I
Salomon.
Hoe dunkt u, zal dit yolk ons groeten te gelijk ?
Hoe draagt zich deze stad ? Hoe luidt de roep van 't Rijk ?
Sidonia.
650 De groet van al het hof zal aan de starren stijgen.
Het minste deel des yolks, misnoegende, moet zwijgen.
649. Roep: stem.
VONDEL VI.
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Salomon.
Wij zien dit verder in. Gij overschoone laat
Dit rusten. Zulk een werk eischt tijdiger beraad.
De spiegelstrijd gaat aan. Gij moogt het flus gedenken.
655 Wij volgen menigmaal daar ons uw oogen wenken.
Zijt welgemoed ; wij gaan, o Koninklijke Bruid !
Sidoni a.
Hij luisterde, zoo 't scheen, maar kwam tot geen besluit.
Nu dient mij Ithobal zijn toeleg in te scherpen,
Om onder 011S banket hem over stag te werpen.
REI VAN JERUZALEMMERS.

66o

665

670

675

68o

K e e r.
Zag David uit zijn tombe eens op
En zijnen grijzen zoon
Beschamen 's Vaders kroon ,
Naar hij, gelijk een hoofsche pop,
In 't buitenlandsche feestgewaad,
Met goud de lokken poërt,
Verijdeld en vervoerd,
Zijn rijk en godsdienst drijven laat ;
In 't midden van d'onkuische jeugd
Der Koninginnen duikt,
Naar mirre en amber ruikt,
Den wellust inhaalt, als een deugd,
Met mirten 't wufte hoofd bekranst,
Den wijn met sappen mengt,
Met wijn den rei besprengt,
Die schimpende om zijn grijsheid danst ;
Hij riep, van groot verdriet :
„Ik ken dien nazaat niet."
Tegenkeer.
De vrucht veraart zoo van den boom,
De telg van haren stam,
Den grooten Abraham.
Zoo dwaalt een klepper zonder toom,
Een wagen zonder karrossier
Aldus aan 't hollen raakt,
En neerstort, dat het kraakt.

665. Poert: poedert. — 670. Ruikt: riekt. — 682. Karrossier
voerman.
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Zoo zet een hofvonk 't Rijk in vier.
Wat vordert 's vaders oorlogsfaarn,
Godvruchtigheid, en zorg ?
Waar vindt zijn hoop een borg
Voor eenen dwazen erfgenaam ?
690 De Heiden hou' zich vrij gerust,
En 't zwaard in zijne schee
Een ongesteurde vree,
Een Vredekonings vrouwelust
Vernielt, op eenen dag,
695
Oils diergekocht gezag.
685

700

705

710

K e e r.
Maar toef, nu zult ge onze oorlogsmacht,
Voor 't jonge mirtewoud,
Gelijk een berg van goud,
Zien flikkren in haar voile kracht ;
De gouden schilden in de zon
Zien schitteren, zoo schooti
Als starren aan Gods troon ,
Daar Davids helden Salomon,
Om zijn geluk bemind, benijd,
Vereeren in het veld,
In hun gelid gesteld,
Met eenen trotschen spiegelstrijd ,
Dat eene stofwolk, onder 't slaan,
De heiren overdekt,
Terwijl men vliege en trekt
Op 's vijands heirspits of en aan ;
Dan roep eens uit de borst :
Zoo vecht de Vredevorst !

Tegenkeer.
Helaas ! wie is op wapens stout,
715
Op ijzer, en op staal,
Op kinderspel, en praal
Van purper, zilver, en fijn goud,
Borduursel, parlen, en gesteent,
't Welk eer den roover sart ?
720 De krijgsdeugd leeft in 't hart,
Dat zich van bleeken wellust speent.
Dees' hofpracht, al dit poppenheer,
Dit weerloos schijngeweld,
686. Vordert: bant.
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Op 's Vorsten voorbeeld, smelt
Allengs, en leit vanzelf 't geweer
Ter liefde van zijn schoonste neer,
En treedt in haren dienst.
Zoo krijgt, op 't ongezienst,
Het land een onbesneden Heer.
Och, eertijds vroom geslacht,
Hoe slaapt gij op uw wacht !
Toezang.
Alle dingen door en weder
T'onderzoeken, te verstaan
Wat men ziet beneen de maan ;
Al wat d' aarde, ons' moeder, baart,
Van den yzoop tot den ceder,
Alle planten, en den aard
Van een ieder dier te kennen ;
't Zij het bier op aarde leer,
Of de dunne lucht doorzweef',
En doorvlieg' met vlugge pennen,

Of de wateren bezwemt;
Alle kennis is verloren
Kan de min den Vorst bekoren,
745 Dat hij van zijn plicht vervremdt.
Dan regeert geen man den Staat,
Maar een vrouw in mansgewaad.
HET DERDE BEDRIJF.
BENAJAS. SANHEDRIN.

B en aj as.
Mijn schildknaapi luister fluks Heer Sabud stil in 't oor,
Dat al de Sanhedrin vast aanstapt, en gehoor
750 Ten hove zoekt. Men dient den toegang te bewaren,
Of nu de breede raad den Koning kwam bezwaren,
Daar hij zich in de zaal, op 't feestelijk banket,
Bij 't vrouwetimmer heeft ter tafel aangezet.
Wij zullen hier een poos de vaders onderhouden,
755 Naar hoffelijken sti.j1; doch of ze iets verders wouden
Bestaan, en drongen om den Koning mondeling
Te spreken ; 't waar' geraan, dat hij hun onderging.
732 -74 t. Zie i Kon. IV: 33. — 757. Onderging: ondergaan heeft
hier de beteekenis van praevenir e, a n t i c i p a r e, „voorkomen", of, als
thans gebruikelijk is, „onderscheppen".
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Dewijl de roep dit feest ten breedsten uit durf meten,
Flij rijze, is 't mogelijk, van daar men is gezeten,
760 En trede, al heimelijk, zoo spoedig als hij mag,
Van 's Konings blijden disch, en keere dezen slag.
Sanhedrin.
Geluk, Heer Benajas !
Benajas.
De Hemel wil u sparen,
Grootachtbre Vader ! wel, wat brengt gij ons voor maren,
Van binnen ?
Sanhedrin.
Zeg ons, is Heer Sabud bij der hand ?
Benaj as.
765 Hij onderhoudt den Vorst, ten dienst van 't vaderland,
Als zijn vertrouweling.
Sanhedrin.
Hoe zou de Vorst hem missen ?
Hij gaat in 't kabinet van 's Rijks geheimenissen,
En volgt zijn meester, als zijn schaduwe, al den dag.
B enajas.
Wat zijn geluk bij hem tot 's volleks heil vermag,
770 Benaarstigt hij ten hove, al waar' het met zijn schade.
Sanhedrin.
Zoo d' ambtenaren dus der Koningen genade
Gebruikten overal, men zou een beter tijd
Beleven, zonder twist en onderlingen strijd.
Nu sluipen menigmaal de vleiers in de hoven.
775 Dan mag de lente 't land een vruchtbaar jaar beloven ;
Maar, och ! de vleitong gaat met al den bloesem deur,
Het ooft der Doode Zee stelt dus ons' hoop to leur.
Benajas.
De vleier strekt een pest bij hooggeboren zielen,
En leert ze in 't ende zelfs voor haar gebreken knielen ;
780 Gelijk een onbesneén zich voor den afgod bukt.
777. Het o o ft der Doode Z e e: men weet, dat aan den oever der
Doode Zee vruchtboomen groeien, waarvan het ooft zeer fraai op het oog,
doch van binnen met oneetbare asch gevuld is.
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Hoe nu ? ontstelt u dit ? 0 Va.ders! wat verrukt
Uw zinnen, zoo verbaasd ? Ontstelt u deze cede ?
Hier valt noch twist, noch strijd. Een ieder leeft in vrede,
In dit gezegend Rijk. Wat 's d' oorzaak, dat ge zucht ?
785 Geloof geen lastertong, noch ijdel straatgerucht.
Geruchten komen op gelijk de zomerbuien,
En drijven over. Wilt geen spel ten ergsten duien
Ik gis, het vollek smaalt op dit Sidonisch feest
En feestbanket. Mag nu de Vredevorst zijn geest
790 Niet spelen voeren, en, na veel beslommeringen
Uitspannen voor een dag ? Of zou het yolk hem dwingen ?
De lusthof heeft zijn tijd hier buiten ; het paleis
Daar binnen ook zijn beurt, loch ellek naar den eisch.
Sanhedrin.
Het voegt den Rijksraad niet den Koning wet te stellen,
795 Noch onder zijn vermaak den ouden Heer te kwellen,
En 't hoofd te breken ; neen, dat past geen onderdaan.
Wij komen op dien voet niet t' zamen herwaart aan,
Maar moeten naar het yolk ons zelfs een luttel voegen,
Hun opspraak dempen, en de burgerij vernoegen.
Benajas.
800 De burger klaagt uit weelde, onkundig van zijn lot.
Sanhedrin.
De burger eert de kroon gewillig onder God,
En wenschte 't aangezicht des Konings meer t'aanschouwen,
Die midden in den drang der buitenlandsche vrouwen
Belemmerd zit, en niet gezien wordt op den stoel
8o5 En zetel des gerechts. 't Gemeenebest wordt koel
Behartigd, daar de Heer van huis is en te zoeken.
Zoo morren ze bijwijl, ja, lasteren en vloeken
De Koninginnen, alsof bij hun zweet en bloed
Die koninklijke sleep te dertel wierd gevoed
810 In overdwaalsche pracht en walgende overdaden.
Gesteenten, kronen, praal, juweelen, en gewaden
Waardeeren ze op het nauwste, en hangen er voort bij
Al wat hun ongeduld versiert en uitsmijt. Wij
Ontveinzen 't, om geen haat der morrenden te tergen ;
815 Doch 't geen een ieder ziet, hoe kan men dat verbergen
Of loochenen ? Men roept: de Koning wordt verrukt
Van 't eerste spoor. Helaas ! de lieden zien bedrukt.
813. Versiert: uitdrukt. — Uitsmijt: uitslaat — 816. Verrukt:
vervaard.
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Benajas.
Wat lust kon eenig Vorst ter wereld ooit gebeuren,
Indien hij zich terstond aan 's yolks gemor zou steuren ?
Sanhedrin.
820 Het heugt ons, hoe de kroon tot aan de sterren rees,
Toen op den elpen troon hij 't billijk vonnis wees,
En scheidde door het zwaard den kindertwist, zoo snedig.
Nu slaapt de Leeuwestoel, nu staat de zetel ledig,
Waarop zich elk beriep, indien hij in de poort
825 Zich vond verongelijkt, of langzaam wierd verhoord.
Benajas.
Het past den Sanhedrin op 't poortgerecht te letten.
Sanhedrin.
Het past den Sanhedrin, en ook het hoofd der wetten,
Den K oning bovenal, den mond van 't Rijksgerecht,
De tong en ziel des Rechts. De raad is 's Konings knecht.
Benajas.
830 Een ieder schuift den last van zijne op 's Konings schouder.
Zijn hoogen ouderdom zoekt rust. De Vorst wordt ouder,
En zwak, en onbekwaam tot zulk een lastig pak.
Sanhedri n.

Wij wenschen tegelijk zijn Majesteit gemak
En rust, zooveel hem God van boven heeft beschoren.
835 Wat raad ? Hij is ter krone en tot dien last geboren.
Benajas.
Ontlast dan, naar uw macht, het ambt der Majesteit,
Die 't gansche Rijk verplichtte, en toom het onbescheid
Des al t' ondankbren yolks, en zijne lasterstreken.
Sanhedrin.
Zou 't ook geoorloofd zijn, den Koning eens te spreken ?
Benaj as.
840 Genoeg, indien hij niet verheugd waar' aan den disch.
824. In de poor t: uit vele plaatsen der Schrift blijkt, dat aldaar recht
gesproken werd. Zoo b. v. Deuter.. XVI: 18: Rechters en Amptlieden
zult gy u stellen in elk uwer poorten. XVII: 8: Tvvistzaken in
uwe poorte. Zie ook Ruth IV: i volgg. — 831 Zijn hoogen ouderdo m: de n achter hooge staat er om de ineensmelting te voorkomen.
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Sanhedrin.
Wat wil de spiegelstrijd? Wat strijd, wat veldslag is
Voor 't mirtewoud vertoond, dat wonder geeft te zeggen ?

Benaj as.
Wie stopt het yolk den mond ? Men kan geen zaak beleggen
Zoo wijselijk, het zij ook waar, wanneer, en hoe,
845 Of iedereen bedilt ze, en zeit er 't zijne toe.
De Koning voerde 't oog der Koninginne spelen,
De hofwacht stond op 't veld, gewapend in twee deelen,
En vierkant, heerelijk en hemelsch uitgerust.
De zon ging op in 't goud, en scheen op pracht belust.
850 Het eene deel, getroost des Konings zij te voeren,
Verhief de Leeuwsbanier, gereed den klauw te roeren ;
Het ander hield de zij van zijn Prinses, wel prat,
En stak een Stier op, daar een schoone Maagd op zat,
Waarvan de Sidoniers nog ijdellijk gewagen,
855 Hoe 's werelds derde deel naar hear zijn naam zou dragen.
Zoodra men wapen blies, in 't aanzien van den Heer,
Ging elk zijn vijand fier met spiets en zwaard te keer;
Hoewel alleen in schijn, en zonder bloed te storten.
Men zag tot driemaal toe de heeren t' zamenhorten,
860 En driemaal deizen, met rondassen op den rug,
Totdat de Leeuwsbanier, vol doodsschrik, bang, en vlug,
In handen viel (het scheen bijkans een strijd van minne)
En opgedragen wierd zijn liefste Koninginne.
Daar komt Heer Sabud zelf. Ik laat de Vaders hier.
Sanhedrin.
865 Men speelt al schimpende ernst. God geve, dat de Stier
Van Sidon niet den Leeuw van Juda overheere,
En over zijnen staf en godsdienst triomfeere!
SABUD. SANHEDRIN.

Sabud.
Wat brengt de Sanhedrin ons uit de stad al goeds?
846. Versta : de Koning ging met de Koningin uit rijden, ten einde hare
oogen te onthalen op een schouwspel. — 853. En stak een Stier op:
en verkreeg een stierenvaan. — E e n schoone Maagd: Europa, als uit
de twee volgende verzen blijkt Men herinnere zich, dat zij de dochter van
Agenor, en alzoo een Phoenicische was, en door Jupiter in stiers-gedaante
g eschaakt werd.
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Sanhedrin.
Mijn Heer ! niet al te veel. Men zit bier goedes moeds ,
870 Maar binnen mompelen de lieden, langs de straten,
Dat zij van hunnen Vorst en vader zijn verlaten ;
Hij hof en stad vergeet, op Recht noch rechtbank let,
Ja, tempel en altaar uit zijn gedachten zet,
En Sidon kerken bouwt, en inwijdt voor de muren,
875 Ten schimp van God en 't yolk, tot vreugd der nageburen.
Zij dragen nauwelijks dit wijfeest met geduld.
Sidonia lijdt last. Zij geven haar de schuld.
Sidonia misleidt den Koning met haar smeeken,
En sleept in 't hof een staart van Heidensche erfgebreken,
88o Die wortelen allengs zoo diep, dat Davids erf
Niet anders ziet te moet dan woestheid en bederf.
Mijn Heer ! ontschuldig ons : wij leevren u de woorden
Der burgren over, zoo wij die in 't uitgaan hoorden.
Sabud.
Gemeenlijk slaat het yolk de Heeren zelfs voorbij,
885 En heeft het, in de koorts van zijne razernij,
Op iemand naast den Heer te vreeselijk geladen.
Wie kan hun onverstand bestieren ofte raden ?
Moet nu Sidonia dit boeten boven al ?
Wordt zij nu, als de bruid, uit zulk een duizendtal
890 Genoemd, om met dien smaad haar majesteit te grieven ?
Wie zocht den burger meer te helpen, te believen,
Dan zij, zoo menigmaal de stad haar lastig viel ?
Wat nam ze al zorg op zich ! Hoe onverdrietig heel
Zij 't woord des yolks ten hove, ook met gevaar, van eere
895 En aangenaamheid zelf te derven bij den Heere,
Die zich bijwijlen belgde, om d' onbeschaamdheid van
Het smeekschrift, of de zaak, of somtijds om den man.
Ondankbaar yolk ! zij heeft u t' onrecht hier gesleten.
Kan haar gedienstigheid zoo ras den geur vergeten ?
Sanhedrin.
goo Haar deugdenzijn bekend, gelijk des Konings min
En ijver tot zijn Bruid, die voert hier feesten in
En Sidons razernij, bij geen Hebretn te lieden.
869. Hier: buiten de stad, onder het gevolg des Konings — 870. B i nnen: te Jeruzalem. — 898. Zij heeft u t' onrecht hier gesleten:
iemand sl ij ten is : „met iemand dagelijks omgaan," in den zin van 't
Lat. uti.
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Sabud.
Hier buiten voor de stad ? Hoe nu ? Waarom benijden
De burgers haar 't gebruik des offers, dat ze toch
905 Aan hare moeders borst eerst indronk met dat zog ?
De Koning handhaaft streng uw godsdienst en behoeders.
De Vorst van Tyrus en uw Koning zijn gebroeders
En bondgenooten, ja, door 't bruiloftsbed verknocht.
Sanhedrin.
Tot aan het outer toe. Geen spruit van Jesse mocht
910 Zich verder met den Nijl of eenig Rijk verbinden.
In 's werelds zaken zijn ze alleen gelijkgezinden.
Niet wijders hielden wij den nagebuur te vriend.
Sabud.
Heeft Hiram dan bij zoon en vader niet verdiend ?
Zou Tyrus nu dus veel genade niet gebeuren,
915 Of gijlién most het feest, de vreugd der Dochter, steuren,
En haren vrijdom ? Merk, wat onbescheid is dit !
Sanhedrin.
Men gunt, dat Hiram gansch Fenici bezit,
En Assers erreflot van 't Rijk te leen mag houden.
Zoo groot een Godsschuld wordt den Heiden kwijtgeschouden.
Sabud.
920 Des danken ze niet ons, maar hun doorluchtig zwaard ,
't En deed hun dapperheid, men had ze niet gespaard.
Sanhedrin.
Mijn Heer, vergeef het ons, indien we 't hof bezwaren,
Uit zorge om Mozes' Wet en Godsdienst te bewaren.
Sabud.
Wie heeft den Godsdienst meer gehandhaafd dan uw Vorst ?
Sanhedrin.
925 Voorhene, maar, indien men 't veilig uiten dorst . . . .
Sabud.
Gij moogt vrijpostig ons uw zorgen wel vertrouwen.
913. N i e t: niets. — 92o Des danken z e: hiervoor zijn zij dank verschuldigd. — 921. Versta : men had hen — de Pheniciers — ook uitgeroeid, evenals zoovele andere Heidensche volkeren, ware men niet voor hun
dapperheid beducht geweest.
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Sanhedrin.
God waarschuwde ons doorgaans voor buitenlandsche vrouwen.
Sabud.
Is nu de Sanhedrin voor 't vrouwetimmer bang ?
Sanhedrin.
Zij moorden dit geslacht met haren tooverzang.
Sabud.
930 Gij acht dan 's Konings brein te zwak voor vrouwelisten ?
Sanhedrin.
Haar loosheid broedt doorgaans uit Wijzen Afgodisten.
Sabud.
Een wijs verstand omhelst geen Godheid tegens reen.
Sanhedrin.
't En zij de wijsheid dwaal', verblind door ijdelheen ;
Het vrouwenoog kan licht een mannenhart bekoren.
Sabud.
935 Benijdt ge uw Vorst zijn lust?
Sanhedrin.
Een wettige ingeboren
Verzade 's Konings min. Dit Rijk was nooit misdeeld
Van schoonheen, schooner dan zich eenig hof verbeeldt.
Sabud.
Men moet een vreedzaam Heer zijn lusten niet besnoeien,
Maar liever kweeken. Op zoo eng een leest te schoeien,
940 Zijn zin te zetten slechts op eene landzatin,
Verveelt de Majesteit, en onbepaalde min
Van hooggeboornen ; neen, een edel hart wil weiden,
En lezen keur van kruid. Men mag geen Koning leiden
Met burgerlijken toom. Hij zoekt uitheemsche stof.
Sanhedrin.
945 Van zulk een ijdelheid gewaagt het Tyrisch hof.
Maar Salomon bestelde en leerde ons andre spreuken,
En zuivre bladen. Zou hij zelf zijn lessen kreuken ?
940. Landzatin: zoo in Maria Stuart: nazatin.
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Sabud.
Hij mengt ook deugd met vreugd, vrijage en minnekout,
En looft de Bruid, die hem aanminnig onderhoudt,
950 Met wederliefde en gunst en hoffelijke zeden ;
Hij maalt haar wezen af en haar bekoorlijkheden :
Hoe zwiert de haarlok dan met zulk een card en val !
Hoe lonkt haar oog, die 't hart uit 's Konings boezem stal !
Wat wit gewasschen kudde is witter dan haar tanden !
955 De lippen gloeien meer dan karmozijne banden.
Het wangeblos verdooft den blozenden granaat.
Hoe luikt haar aanschijn op, gelijk een dageraad !
Dan smaakt geen muskadel zoo lekker als haar borsten !
Wat dochter treedt zoo braaf, als doze spruit des Vorsten !
960 Hoe rijzig schiet ze omhoog, gelijk een pallemboom!
Dan viert de minnegloed zijn poezy den toom,
Om 't lichaam naar zijn lust met zulk een geur te kleeden,
En wederom t' ontkleen haar schoone albasten leden ;
Dien wijnkroes boordevol, en rond gedraaid, en net;
965 Die gouden tarweschoof, met lelien bezet ;
Den dichtgesloten hof, en wat voor lieve nameri
En titels zijn vermaak en liefde meer betamen.
Sanhedrin.
Die hooge toon begrijpt Gods echtgeheimenis :
Des Konings huwelijk met Faro's dochter is
970 Het voorbeeld van Gods trouw met d' uitverkoren zi e'en .
Sabud.
Verschoon ze dan al die des Konings oog bevielen ;
Want Faro's spruit is zelf uit afgodisten-stam.
Sanhedrin.
Zij dient geen afgod, maar den God van Abraham ;
Zij zwoer haar Goden af, en Memfis' offervieren,
975 En 's vaders Priesterdom met al zijn outerdieren.
Sabud.
En Hirams bloed beschimpt 't Egyptisch Godendom,
Dat, odder yacht en schacht en schubben, dus rondom
950-967. Vergel, hier het Hooglied, en inzonderheid ffoofdst. VI : 1, 6, 7,
10 en VII: I, 2, 3, 4, 7. — 953. Hoe lonk t, enz. : sierlijke, hoezeer dan
niet al te juiste constructie voor: hoe lonkt het oog van haar, die, enz. —
968. Begr ij p t : doelt op. — 973-975. Dit is eenigszins in strijd met hetgeen Ithobal verklaarde vs. 518; doch de Vorstin kan van gedachten veranderd zijn.
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Den NW wordt aangebeen, daar 't yolk zich laat misleiden.
Men moet de dwaling ook in 't Heidensch onderscheiden.
Sanhedrin.
980 Wat aangegrensde, min of meer, in 't Heidensch dwaal',
Wij wegen 't Heidendom in eene zelve schaal.
En schoon Sidonia ons' Wet hield onbesproken,
Dees' muur bepaalt den dienst : geen Godsaltaar mag smoken,
Dan binnen deze poort. Dees' stad is 't offerperk.
Sabud.
985 Verdadig vrij ons recht, maar trek niet al te sterk
Aan zulk een snoer. Men moet het oog bijwijlen luiken,
En door de vingers zien. Men moet zijn recht gebruiken
Wanneer het voordeel geeft. Zoo gij het aan kunt zien,
Dit offeren zal haast vanzelf zichzelf verbien.
Sanhedrin.

990 Verbien ? Het zal allengs gelijk de kanker kruipen,
En schieten zijn vergift ; gelijk een adder sluipen
In 't lichaam van den Staat, en steken, met den start,
De heerschappij, de Wet en Godsdienst naar het hart.
Dan zal men d'artsenij, helaas ! te spa bereiden.
Sabud.
995 Dees' burgerij kan God en Baal onderscheiden.
Sanhedrin.
Dies wenscht ze God niet half te dienen, maar geheel.
Sabud.
Zij diene Hem geheel, en stake dit krakeel !
Sanhedrin.
Het is een Godskrakeel ; men mag Gods recht niet kreuken.
Sabud.
De tempel riekt alleen van Levi's wierookreuken.
San hedrin.
1000 Daar staat de voorhof, ook voor vreemden ruim genoeg.
Sabud.
Al 't vrouwetimmer bidt daar God aan, spade en vroeg.
Sanhedrin.
Met uiterlijken schijn, maar Heidensche gedachten.
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Sabud.
God zag, wat gaven hem de Koninginnen brachten.
Sanhedrin.
God zag de gaven aan, doch 't hart van binnen meest.
Sabud.
1005 Zij vieren met den Vorst den rustdag, en ons feest.
Sanhedrin.
En nu vermetelijk 't afgodisch feest bier buiten.
Sabud.
Indien men verder ga, de Koning zal het stuiten.
Sanhedrin.
Wanneer het is te spa; wanneer de Sidonier,
Zoo blind als Ammon, ook zijn gruwzaam offervier
1010 Met kinderbloed vermenge, en met onnoozele asschen
En bloed zich schuldig smette, in stee van zich te wasschen.
Dees' gruwelkerk begrijpt al 't Godendom beknopt
Met een gemeinen naam, en zal, dus overkropt
Van vreemde titelen, een vloed van AfgoOn braken,
1015 Een ieder God zijn haag en bergaltaar zien blaken,
Totdat het eindelijk den waren God verdriet'.

1020

Sabud.
Nu Vaders ! naardemaal gij dus veel kwaads voorziet
En spelt, zoo neem ik aan den Koning te vermanen,
Te letten op zijn ambt, en geenen weg te banen
Tot dezen langen sleep van twist en zwarigheen.
Ontschuldigt midlerwijl, ten beste van 't gemeen,
Den Koning bij het yolk, en helpt al d'opspraak weren.
Sanhedrin.
Wij gaan. Heer Sabud ! help dit werk ten beste keeren.
REI VAN JERUZALEMMERS.

1025

K e e r.
„Ga been, bekrijg" (sprak Bala ,m
Tot Balak) „'s vuands tenten

1024 - 1040. Zie Num. XXV: i volgg. De raad, door Bileam of Balaam
gegeven, wordt echter niet in de H. Schrift vermeld, maar bij Josephus,
Oudh. IV: 6, en berust alzoo op eene overlevering, waar ook 2 Petr. II:
55 en y'ud. is op wordt gezinspeeld.
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Met zwaard noch dreigementen ;
Maar zet ze in brand door minnevlam,
En vier van joffrenoogen.
De schoone jeugd van Madian
En Moab trede in een gespan. "
De braafste dochters togen
Te velde op dien Waarzeggersraad,
Om harten te veroveren,
En hersens te betooveren,
Met minen, lonken, en gelaat.
De bloem der jongelingen
Bejegent ze aan de legerpoort,
En kan, door 't lief gezicht bekoord,
Zijn hartstocht niet bedwingen.
Een ieder liefkoost zijn Heidin,
Die midden onder 't vleien,
Zich veinst te willen scheien.
't Hebreeuwsche bloed, te zoet op min,
Belooft ze trouw met smeeken.
0 list ! o vrouwetreken !
Tegenkeer.
Indien het hart niet anders peinst
Dan mond en lippen uiten,
Men kent geen knecht van buiten ;
Bemint en spreekt gij ongeveinsd,

1050

1055

1 o6o

1065

Zoo sterk uw woord met daden,
En nuttig tot een klaar bewijs
Een zelven disch en offerspijs.
De minnaars staan beladen
Om zulk een antwoord, al te straf.
Wie brandmerkt zijn geweten,
Aan Baals disch gezeten,
En zweert zijn God voor Baal af?
Hoe worstelen de zinnen !
Hier valt in 't hart een felle slag,
Om 's Hemels vloek en 's joffers lach.
Wat zijde zal dit winnen ?
D'onzichtbre Godheid zit te hoog ;
De jeugd is brusk ,en teeder :
Zij wankelt hene en weder.
De zichtbre schoonheid speelt in 't oog,
En leert ze op Fegor knielen.
0 plaag van mannezielen !

1031. Br aa fs t e: bekoorlijkste.— 104.4. Smeek en : vleien. 1063. Br usk:
onbesuisd.
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Toezang.
De jeugd verging in dat gevaar ;
Maar zou de Min, die 't grijze haar
Van Salomon kon zengen,
1070
Hem, op 't Sidonisch feestbanket,
Vervoeren van der Vaadren Wet,
En ook ten afval brengen ?
Dat hoede God, die Abraham
1075 Uit Ur beriep, en Jesses stam
Verhief, ten roem der vromen ;
Of 't is hier omgekomen !
HET VIERDE BEDRIJF.
SADOK. WETGELEERDE. REI.

Sadok.
Wij raakten nauwelijks met moeite, door 't klinket,
De Bronpoorte uit, zoo was de breede straat bezet
io8o Van oud en jong, en mans en vrouwen, die vast schreiden
Met bittre tranen en weeklachten ons geleidden,
Zoo verre een ieder kon, en drongen de staffiers.
Wat was er al gekerms, gejammers, en getiers !
Hoe scheen de straat zoo licht van vierpan en lantaren
1 o85 En fakkel ! Kan de wacht haar wacht en poort bewaren,
Het valt haar dezen nacht voorzeker bang genoeg.
Wetgeleerde.
Toen dees' gemeente zag, wat zorg d' Aartspriester droeg,
Om nog het Rijksschandaal, waar"t mooglijk, voor te komen,
Bedaarde ze in het einde, en liet zich wat betoomen :
1090 „O vader !" (schreiden zij u na, van poort en wal)
Ga hene, ga, en schut dien jammerlijken val.
R e i.
Gij komt hier juist van pas, om 's Konings val te schutten,
0 hoofd der Priestren ! help den struikelenden stutten.
Stap aan, stag aan, naardien 't gevaar geen uitstel lijdt.
1095 Ik zag het gansche spel, o Vader ! het is tijd.
Sadok.
Wat zaagt ge ? Staan we een poos, en laat ons wat bedaren ;
1082. Staffi er s: 't Fr. e s t a fi e r s, stafdragers, roedragers, dienaars. —
l084. Vierspan: p an, of pot, met vlammende, lichtverspreidende stoffen
gevuld.
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Men mag geen Koningen op straatgerucht bezwaren
En tijding, over graft en muren heen gehoord,
Van krijgsvolk, op de wacht gesteld bij deze poort.
Rei.
1 100 Belust te weten, hoe dit feestmaal of zou loopen,
Ben ik met dees' livrei te middag ingeslopen,
Daar Koning Salomon, zoo heerelijk en prat,
In 't midden van 't banket der Koninginnen zat,
Gelijk de nijd hem lang zijn heil en kroon benijdde ;
1105 Mevrouw Sidonia zat aan zijn rechte zijde,
En onderhield den Vorst gestadig met een lonk
En vriendelijk gesprek. Het wezen scheen nog jonk,
Zoo was hij in zijn schik . Indien de grijze haren
Niet tuigden, het gelaat zou ouderdom en jaren
11 10 Verloochenen. De min zag hem ten oogen ui t,
Gelijk des Bruigorns pen in 't Hooge Lied de Bruid
Bemint, en vleit, en vrijt, en d' allerschoonste zegent ;
Terwijl ze wederom haar liefste heusch bejegent ;
In 't kort, de Vorst was zoo verheugd en blij van geest,
1115 Dat dit geen maaltijd scheen, maar eer een bruiloftsfeest.
Sado k.
Laat hooren, waar de vreugd ten leste op uit wil komen !
Rei.
De dertle tafel was noch nauwlijks opgenomen,
Of Salomon, bekranst met haren rozekrans,
Ging zitten op een troo p, belust den starredans
1120 Te zien, waarvan zij zich beroemd had onder 't eten.
Nadat ze eerbiediglijk, daar hij was neergezeten,
Zich driemaal nederboog, en lachende oorlof nam,
Begon ze, en maalde allengs met trippelen een vlam,
Gelijk een avondstar, dat d' aangename zwieren
1125 Hem raakten aan het hart. Hij kan zich niet bestieren,
En springt van zijnen stoel, omhelst ze en roept : „Mijn Bruid !
Welaan, nu kies de bloem van al uw wenschen uit,
En eischt wat gij begeert ; het is u ongeweigerd !"
Men denke, of haar het hart in 't lijf van blijdschap steigert,
1130 En opspringt ; want zij had op deze luim geloerd,
En hem van langer hand in haren strik vervoerd.
Zij antwoordt : „Biê met ons den wierook aan Astarte."
Hij stemt het reukloos toe. Waar berg ik mij van smarte !
De Koning stapt vooruit ; zij volgt op zijnen tred.
1135 Aartspriester ! keer den Vorst, en handhaaf Mozes' Wet.
VONDEL VI.
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Sadok.
Hoe kan dit Heidensch wijf den Koning ringelooren !
Zoo zal ze dien Monarch, ter heerschappij geboren,
Beheerschen, als een kind, en zetten zich parmant
En prachtig op den troon, aan zijne rechte hand !
1140 Zij zal de kroon des Rijks, ten trots van alle wetten,
Hem nemen van den hoofde, en op haar hulsel zetten,
Dan klinken voor zijn koon, hem heeten en gebién,
Ja, Aron haar in 't eind naar d' oogen moeten zien.
WETGELEERDE. SADOK. SALOMON.

Wetgeleerde.
1k zie den Koning zelf: hij heeft uw komst vernomen.
1145 Mij dunkt, hij deist, en schijnt uw aangezicht te schromen ;
Een teeken, dat het hart inwendig wordt gepraamd
Van achterdocht ; 't gaat wel. De wellust trok de schaamt'
Niet ganschlijk uit. Hier is nog leven en gevoelen.
1k schep nog hoop, hij mag bedaren en bekoelen.
Sadok.
1150 Gods zegen vloeie op u uit 's Hemels hoogen troon !
God zeegne Salomon ! God zeegne Davids zoon !
Salomon.
En Sadok in zijn ambt, van boven hem bevolen !
Wetgeleerde.
God hoede zijn Gezalfde, en laat' hem nimmer dolen
Van 't heldre spoor der Wet, uws vaders licht en schat !
Sadok.
1155 Dat wenscht u 't Priesterdom ; dat wenscht de gansche stad.
Salomon.
Zij konnen hunnen Vorst niet aangenamers wenschen.
Wat jaagt u hier zoo spa?
Sadok.
't Geroep, 't gewoel der menschen,
't Geschrei van duizenden, die uit Jeruzalem
U smeeken te gelijk met hun bedrukte stem.
1136. Ring el ooren: beteekent letterlijk : iemand aan een door i t o o r
gehaalden r in g in bedwang houden. — 1138. Par mant: statig. —
1142. Klinken: kloppen, slaan. — Heeten: bevelen. — 1147. A c h t e rdo cht • nadenken. — 1156. Niet: niets.
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Salomon.
1160 Bedrukt? Wat druk, wat smert gevoelen d'onderzaten,
Nu Salomon regeert, op wien ze zich verlaten
In veiligheid en vree ? Zij zitten zonder schroom
En zorg, in schaduw van olijf- en vijgeboom,
Van Dan tot Berseba. De vijgboom, die de dalen
1165 In 't wild belommert, kan het bij geen ceder halen,
In menigte en getal. De straatsteen valt te licht,
Bij 't zilver en rood goud. De stad was nooit zoo dicht
Bewoond en vollekrijk bij ons Heer vaders leven.
Wie zag ooit Koninkrijk meer melk en honig geven,
1170 En zooveel nieuwe steen in 't Joodsche land gebouwd ?
Gij ziet nu Jesses kroon aan Faro's kroon getrouwd,
En hoort, van Memfis, macht van paarden herwaart draven.
Wat zeesteen voeren niet den arbeid van heur slaven
Naar onze kusten toe ? Het Oosten brengt ivoor,
1175 En perlen, en gesteent. D' Araber en de Moor
Vereeren wierook, mirre, en al den geur van 't Zuien.
Men hoort geen krijgsbazuin, noch strijd, noch oorlogsbuien.
Mijn staf bereikt den Niji en oevers van d'Eufraat.
Al 't omgelegen yolk zoekt heul aan dezen Staat.
1180 Wat port dan dees' gemeente, om over ons te klagen ?
Of klagen ze van weelde, en valt die zwaar te dragen ?
Sadok.
't Gelieve uw Majesteit de reden te verstaan.
Salomon.
Zeer gaarne, Vader ! spreek vrij uit: wij hooren 't aan
Sadok.
De goudvloot, lang om goud naar Ofir heengevaren,
1185 En eindlijk, na verloop van drie geheele jaren,
Met smerte en angst verwacht, genaakte vast het strand
Der Roode Zee. Men riep : ,,De vloot is onder 't land !"
Asiongaber stak het hoofd op allerwegen.
Uw jachten voeren haar met zijden zeilen tegen.
II90 Het grimmelde van yolk, als bijen, overal,
Op muur, en torentrans, en waterkant, en wal.
De Hemel scheen hiertoe Zijn zegen te verleenen.
De zon had nooit zoo schoon in 't hemelsch blauw geschenen,
Toen d'Admiraal der vlote, of 't schip, dat Salomon
1162, 1164. Zie 1 Kon. IV: 25. - 1166, 1167. De straatsteen valt
te licht, bij 't zilver en rood goud: zie 2 Kron. IX: 20.
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1195 Naar zijnen Koning heet, v66r 't zinken van de zon,
Zijn kiel stiet, als het naar de haven toe kwam streven.
Het is op 't ongezienst met yolk en schat gebleven.
De zeestad was vol schriks. Dus luidt d' onzeekre maar.
Zoo 't niet gebergd is, loopt het merkelijk gevaar.
1200 De naaste bode wil de droeve maar vergoeden !
Salomon.
Men hoop', de Hemel zal het ongeluk verhoeden.
Wat mij belangt, ik schel de zee mijn schade kwijt.
't Is droef, dat d' Admiraal in 't landen schipbreuk lijdt.
Sadok.
Zoo doet het, groote Vorst ! Dit schip, zoo rijk geladen,
1205 Is Koning Salomon, grootdadig in zijn daden,
Die grijs van ouderdom, gezegend met den schat
Van wijsheid en geluk en heerlijkheid, en wat
Een aardsche Godheid voegt, gevaar loopt van to sneven,
En schipbreuk in zijne eere en zijn godsdienstig leven
1210 Te lijden, op het zand van wulpsche afgoderij,
V66r 's levens avondstond. Waar brengt de razernij
Van vrouwemin den mensch, een Vorst, een licht der Heeren,
Dat alle Koningen als Gods Orakel eeren !
Hebt gij de jonkheid niet geraden, wijs en trouw,
1215 Te vlién de gladde tong van een uitheemsche vrouw,
Haar honigzoete keel en liefelijke lippen ?
Zoo zorglijk, als in zee verborge en blinde klippen ?
Gevarelijker dan een scherp tweesnedig zwaard.
Waarorn beschrijve ik u deze adder en heur aard ?
1220 Wat helden stak ze niet uit heur verborgen lagen ?
Wie kan een gloeiend vier in zijnen boezem dragen ?
Wie treedt op kolen en verbrandt de voeten niet ?
_Zoo luidt uw eigen les, uw gulden spreuk. Zoo ried
De Koning onze jeugd en zonen, die nu schreien,
1225 En hem, gelijk een os, naar bijl en bank zien leien ;
Gelijk een vogel blind zien vliegen naar den strik ;
Uw leven en uw dood verscheelt een oogenblik !
Ontwaak, o Salomon ! ontwaak uit uwe droomen !
Ontwaak, of 't is met u en Juda omgekomen.
1230 Gij staat in top van eere, en die u storten zal
Dicht achter u, en lacht alreede in uwen val.
1202. Schel: scheld.— 1204. Zoo doet het: dat is het — 1214,1217. Zie
XXII.: 14; XXIII: 27. - 1221, 1222. Zie

Pray. II: 16; V: 3; VII: 5;
Pray . VI: 27, 28.
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Salomon.
Zou dat mijn schaduw zijn, zoo diende ik haar te vlieden .
Sadok.
Ja, recht, een schaduw kan u dwingen en gebieden.
Salomon.
Gij meent Sidonia, mijn opperste vermaak.
Wetgeleerde.
1235 Nu honigzoet, maar fluks van alsembittren smaak.
Salomon.
Dat licht der schoonheid, waard des Konings min te voeden ?
Sadok.
Vermomd, om gruwzaamheen van afgoOn uit te broeden.
Salomon.
Zij dient haar Godheid slecht en recht, op Sidons voet.
Wetgeleerde.
En sleept den Koning mede, en 't hof, en al zijn stoet.
Salomon.
1240 De Vorsten zijn gewoon, Vorstinnen te believer.
Sadok.
Een Vorst ontzie, zijn bed ten dienste, God te grieven
Salomon.
Wat 's dit, een luttel smooks te rooken voor 't altaar ?
Wetgeleerde.
Voor zulk een gruwelbeeld ? 0 'aster, al te zwaar !
Salomon.
Geen gruwel, maar een beeld van wit en zuiver marmer.
Sadok.
1245 Wie afgoOn eert, versmaadt den oppersten beschermer.
Salomon.
Beschrijf me d'afgoOn, opdat ik die doling kenn'.
1238. Slecht en recht: eenvoudig en wel.
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Wetgeleerde.
Uw wijsheid maalde ze ons naar 't leven met haar pen.
Salomon.
Die vloekt noch koopren Slang, noch gouden Cherubinnen.
Sadok.
Dat waren afgoOn noch verbodene afgodinnen.

Salomon.
1250 Het waren beelden, kunst, en koper, hout, en goud.
Wetgeleerde.
Wie heeft zijn hoop en troost op dat metaal gebouwd ?
Salomon.
Gewonden, van de Slang vergiftigd en gebeten.
Sadok.
Zij hebben Gode dank voor 's lichaams heil geweten.
Salomo n.

En bleven midlerwij1 genezen door het beeld.
Wetgeleerde.
1255 Een beeld, dat God verheft, en niet zijn eere steelt.
Salomon.
De Feniciers staan niet aan Mozes' Wet gebonden.
Sadok.
Wij dienen eenen God ; zij kunst en menschenvonden.
Salomon.
God schonk 0Oliab en ook Bezaleel
Den geest van kunst, gewrocht door goddelijk bevel.
Sadok.
1260 Ten dienst van ëenen God, den vader van uw vaderen.
Gezalfde ! laat ik u, gelijk Aartspriester, naderen,
En uit den gulden strik van 't vrouwelijk bedrog
Verlossen ! Geef gehoor om God, en luister toch :
Heb ik en Nathan u ten Vorst des yolks gekoren,
1265 En op den troon gezalfd met onzen oliehoren,
Zoo volg getrouwen raad en schuw de vuile smet
Der schoone slang, to lang gekoesterd in uw bed.
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Een slang heeft d' eerste vrouw, de vrouw den man bedrogen,
De man al 't aardrijk voort met zich in 't net getogen.
1270 De geest des Hemels vliedt het al wat schepsels eert.
Wie ongoOn inwijdt, is 't die allersnoodst boeleert.
Een eenig voorbeeld kan ontelbaar yolk vernielen.
Een lust, een ijdelheid bederft onnoozle zielen.
Zoo luidde uw eerste taal : dat was uw spraak voorheen,
1275 Toen gij de wijsheid volgde, en God, die u verscheen,
En zegende uit zijn schoot met kennis, schat, en eere.
Vergeef me, wijste Vorst ! dat ik uw wijsheid leere :
Bederf uw eersten geur geenszins met zulk een stank,
Verdoof noch schen uw faam met zulk een kwaden klank
128o De mare loopt alree daar binnen, langs de straten,
Dat Salomon den God der Vaadren heeft verlaten.
Salomon.
Een galm, een straatgerucht verdwijnt in ijdel lucht.
Een Koning keert zich niet aan 's volleks straatgerucht.
Sado k.
Wat baat de tempelbouw ? Wat baten offerviammen,
1285 Zoovele duizenden van runderen en rammen
En ossen, en 't geblaat van al 't onnoozel vee,
De Bondkist, kandelaar, altaar, en koopren zee,
De praal des Priesterdoms, gezang, en feest, en staatsie,
En al uw ijveren, nu gij in 't einde, eilacie
1290 Te jammerlijk vervalt, uzelven stelt ten spot,
Den levenden verzweert, en dient een dooden God,
Een pop van Sidon ! Kan de Hemel dit verzwelgen ?
Salomon.
De Hemel zal zich des zoo wonderlijk niet belgen.
Gij schat de wijsheid van den Hoogsten veel to teer.
Wetgeleerde.
1295 Die lijdt niet, dat men eere en diene een andren Heer.
Salomon.
Niet binnen deze stad, maar buiten Sions muren.
Sadok.
Men pare nimmermeer zulke ongelijke buren.
1291.

V erzweert: afzweert. —

1292.

Verzwelgen: verdragen.
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Wet geleerde.
De grond des ganschen lands is heilig ; 's Konings staf
Beware ook ongeschend het erf, dat God ons gaf.
1300 Een Wet, een Vorst, een God, een kerk, een offerande,
Daar zetten wij ons lijf en leven voor te pande.
Salomon.
Wij hebben ons' vriendin slechts eenen dienst beloofd.
Sadok.
Genadigste ! waak op, eer u de donder 't hoofd
Verplettere, om zijn leed en smaad aan u te wreken.
1305 Hebt gij Adonias, die naar uw kroon durft steken,
Uw eigen broeder zelf, den zwaarde toegedoemd ;
Met wat liefkoozerij en razernij verbloemt
Gij dit meineedig stuk, 't welk eeuwig wraak wil schreeuwen
Tot God, die nimmermeer, in 't midden der Hebreeuwen,
1310 Zal lijden, dat Zijn naam onteerd blijft door dien hoon,
Een bastergod zich zette in Zijnen offertroon ?
Laat af, het is hoog tijd dit met berouw te boeten.
Wij zinken ; d'aarde loeit aired beneen ons' voeten .

Salomon.
Nu, Vader ! zijt gerust : wij staan op vasten grond.
Wetgeleerde.
1315 Gij staat niet vaster dan Abiram eertijds stond,
Wiens rot van 's afgronds muil verteerd wierd en verslonden.
Salomon.
Wij staan aan ons' belofte en Koningin verbonden.

Wetgeleerde.
Nog hooger aan Gods boek, dees' boekstaaf, onzen band.
Sadok.
Gelooft ge 't Wetboek niet, geloof Gods eigen hand !
1320 Ziedaar de steenen Wet, en van Hemzelf geschreven.
Zij dondert over 't land, dat berg en steenrots beven.
Dees' tafel kent en dient maar eenen Heer alleen,
Die Jacobs boeien brak door duizend wonderheen.
Versmaadt ge Zijn gebod en ons' Hebreeuwsche bladers ;
1325 Zoo siddert voor de wraak en gramschap, die des vaders
1315. Abiram: zie Num. XVI.
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Vergrijp aan d' afkomst straft, tot in het vierde lid,
Dat Hem den rugge biedt en vreemde Goden bidt.
Salomon.
Ik staak mijn opzet niet, hoe stout men dit belette.
Sadok.
Daar lest de groote stad, daar God Zijn zetel zette.
1330 Hij roept u van Zijn troon en Cherubijnen toe;
Ik bidde u bij dien staf, bij Arons groene roe,
Die deze amandels droeg en levendige blaren:
'k Bezweer u bij God zeif, laat toch uw afgod varen!
Laat varen, dat geen dwaze en dolle vrouwelust
1335 U liever zij dan God, en naam, en faam, en rust.
Verkeer uw zegen niet in honderdduizend vloeken.
Of stapt ge hene, stap eerst over Mozes' boeken,
En al het Heiligdom, en 's Hoogepriesters lijf,
En sleept ze mee ten val ; maar trap mijn hart zoo stijf,
1340 Zoo vinnig, dat het breke, is 't reede niet geborsten
Van hartewee ! 0 bloem, o kroon, o licht der Vorsten
En Koningen ! gewild als 't aanschijn van de zon ;
O Hemelsche Profeet, begaafde Salomon!
Gehoorzaam God in ons ! of, zijt ge niet to buigen,
1345 Zoo neem ik Zijnen troon en Englen tot getuigen
Van Sadoks trouw en plicht, godvruchtigheid, en druk,
En wil onschuldig zijn aan dit verwaten stuk !
Salomon.
Helaas! ik voel een storm, een onweer door mijn zinnen :
Hier buiten dreigt me God, Sidonia daar binnen,
1350 En 't vrouwetimmer, dat zooveel op mij vermag.
Aartspriester ! spaar uw rouw, en tranen, en beklag.
Ga hene, stil de stad, en stel mijn yolk tevrede!
Ik zal Sidonia (betrouw het mij) haar bede
Ontzeggen. Zijt gerust; ik wil in plaats van God
1355 Noch Ammons Moloch, noch Sidonische Astaroth,
Noch Moabs Chamos hier in woud of tempel vieren.
lk wil geen heilloos beeld van marmersteen, of dieren,
Aanbidden. Weg met dit blanketsel en bedrog !
Ik zoog uit Nathans borst geen afgodistenzog ;
1360 Een afgod stichten is de grootste goddeloosheid,
En oorsprong en het slot van allerhande boosheid.
Eerwaardste Vader ! staak uw droefheid en geklag !
Ga hene, stil ons' stad, en yolk door uw gezag !
1355, 1356. Zie I Kon. XI: 7.
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Sidonia.
Mijn waardste altaargenoot ! gij wacht me hier ter stede,
1365 Ontschuldig uw Prinses : zij werd ten leste reede,
En kwam nog tijd te kort aan tooisel en sieraad.
Wie ons' Godinne dient, vermij al wat misstaat.
Mijn Priester Ithobal, de hooggeeerde vader,
Bereidt zich naar gewoonte, en komt ons bet te gader
1370 Op 't heilig offerfeest geleiden, met de praal
Der Koninginnen, die hem wachten in de zaal,
Een iegelijk om 't schoonste en heerlijkste uitgestreken.
De staatsie staat gereed. De fakkels zijn ontsteken.
Wij dienden wel te gaan ; zij komen. Hoe, mijn Heer,
1375 Mijn Bruidegom ! hoe dus ? Gij wandelt hene en weer.
Verdient Sidonia geen antwoord op haar rede ?
Verdroot u 't wachten ? Hoe ? Dees' tijd en offerzede
Vereischt iet ongemeens, en keurigheid, en pracht.
Vergeef het uw vriendin, heeft zij te lang gewacht.
Salomon.
138o Een luttel toevens kan somtijds een aanslag krenken
Of vorderen. Dit werk geeft allerlei bedenken.
Sidonia.
Bedenken ? Hoe, mijn Heer ! is 't nu bedenkenstijd ?
Gij gaaft me fluks uw woord : ik schelde u zoo niet kwijt.
Salomon.
De Koning blijve u dan dees' kerkbelofte schuldig ;
1385 Ontsla hem deze reis, en draag u toch geduldig.
Ga heen, voltrek het feest met al uw hofgezin.
Verschoon den Vorst ; hij ziet dit offren deeper in.
Wie wijs is, schikt zich liefst naar 's yolks gelaat en tijden.
Een Koning boven al, om onraad te vermijden,
1390 Betoom' zichzelven, ook in 't gene hij vermag.
Sidonia.
Een angstig Koning knakt zijn schepter en gezag,
Als zijn gemeente merkt dat hij begint te zwichten.
Zij zal op dezen voet haar eere en aanzien stichten,
Ja, hem van langer hand dus wassen over 't hoofd ;
1395 Wij houden ons aan 't geen de Koning eens belooft.
1372. Uitgestreken: uitgedost. — 1377. Offerzede: offergebruik. —
1388. Gelaat: houding.
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Salomon.
Ik doe mijn woord gestand, wat vroeger of wat spader ;
Wat hindert dit ? Men lette op mijn besluit wat nader ;
En rijper ; wat kan 't schadn ?
Sidonia.
Hoe dus, mijn eigendom ?
Wat inzicht zet zoodra uw wijze zinnen om ?
1400 Mijn vier ! hoe kan uw brand to mijwaart zoo verkoelen ?
Wat kan u kwetsen, dat mijn ziel niet eerst zou voelen ?
Mishaagt u iet in mij ? Laat hooren, waar het deert.
De Majesteit ontvouwe al wat heur hart begeert.
Salomon.
Ik hebbe, ontstel u niet, mij op die zaak beraden.
Sidonia.
1405 Beraden ? Hoe, mijn Heer ? Verschillen uwe daden
Van uw beloften ? Heeft u iemand omgezet?
Salomon.
Gij volgt uws vaders wijze, en ik mijns vaders Wet.
Sidonia.
Men acht een Koningswoord zoo heilig, als zijn zegel ;
En breekt ge dit ?
Salomon.
Het strijdt met ons' gewoonte, en regel ;
1410 Wat geldt een vroolijk woord, gesproken bij den wijn ?
Sidonia.
Zoo paait ge mij alleen met eenen schoonen schijn ?
Heer Koning ! zult ge dus een Koningin beminnen,
Lichtvaardig weifelen, en spelen met uw zinnen ?
Het hoofd van Davids Rijk voegt niet dan deftigheid ,
1415 Standvastigheid en trouw versiert de Majesteit.
Salomon.
Mijn schoone ! val me dan niet met uw rede lastig.
Wie bij zijn godsdienst blijft, is deftig en standvastig.
Sidonia.
Standvastig is hij, die niet wankelt in zijn woord.
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Salomon.
Gij hadt me met een lonk en nieuwen dans bekoord ;
1420 Of mij een woord ontviel, wat is er aan bedreven ?
Gelieven moeten dat elkandere vergeven.
Sidonia.
Zoo zendt ge mij alleen op 't hoogtijd, zonder u ?
Salomon.
D' Aartspriester raadt het af: zijn inzicht maakt me schuw.
Sidonia.
Verzoekt ge raad bij hem ? d' Aartspriester zal het nimmer
1425 Inwilligen. Hij haat al 't uitheemsch vrouwetimmer,
En voedt dien haat bij 't yolk. Men droeg hem geen ontzag
In 't bouwen van mijn kerk. Zijn aanspraak, zijn beklag
Belette uw ijver niet, ons' Priesters in te voeren.
Salomon.
Indien men verder ga, het zal ons Rijk beroeren,
1430 Gelijk alreé de stad. 't Is vreemd en ongehoord,
Dat Heidensch offer smook' hier buiten voor de poort,
Nog vreemder dat de Vorst dees' nieuwigheden stijve,
En met zijn Koningin afgoderij bedrijve.
Sidonia.
Mijn godsdienst wordt verkeerd afgoderij genoemd.
Salomon.
1435 Dat zij zoo 't wil ; die wordt in onze Wet verdoemd.
Sidonia.
Volhard dan bij uw Wet, in leven, en in sterven.
Gij kunt mijn offer, ik uw bedgenootschap derven,
En sta bereid, het Rijk te ruimen met mijn stoet.
Salomon.
Gij zijt mijn Koningin, mijn aangenaamste gloed ;
1440 Zoudt gij uw Heer en Vorst zoo lichtelijk begeven ?
Sidonia.
Ben ik uw Koningin, waar is uw trouw gebleven ?
Heeft Tyrus, uw gebuur en bondgenoot en vriend,
Door zijn gedienstigheén niet meer aan u verdiend
En 't Joodsche Priesterdom ? Beloont men de getrouwen

SALOMON.

6i

1445 Dus avrechts? Vader holp u hof en tempel bouwen,
Hieuw heele rotsen weg aan kiaren marmersteen.
Hij voerde u Liban toe aan ceedren, en al 't geen
Een godsgebouw vereischt, dat aan de lucht zal weigeren.
Hij woude u kunstenaars, noch geen bouwmeesters weigeren.
1450 Toen waren uw Hebreen van Sidons dienst niet schuw,
Noch Sidon zag zoo nauw in zulk een werk op u.
Gij achtte ons' handen toen niet onrein, om te werken
Op uw gewijden grond; aan uwe kerk vol kerken.
't Vernuft van Tyrus goot de vaten van metaal,
1455 Kolom, en koopren zee. Gij moet het altemaal
Hem danken, die noch kunst noch kost hieraan wou sparer,
Om d' eer des Priesterdoms op 't hoogste te bewaren.
Ik ga voorbij dien schat van dierbaar ebbenhout,
Gesteente, en parlen, en ontelbre baren goud,
1460 En wat mijns vaders vloot uit Ofir mee kon slepen,
En gieten in uw schoot met rijk geladen schepen.
Salomon.
Wij weten 't Sidon dank, en uw Heer vaders kroon.
Sidonia.
Men dankt ze met den mond, en averechtschen loon.
Salomon.
Wat loon verzochten ze ooit? Wat wierd hun afgeslagen?
Sidonia.
1465 Fenicie is te fier, te rustig om te klagen.
Salomon.
Het voegt geen Vorst, dat hij bewezen deugd verwijt':
Het waar' lafhartigheid, en bellegziekte, en spijt ;
Dies laat ons granen, wijn, olijf noch olie noemen,
Noch op geen twintig Steen in Galilea roemen,
1470 En wat uw vader meer van harte wierd vereerd.
Zoo verre is 't, dat een hof ter wereld ons braveert
Met diensten ; en hoe zou 't een Oppervorst betamen,
Dat hij zich van een leen en leenrijk liet beschamen ?
Mevrouw ! ai, belg u niet, al spreken wij te rond:
1475 Gij perste uw Heer met kracht die woorden uit den mond.
1467. Bellegziek te: belgziek is een uitmuntend woord, dat volkomen
uitdrukt wat men thans, min gelukkig, „kwalijk-neemsch" noemt. —
1 475- 1 490. Vergelijk hier betreffende dit opsommen der diensten, door
Salomon en Hiram elkander over en weder gedaan: 2 Sam. V : II; I Kon,
V: 1-18; VII: 40; IX: 11-27; X 11-22.
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Sidonia.
Uw Majesteit bestelde ons olie, graan, en wijnen ;
Om niet in Tyrus' oog te vrek, maar mild te schijnen ;
Doch 't was geen arbeidsloon voor zoovele arbeidslien,
En Vader, toen hij ging uw twintig steen bezien,
1480 Beyond, hoe rijk hem heide en zand wierd toegemeten,
Voor twintig jaren dienst, en zijn langdurig zweeten,
En marmer, goud, en hout, besteld tot Sions eer ;
Hij schonk u niettemin zoovele steden weer.
Salomon.
Van Vaders billijkheid kan al het land gewagen .
Sidonia.
1485 Zoo zoudt gij billijk u gelijk een schoonzoon dragen.
Salomon.
Ik heb uws Vaders kroon gehandhaafd en behoed.
Sidonia.
Hij heeft, door zijn gezant, u op den troon begroet,
En d' eerste heil gewenscht met 's Vaders heerschappije.
Salomon.
Dat elk naburig Rijk dus om den pallem strije

1 490 Met zijnen nagebuur, vermeert de broederschap

Der Koningen, en voert ze op eenen hoogen trap.
Die eerst mijn broeder hiet, werd mijn behuwde vader,
Toen gij mijn trouw ontvingt. Wien raakt de vriendschap
[nader ?
donia.
Si

Daar grond van vriendschap is, en liefde, en eenigheid.
Salomon.

1495 Wat spreekt Sidonia ?
Sidonia.
Helaas ! ik ben misleid.
Men troont me uit Hirams hof met honigzoete woorden.
Salomon.
In 't hof van Salomon.
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Sidonia.
Och! zat ik aan de boorden
Van Indus, of d' Eufraat, of diep in Moorenland,
Of Perzen, of waar"t zij, daar een de Rijkskroon spant,
1500 Die mij gebeuren mocht, en mild wierd aangeboden ;
Zoo hadde ik geenen strijd te voeren met uw Joden,
Die mij dus overdwers begrimmen alle daag,
En roepen: „Dat men haar ten stoel, ten Rijke uitjaag !"
Maar zijt gerust, men hoeft geen Koningin te dreigen.
Salomon.
1505 Het onverstand des yolks is alien Rijken eigen.
Sidonia.
Ik nam op Vaders raad des Konings trouwring aan,
Om onder Faro's kind aan uwe zij te gaan
Voor tweede Koningin, die eerste vrouw mocht wezen.
Hoe liet ik, slechte duif! mij lokken en belezen,
1510 En houden uit den troon van menig jong Monarch.
Men overstemde mij. Een dochter denkt geen erg.
Zoo werd mijn groene jeugd besteed aan grijze haren;
Mijn lente, aan wintersneeuw; mijn bloem, aan dorre bldren.
Salomon.
Hier ziet u 't gansche hof naar d' oogen en den mond.
1515 Uit duizend is er geen, die zoo mijn boezem wondt
En blaakt, als gij alleen. Bedaar, mijn uitverkoren.
Sidonia.
Hoe dikmaal hebt ge wel in uwen gloed gezworen,
Dat gij mij volgen zoudt ten outer, hand aan hand!
Laat tuigen 't echte bed, gordijn, en ledikant.
1520 Hoe laat gij u vergeefs om uw beloften manen,
Met ijdele gebeen, en oogen, nat van tranen ?
Salomon.
Hoe schreit ge dus, mijn hart? Zijn wij hier oorzaak van?
Sidonia.
De Koning Salomon is recht een vrouweman !
150o. Die mij gebeuren mocht: „die (welke rijkskroon) mij ten
deel viel.
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Men wensch' de bruid, die hem in d' armen thuis zal komen,

1525 Geluk ! zoo juichten berg, en bosch, en beek, en stroomen ;

Toen ik met uw gezant van Vader oorlof nam:
Een bruiloftvaart, die mij, helaas! zoo zuur bekwam.
Salomon.
Toen gij den erfgenaam en zoon van David trouwde?
Sidonia.
Een trouwen, dat mij meer dan duizendwerf berouwde.
1530 Och, och ! had Davids zoon nog iets van Davids schijn,
Die Goliath, den Reus, en menig Filistijn
In 't veld gemoette, alleen om Michol te verwerven;
Dat was een held, vol viers, die om zijn bruid wou sterven!
Salomon.
Geen Heidensch Afgod had mijns vaders zwaard te vriend.
Sidonia.
1535 Zijn zwaard heeft Achis zelf, en 't Heidensch Rijk gediend.

Salomon.
Uit hoogen nood, mijn Lief! en om zijn lijf te bergen.
Sidon ia.

0 trouwelooze ! ik zweer het u niet meer te vergen,
En zweer het anderwerf, bij Sidons Oppergod,
Den grooten Dondergod, bij 't beeld van Astaroth,
1540 Bij zooveel Goden, als uit eene wolk van boven,
Van uw meineedigheid en valschheid in 't beloven
Nog kennis dragen. Gij geveinsde, hard van aard!
Is uw getrouwe u geen altaargemeenschap waard ?
Zoo zult gij ook voortaan haar bedgemeenschap derven.
1545 Mijn vloek en Tyrus' vloek zal treffen op uw erven
En yolk, dat gift en gal op Sidons dochter braakt;
Een schoonheid, tienmaal waard van eenen God geschaakt.
Le neder uit uw troon, o Koningin Astarte!
En wreek uw smaad, mijn leed, en neem mijn vloek ter harte.
1550 'k Verbid hem niet, noch eisch geen uitstel van zijn straf;
0 Goden, wreekt mijn smart, en wischt mijn tranen af!
Salomon.
Om zulk een lichte zaak u zelve zoo te kwellen ?
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Sidonia.
Uw Koningin ten schimp van al de wereld stellen,
Ten schimp van hof en stad, is dat een lichte zaak ?
1555 Mijn Godsdienst is mijn kroon en opperste vermaak,
Ik docht, mijn glorie zou nu eerst den adem halen,
En, als een zon in top gerezen, met haar stralen,
Verheugen al het schoon, dat hier ten hove blinkt ;
Nu daalt ze plotseling, en gaat te gronde, en zinkt.
1560 Sidonia outlook, gelijk een wereldwonder :
Zij ging in rozen op, nu gaat ze in tranen onder.
Zij leeft te lang, die jong niet meer te hopen heeft,
En haar geluk en eere in droefheid overleeft.
Salomon.
Hoe beeft mijn hart! Wat raad ? Ik drijf verbaasd in 't midden
1565 Van God en Afgod. Och ! wie staat mij aan te bidden ?
Te wierooken ? Helaas ! wat zijde kieze ik nu ?
Een worrem knaagt mijn hart, van Sidons Godheid schuw ;
En ondertusschen blaakt de Min het onder 't knagen,
Hoe kan men Sadok en Sidonia behagen,
1570 Al t' effens ? Wie van bet zal Salomon gebien ?
Hoe weent die schoone ziel ! Wie kan haar tranen zien,
Al was zijn hart van steen ? Neen, neen, ik lij dit nimmer,
Noch haal op mij den haat van al het vrouwetimmer,
Van duizend vrouwen, elk de braafste Koningin.
1575 Vergeef het Salomon, mijn Schepper ! och, de Min,

De vrouwenliefde doet mij struikelen, en dolen
Uitwendig, maar het hart aanbidt u in 't verholen.
Uw wijze Godheid keer' zich aan geen handvol smooks ;
Wij wijden u het hart, en niet een luttel rooks.
I 58o Mijn Schoone ! zijt gerust : hoe weent ge, dus verbolgen ?
Mijn Schoone ! geef gehoor : ik zal uw offer volgen.
Si doni a.
Helaas, een vrouwenhart is teer en licht beroerd,
En weder licht gepaaid. Mijn Lief ! ik was vervoerd
Van ijver en van minne, en ken mijn kranke zinnen.
1585 Geen ware liefde veinst, en houdt haar tranen binnen.
Salomon.
Mijn Schoone ! schrei niet meer; mijn wellust, staak dien rouw !
Nu wisch uw tranen af; wisch af dien droeven dauw I
Daar komt de staatsie ons met vreugd ten outer leien,
Bedaar, bedaar, mijn Lief! eer iemand u zie schreien.
VONDEL VI.
5
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Ithobal.
Nu gaat verheugd ten reie, en danst,
Gij, die het hoofd met mirten kranst,
Ter eere van Astarte.
Nu wijdt hier, blij van harte,
Den tempel aller Goden in,
Daar ons' Sidonische Vorstin
Den Koning toe liet nooden.
Vergeet ook niet de Goden,
Waarvoor het vat van Moab smookt,
En Ammons bloedig outer rookt.
De fakkel blake en flonker'
Voorhene, schoon bij donker ;
Dan strooie een rozekorf den geur
Van rozen, levendig van kleur ;
Dan volgt dien geur bij paren !
Laat offerkandelaren,
Van reukwerk zwanger en bevrucht,
Verspreien hunne zoete lutht ;
Dan brengt den korf met duiven,
Sneeuwwit van pluim en kuiven.
Ik volg dien zuivren offerschat,
En zwaai het gouden wierookvat,
Om 't offer in to wijden.
Gij, roem van onze tijden,
0 Salomon ! Sidonia!
En gij, Prinsessen ! volgt ons na,
En helpt dit wijfeest kronen
Met goddelijke tonen.
Nu heft der Goden lofzang aan ;
Zoo zal de tempel opengaan.
Sidonia.
0 Goden en Godinnen !
De Koning zingt u lof
Met duizend Koninginnen ;
Beschut, behoedt zijn hof !

I6oi. Voorhene: vooruit. — 16o5-16o7. Uit deze regels wordt bevestigd wat ook van elders bekend is, dat de waskaarsen in Vondels tijd,
veelal bij feestelijke gelegenheden, met welriekende zelfstandigheden vermengd
werden, in plaats van, als later, met rattenkruit.
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1630

Gij vloodt voor 's vaders degen.
Nu haalt de zoon u in.
Verleent hem uwen zegen,
En zegent 's Konings min.
Betoomt ze, die u tergen,
Dat hem uw macht behoe ,
Hij wijdt op deze bergen
U kerk en outer toe.
Ithobal.

1635

Daar opent men den tempel :
O Godheid van 't altaar !
Wij offren op uw drempel
Dit onbevlekte paar.
Ontvang dien geur van eere
Nu tweemaal achtereen.
Dat uwe macht vermeere,
In 't midden der Hebreen.

1640

Tast aan, o roem der vrouwen 1
Tast aan, o Konings bruid !
Zoo spreie in dees' landouwen
Uw lof zijn geuren uit I
Sidoni a.

1645

1650

1655

Tast aan, o bloem van Jesse !
En smook nu, tegelijk
Met mij, voor dees' Godesse
Het wierook in uw Rijk !
Wat schrikt ge, mijn beminde ?
Tast aan, wat maakt u blot'
Tast aan, mijn eensgezinde !
Men eert ons' Goden zoo.
Wij wierooken to gader
U met dit wierookvat.
O Godheen 1 treedt ons nader,
En zegent hof en stad.
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Salomon.
Och, och! wij zijn verwaten,
Van God verstooten en verlaten.
Wat wil dat schrikkelijk gerucht ?
Gods gramschap berst met donder uit de lucht.
Waarheen gevloden? Waar gevlucht ?
REI VAN JERUZALEMMERS .

1665

i 67o

1675

168o

I. Keer.
0 Sion! schrei geheele plassen ;
Bestrooi uw hoofd met stof en asschen ;
Trek hare boetkle6n aan, als wij.
Geen blijdschap zij
Rondom noch binnen uwe wallen.
De kroon is van uw hoofd gevallen ;
De wijze Koning lett er toe.
De taaie roe
Des Hemels dreigt u fel van boven.
Gods gramschap rookt, gelijk een oven.
Hoe blusschen wij haar vonken toch ?
Och, och! och, och !
I. Tegenkeer.
Schrei Cederbeken en Jordanen!
Ja, schrei een meer, een zee van tranen:
Gij wascht geen smet uit uwe zon.
Och! Salomon,
Ons' hemelhooge berregceder,
Stort, zonder hoop van opstaan, neder.
Hoe ziet die schoongeschapen Vorst
Zoo vuil bemorst,
Berookt, besmookt van Afgodinnen!
0 wee! dit komt van uitheemsch minnen,
Uitheemsch blanketsel en bedrog.
Och, och! och, och!
II. Keer.

1685

De Sterke, die noch Filistijnen
Noch leeuw ontzag, van minne aan 't kwijnen
Geslagen, kwam aldus ten val;
De schoone stal.

1656. Verwaten: vervloekt,
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Hem 't hart met tranen en met nokken !
Toen schoer de schaar zijn lange lokken,
Waarin zijn kracht gedoken lag.
D'ontwaakte zag
Te spa, wat list hem leerde dolen,
En blind geketend dreef te molen.
0 wellust ! 0 bekoorlijk aas !
Helaas, helaas !
II. Tegenkeer.
Wat baat de Wijsheid of de Sterkheid,
Indien men geen van bet te werk lett,
Noch 's Hemels gaven, ons betrouwd,
In eere houdt ?
Men mag op kracht noch wijsheid roemen,
Noch Wijze of Sterke zalig noemen,
VOOr 's levens jongsten oogenblik
En lesten snik ;
Nu Salomon en Samson sneven,
En zulke spiegels van zich geven ;
0 reukeloosheid, al te dwaas !
Helaas, helaas !
Toezang.
Beschimpte met uw grijze haren !
Kost gij d'afgodische pilaren
Des tempels ook ter aarde rukken,
En storteii dit gebouw aan stukken ;
Begraven met een krak of twee
Uzelve, en uw Vorstinnen mee,
Daar zij verblind voor AfgoOn smoken ;
Gij hadt u loffelijk gewroken,
En dekte uw schande met dit graf.
Maar och, och, och ! gij zijt te laf.
HET VIJFDE BEDRIJF.
SABUD. BENAJAS.

Sabud.
Wie hoorde ooit zulk een storm, en zulke donderslagen ?
Benaj as.
1720 Dat gruwzaam onweer kon het stoutste hart vertsagen.
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Sabud.
De heuvel dreunde, en al 't gebergte bier omtrent.
Benajas.
De bliksem heeft altaar en mirtenwoud geschend.
Sabud.
Hoe mengde zich het vier en weerlicht in die dampen !
Hoe blies een dwarrelwind de fakkels en de lampen
1725 Al t' effens uit ! Hoe koos het gansche Hof de vlucht!
Benajas.
Wat zag men al gespooks en oorlogs in de lucht
Sabud.
De Hemel stond in brand, en scheen alom to blaken ;
Dat huilen uit den grond, dat bulderen, dat kraken
Verdoofde elks ooren, en verbaasde ons, krak op krak.
1730 Een ieder liep zijns weegs en koos een hol of dak,
En wat men 't reedste vond om dit gevaar t'ontschuilen.
Benajas.
Die felle hagelbui sloeg vee en menschen builen,
De herders op het veld, de kudden in de wei.
Sabud.
De heuvels galmden luide op 't vreeslijk landgeschrei.
1735 'k Geloof, de steenrots gaapt, van al 't gedruisch gereten.

1740

Benajas.
Den Koning werd de kroon en krans van 't hoofd gesmeten,
De wierook en het vat geklonken uit de hand.
Het schijnt, of God, vergramd, alree den wraakboog spant !
Men neem' het hoe men wil, dit kan geen heil beduiden.
De Hemel scheurde, en schon het Noorden tegens 't Zuiden,
Als heeren, tegens een verbitterd en gestoord.

Sabud.
Men heeft tot driewerf toe een stadgeschrei gehoord.
Hoe is de Cederbeek met d'omgelegen bronnen
Naar heuren oorsprong toe verbaasd teruggeronnen,
1745 Ja, schichtig uitgeschept, tot onder op den grond,
Zoodat men ook de visch op d'oevers leggen vond !
I 741. T e g ens e en: tegen elkander.
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Benaj as.
De maan verloor haar glans, 't gestarrent zijnen luister.
De lucht betrok alom, en werd heel zwart en duister.
Sabud.
De Koningin verstak zich diep in 't mirtenwoud.
Benajas.
1750 De Koning heeft zich nauw in een spelonk betrouwd,
Aileen met drie of vier van d'allerflukste gasten.
Ik heb hem 't wierookvat al bevende aan zien tasten,
En wit en bleek van schrik besterven om zijn hoofd.
Sabud.
Hij had Mevrouwe alree een outerdienst beloofd,
1755 En kon niet weigeren, al zou er 't hart of wroegen,
Na zooveel wederstands, haar ijver te vernoegen.
Benajas.
Hij trad, gelijk ge zaagt, tot driemaal toe terug.
Sabud.
Het ongewende paard wil over geene brug,
En wederstreeft een wiji de roede en scherpe sporen ;
1760 In 't eind verstout het zich, en steekt zijn hoofd en ooren
Al brieschende in de lucht, en vliegt er overheen.
Benaj as.
Ik zorg, dit onweer spelt ons allerhande ween.
Sabud.
Gij zorregt noodeloos. Wat kan men hier uit ramen ?
Benajas.
Dat zich de Hemel schijnt des lasterstuks te schamen.
Sabud.
1765 Het dondert overal de wijde wereld door.
Benajas.
Aardbevinge, en gedruisch, en storm gaan dikwijls voor
Genakende ongeval, als voorboOn van Gods tooren.
1751. D' aller fl ukste: de vlugste, flinkste.
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Sabud.
Hij vreest te vroeg, die vreest eer 't onheil is geboren ;
Men maak' zichzelven niet ellendig v66r den tijd.

Benajas.
1770 Hij vreest voorzichtig, die d'aanstaande straf vermijdt,
De buien ziet te moet, en tijdig weet te duiken.
Wat element kan God daar boven niet gebruiken,
Tot straffe van den mensch en 't menschelijk geslacht?
Sabud.
Gij dient nu meer dan ooit te waken dezen nacht,
1775 Opdat de burgers niet den lusthof overvallen.
Benajas.
1k ga, met macht van yolk, den toegang naar de wallen
Bezetten; zonder dat, de kerk en 't outer lag
Ten gronde toe verdelgd, v$56r 't krieken van den dag.
BODE. SABUD.

Bode.
Hoe ben ik daar zoo stil, dat mij geen schildwacht hoorde,
1780 Drie muren afgegleen, met hulpe van de koorde,
Om 't hof te melden, hoe het binnen is gesteld!
Sabud.
Gij komt ter goeder tijd hier buiten. Nu vermeld
Ons stads gelegenheid. Hoe staat het daar geschoren?
Bode.
D'Aartspriester, om 't rumoer in zijn geboort' te smoren,
1785 Kwam binnen in der ijl, en riep vast overluid:
„Mijn kinders! zijt gerust; het onheil is gestuit;
De Koning hoort naar raad: wij zijn dien hoek te boven,
En gaan u voor, om God in 't hooge koor te loven,
T'ontsteken op 't altaar een dankbren offergeur."
1790 Dat liep van straat in straat, en vloog van deur tot deur.
Het onweer van de stad ging daatlijk op dat zeggen,
Gelijk een zomervlaag en bui op 't water, leggen;
D'Aartspriester en het yolk naar onzen tempel toe;
Daar Arons Priesterdom, van bitter zuchten moe,
1795 Met vreugd de tijding kreeg, en t'effens al de kelen,
En harpen, die den lof des Allerhoogsten spelen,
Aanhieven een muziek, dat in den hemel klonk,
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En schooner dan ooit mensch met sterflijke ooren dronk.
Het gouden outer gaf zijn geur aan alle zijen,
1800 Door 't heilige gewelf en Levi's galerijen.
De Sanhedrin en 't yolk viel op zijn aanzicht neer,
En offerde, uit zijn hart, den Hemel prijs en eer;
Den Hemel, die den Vorst, gereed om of te wijken,
Beschutte en zulk een vloek gekeerd had van Gods Rijken :
1805 „Gij handhaaft Davids bloed, dat ingewijde hoofd,
En houdt getrouwelijk al 't geen Uw mond belooft.
Men zal, eeuw in eeuw uit, dit jaargetijde vieren,
En slachten U het puik van kalveren en stieren.
Het Zangkoor moet Uw naam verheffen hemelhoog,
1810 En rollen galm op galm door 's Hemels ruimen boog.
Men zal altaar, pilaar, en muur en binnentransen
Versieren met festoen en onverwelkbre kransen ;
Zoo lang de rechte stam van Jesse groeie en bloei',
En alle Afgoderij, Gods vijandin, verfoei' !"
Sabu d.
1815 Dat heet godvruchtiglijk vergaren met malkanderen.
Dat klinkt nog wel, indien de klank niet wil veranderen.
Hoe lange duurde toch die lofzang, al te blij ?
Bode.
Totdat het onweer klonk door koor en galerij,
En donderde in 't gewelf, en schudde de pilaren.
1820 Toen zat de zanger stom ; toen zwegen pijp en snaren,
Cymbaal, en harp, en born. Een ieder zag verbaasd.
Het weerlicht baarde schrik. Men hoorde metterhaast :
„Och help, getrouwe God ! sta bij, versterk de vromen ;
Nu is het met de stad en tempel omgekomen ;
1825 De Koning heeft verblind den gruwel toegesmookt."
Wie beeldt u uit, hoe 't yolk door al den tempel spookt
En tuimelt ? Hoe het raast ? Hoe duizenden van zielen
Voorover met een kreet en plat op 't aanzicht vielen,
Uit wanhope elk zijn kleed verscheurde, vol misbaar ?
1830 Men krabt den boezem op. De handen gaan in 't haar.
Men ziet begruisd van stof, en over 't ijslijk kermen,
En huilen zou zich zelfs een steenen hart ontfermen.
Hoe bijster ongelijk was dit den eersten toon !
Hoe galmde het gewelf van rouw naar 's Hemels troon !
1835 Men zag een barrening van schrikken en geschillen.
D'Aartspriester zocht vergeefs d'ontsteltenis te stillen.
De Vaders hadden werk. Men bidt, men dreigt, men stuit.
Dan och, vergeefs ! -- ontzag had bier al t'effens uit.
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SALOMON.
Sabud.
'k Verlang, hoe dit verging ; o God ! bescherm den tempel.

Bode.
1840 De grijze Nathan had zoo ras niet op den drempel
Zijn voet genet, of elk zag naar zijn aanzicht om,
En bad hem aan om troost. Het gansche Priesterdom,
De Stamheer, en het yolk, en alle kunne en oude
Bedaarden op zijn wenk, verlangden wat hij woude,
1845 Die, traag van ouderdom, in 't midden voor hun stond,
Ten troost van Israel ontvouwen met zijn mond.
Nu scheen eens ieders hart aan zijne tong gebonden,
En hij, ter goeder tijd, in nood hun toegezonden.
Sabud.
Laat hooren wat hij sprak, om 't vollek t'ondergaan.
Bode.
1850 „Mijn zonen ! wacht u van iet reukloos te bestaan ,
Beveelt de wraak aan God, die macht heeft zich te wreken.
Ik ga, uit 's Hoogsten naam, terstond den Koning spreken,
Dat mij een eerlijk tal van burgerij gelei,
En tuige, of mijne tong hem in zijn boosheid vlei.
1855 Dorst Samuel weleer van Karmel Sails boosheid
Bejeegnen, hem de straf van zijne goddeloosheid
Verkondigen ; laat zien, of Nathan heden niet
Den Vorst durf melden, hoe de Hoogste dit verdriet.
Verdraagt uw smert, terwijl wij henegaan, geduldig,
1860 En maakt u zelven niet aan Gods Gezalfde schuldig !"
Ik boodschap dit vooruit. De heilige Profeet
Genaakt met eene schaar, vol rouw en harteleed.
De Hemel wil den Vorst voor wijder kwaad behoeden !.
Sabud.
De Hemel stille deze ontsteldheid der gemoeden !
SALOMON. SABUD.

Salomon.
1865 Hoe gaat het ? Staan de berg en kerk nog overend ?
Waar vlood mijn Koningin ? Is niemand hier omtrent ?
1843. Kunn e: sexe. Kantteekening der oude uitgave, — O u d e: ouderdom, leeftijd. — 1844. Verlangde n: luisterden nieuwsgierig. —Woude:
wilde. — 1849. T'ondergaa n: te belezen, tot bedaren te brengen. Zie
vs. 757.
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Wat wil dat landgeschrei, zoo woest en uitgelaten?
Waar steekt de ruiterij ? Waar steken de soldaten ?
Wat gallem gaat er op ? Waar zijt ge, Sabud ? Ras !
1870 Mij dunkt, de stad valt uit. Waar blijft ge? Benajas!
De hofwacht in 't gelid, de Krethen en de Plethen!
Bezet den toegang, sluit den draaiboom, span de keten !
Bezet nu straat en poort; bezet de binnenstad,
De voorstad en den hof. Wat naar geschal is dat ?
Sabud.
1875 De koning zij gerust, en steune op zijn vertrouwden !
De wachten zijn versterkt, de stad en 't hof behouden,
Genadigste! hou stand. Hoe beeft ge zoo vertsaagd ?
Hoe deist ge dus ontsteld, terwijl ons niemand jaagt ?
REI. NATHAN.

R e i.
Daar staat hij, Wien gij placht zijn Rijksplicht voor te lezen.
i880 Hoe ziet men hem voor u en zijn geweten vreezen !
Gewis, het heugt hem nog, o hemelsche Profeet!
Wat les gij aan zijn jeugd al t' ijdel hebt besteed,
Die in den ouderdom uw hoop te leure zette!
Hoe is zijn glorie nu veranderd in een smette !
1885 Hoe dekt hij best zijn schand' met Adams vijgeblad?
Hoe viel die schoone star op 't einde van haar pad !
Nathan.
Helaas ! mijn zoon, heb ik u hierom opgetogen,
Gekoesterd in mijn schoot ? Met welk gelaat en oogen,
In welk een droeven schijn, en anders dan hij plag,
1890 Aanschouwt u Nathan, och, in uwen ouden dag !
Zijt gij dat, Salomon ! de grootste Vorst van allen?
Hoe komt gij uit den troon ter aarde neergevallen ?
Had d'Allerhoogste niet (zoo ras de tempel stond
Voltrokken) vast beloofd, met zijnen eigen mond
1895 (Toen u die glans verscheen), de hand aan 't Rijk te houden,
En dat bier Davids zoon het yolk beheerschen zouden,
Eeuw in eeuw uit, indien gij 's vaders voetspoor hield,
Of anders, dat Bees' kerk, met stad met al, vernield
Zou worden, zoo gij hem onteerde in zijn geboden,
1900 Door 't innevoeren van versierde en vreemde Goden ?
1882. Ydel: vergeefs. — 1900. V e r sierde: verdichte.
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Rampzalige! gij hebt den eersten steen geleld
Tot zulk een gruwelwerk, een pest, die zich verspreidt
Van tijd tot tijd in 't land, daar God zijn zetel zette.
Hoe is uw glorie dus veranderd in een smette !
1905 Een rij van koningen bestaat op dezen voet
Den hoogsten Toeverlaat t' onteeren, heel verwoed.
Wie kan den gruwelvloed, na zulk een inbreuk, stuiten ?
Ik zie Jeruzalem, van binnen en van buiten,
Van AfgoOn onderdrukt, belegerd, ja, ook zelf
1910 't Afgrijselijke altaar in Arons kerkgewelf
Bewierookt, buiten 't vier voor Bloedgod Moloch smoken,
En hoor het schateren van Baals hof en spoken
Zich mengen in 't geluid van 't kermende offerkind,
En trommel, en trompet, te heilloos en ontzind.
1915 Uw geest en lichaam strijde, o Vorst, van God verbannen
Damask en Edom, elk van weerszijde ingespannen,
Bestoke uw Koninkrijk van buiten, fel en wreed:
Een derde erfvijand scheure uw Staat (gelijk dit kleed
Aan Harden wordt gescheurd) na uwen dood, inwendig,
1920 En voede een burgerkrijg, wraakgierig en ellendig;
Totdat Jeruzalem en d' afkomst der Hebreen
Het juk van Assur voele, en diene den Chaldeen.
Gij, Koninginnen, zult dit stuk ook schendig boeten,
En al uws vaders steen en Rijken om zien wroeten,
1925 En trapplen met den hoef van 't nijdig Babylon,
Totdat het puin verstuive in d' oogen van de zon!
Indien men d' oorzaak zoek' van ieders plaag bijzonder :
De dertle Wellust kreeg door list de Wijsheid onder.
Wie God verlaat en eert den Wellust boven God,
1930 Verbeurt zijn kroon, en wordt zijns vijands schimp en spot.

1 935

R e i.
Och, Nathan ! help die plagen
Af bidden ; help ons klagen,
Zoo klagen iet kan winnen !
Hij gnat verstomd naar binnen.
0 eertijds wijze Koning!
Wat onschuld, wat verschooning
Kan zulk een stuk verbloemen,
Van geen Hebreeuw te noemen,
Dan met een groot afgrijzen,

1918, 1919. De scheuring van het Rijk werd wel aan Salomon voorspeld — zie I Ken. XI: II, 12; doch het scheuren van een kleed als
zinnebeeldige voorbeduiding daarvan geschiedde door den Profeet Ahijah.
Zie I Ken. X: 30.
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Met tranen en met ijzen ?
De zon zal morgen schromen
In 't Oosten op te komen.
Wat spring-aftr, welke bronnen,
Wat beek, wat waatren konnen
1945 U wasschen van die vlekken ?
Wie zal ons' schande dekken ?
Wien moet het hart niet krimpen,
Die 't Heidendom hoort schimpen ?
Hoe haast nu d' onbesneden,
1950
Uit d' omgelegen steden,
Gezin, en mans, en vrouwen,
Om hier dien schimp t' aanschouwen !
Men hoort geheele troepen
Aired van verre roepen:
1955
De wijste Vorst van alien
Is Baal toegevallen !
Och, och, 't is tijd gestorven.
Helaas, wij zijn bedorven !
Hoe left de Wet door 't voorbeeld
1960
Van Salomon veroordeeld!
1940

Oelditt4n6
OFFERSTAATSIE VAN LYSTREN.v
AAN

JOANNES SIX.

w

At dunkt u, kunstgeleerde Six?
Wie had de Schikkunst ooit zoo fiks
Als Lastman, waard de teekenkroon

V. Van wanneer dit gedicht dagteekent, is niet met zekerheid te zeggen. Het
komt het eerst gedrukt voor achter Salomon. Het handschrift er van is nog
in het bezit van Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam.
Pieter Lastman, noon van Pieter Zegersz. en van Barbara Jacobs, werd
1957. 't Is tijd gestorven: 't is tijd, te sterven. — Offerstaatsie:
de schilderij stelt namelijk voor het optrekken der Priesteren van Jupiter
en der scharen van Lystren, die aan Barnabas en Paulus offeren wilden,
in den waan, dat Jupiter en Merkurius op aarde waren neergedaald. Zie
Handel. XIV: 13. — 2. Wie ha d: wie bezat, wie verstond. — D e
Schikkunst: woord, dat in onbruik is geraakt, en toch den voorrang
zou verdienen boven het basterdwoord „ordonnantie", dat zoowel voor „de
kunst van schikken", als voor „de schikking zelve" gebezigd wordt.
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LASTMANS OFFERSTAATSIE VAN LYSTREN.
t' Ontvangen voor Sint-Pauwels troon,
Toen hij zijn wonderwerk van Lystren
Zoo versch vertoonde, als beurde 't gistren ?
Dit tuigt uw hemelsch tafereel,
Daar onze Apelles zijn tooneel
En grond met zulk een kennis bouwt,
En zoo deze Offerstaatsie bouwt,
Dat zelf de geest van Rome en Grieken
Nooit hooger zweefde met zijn wieken.
Met welk een zwaai en statigheid,
En Priesterlijke majesteit,
Verschijnt al 't Heidensch Priesterdom
Voor d' oude stad, zoo vierig, om
Te wierooken voor Christus' Boden,
Hier aangebeen voor Grieksche Goden !
Men acht, dat bier in menschenschijn
Merkuur en Dondergod Jupijn
Verschijnen, om den Jongeling,
Die flus op krukken ging, en hing,
Te heelen, zonder kunst van kruiden.
Dat stuk verbaast veel duizend luiden.
De Kreupel tuigt dees' wonderdaad,
Daar hij op zijne beenen staat,
De kruk voor zijne voeten lett ,
d'Uitheemsche luistert, wat hem zeit
De buurvrouw, die den lamgeboren
Gekend heeft menig jaar te voren.
Hoe schoon verschiet die lange rij,
Van verre flauw, en dichter bij
Al sterker, voor 's aanschouwers oog I

te Amsterdam in het laatst van 1583 geboren. Na zijn leerjaren bij Gerrit
Pietersz. Sweelinck te hebben doorgebracht, vertrok hij naar Italie, waar
hij zeker in 1603 en 1604 vertoefde. In het voorjaar van 1607 was hij
weer in Amsterdam terug.
Hij had in Italie zijn smaak naar de antieken gevormd en vooral in het
theoretische der kunst groote kennis opgegaard; zoodat hij dan ook uitmuntte in zuiverheid van teekening, geschiktheid in het ontwerpen en
schikken zijner figuren, en — wat te dier tijd iets buitengewoons was —
in getrouwheid aan 't kostuum. Zijn koloriet was echter niet gelukkig en
't ontbrak hem somtijds aan bevalligheid.
Lastman was o. a. de leerling van Rembrandt en van J. Lievens. Hij
overleed in April 1633 en werd den 4den van die maand in de Oude Kerk
begraven. Zie over hem Oud-Holland IV, bl. 2-19.
6. Als b e u r de 't gistre n: versta : als had hij de zaak zelve, en eerst
kort geleden, zien gebeuren.
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Hoe deist die poort en kerk, zoo hoog
En rond gebouwd, Jupijn ter eere,
Opdat ze ons nog de Bouwkunst leere !
Hoe stemt de straal van ons gezicht
Met elks hoegrootheid, en met licht
En schaduw van een ieder zaak !
Hield Vrouw Natuur om heur vermaak
Voorheen de hand aan eenig Schilder,
Zoo doet zij 't hier, en nergens milder.
Een rijkdom en verscheidenheid
Van toestel nadert, en geleidt
Bekranste en witte stieren vast
Naar d'offerplaats, op 's Priesters last,
Op veel, tamboer, en Tier en fluiten,
Langs 't rijk bestrooide pad, naar buiten.
Hier blaken fakkels, hel en klaar.
Hier riekt de wierookkandelaar.
Hier glinstren wierookvat, lampet,
En gouden schotel, op dien tred.
De bijl en bloedpan op het slachten
Van vee en offerande wachten.
Wie kan u zingen hoe vernoegd,
Hier d'eene personage voegt

Bij d'ander, en hoe elks gelaat
En ambt, gelijk eens zangers maat,
Zijn plicht bewaart; hoe kleene en grooten
60

65

70

Hier tre6n, als op een galm van noten.
Zoo stuit ten leste d'ommegang,
Daar 't outer wacht, en al to lang
Verlangde naar den offerwijn.
Nu wil d'Aartspriester van Jupijn,
In 't wit, bekranst met eikeblaren,
Der zichtbren Goden eer bewaren.
Maar zie omhoog, hoe 't heilig paar,
Met woorden, handen en gebaar,
Van zulk een gruweloffer ijst,
En Offermans en scharen wijst
Naar God, Wiens eere altaren passen.
Zij roepen : „Wij zijn stof en asschen."
Gij zult ze straks van boven neer

35. En r on d geb o u w d: dit bewijst althans dat men toen nog niet op
de hoogte was wat de kennis der Grieksche bouwkunst betrof. De Grieken
hadden geen ronde tempels. — 57-6o. Versta : hoe alien, ieder op zijn
plaats, geschikt zijn, gelijk de zangnoten op een toonladder. — 70. 0 ffe rm an s: offerlieden.
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LASTMANS OFFERSTAATSIE VAN LYSTREN.
Zien springen, Gods en jezus' eer
Beschutten, en van harteleed
En rouw verscheuren elk zijn kleed,
Opdat men bloed noch wijnkelk storte,
En daatlijk d'Offerstaatsie schorte.
Wat waar 't een jammer, zoo 't geschreeuw
Van een oproerigen Hebreeuw
Den drang van Grieken holp op rui,
Om met een steepen hagelbui
Te pletteren, te slaan met vuisten
De Kruisgezanten des Gekruisten.
Dat ons Sint-Pauwels staf behoe!
Men wijde hem 't altaarstuk toe,
Daar Lastman, om zijn kunst befaamd,
Den dienst der afgoOn noch beschaamt
Met zijne Christgewijde verven.
Hij leve onsterflijk na zijn sterven !
OP M. KRETZERS

gie. pewit pagbarent.'
DOOR TITIAAN GESCHILDERD.

E kunst, die dus zichzelve prijst,
Verdient alleen geen gouden lijst,
Maar eenen zoom van diamant,
Ter eere van des Meesters hand.

D

VI. Van dit gedicht bestaan nog twee handschriften, het eene behoort aan
den Amstelkring te Amsterdam; het tweede, vroeger in het bezit van
Dr. F. A. Snellaert, berust thans in de Universiteitsbibliotheek te Gent.
Van welk jaar dit gedicht dagteekent, is evenmin met zekerheid te zeggen. Het komt evenals het voorgaande het eerst gedrukt voor achter Salomon.
Marten Kretzer, zoon van Bartelt Cretser en van Catelyne Toussain,
werd omstreeks 1598 geboren en ondertrouwde 24 October 1626 met Sara
van Loon, te Rochelle geboren. Uit dit huwelijk werden minstens tien
kinderen geboren.
Hij was koopman en te gelijk kunstverzamelaar. Blijkens een gedicht
van L. VAN DEN BOS, getiteld Konstkabinet van Marten Kretzer (165o)
bezat hij een fraaie verzameling schilderijen.

Behalve kunstbeschermer, was hij ook tooneel-maecenas. In de jaren
76. Ver scheur en elk zijn kle ed: t. w. Paulus en Barnabas ieder
zijn eigen kleed. Zie Handel. XIV: 14. — 81. H olp op rui: opruide. —
Op M. Kretzers, enz. 2. Verdient alleen gees gouden lijst: verdient
niet enkel een gouden lijst.

OP M. KRETZERS STE. MARIE MAGDALENE.

81

Zag 't grijze Grieken op, voorwaar,
Het kranste nog dien Teekenaar.
Hier heeft de Teekenkunst haar eisch :
Gij ziet geen verf, maar levend vleisch;
Doch niet gelijk Natuur het geeft,
10 Nu haar de Slang bedorven heeft ;
Neen zeker, 't is van hooger prijs,
En zulks als in het Paradijs
Ons' Moeder eerst ter wereld kwam,
Toen Grootvadr heur in d'armen nam;
15
Eer zij de lippen had gezet
Aan 't zoet vergift, ons' vuile smet,
Wat krachtig een penseel is dit,
In zulk een dag, daar z wart noch wit
Gevonden wordt ! 0 kloeke vond !
20
Hoe levendig, hoe machtig rond
Verheft zich Sinte Mag-daleen,
Gezalfd, genezen van haar ween !
Het lichaam, dat zoo deerlijk viel,
Is nu gezond, gelijk de ziel,
Die straalt u toe door 't nieuwe bloed.
25
De rust van haar verzoend gemoed
Verschijnt u in 't aandachtig licht
5

Der oogen, in 't vernoegd gezicht.
Dat voorhoofd zet geen rimpels meer
30

35

Van rouw, maar slacht het helder weer,
Wanneer de Hemel open staat.
't Godvruchtig wezen en gelaat,
Die mond en borsten, waard gekust,
Bekoren niemand dan met lust
Tot God en Jezus, nu verhoogd.

1 644-45, 1647-48 en 1648-49 wordt zijn naam vermeld onder de Schouwburghoofden.
Den 1 December 1669 werd hij in de Oude Kerk begraven; zijne verzamelingen kwamen 29 December 167o onder den hamer. Zie over hem
mijn opstel in Oud-Holland II, bl. 111-119.

5. Zag: de oudste agave heeft: zaegh. — 5, 6. ontbreken in het Gentsche handschrift. — 12. Zulks: zoodanig. — 13. 0 n s' M o e d e r : in de
oudste uitgave: ons Grootmoèr.— 17. Wat krachtig een penseel:
in de oudste uitgave: wat krachtiger penseel. — 20. Rond: dit
staat hier als kenmerk van gezondheid, in tegenoverstelling van: „ingevallen
of fletsch". Zie vs. 23 en 24. — 27. Aandachtig: godsdienstig.

—29.Dat:indeoust igave:ht.—3 Diemond borsten:
in het Gentsche handschrift: de m o n t en b o e z e m.
VONDEL VI.

6
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OP M. KRETZERS STE. MARIE MAGDALENE.

Dit haar, dat flus de voeten droogt
Van dien genaderijken Heer,
Verstrikt geen wulpsche harten meer ;
Hoe blond het dien albasten nek
40En parlemoeren rug bedekk',
En krulle om horen blanken arm.
Marie Magdaleen/ bescherm
Den Dichter, daar gij boven zit,
En aan 's Verbidders voeten bidt.

OP DEN HEER

Z Otoboor Ttritto,v"
SCHEPEN, RAAD, MEDICIJN, HISTORIESCHRIJVER EN POEET,

TE HOREN.

Horen, gij verheft uw kostelijken horen
Op uwen Velius en grooten Ingeboren,
Den trouwen Cicero in uwen kloeken Raad,
Den schrandren Klaudiaan, den wijzen Hippokraat,
Wiens artsenij den Dood ontweldigde haar lijken.
Gij kept hem door dit Beeld, maar best uit zijn kronijken.

O

5

VII. Op 23 April 163o was, in den ouderdom van acht en vijftig jaren, te
Hoorn overleden Theodorus Velius, Geneesheer, Lid van den Raad, geleerde, dichter, enz., en vooral beroemd door zijn Chronyck van Hoorn, zijn
geboortestad, aan Welke talrijke uitgaven te beurt vielen.

36. D i t: in de oudste uitgave: h e t. — F 1 u s: hier voor : „eenigen tijd
te voren." — Droogt: om 't rijm voor dr oogd e, en niet goed te keuren. — 38. Het Gentsche handschrift heeft : wulpsche zielen. — 39. Dien:
de oudste uitgave heeft: den.— 43. Den Dichter, daar gij boven zit:
de oudste uitgave heeft : en help den d i c h t e r. — Oft Theodoor Velius.
4. Klaudiaan: Claudianus, een beroemd Latijnsch dichter, die onder de
keizers Theodosius en Honorius leefde en bij hen zoo zeer in aanzien stond,
dat zij hem te Rome een standbeeld lieten oprichten.

OP HET OVERLIJDEN VAN GEERAART VOSSIUS. 83

OP HET OVERLIJDEN
VAN DEN HEERE

Al

etrumi Tosoius,vm

KANONIK DER AARTSBISSCHOPPELIJKE KERK TE KANTELBERG, EN DER
HISTORI1N PROFESSOR T'AMSTERDAM.

AAN

IZAK VOSSIUS,
Historieschrijver van Holland en Zeeland.

U gaat de gladde ploeg
Van 't snedig brein des letterkloeken
Niet meer door d'akkers van de boeken ;
De hand, die, spade en vroeg,
Te post, met onvermoeide pennen,
Plag door 't papieren veld te rennen,
Is stiff. Het honingblad
Der tonge, die, zoo mild van gaven,
Haar letterbijen zocht te laven,
Verdord. De jeugd der stad,
De bloem des Amstels, mist de stralen
Des afgeslaafden mans;
Met hem verzinkt een glans
Van Kunst, Historian, en Talen.
Wie bouwt nu Holland met
Latijnschen stiji zoo net
En even jeugdig in 't vergaren
Van 't lang verwelkte lof?
Wie graaft door al die stof

N

5
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VIII. Geeraart Vossius, de professor aan de Illustre School, aan wien
Vondel in 1640 zijn Gebroeders opdroeg en bij den dood zijner kinderen
troostliederen toezong, overleed 17 Maart 1649 en wend 22 Maart in de
Nieuwe Kerk begraven.
Van de acht kinderen, die zijne vrouw hem had geschonken, mocht niet
Len hem de oogen sluiten. Zeven waren v66r hem overleden; de achtste,

Izaak, beyond zich op dit oogenblik in Zweden, waar hij in het vorige jaar
was heengereisd.
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OP HET OVERLIJDEN VAN GEERAART VOSSIUS.
Der wereld van vijfduizend jaren
0, Izak ! eenig pand
Van Vossius, gij, die zoo verre
Om 't licht der Koninklijke sterre
Verliet uw vaderland ;
Verlaat om ons de kroon van Zweden !
Gij kunt uws Vaders stoel herkleeden,
Zijn doorgeleerd gebouw
Van schriften voort in top voltrekken,
En Moeders hart een balsem strekken,
Dat anders smilt van rouw
Op 't koude graf van haren Heere,
Geleerdheids stut, der Scholen eere.

OP HET HULDIGEN
VAN DEN HEERE

ei5ttreart (giefitr,Ix
Drost te Muiden, Baljuw van Gooiland en Weesperkarspel.

A

Lcides Bicker had, vooruit
Getreên met Amstels Staatgenooten,
Het Ne6rlandsch Krijgsgedrocht gestuit,

De waardigheid van Drost van Muiden, Baljuw van Gooiland, enz. voor
twee jaren opengevallen door den dood van Hooft, was tot nu toe onvervuld gebleven. De Staten beschonken thans daarmede Geeraart Bicker, zoon
van Andries Bicker, Heer van Engelenburg, en zulks, uit aanmerking der
groote diensten, door laatstgemelde aan den lande bewezen.
Het inwijden van een nieuwen Drost ging altijd met eenige plechtigheid
vergezeld, waaronder b. v. behoorde, dat hij, als symbool der verbintenis,
welke hij met Muiden aanging, zijn voet in een ring, geklonken aan een
steen, de „wijsteen" genaamd, en bij de brug te Muiden geplaatst, moest
steken, en in die houding den eed afleggen. Te dezer gelegenheid ging de
ten toon gespreide pracht alle denkbeeld te boven. De nieuwe Drost, op
20. V ij fdui z end jar e n: vergelijk hier den regel uit het bijschrift op
een afbeeldsel des geleerden.
Dat brein draeght heughenis van meer dan vijftigh eeuwen.
21. E enig p and: eenig overgebleven kind. — 23. 't Licht der Konin klij k e s ter r e: Christina van Zweden. — Op Geeraart Bicker. i. Alcide s
B i c k e r : Andries Bicker, Heer van Engelenburg, die den vrede te Munster
had helpen sluiten en hier met Alcides (Hercules) wordt vergeleken, omdat,
gelijk deze het helgedrocht Cerberus, hij den oorlog aan banden gelegd had.
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Met kracht aan ketenen gesloten,
Nadat het vierwerf twintig jaar,
Met koopren muil en stalen tanden,
Zoovele landen, steen en stranden,
Op aller volken halsgevaar,
Had omgewroet, en zee noch stroomen
Niet zagen dit geweld te toomen.

De Hoed der Vrijheid blonk op 't hoofd
Der zeven landen, en hun Orden,
Die, eertijds schier van hoop beroofd,
En eindlijk vrij gekend geworden,
i5 Nu met gedekten hoofde spreekt
Voor oud Kastilje en zijne tronen,
Daar Flips, verlaAn van wereldkronen,
Het hoofd door alle starren steekt,
En, met een dag van diamanten,
20
Beschijnt de Hollandsche Gezanten.

25

Wat raad om 's Vredehelds beleid,
Om Andries, onder 't puik der Helden
Des staats, voor zijne dapperheid
En goede diensten te vergelden ?
Een schip vol gouds waar niet genoeg

5 Mei van dit jaar met een talrijk gevolg van ruiters en karossen uit
Amsterdam gereden, werd te Diemen ontvangen door zes tooneelwagens,
op welke men de drie Steden van Gooiland, benevens het noodige gezelschap Goden en Godinnen en andere zinnebeeldige personages vereenigd
zag, die alle hem met gedichten verwelkomden. Te Muiden gekomen met
dien ganschen sleep, werd hij aldaar begroet door de Burgemeesters der
drie steden en opgewacht door een in 't wit gedoste maagdenschaar, die
hem den eerewijn toedronk en hem naar 't Raadhuis geleidde. Van daar
begaf hij zich naar den wijsteen, waar hij, onder een krans van nimmerdor, in welks midden zijn wapen hing, den eed aflegde. Al deze toestel
was uitgedacht, en de verzen vervaardigd, door Jan Vos. En hierbij bleef
het niet: ook op den Schouwburg te Amsterdam werden vertooningen gegeven, mede door Vos samengesteld, en waarbij insgelijks de blijde Inkomste
van den nieuwen Drost zinnebeeldig werd voorgesteld. Vondel, die van
oudsher, en nog uit de tijden der Arminianerij, grooten eerbied voor
Andries Bicker koesterde, liet deze gelegenheid niet ongebruikt voorbijgaan
om hem zulks te betuigen, door de huldiging van zijn zoon met dezen
fraaien lierzang te vereeren.
12. Orden : is hier 't enkelv. en staat voor: Staten-Generaal. — 15. M e t
gedek ten ho ofde: zinnebeeld der vrijheid, welk woord, in Vondels
dagen, toen men er zijn ware beteekenis nog niet aan ontnomen had, hetzelfde wilde zeggen als : „onafhankelijk gezag." — 17. V erl a6, n : overladen.
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30

Bij zulk een vroomheid opgewogen ;
Men loont ze niet met 's lands vermogen,
En of 't vermogen zwaarder woeg,
De prijs, waarnaar de Bickers streven,
Is 't Vaderland ten roem te 'even.

Maar Holland zeit: ten minste laat
Een teeken van erkentenisse
Dan vrijen mijn bevrijden Staat,
En schuldbekennende gewisse,
Van opspraak en ondankbaarheid,
35
Eer Reden ons die schandvlek toone;
Men eer' Bien Vader in den Zone :
Het Drostambt heeft naar hem gebeid ;
Hij zette zich op 't huis te Muiden,
40Tot veiligheid van land en luiden.
Op deze billijke uitspraak hief
Het Slot zijn kruin op, uit de boomen ;
De zon was Gooiland nooit zoo lief,
Al brak ze door met guide zoomen,
45 Als zulk een stem, met lust gehoord
Langs al de Vecht en Gooische kusten.
Drie steden en hun dorpen rusten
Op deze nieuwmaar ; roof en moord,
Baldadigheid en burgerplagen
50
Verlaten fluks hun hol en hagen.

55

6o

Der bijen Koning gaat te veld,
Daar d' open lucht, niet meer bedorven
Door hitte of rijp, den honing smelt.
Hij haalt de boekweite in zijn korven.
De koele dauw verkwikt het zaad,
En 't gras het vee, en spant den uier.
De huisman ploegt en zaait niet luier,
In 't krieken van den dageraad.
Groot Bussum, 's-Gravenland en andren
Onthalen op dit feest malkandren.
Aanvaard het zwaard, o jongeling !
Dat dit gezegende geweste,

26. Vroomheid: dapperheid. — 28. En of: zoo al. — 33. Vrijen:
bevrijden. — 47. Drie steden: Muiden, Naarden en Weesp. —5o. V e rlaten fluks hun hol en hagen: ruimen 't land. — 5 9. Groot Buss u m, 's-Gravenland: hier voor Gooiland.
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Verdadigd door uw deugd en kling,
U loof, gelijk 't Gemeene Beste
Uw onvermoeiden Vader looft,
In ooreloge en tijd van vrede.
Bescherm het recht van land en stede,
Versterk der onderdrukten hoofd,
Betoom den moedwil door de wetten ;
Zoo zal de Faam uw lof trompetten.

pti600nt
VOOR

JOAN DE WOLF

EN

AGNES BLOCK .x

Gnes' hart lag hard bevrozen,
Als de Noordas, daar de zon
Nooit violen, nochte rozen,
Blad noch bloesem winnen kon.
Liefde ontdooide in dit geweste
Nooit de lente van haar tijd,
Die men schat het allerbeste,
Waardig zeven jaar gevrijd.
Zonder wulpsch vermaak te zoeken,
Sloeg ze 't oog op lof en deugd,
Hield gesprek met stomme boeken,
Stichters van haar stille jeugd ;
Van de wereld afgescheiden,
In haar kamer en vertrek,
Schuwde ze al die strikken leiden
Voor een stilte, zonder vlek.
Minnen, jawoord, bruiloft, huwen
Vlood ze, als spinnen en venijn.

A
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X. Op den 2den Mei 1649 trad Vondels neef Hans of Joan de Wolff
voor de tweede maal in den echt met een tweede juffrouw Block, een nicht
van zijn overledene vrouw. De bruid heette Agnes en telde nog geen twintig
jaren, daar zij op den 29sten October van 't jaar 1629, en wel te Emmerik,
was geboren. Zij was de dochter van Arend Block en van Ida Rutgers,
en had twee broeders: Antony, die met Agneta Leeuw, en Dirk, die met
Barbara Leeuw trouwde — en twee zusters, Nelleken, gehuwd met David
de Neufville, en Ida, gehuwd met Jakob Linnigh.
1. Hart lag har d: weder de oude zucht tot woordspeling.
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Konnen maagden feesten schuwen,
Daar ze toe geschapen zijn ?
Kan een maagd de liefde haten,
Die haar oorsprong neemt uit God,
En de menschelijke staten
Onderhoudt door 't huwlijkslot ?
25
Deze spruit kan niet begrijpen
Hoe men dwaal' van 's vrijdoms streek
Om dien diamant te slijpen,
Valt een diamant te week.
Niemand durf van vrijen momplen.
Wie dit opwerpt, blijft verdacht,
30
Dat hij haar wil overromplen,
Zoo ze sluimert op de wacht.
Toen ze in slaap viel, daar de boomen
Ruischen langs de singelgracht,
Had ze eens angstig liggen droomen,
35
Hoe een Wolf, bij donker nacht,
Haren schoot een Lam ontrukte,
En verslond 't onnoozel Lam.
Denk eens, hoe de Maagd dit drukte,
40Eer ze 't loos bedrog vernam !
Evenwel, dat droomen plantte
Diep een voetspoor in haar zin,
Schoon ze zich hier tegens kantte,
Somtijds meer en somtijds min.
Als de rechte wedergade,
45
Die nu aan haar zijde zit,
Smeeken kwam am haar genade,
Docht ze weer : „Wat Broom is dit ?
Ai, wat onrust komt me kwellen ?
50
Ziet de Wolf naar Lammers uit,
Die men nit mijn naam kan spellen ?
Wat of 't voorspook nu beduidt?
Weg, gij wolven, leeuwen, beren,
Laat d'onnoozelheid in rust;
Gaat in 't wilde woud verkeeren,
55
Eenzaam leven is mijn lust."
Om haar hardheid te verzachten,
En te temmen 't schuw gemoed,
Vloeide een star in haar gedachten
60
Met een minnelijken gloed.
20

59, 6o. Versta: een lieflijke ster ontstak een zachten minnegloed in het
gemoed van Agnes.
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Vrijer ! laat dit vier niet dooven,
Dat ge uit Agnes' oogen schept,
Nu gij zulk een star daar boven
Aan den rijken hemel hebt.
Zie haar boezem reede ontlaten,
Zie hoe 't ijs om 't hart versmelt ;
Hoe ze luistert onder 't praten,
Door een minnelijk geweld,
Meer en meer tot u genegen.
Wanhoop niet aan uw geluk ;
Want gij vrijt niet zonder zegen.
Blijdschap kroont al 's minnaars druk.
Eindlijk bindt hij ze aan de schakel
Van zijn tong, gelijk zijn Bruid,
En dat Lang gewenschte Orakel,
't Jawoord, zucht ze al stenende uit.
't Is nu uit met al het weigren
En ontveinzen, 's vrijers kruis ;
Zie het Bruigoms hart nu steigren.
Hij verwacht de Liefste thuis.
Op 't gezegende veroovren
Van dat zuivere Kasteel,
Strooit de Mei zijn groene loovren,
Vlecht de Mei een bloemprieel,
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Voor de blakende echtgenooten,
Voor het overtrouwe paar,
Dat in vriendelijke loten
Aan zal winnen, jaar op jaar.
Laat uw min nu adem halen,
Schoone Bruid en Bruidegom !
Op 't gezang van nachtegalen :
Gaat in 't bruiloftsheiligdom,
En vermeerdert d'Amsterdammers,
In het minnende seizoen:
Mengt de Wolven en de Lammers,
's Winters, zomers, even groen.

65. Ontla ten : gelukkig gekozen woord, evenals men in 't vroege voorjaar zegt, dat het weer, de grond ontlate n, d. i. : „langzamerhand van de
ijskorst of het hal bevrijd worden" ; zoo wordt dit bier op den maagdeboezem van Agnes toegepast. — 95. Men herinnere zich steeds, dat Agn a
een „Lam" beteekent en de speling met de namen van Bruid en Bruidegom deed zich alzoo vanzelve en ongedwongen voor.
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wAARIN DE LIEFDE DEN WOLF EN HET LAM VERBINDT.
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E vredetijd, die lang moet duren,

Vereenigt strijdige naturen ;
Het woud vergeet zijn wilden aard ;
De makke kudde is niet vervaard
Noch schuw. Onnoozle en wilde beide
Verzamen in een zelve weide ;
Daar leidt de Liefde, met haar hand,
Den Wolf en 't Lam aan eenen band.

3 tiitejactr Us (Priatabonto
VAN DEN HEERE

PHILIPPUS ROVENIUS,)u
Aartsbisschop van Philippen, Apostolischen Stedehouder.
DEN XXVII. VAN JUNIUS M. DC. XLIX.

Aalt omlaag, gij Offerengelen !
Helpt me loof en bloemen strengelen
1.) Tot
feestoenen ! valt aan 't werk ;

5

Siert gewelf en koorpilaren ;
Overkranst de hooge Altaren ;
Kleedt met groen de Vorster kerk !

XI. Na het overlijden (1614) van den Apostolischen Vicaris der Nederlanden, Sasbout Vosmeer, werd dat Vicarisschap door Paus Paulus V opgedragen aan Philippus Rooveen of Rovenius, die 17 October 1620 de
heilige wijding ontving onder den titel van Aartsbisschop van Philippi, en
sedert, op de voordracht der Aartshertogen Albertus en Isabella, tot Aarts1. De v r e d e t ij d: zinspeling op den vrede, te Munster gesloten. -8. Den Wolf en 't Lam : dezelfde allegorie, welke Vondel in zijn bruiloftsvers ontwikkelde. — 7ubeljaar des Priesterdoms, enz. — 6. De Vorster
kerk: de Abdij te Voorst, in of bij Brussel gelegen.
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Want Philippus schijnt herboren,
Nu de zon (die hem, gekoren
Tot den Priesterlijken staat,
Hier Gods Offer in zag wijden)
Van de kimmen op komt rijden
Met een schooner dageraad ;

Nu de zon met blijder oogen,
Blijder stralen, koor en bogen
15 Komt vergulden door het glas;
Om den Godsdienst te vergulden,
Daar hij eerst voor 's volleks schulden
Offerde en gebeden las ;

20

25

30

Nu, begroet van feestgenooten,
Hij den eeuwring ziet gesloten
Van zijn wettig Priesterschap.
Vijftig jaren, reé verloopen,
Sluiten hem uw tronen open,
Wijzen hem een hooger trap ,
Na veel zweets en zure stappen,
Slavernij in wetenschappen,
En getrouwen Herders plicht.
Had ik Davids harp en lippen,
'k Holp den mijter van Philippen
Kronen met een Neèrduitsch dicht.
Rijn en IJsel, bet te gader,
Danken zijn geleerden vader,
Die, ontvonkt door uwe vlam,

bisschop van Utrecht was aangesteld. Een geruimen tijd had hij zich in
het Sticht opgehouden en van daar ijverig zorg gedragen voor de belangen
der aan hem toevertrouwde kudde, totdat hij in 1640, op aanklacht van,
den Schout, door den Raad van Utrecht uit de provincie gebannen en genoodzaakt werd het land te ruimen. Sedert had hij zich deels te Rome,
deels in de Spaansche Nederlanden opgehouden, o. a. te Brussel, waar hij,
in dit jaar, op vier-en-zeventig-jarigen ouderdom, binnen de Abdij van
Voorst, het vijftigste jaar van zijn priesterschap vierde, en, als men 't noemt,
de „gulden Mis" deed. Te dier gelegenheid gaf hij aan iemand, die hem
geluk wenschte, „dat hij zoo vele jaren de goddelijke Offerande had opgedragen", het navolgende antwoord: „het is waar; ik heb het al vele jaren
gedaan; doch het ware te wenschen, dat ik het maar twee jaren wel en
behoorlijk gedaan had."
31. R ij n en IJ s el: het Sticht en 't Oversticht.
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Voor ons' Bondkist heeft gezongen,
Toen de wolven 't Lam besprongen,
Dat den mensch verzoenen kwam.

Sasbout, voorzaat en zijn ouder,
Zag Roveen, als Stedehouder,
Zijn Apostelsch spoor betreen ;
40Marcellijn, met Lebuijnen
En Plechlijn, hem 't land beschijnen,
Daar ze wandelden voorheen.

45

50

Willebrord scheen weer te leven,
Toen dien nazaat wierd gegeven
d'Oude staf van 't Bisschopdom,
Daar hij d'eerste kerken stichtte,
Eerst het Heidendom verlichtte,
En den afgrond maakte stom.
Hebt gij ooit, verheugd en blijde,
Aan des ouden Vaders zijde
't Lam uw wierook toegezwaaid,
Hem gezegend, begenadigd,
En in angst en nood verdadigd,
Daar de Hel haar onkruid zaait ,

37. S asb out: Sasboldus Vosmarus, die v66r Rovenius het Aartsbisdom
had bekleed. — 40. Mar cell ij n: Mar cellinu s, of, gelijk hij ook genoemd wordt, M arch el m u s, was een kweekeling van den grooten Geloofsapostel en Kerkvoogd Willebrordus. Met Lebuinus naar den IJsel gezonden
om het Evangelie te verkondigen, overleed hij, in 't laatst der achtste eeuw,
te Oldenzaal, en werd te Deventer begraven. Zie Batavia Sacra I, 467. —
Lebu ij nen: Lebuinus of Lie fw ij n was een Angelsaks, die met Marchelmus naar 't Oversticht reisde om er de ware leer voort te planten.
Een kapel, door hem gesticht te Hiulpa of Wulpe, en een kerk, later niet
verre van daar aan den IJsel gebouwd, gaven aanleiding tot de stichting
van Deventer, in welke stad hij begraven werd en later als Beschermheilige vereerd. Zie Batavia Sacra I, 472. — 45 Plechl ij n : Vondel bedoelt hier Plechelmu s, een Schotschen monnik, die, onder de regeering
van Pepijn van Herstal in de Nederlanden gekomen, het klooster Bergen
aan de Roer hielp stichten en ook aldaar begraven werd. De Kanunniken
van Oldenzaal beweerden echter, dat zij, door de gift van Bisschop Balderik, in 't bezit gekomen waren van zijn lichaam en plachten zijn geboortedag te vieren op 15 Juli, in hun Parochiekerk, welke hem is toegeheiligd.
Zie Batavia Sacra I, 418. — 49'55 . Versta : Hebt gij, Offerengelen, voortdurend den ouden Willebrord ter zijde gestaan om het Lam wierook toe
te zwaaien, hem gezegend, begenadigd en in angst en nood beschermd
tegen Satans boosaardige listen ?
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Daalt omlaag, o Offerengelen !
Helpt me 's Herders eeuwkrans strengelen,
Op zijn Gulden Misgetij,
En gelei hem, wijs en simpel,
Daar men kreuken zet noch rimpel,
Nimmer droef, en eeuwig bl ij !

Cgt booblicar
VAN DEN HEERE

GERBRAND NICOLAASZ. PANCRAS.XII
Burgemeester en Raad van Amsterdam.

U volgt de stad in rouw, bij paren,
Den burgemeester, die, het kruis
Der stad versierende, acht paar jaren,
Een toevlucht was van menig huis ;
Een blijde troost der ouderloozen.
Wat mist de burgerij aan hem
Een burgerman, door 't lot verkozen !

N

5

Wat derft de Raad een trouwe stem,
De Stoel een vreedzaam Stoelgebroeder,
XII. In November 1649 overleed Gerbrand Nicolaasz. Pancras, die zijn
vaderstad vele jaren in verschillende betrekkingen gediend had. In 1634
werd hij aangesteld tot Raad, en in het volgende jaar gekozen tot Schepen
en in 1639 als Burgemeester, welke laatste waardigheid hij nog bekleedde
gedurende de jaren 1640, 1642, 1643, 1645, 1646, 1648 en 1649.
Den 25sten April 1613 werd zijn ondertrouw aldus in de kerkelijke
registers opgeteekend: „Gerbrand Claesz. Pancras, oud 22 jaer, wonende op
't Water, geassisteerd met Anna Pancras zijne moeder en Steven Fransz.
zijn oom en Aeltje Michielsdr., oud 20 jaer, wonende op Monkelbaens
burghwall, geassisteerd met Michiel Cornelisz. Blaeu, haer vader, en Vroutje
Jans, haer moeder."
Op het huwelijk van hun zoon Claes (4 Juli 1645) dichtte Vondel een
bruiloftszang.
58. S imp el: eenvoudig, onnoozel, schuldeloos. -- De doodbaar van, enz.
3. Het kruis der stad versierende acht paar jaren; zestien
j aar op 't kussen gezeten hebbende. — 7. Een burger ma n: een man,
die de burgerij voorstaat, een man, naar den wensch der burgerij, —
't Lo t: stemming, verkiezing.
2,
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Een zachten band, die 't al verbond !
Oprechte Pancras! ieders hoeder,
Wij kussen uwen kouden mond,
Den adem van den lieven vrede,
Die uit uw lippen vloeien kwam,
Tot heil van Neérland en uw stede.
Het t'zamenloopende Amsterdam
Zag onder u den grondsteen leggen
Van 't nieuwe Raadhuis, dat nu rijst,
En stelt het aan der Ouden zeggen,
Wat werk zijn meester billijk prijst.
Gij holpt, nog v66r uw einde, sterken
De bondgenootschap met de kroon
En Majesteit van Denemerken,
En zaagt ons' vrijheid aan dien troon
Verknocht, ten steun der zeven Landen
En al de rijken van de Zont.
Wij dragen u op onze handen,
Terwijl ,,de rouw ons' harten wondt,
Te kerke, droef en ongeduldig,
0 Burgervader, goed van aard !
Wij blijven lof den grave schuldig.
De sleutels van de poort, bewaard
Tot op den oever van uw leven,
Ontvangt het Raadhuis, met de maar
Van uwen dood, te vroeg beschreven
Met inkt van tranen op uw baar,
Waar neffens onze Heeren gingen.
Leef lang in uw nakomelingen !

16. Het t'zamenloopende Amsterdam: de burgerij van Amsterdam, in grooten getale te zamen geloopen. — 57. 0 nder u: onder uwe
regeering. — 24. 0 n s' v r ij heid: hier voor „onze Sta.at". — 26. E n a 1
de r ij ken van de Zont: lees: „en van al de rijken" enz. — 35. Versta :
wij hebben ons nog te kwijten van den plicht uw lof op uw graf te schrijven. — 35, 36. Be s chr e v en.... op uw baar: op uw lijkstaatsie genoodigd. — 37. Bij Welke lijkstaatsie de Burgemeesters en Raden tegenwoordig waren.
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KONINGIN CHRISTINE. xi'
TOEN HET HARE MAJESTEIT BELIEFDE DE NEDERDUITSCHE PO1ZY
MET DE GOUDEN KETEN EN KONINKLIJKE
MEDAILLE TE VEREEREN.

VIRG.

Semper honos, nomenque Num, laudesque manebunt.
I j Oe rijst mijn dicht! de Groote Koningin,
Zoo hoog in 't goud op 's Vaders troon gezeten,
Vereert uit lust ons' Duitsche Zanggodin
Haar eigen beeld aan eene gouden keten.
De woestheid heeft d'aloude Hengstebron
In 't Oost gestopt: die borst weer uit in 't Weste:
Maar nu verhuist de grijze Helikon
Uit Latium in 't Noorden op het leste.
Christine voert de Kunsten in haar Rijk :
Zij bouwt den stoel der Letteren in Zweden.
Het Negental vindt daar een vaste wijk :
Daar koestert zij de burgerlijke zeden.
Apollo stelt zijn Tier in 't hofgewelf
Van dees' Vorstin, en mengelt zijn laurieren
In haren palm: Men zwijg van Philadelf,
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XII. In 1647 had Vondel Koningin Christina van Zweden bezongen in
een gedicht, getiteld: Afzetsel der Koninglycke printe, voor hetwelk hij door
tusschenkomst van den Agent van Zweden, Michiel le Blon, beloond werd
met een gouden keten en medaille, volgens Brandt „ontrent vyf hondert
guldens waardigh."
S emper hono s, enz., d. i.: „uw eer, uw naam, uw lof zal t'allen tijd
beklijven." De plaats is uit Aen. I, 613. — 5, 6. De zin is: de Turken
zijn thans meester in 't Oosten, en daardoor wordt, in het voormalige Griekenland, de dichtkunst, die er vroeger bloeide, niet langer in eere gehouden;
doch haar bron ontspringt thans weder in het westelijk Europa, waar men
zich vormt op het voorbeeld der Ouden. — 15. Philadel f: de Koning van
Egypte, Ptolomeus Philadelphus, was een groot voorstander der letteren, en
bracht to Alexandria die beroemde boekverzameling tot stand, welke Osmar
later door den brand vernielde.

96

DANKOFFER AAN KONINGIN CHRISTINE.

En zijnen schat van boeken en papieren :
Zij zamelt zelf de Grieken en Hebreén,
Latijnen, en geburen der Latijnen,
En spreekt met elk in zijne spraak gemeen.
Wat Babylon, om uitgeleerd te schijnen,
20
Wat ooit Chaldeeuw aan Alexander schonk,
En hij den Prins der letteren bestelde,
Dat hooft ze hier, dat zet ze hier te pronk,
Ook vonden, daar geen Oudheid van vermeldde.
Dees' zeilsteen der Geleerdheid strijkt noch raakt
25
Geen edel hart, al schuilt het nog zoo verre,
Dat derwaart niet getrokken wordt noch haakt
Naar 't licht der Noordsche en eerst opgaande Starre.
Toen Venus lest, zoo hoog in 't Noorden, haar
De boeken zag, als in slagorde, zetten,
30
Och, riep ze, zoon, verwacht hier geen altaar,
't Is nu geen tijd uw pijlen scherp te wetten
Op deze borst, die al te spade ontdooit.
Dees' Pallas, uit haars Vaders brein gesproten,
Ontbreekt nog tijd, eer 't werkstuk is voltooid,
35
Hetwelk zij eens heeft in haar geest besloten,
Haar grooten geest, die werelden omvat,
Als d'Oceaan onmetelijke stranden.
Hoe rijst, hoe wast haar vaderlijke stad !
40Hoe vloeit hier 't yolk naar toe uit alle landen !
Amfion heeft zijn Theben dus gebouwd
En duizenden aan zijne tong verbonden.
De schepter, aan een dochters hand vertrouwd,
Heeft mans verstand in jeugdig brein gevonden.
De voorgang zet den onderdaan de maat
45
En regel van zijn wandel en zijn leven.
Zij luistert naar de Wijsheid , al de staat
Naar 't voorschrift, dat haar andren lust te geven.
21, 22. Lees : wat ooit Alexander aan Aristoteles in last gaf, te plaatsen
in zijne boekerij. — 23. Dat hooft ze hier : daaraan schenkt ze hier een
woonplaats, huisvesting. — 24. Vonden: dichtwerken, geleerde vindingen.
De zin is : Christina trekt, als een zeilsteen, alle edele harten tot
—25-7.
zich, en geen daarvan, hoe verre ook verwijderd, dat zich niet genoopt
vindt, tot haar te komen. — 34. Dees' Pallas, uit haars Vaders
b r ei n gesproten: vergelijk Afzetsel vs. 36, 39, waar 't zelfde beeld woordelijk in voorkomt. — 41. Amfion heeft zijn Theben dus gebouwd:
Amphion bouwde Thebe, volgens de fabelen, door 't spelen op zijn Tier,
waarop de steenen vanzelf zich ordenden : — de bedekte zin dezer fabel
is, als men beseft, dat hij de zeden der inwoners beschaafde. — Dat Vondel
hier en elders Theb en schrijft en niet T h e b e, is om 't Lat. meerv.
T h e b a e terug te geven. — 44. Deze regel vormt geen gezonden zin. Er
behoorde te staan : „in vrouwlij k brein" of „in 't jeugdig brein".
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En hieruit groeit d'eenstemmige muzijk
Van groot en kleen, van meerder en van minder.
Zoo draaft het al, gelijk en ongelijk,
Op eenen trant : zoo lijdt de Staat geen hinder.
Gelijk een geest al d'elementen knoopt
En underling de strijdigheid der dingen
Verbindt, terwijl de Hemel ommeloopt,
En slaat een ring om zoo verscheiden ringen;
Gelijk een geest, een eenige oppermacht,
Het al doordringt, en matigt de seizoenen,
Den dag verlengt, verkort den langen nacht,
Waardoor men 't jaar verjongen ziet en groenen;
Zoo dringt zij 't al, gelijk een Godheid, door :
Een ieder voelt de kracht van hare stralen,
Een zacht geweld: een ieder houdt het spoor
Van zijnen plicht: geen ambt verlaat zijn palen,
Wat strooit men dat het eene Majesteit
Niet voegt te staan in top der boekgeleerdheid.
Zij heeft dit met oraaklen wederleid,
En stopte vroeg den mond van dees' verkeerdheid.
De wetenschap ontvangt in haar de kroon,
Zoo dikwijls zij zich spiegelt in kronijken.
Hoe bloeit de kunst in Koningen zoo schoon,
Die, hoog in eere, in ijver niemand wijken !
En Plato mocht wel roemen op 't geluk
Der Staten, daar de Grooten wijsheid schaffen.
Het Koningdom strekt niemand tot een juk,
Daar Themis weet van loonen en van straffen.
Eneas zag Elize door 't gewoel
Der menschen hene aldus den troon bekleeden.
De balling hoorde een Godheid uit den stoel,
Die hem ontving, en troostte op zijn beden.
Gustavus' telg elk ding op zijn waardij
Wil schatten, en gebruiken en ontbeeren.
Zij draagt om 't yolk den last der heerschappij,
En leert zichzelve, om 't gansche rijk te leeren.
De Noordstar strekt aldus bij nacht op zee
Een heldre baak voor die de zee bevaren:
Zij wijst de streek, de haven en de ree,
En baant den weg in sporelooze baren.
Maar strijk, mijn pen : hier zit de wijze Maagd,

57, 58. Het Ovidiaansche
Hens agitat molem et magno se corpre miscet.
72. In ij v e r: ij v e r heeft hier de beteekenis van s t u d i e, gelijk ook 't Lat.

studium en ons ij v e r 't zelfde zijn. — 77. Elize: anders Dido genaamd.
Vergelijk hier Aen. I, 5oo seq. — 89. S t r ij k, m ij n pen: leg u neder.
VONDEL

VI.
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Gewapend met haar schriften in den tempel,
Bekranst met loof, dat blonde olijven draagt.
Genaak ze, en eer Minerve op haar drempel.
Godin van Nieuw Athene, ontvang dees' gaaf,
Het offerdicht, waarmede wij u danken
Voor uwe gunst: o Dochter van Gustaaf,
Uw hooge roem verdooft ons' lage klanken.

95

Vierooll
VOOR

CORNELIS EN ELIZABETH LE BLON,xiv
TOEN ZE DOOR LAST VAN HUNNEN HEERE VADER, DEN AGENT,
MIJ DE KONINKLIJKE KETEN EN MEDAILLE
VAN KONINGIN CHRISTINE OM DEN HALS HINGEN.

At wierookgeur van dankbaarheid
Vereert mijn overtuigd geweten,
Die met den glans en majesteit
Der koninklijke en gouden keten,
En d'eere van dit schoonste beeld,
't Welk aller vorstenharten steelt,
Mijn hals vergulden, daar we zongen:
Dat vrouw Christine lange leef,'
En hooger dan de wolken zweef,'
Op 't blad van allerhande tongen ?
Wat gaf me toen dees' weldaad stof,
Te wenschen dat uws vaders lof
En gunst ten hove altijd vermeere!
De Rijnsche nektar en zijn deugd
Gaf sporen aan de tafelvreugd,
Totdat de midnacht, zelf verschenen,

W
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XIV. Het opschrift boven dit gedicht en de toelichting bij het voorgaande
duiden genoegzaam de aanleiding tot het ontstaan er van aan.
1-7. Lees : welken wierookgeur van dankbaarheid zal mijn overtuigd geweten vereeren aan hen, die mijn hals, enz. — 2. M ij n over tuigd g ewe te n: versta: de overtuiging mijns harten van de dankbaarheid, welke
het schuldig is, of wel: de overtuiging voor mijn eigen geweten van de
oprechtheid mijner dankbaarheid. — so. 0 p 't blad van allerhande
t o ng en: sierlijk, voor „op alle tongen".
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Uit 's Hemels top en hoogsten trans,
Ons scheide, en lichte met zijn glans
Door alle schemeringen henen.
Ontvang dien geur, gezegend paar.
Uw afkomst bloeie jaar op jaar !

OP DE

atterfacts ber ZurRocOt T foie.'
AAN

VENETIt .
HOR. Vix una sospes navis ab ignibus.

E Leeuw van Holland, niet gezind
Meer Christensch bloed te ' storten,
Loopt met Sint-Marcus-Leeuw, voor wind,
Den Turk zijn vleugels korten,
En geeft hem, onder Uwe vlag,
Bij Smirne trotsch den koningsslag.

D
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Daar left d'erfvijand ankervast
En hobbelt op de baren,
Terwiji zijn Maan van hoogmoed wast,
Die niemand denkt te sparen.
Alreé heeft Ottoman zijn hoofd
De kroon van Candie beloofd.

XV. Dit gedicht doelt op de luisterrijke overwinning, door Giacomo Riva,
opperbevelhebber der Venetiaansche vloot, op de Turken bevochten. Hij
verbrandde een groot gedeelte der Turksche vloot in de baai van Fochus
en veroverde ettelijke schepen.
Bij de Venetiaansche zeemacht bevonden zich ook eenige Nederlandsche
schepen.
2o. Dien geur: namelijk van den „wierook", zie vs. 1. — Op de Neerlaag der Turksche Vlote. V i x u n a, enz. : d. i. : „nauwelijks bleef een enkel
schip van de vlammen bevrijd." Zie HORATIUS Carm. 1, XXXVII : 13. I, 2. Niet gezind meer Christensch bloed te storten: dewijl de
vrede met Spanje nu gesloten was. Die rust zou echter niet van langen
duur zijn. — 5. 0 n d e r Uwe vlag: t. w. van Venetic. — 6. Den koningsslag: den beslissenden slag. — 7. D' e r fv ij an d: zoo noemt Vondel
meer de Turken. -- 1 1. Ottoman: hier synoniem met : Turk.
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De Tarter, stout op deze vloot,
Komt draven recht op Polen,
Hij dreigt ons bier met hongersnood,
Vermeet dat land in kolen
Te zetten, en eerlang zijn moed
Te koelen aan 't Sarmaatsche bloed.
Maar God, die d'eer van 't Christendom
Nog handhaaft onder 't schreien,
Sloeg zelf in 't Hollandsch hart de trom,
Om tegens honderd gleien
En galeassen wel getroost,
Een kans te wagen in het Oost.
De Batavier, vanouds gewoon
't Romeinsch Gebied te sterken,
Trekt weder op, en spant de kroon
Te water met zijn vlerken,
Tot afbreuk van het Turksch gewest,
En voorstand van 't Gemeene Best.
De Bassa schimpt op 't kleen getal,
Op vijftien oorlogsschepen,
En stoft: „Wij zullen ze in de val
Des inhams zien benepen."
Zij komen echter voor den dag,
En Riva voert ze naar den slag.

De Sultan dondert zonder nut
Met zwangere kortouwen.
De bliksem van ons grof geschut,
40Geschoten met betrouwen
Op een gezegende overhand,
Zet schip bij schip in lichten brand.
Zij kappen d'ankers buiten hoop,
En drijven d'een op d'ander.
13. Tarter: evenzeer voor Turk.— 21. Sloeg zelf in 't Hollandsch
hart de t r o m: deed het hart der Hollanders in krijgslust ontbranden. —
3o. Hier speelt Vondel waarschijnlijk met het woord Gemeene Best, dat
even goed op „de Republiek Venetic", als op 't „algemeene welzijn" kan
slaan. — 32. V ij ftien oorlogsschepen: volgens den Venetiaanschen
geschiedschrijver Nani werd de aanval door Riva met n egentien schepen
gedaan. — 36. R iv a: Giacomo Riva, de Venetiaansche vlootvoogd.
—41.
0 verh an d: overwinning.
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0, dreigementen van Euroop',
Hoe blaakt ge nu elkander !
Hoe druipt uw pek in d'oogen van
Den landverslindenden tiran !

45

De snelle wind komt zelf de Faam
Met vier en stof verrassen.
Konstantinopel ziet zijn naam
En hof en stroom met asschen,
Met vonken, rook en smook bedekt,
En dat de Maan van 't Rijk betrekt.

50

Nu schrik niet meer voor Mahomed,
Noch Agars Vorstendomen :
Als d'Opperste den Leeuwsklauw wet,
Is 't met hun omgekomen.
Gij ziet hoe Faro's heir verdrenkt,
Nu d'Opperste U de zege schenkt.
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Op bot Teibtrittoorb
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GROOT-BRITANNILXVI

Quw causa indigna serenos
Redavit vultus?

V

Ermomde Lucifer had door zijn Parlement
Den Heer het zwaard ontrukt, de Kerk en 't Hot geschend,
En dat gezalfde Hoofd, na 't bloedig t'zamenrotten,

XVI. Karel I was den Osten Februari 1649 op het schavot ter dood gebracht. Aan dit feit, dat in hooge mate de verontwaardiging van Vondel
opwekte, dankt bovenstaand gedichtje zijn ontstaan.
45, 46. De zin is : o gij schepen, die Europa zoo fel bedreigdet, zoo
steekt gij nu elkander in brand. — 49, 50. De gedachte is recht dichterlijk : de vonken en het stof der brandende schepen, door den wind naar
Konstantinopel gedreven, melden aldaar de nederlaag der Turksche vloot,
sneller dan eenige bode 't had kunnen doen. — 56. Agars V o r s t e ndome n: de Arabische of Mahomedaansche stammen, als afkomstig van
Ismael, Hagars zoon bij Abraham. Het meerv. domen voor dommen is
om 't rijm en ongewoon. — Op den Vadermoord in Groot-Britannia: deze
titel werd in de latere uitgave verwisseld met dien van : O de Koningdooders van Engeland. — Q u ae causa in di g n a caet.: welke onwaardige
oorzaak heeft de heldere gelaatstrekken beneveld? Zie Aen. II, 285. —
1. Vermomde Lucifer: Cromwell. — 2. Geschend: geschonden.
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Gekocht van Judasbloed, den droesem van de Schotten,
Als hij de moordbijl klonk door 's Konings hals en kroon.
Zoo bouwt het Helsche heir in 't Engelsch rijk zijn troon.

5

Tristius haul illis monstrum, nec savior ulla
Pestis, 4. ira Detim Stygiis sese extulit undis.
OP

bl ficto 5341#1 be ptbicio.
AAN

MICHIEL HINLOPEN.XVII
Rechtsgeleerde.

1 ichiel, die onlangs, naar uw wenschen,
Doorzaagt het bloeiende Florensen,
En 't hof van Kosmos' vroom geslacht ;
Het recht van onrecht leerde schiften,

5

I()

En uit Tuskaansche en Roomsche schriften
Een schat van lessen overbracht :
Nu volg me weder naar Tuscanen,
En trek met mij een kleed van tranen
En bloed en jammerklachten aan.
Hier wordt een Ilias geboren,
Uit ramp, den Medicis beschoren,
Waardoor ze naar de starren gaan.

XVII. Het werk, waarop dit gedichtje doelt, was getiteld : Rampsaligheden der verheffinge van den huize van Medicis en na den dood van
Hooft onder diens papieren gevonden ; het werd in 1649 voor de eerste
maal uitgegeven.
4. Verkocht door Judasbloed: De Schotten hadden in 1647
's Konings zaak verraden en hem overgeleverd aan het Parlement. —
Tristius h a u d illis caet. : deze plaats, die in Aen. III, 214 en 215 voorkomt, is door onzen dichter zelven later aldus vertaald :
Geen lantgedroght zoo helsch: men vont noit slimmer pesten.
De wraeck der Goden broghtze uit Plutoos stoel en nesten.
Het wordt aldaar van de „Harpijen" gezegd. — Op d'Ilias van de Medicis.
Ilias: Vondel geeft hier aan het werk van Hooft den naam van Ilias,
omdat het, evenals het dichtstuk van Homerus, het verhaal behelst van een
reeks van jammeren en wederwaardigheden. Zoo spreekt men ook heden
ten dage nog van een Ilias van plagen, een Ilias van rampen:
voor : „een treurverhaal", ook wel „een aaneenschakeling van tegenspoeden." —
lo. Een Ilias: bier staat dit woord bepaaldelijk voor „een aaneenschakeling van droeve en schrikbarende gebeurtenissen." — 12. Waardoor ze
naar de s tarr en gaan: door welke rampen zij tot hoogeren luister en
roem geraken : 't is het Lat. per a r d u a ad astr a.
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't Is ijdel dat men droomen strooie
Van Ilium en 't paard van Troje;
Van Kolchis, Thebe en Edipus.
De waarheid kan dien nacht beschamen,
Laomedonnen en Priamen,
Ulysses' tocht en Troilus.
Een Kosmos, nooit genoeg geprezen,
En Os een puikbloem uitgelezen
Ter heerschappije, zal me meer
Dan een versierde Eneas strekken,
Om een Askaan uit hem te wekken,
Den nazaat van zijns vaders eer.
Hoe soli dit huffs door zijn fortuinen!
Hoe worden hier de hooge duinen
Des Staats besprongen van een zee
Vol ongelukken en ellenden !
Waar zal een jongste lijfstrijd enden
En zalven al dit hartewee ?
Hoe kan een schalke Circe, een Bianke,
Betoovren Kosmos' brave ranke!
Bezie hoe Klytemnestre loert.
Medea moet men 't nu vergeven.
Hier brengt de disch den Vorst om 't leven :
Hier schuilt een doodshoofd in een toert.
Mistrouw vrij heilig en onheilig :
Geen kerk is zelf voor Laurens veilig:

13. D room en voor „fabelen, verdichtselen." Uit dezen en de volgende
regels — inzonderheid uit vs. 22 - kan men opmaken, dat Vondel niet
alleen de fabelen, waarmede de verhalen van de Trojaansche en Thebaansche oorlogen en de tochten van Ulysses en Eneas doorweven zijn, maar
ook die oorlogen en tochten zelven voor bloote verdichtselen hield: een
gevoelen, dat in zijn tijd verre was van algemeen te zijn. — 19. Kosmos:
Kosmus I, die in 1464 overleed en den titel verwierf van „Vader des Vaderlands". — 31. C i r c e: de e is hier stom en smelt saam met de volgende
vocaal. — Biank e: Bianka of Blanka Capelli, een jonkvrouw van edelen
huize, doch van luchtige zeden, die den Hertog Francisco, zoon van Kosmus II, tot een huwelijk met haar wist te belezen, en vervolgens met hem
stierf aan 't gif, dat zij den Kardinaal Fernando had toebereid: waarom zij
dan ook hier met Circe wordt vergeleken. — 36. Toer t: taart. Evenzoo
bij Hooft, die Bianka tot den Kardinaal laat zeggen: Uw doorluchtige
heerlijkheidt plagh deze toertjens niet quaat te vinden. Haar
gelieve d'ouwde smaak te verzoeken. — 38. Laurens: de zoon
van Kosmus I, tegen wien de Pazzi een aanslag gemaakt hadden, om hem,
nevens zijn broeder Juliaan, in de kerk om te brengen: wat ten opzichte
van den laatste gelukte.
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Hij vindt geen toevlucht aan 't altaar;
40Sicheus most bij duister sneven
Aan eenen dolk, door s t hart gedreven,
Doch Juliaan in 't openbaar.

45

50

55

6o

65

Dan schijnt de heerschappij herschapen:
Dan breekt men 't Mediceesche wapen:
Dan drijft men nit: dan haalt men in.
Wat vallen hier al ballingschappen !
Men klimt of tuimelt van de trappen.
Een ieder vlamt op zijn gewin.
Maar Alexander koelt de minne
Tot zijn bekoorzame afgodinne
Te deerlijk op een ledikant.
Men leit den jongen Kosmos lagen,
En d'oudste zwerft door bosch en hagen,
Als haat en nijd te zamen spant.
Hoe woedt de felle Razernije,
Daar Jan den moordpriem van Garsije,
Zijn eigen broeder zelf gevoelt ;
De straffe hand des vaders echter
Den zoon verstrekt zoo streng een Rechter,
En in zijn bloed het moordmes koelt !
Geen ongevallen d'afkomst schuwden.
Zij treffen mede d'aangehuwden,
En leevren aan 't uitheemsche rijk
En aangehuwde hoven spelen,
Gevoerd op bloedige tooneelen,
In rouw gekleed om lijk op lijk.
Hoe trapt Bourbon met ros en ruiter
En al het Duitsch geweld van Luiter

40. Sic heus: de echtgenoot van Dido, die zijn broeder Pygmalion om
't leven bracht, — 49. Ale xan der: Alexander de Medicis, door zijn neef
Laurens omgebracht. — 50. Z ij n bekoorzame afgodinne: bekoo rzaam en bekoorlijk staat tot elkander als eerzaam en eerlijk. De
hier bedoelde a fg odinne was een edelvrouw, op wie Alexander verslingerd was en die hij meende te bezoeken, toen hij door Laurens werd vermoord. — 67. Bourbon: Karel III, Hertog van Bourbon, Connetable van
Frankrijk, in 1489 geboren. Na zich wakker in den dienst van Koning
Frans I te hebben gekweten, werd hij door dezen met ondank beloond en
verbond zich met den Keizer tegen zijn vaderland. Door dezen aan 't hoofd
van een leger naar Italic gezonden, overviel hij Rome, doch werd bij het
beklimmen van den wal gedood, op den 26sten Mei 1527.
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De sluierkroon van Rome plat!
Vaart voort, o uitgelaten rotten!
Verdooft den moedwil van de Gotten:
Verdelgt de nieuwe als d'oude Stad:

75

De Tiber moet het toch bezuren,
Dat Clemens binnen uwe muren
Verheft het Mediceesche bloed
Door 't Sleutelambt tot aan de wolken;
Terwijl een drang van alle volken
Dien grooten Herder valt te voet.
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Maar kan de volgende eeuw gelooven,
Dat uitgedreven en verschooven,
De Moeder der Monarchen dwaal',
En zwerv', te water en te laude,
In armoede, ouderdom, en schande,
En nauwlijks haren adem haar ?

8o

Wie steent om 't weduwlijke jammer
Meedoogender dan d'Amsterdammer,
Die haar bewelkomt zoo beleefd ?
Zij sukkelt vast met smarte en pijne,
Totdat ze moede, t'Agrippijne
In ballingschap, den doodssnik geeft.
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Geslachtboom, rijk van jonge telgen,
Sta vast, en laat de Nijd zich belgen,
Dat gij de kroon der stammen spant,
Braveer den bliksem en den donder :
Gij wordt gehandhaafd tot een wonder:
Sta vast, en houd gedurig stand.
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Een print kwam ooit den Grooten Cosmus nader.

Men kent hieruit het wezen van den Vader
Des Vaderlands, en 't Mediceesche bloed.
Zijn Deugd stond pal in voor- en tegenspoed.
XVIII. Dit gedichtje is in de uitgave van Mr. Jac. van Lennep, noch
in die van Dr. J. van Vloten herdrukt.
71. V er do o ft, enz.: d w. z. overtreft de Gotten nog in moedwil. -75 . Het Medi c e e s c h e bloed: Joannes de Medicis, zoon van Laurens,
was in 1513 tot Paus verkozen, als hoedanig hij zich beroemd maakte
onder den naam van Leo X.
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OP DEN HEER TRESORIER PETER RAAP.

OP

G)tit 16ttr traoritr
PETER RAAP.xix

Eter Raap, de Tresorier,
Bouwde uit mededoogen hier
't Weduwen- en weezenhof.
Men gebruik' het tot Gods lof!

p

OP DE

attbtrectnboct3e Oorfogen
VAN DEN DOORLUCHTIGEN ROMEIN

FAMIAAN STRADA.xx

w
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At zijn vele Nederlanders

In hun letterwijsheid anders
Dan een veder, uit de wiek
Van een grijs Romein of Griek
En den ouden tijd getogen ?
Wat van verre komt gevlogen,
Wordt hier wonderlijk onthaald.
Wie met anders vonden praalt,
Laat zich dunken 't is zijn eigen

XIX. In het jaar 1648 werd aan de noordzijde van de Palmgracht of
nieuwe Braak een zoogenaamd „hofje", of gesticht tot huisvesting van bejaarden, gebouwd door Pieter Adriaensz. Raep. Deze was de zoon van
Adriaen Pietersz. Raep, die van 1612 tot 1626 Schepen was, en van Maria
Claesdr. Cloeck. De zoon, in 1629 tot Tresorier Extraordinaris aangesteld,
bekleedde die betrekking tot in 1653 en mocht dus wel den titel dragen
van Tresorier, welke hem door Vondel werd toegekend. Het hofje bestond
en bestaat nog uit twaalf woningen — zes huisjes en zes kamers — en
wordt uitsluitend door vrouwen bewoond. Boven de poort ziet men, behalve
't jaar der stichting, een groote r a a p, onder de letters P. A., to zamen
alzoo een rebus uitmakende op 's mans naam, terwijl zijn wapen bovendien in den gevel is uitgehouwen. Pieter Adriaensz. Raep werd 28 November 1581 geboren en overleed ongehuwd I Maart 1666.
XX. Op dit gedicht werd voor het eerst weder de aandacht gevestigd
door Mr. A. D. de Vries Az. in de Dietsche Warande van 1875, bl. 389.
In de vroegere uitgaven van V ondels werken ontbrak het.
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Onze schrijfgedachten neigen
Wild to weiden buiten duin.
Kruiden in eens anders tuin,
Poelen, velden en moerassen
Over menige eeuw gewassen,
Geven aangenamer geur
Dan het groen voor moeders deur.
Kies op 't vreemd en afgesleten,
Wij de nieuwe dracht vergeten,
En verzuimen aan den hard
't Geen ten spiegel dient bewaard.
Strada, een Romein geboren,
En van Clio uitgekoren,
Leert ons dit gebrek verstaan ;
Wijst die vuile vlekken aan ;
Komt, als Cesar, aangetogen,
Afgerecht op oorelogen,
In den boezem, van het land,
Dat de kroon der landen spant.
Onder zijnen Alexander
Draaft zijn pen in 't veld, zoo schrander
Dat hij Curtius niet wijkt,
En den prijs der pennen strijkt.
Neerland, trotsch op nieuwe vaarten,
Krijgt van hem de beste kaarten
Van zijn bodem, veld en strand,
Waar hij vaa,n en leger plant.
leder Raadslot sluit hij open.
leder aanslag wordt doorkropen
En doorsnuffeld van dit brein,
Van dien deftigen Romein.
Zoek uit Grieksche burgertwisten
Noch Romeinsch krakeel geen listen
Nochte treken: bier is 't al
Wat een krijgsman leeren zal,
En een Raadsheer, en bezorger
Van den huisman en den borger :
Hier is oordeel en beleid,
En het zekerste bescheid.
Parma, roem met koopren monden
Dat uw krijgstocht heeft gevonden

31. Vondel bedoelt bier Q. Curtius Rufus, die in de eerste eeuw na
Christus leefde en een geschiedenis van Alexander den Groote schreef.
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Zulk een glans in zwarten inkt
Van de schacht, die eeuwig blinkt,
En de wereld toe zal stralen
In het licht van alle talen.
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ie van zijnen geest naar den Parnas gedreven, in den schoot

der Zanggodinnen nedergezet, en Apollo toegeheiligd wordt,
dient zijne genegenheid en ijver door hulp van de kunst en
leeringe te laten breidelen ; anders zal zulk een vernuft, hoe gelukkig
het ook zij, gelijk een ongetoomd paard, in het wild rennen; terwijl een
ander dichter, door kunst en onderwijs getoomd, den hengst slacht,
die, onder eenen goeden roskammer en berijder, met roede en
sporen getemd en afgerecht zijnde, overal bij kenners prijs behaalt.
Natuur baart den Dichter, de Kunst voedt hem op; dies geraakt
niemand tot volmaaktheid, dan die de natuur te baat heeft, waaruit de kunst haren zwier en leven schept. Neemt hij voor in
Nederduitsch, zijn moederlijke tale, te zingen ; des hoeft hij zich
zoo luttel te schamen, als de Hebreen, Grieken, Latijnen, de geburen der Latijnen, en zoovele andere uitheemsche volken, die
hierom nog bij alle wereld, en elk bij zijne landslieden, eere inleggen. Wat onze spraak belangt, die is, sedert weinige jaren herwaart,
van basterdwoorden en onduitsch allengs geschuimd en gebouwd,
en geeft den leerling nu veel vooruit, om naar den palmtak in
dit renperk te rennen, tegens en voorbij henlieden, die, met zulk
een zure moeite en arbeidzaamheid, dit spoor onlangs begosten te
leggen. Zoo men uit hunne gedichten en schriften, ook uit Nederlandsche handvestboeken, de eigen manieren van spreken bijeenzamelt, en zich eigen maakt ; daar is een schat van welsprekendheid bijdehand, veel tijds gewonnen, en middel om nog machtig
in nieuwe koppelwoorden (waarin onze spraak niet min gelukkig
dan de Grielosche is) aan te winnen, zoo men met oordeel te
werk ga. Deze spraak wordt tegenwoordig in 's-Gravenhage, de
R. 7. Roskamme r: dit woord wordt hier overdrachtelijk gebezigd
voor „iemand, die een paard niet alleen uiterlijk schoon houdt, maar het
ook behoorlijk africht of dr esseer t." — 12, Moederl ij ke tale : min
juist voor moedertaal. -- 17. Gebouwd: geordend.
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Raadkamer der Heeren Staten, en het Hof van hunnen Stedehouder, en t' Amsterdam, de machtigste koopstad der wereld, allervolmaaktst gesproken, bij lieden van goede opvoeding, indien men
der hovelingen en pleiteren en kooplieden onduitsche termen uitsluite; want oud-Amsterdamsch is te mal, en plat Antwerpsch te
walgelijk, en niet onderscheidenlijk genoeg. Hierom moeten wij deze
tongen matigen, en mengen, en met kennisse besnoeien, ook niet
al te Latijnachtig, nochte te nauwgezet en nieuwelijk Duitsch
spreken, maar zulks dat de tonge haar eigenschap niet en verlieze,
waarvan de hervormers onzer sprake niet geheel vrij zijn. Men
vermijde, gelijk een pest, de woorden tegens den aard onzer tale,
te verstellen , een evel daar doorluchtige Italianen, Spanjaarden
en Franschen ook van ziek zijn. Wij molten hierin nochte Grieken, nochte Latijnen navolgen. Wordt hier tegens gezondigd,
terstond verliest de spraak haren luister, en ons oor wraakt dat
geluid, eenen valschen klank, die de muziek der tale bederft. In
oude Hollandsche liederen hoort men nog een natuurlijke vrijpostigheid, vloeiendheid, en bevallijken zwier ; maar het gebrak
den eenvoudigen Hollander aan opmerking en oefening, om zijn
geestigheid, nit . een natuurlijke ader vloeiende, krachtig op te
zetten en te voltooien. Het rijmen moet hij zich eerst gewennen,
om rijkdom van woorden en rijmklanken gereed te hebben, zonder
hetwelk de verzen kreupel en verleemd zouden vallen, en zelfs
aardige vonden en gedachten hunne bevallijkheid verliezen. Hierom
waar het geraden, eerst eenige heilige of wereldsche historian, ook
versieringen, uit Virgilius, Ovidius, Amadis, en Bocatius, te rijmen,
om zich van de rijmkunste meester te maken, en op de baan te
geraken. Men mag om het rijm en de maat de taal niet verval-

schen, en gelijk een kind stamelen en struikelen. Het rijmwoord
schijne niet gevonden om het rijm te vinden, tnaar zij zoo gesteld
of het geen rijmterm waar. Het vers schijne ook geen rijmlooze
rede, maar trekke den aard van een vers aan, en sta wakker op
zijne voeten. Heeft het geene zenuwen, zoo hangt het slap en
vadzig; is het te gedrongen, zoo staat het stijf, gelijk een landsknecht in zijn harnas. De stij1 zij snedig, en geen stomp mes gelijk. Het scherpt de zinnen, en maakt een goede pen zich te gewennen, een zelve zaak en zin op verscheiden manieren te bewoorden,
en sierlijk uit te drukken. Verzen willen gaarne vriendelijk en
zuiver zijn; want de Zanggodinnen zijn maagden, aan wie vriendeR. 6. Onderscheidenlijk: oordeelkundig. — 12, Verstellen: verschrikken. — 12, 13. Een evel daar.... Franschen ook van ziek
zijn: men denke meer aan het: d'amour mourir me font, belle
marquise, v o s beaux y e u x, uit Moliêres Bourgeois Gentilhonime.
—23.Verlmd:verlamdoflam.—26Versi nge:vrdichtsel.—
26. A m adis: nit de bekende Spaansche ridder-romans.
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lijkheid en zuiverheid betaamt. Voert men somtijds eenige harde
verzen in, dat moet uit geen gebrek, maar uit de stoffe geboren,
en ter zake vereischt worden. Bijnamen moeten niet ledig staan,
nochte voor stopwoorden dienen, maar de beelden slachten, die
eenen balk of het gewelf onderstutten, en, hun werk doende, meteen tot sieraad des gebouws strekken. Wie voor Poeet wil gaan,
moet van een rijmer wel Poeet, maar van Poeet geen rijmer
worden; anders gaat men van de hoogste in de laagste schole, en
op de A-B-bank zitten. Loven hem hierom de slechthoofden, dat
verguldt den rijmer, gelijk een krans van boterbloemen den kinkel.
De laurier wordt den Dichter niet van den gemeenen hoop geschonken, maar van zulken, die met kennisse en zekerheid de
kroon uitreiken, en het snaterbekken der aaksteren van zwanezang onderscheiden. Rijmers, die eerst hun A B opzeggen, vallen
verwaandelijk aan 't zwetsen, gelijk de kwakzalvers, om hun zaifpotten te venten. Die wat verder komen, laten zich voorstaan dat
ze groote bazen in de kunste zijn, en zwetsen kunstiger, doch
het is met woorden van anderhalven voet lang, of een doorgaande
bravade, en louter blaaskakerije. Aldus winnen ze gunst bij den
slechten hoop, die den mond vergeet toe te doen, en gelijk naar
hemelval gaapt. d'Alleroudste en beste Poeeten zijn de natuurlijkste
en de eenvoudigste. De nakomelingen, om hun voorbij te rennen,
vielen uit eerzucht of aan het snorken en pollen, Of vernissen en
blanketten. Dat behaagde in het eerst, gelijk wat nieuws, den min
verstandigen, en klonk den nieuwsgierigen, gelijk een donderslag,
in d'ooren; doch het verwonderen duurde een korte wijl, en de
wakkerste oogen zagen hier door ; en d'oudsten, tegens de jonger
werken, in de schale van een bezadigd oordeel opgewogen, vielen
de lesten te licht, en d'oudsten behielden den verdienden prijs.
Om dan opgeblazenheid en kreupelheid te vermijden, zal men
niet plat op d'aarde vallen, en in het stof kruipen, nochte doorgaans al te snel zonder nood aanjagen, maar op zijn pas voortdraven, en wel letten, waar men rijzen, waar men wenden en keeren
moet; en, gelijk een goed muzikant, den toon naar den aard der
zake weten te schikken, dan laag, dan middelbaar, dan hooger.
Sommigen heffen hoog op, en laten het uit onvermogen laag
vallen. Een goed zangmeester kent zijne stem, en spant de keel
niet uit hare kracht. Lichtvaardige derteiheid, zotte pracht, en
ongeschikte overdaad is geen sieraad, dat een gezond oordeel vergenoegt. Elk ding wil met zijn eigen manier van spreken uitgebeeld, en niet al te verve gezocht worden. Versiert ge uw vers
met bloemwerk naar den stijl der Rederijkkunste, haal het niet
te wijd, maar blijf bij een voegelijke verve, en binnen het bestek
R. i8. Woorden van anderhalven voet lang: de sesquipedalia
v e r b a, waarvan Horatius spreekt.
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van verstaan te willen wezen. Zal een ander uwe rol verstaan,
versta ze eerst zelf terdege, en spreek klaar. Eenigen schrijven al
willens duister, en willen zich zelfs niet verstaan, opdat men zich
hierover verwondere, en hun dit tot wijsheid toeschrijve. Anderen
schrijven slechts van heerlijke dingen, en schilderen de zon met
houtskole. Een leergierige lette wel op de lessen en regels der
kunste, gevonden nit het voorbeeld der treflijkste Dichteren. Hij
bevlijtige zich, om dagelijks toe te nemen in kennisse van verscheiden wetenschappen, om, is het niet van alles volmaaktelijk,
dat zwaar, ja, onmogelijk valt, ten minste terloops van vele dingen
kennis te hebben, om zijn werk naar den eisch uit te voeren. Zoo
trekt en vergadert de honingbij haar voedsel uit alle beemden en
bloemen. Het waar raadzaam, Salomons wijze spreuken, Cicero,
Seneca, en Plutarchus' werken van de Zeden en het Leven der
doorluchtige mannen, en diergelijke schriften te lezen en te herlezen. Wie in den vloed dezer pennen zwemt, zal overvloeien van
%inrijke gedachten en vaste stellingen. De Beeldenaar van den
geestrijken Ridder, Cesar Ripa, nu in Nederlandsch verduitscht,
bestellen geestige vonden, om het werk levendig uit te drukken
en rijkelijk te bekleeden. Kennis van uitheemsche spraken vordert
niet weinig, en het overzetten uit vermaarde Poeeten helpt den
aankomenden Poeet, gelijk het kopieeren van kunstige meesterstukken den schilders-leerling. Dees begint eerst van eenige leden
en deelen, eer hij een geheel lichaam teekent , en eerst van een
R. 18. Cesar Ripa: de titel van het werk, hier door Vondel Beeldenaer
genoemd, luidt letterlijk als volgt : „Iconologia of uytbeeldingen des verstands : van Cesare Ripa van P erugie n, Ridder van s. s. M a u r i ti u s en
L a z z a r o. Waer in verscheiden afbeeldingen van Deughden, Ondeughden,
Genegentheden, Menschelijcke Hertztochten, Konsten, Leeringen, Sinlijckheden, Elementen, Hemelsche Lichamen, Landschappen van Italien, Rivieren van alle deelen des Werrelts, en alle andere ontallijcke stoffen, met
hare verklaringen, werden verhandelt : Een werck dat dienstigh is, alien
Reedenaers, Poeten, Schilders, Beeldhouwers, Teyckenaers, en alle andere
Konstbeminders en Liefhebbers der Geleertheyt en eerlijcke Wetenschappen.
Om uyt te drucken, en te vinden, i t Begrip van alle Sinnebeelden, Invallen, Devysen of Sinteykenen. Oock om te spreecken, van allerleye toerustingen, 'tzy op Bruyloften, Lyckstoeten en Zeege-feesten. Mede om te vertoonen de Gedichten der Tonneelspeelders en om uyt te beelden, met haere
eygene teyckenen, al het geene, eenighsins, in des Menschen gedachte, kan
vallen. Verrijckt met veele Beeldnissen en geestige geleerde overwegingen,
door de uytnemende verbeteringe van Giov. Zaratino Castellini Romano.
Uyt het Italiaens vertaelt door D. P. Pers. Amstelredam, bij D ir c k Pi eters z. P e r s, Boeckverkooper op 't Water, recht over de Koorenmerckt
in 't jaer 1644" (in 40• inleiding VI en 636 blz.) Men ziet, het werk is een
waar Conversations-Lexicon, waar ieder zijn gading in vinden kon.
Wat den schrijver betreft, deze leefde in het begin der 17de eeuw. In 1593
zag zijn boek voor de eerste maal het licht, daarna in 1603 en herdrukt
in 1619.
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geheel lichaam, eer hij een historie van verscheiden beelden ordeneert, en gansche vertooningen op het paneel, als op een tooneel,
stelt. Wanneer de deelen, elk in 't bijzonder, wel waargenomen
zijn, dan zal het geheele werk wel volgen, daar men niet aan beginnen mag, voordat men een vast begrijp, hand en handelinge
van de bijzondere deelen hebbe. Zoo ziet men den besten meesteren de kunst af, en leert, behendig stelende, een ander het zijne
te laten. Wie leerzaam is, late zich de beginsels, die altijd moeilijk vallen, niet verdrieten. De kleenen leeren zoo aan stoelen en
banken gaan; daarna, stouter en steviger geworden, durven ze
afsteken, en behoeven geene ondersteunsels meer ; anders vergaapt
men zich te verwaand aan eigen inbeeldingen, en vervalt in grove
misslagen, terwijl men wijzer dan zijn leidsman wil geacht zijn.
Aldus heeft Virgilius, de Prins der Poeeten zelf, ook van Homeer
en anderen veel ontleend, en uit de Grieksche tale met zulk een
oordeel ingevoerd, dat hij er onsterflijken lof uit haalde. Evenwel,
indien gij eenige bloemen op den Nederlandschen Helikon plukken wilt, draag u zulks, dat het de boeren niet merken, nochte
voor den geleerden al te sterk doorschijne. Op zijn eigen riemen
zich op dit gevaarlijke vaarwater begevende, moet men zijne kracht
overwegen, eer het schip zee kieze. Menigten lijden bier schipbreuk, die, door verwaandheid aangevoerd, ja, vervoerd, zich te
vroeg en te diep op dezen Oceaan wages, en niets is er schadelijker als eigenliefde, die fraaie vernuften verblindt, en Onderhoudt.
Die nauwelijks twee of zes goede regels weet uit te werken, wil
een lierdicht opzetten. Die kwalijk een lierdicht kan, wil voort
een treurspel spelen of een heldenwerk trompetten. Bij trappen
klimt men eenen toren op, en niet zonder trappen, tenzij met
gevaar van den hals te breken. d'Een bereikt langzamer, d'ander
sneller den top der volkomenheid; hoewel men pier nauwelijks
volkomenheid vindt, omdat die de maat van 's menschen vermogen overtreft. Beveel het papier niet terstond al wat u in den
zin schiet, maar toets uwe inbeeldingen, vonden en gedachten, of
ze der penne en den dag waardig zijn. Gij ziet hoe de hoenders,
den kop in de lucht stekende, met smaak en nasmaak drinken,
en de gezonde schapen het gras erkauwen. Zoodoende zullen ze
de bladen niet met beuzelingen beslaan en dingen, die niet om
het lijf hebben, nochte den lezer met den ijdelen dop zoeken te
paaien, maar met pit, en een keerne van goeden smaak verzaden.
Het luidt ook spottelijk een nieuwe wijze op de baan te brengen,
als er geene kunst in gemerkt wordt.kBovenal, let wel op de orde
of den , draad van uwe rede, en het vervolg van zaken : want
zelfs geleerde bazen, die groot schijnen, zijn somtijds wispelturig,
springen van den os op den ezel, en mengen alle elementen onderR. 24. 0 n de rho u dt : belet zich te verheffen.
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een. Een zelve zaak dikwijls te zeggen en herzeggen, geeft armoede
en gebrek van stoffe te kennen, en behalve dat het verveelt, voegt
hët de rederijkheid niet. Ontbreekt het u aan vonden en stof, zijt
liever kort dan verdrietig lang. Zet gij een werk op van eenen
langen adem, laat het in 't midden nochte in 't einde niet bezwijken, maar doorgaans vOlstaan, overal zichzelf gelijk zijn, en
zijnen meester nergens beschamen. Wie zijn zwakheid gevoelt,
dient noodzakelijk raad te zoeken bij anderen, en elk meester in
zijn kunste en ambacht te gelooven, en de volmaaktste manieren
van spreken en werken bij hen uit te kiezen. Een rechtschapen
Dichter slachte de stroomen, die niet of-, maar altijd toenemen, en
met eenen vollen boezem eindelijk in de rijke zee uitbruisen. Hoe
het werk grooter is, hoe daar meer kunst en oordeel toe vereischt
wordt; en gelijk de schilders in kleene beelden de gebreken en
misslagen kleen rekenen, zoo openbaart zich de misstellinge en
't gebrek, naar de grootheid der personages en zaken, te grooter.
De leergierige volge dezen gulden regel, die zich wijd uitstrekt,
om zijn werkstuk doorgaans gelukkig uit te voeren, dat is, dat
hij lette op den staat, eigenschap en gesteltenis van elke personage en zaak, en die elk naar heur natuur uitteekene. Wie dit
machtig is, en daar den slag van heeft, kan veel velds winnen,
en zal altijd binnen de palen der voeglijkheid blijven; een deugd,
die in Virgilius, zoo heerlijk en goddelijk, boven alle zijn overvloedige kunstdeugden uitmunt. Nu behoef ik niet in 't breede en
wijdloopig te ontvouwen, hoe men zich te schikken hebbe naar
een ieders ambt, oude, kunne, landsaard, gelegenheid, hoedanigheid en wat des meer zij. Aldus geeft een kunstig schilder elk
ding zijn eigen verf./ Wie de natuur allernaast volgt, die is de
rechte Apelles, en zoude, gelijk d'aloude penseelen, niet alleen
menschen, maar zelfs dieren en vogels verkloeken. Maar, om veiliger en vaster te gaan, geef uwe dichten niet in uwen eersten
ijver aan den dag. Laat ze een goede wijl onder u rusten; ga er
dan eens en anderwerf, ja zevenwerf, met versche zinnen over;
want ons oordeel is, naar de gesteltenis der hersenen, gelijk de
lucht, somtijds helder, somtijds betrokken. Een Dichter heeft zijne
luimen ; hierom laat het gedicht van eenen Aristarchus, ja, verscheiden keurmeesters keuren. Dezen iullen uitmonsteren al wat
misstaat, zoowel dat de Kunst, als de Zeden betreft, waarin menigmaal deze goddelijke wetenschap jammerlijk misbruikt wordt ; en
gelijk het zwaarste meest weegt, zoo moet men zich wachten voor
ongebondene en oneerlijke woorden en vonden, daar niet dan
R. 6. V ols t a an: uitdrukking, aan het zeewezen ontleend. Men zegt, dat
de zeilen vol s t a an, wanneer zij, overal uitgezet en, gelijk aan den wind
blootgesteld, een bone oppervlakte vertoonen.— 36. Eenen A r i star c h u s:
of „keurmeester". 't Woord beteekent letterlijk: „beste rechter."
8
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laster voor den Dichteren in 't algemeen uit ontstaat ; want dit
gaf oorzaak, dat eertijds de Rederijkkamers gesloten, de tooneelen
verboden wierden. Indien men bordeelspreuken en spreekwoorden,
en vuiligheid van hoeren en boevejacht uitbant, zoo zal de Schouwburg een eerlijk tijdverdrijf strekken, en ook voor deftige lieden
openstaan. Wie zich hiertegens verloopt, bederft de zeden, en den
luister van zijn werk.)1joken uwe ooren naar eenen vleier, die
elk naar den mond spreekt, gij bedriegt niemand dan u zelven.
Haat ge den openhartigen bestraffer, die geene gebreken verschoont, zoo blijft ge daarin steken. Zulke eigenzinnigen, of eer
krankzinnigen, zijn niet te raden, randen menigmaal in hunne razende
koortse, al raaskallende, de geneesmeesters aan, en leeren, wie men
schuwen moet. Zij willen hun ontsteld en missteld werk van geene
fiksche leezetters aangetast nochte gehandeld hebben, en schrikken
voor de moeilijkheid en pijn van het misstelde been te herstellen, en in het rechte lid te voegen, zonder eens te bedenken, dat
de Goden de beste dingen voor zweet en arbeid verkoopen. Zij
liefkoozen hun wanschepsels, gelijk een aap zijne jongen. Een
omzichtig en leerzaam geest bemint Apollo's zonneschijn, die alle
vezeltjens en stofkens ontdekt. Kunsten, die den broodzak vullen,
en alleen den buik dienen, zijn haast goed genoeg ; een dichter
behoort Hemelval en de spraak der Goden te spreken. De Hemelsche Poezy wil niet op den middeltrap, maar moet in top staan,
en op den toetssteen van een beslepen oordeel proef houden, naar
de wetten, bij de Geleerden daartoe voorgeschreven, waartoe wij
gewezen worden. Ondertusschen heb ik deze korte Aanleidinge
ter Nederduitsche Dichtkunst, op het aanhouden der leergierigen,
bij mij aldus, gelijk een ruwe schets, ontworpen ; om dewelke
naar den eisch op te maken, meer bladen papiers noodig waren ;
daarom sla ik voor dezen tijd de voeten en maat der verzen, en
den ommetrek en aard van allerhande rijmen en dichten over.
Vele andere dingen willen liever met de levendige stemme en
voorbeelden, dan met de penne beduid worden ; derhalve te wenschen waar, dat geestrijke vernuften, onder het beleid van geleerde Maecenaten, hierover somtijds onderling raadpleegden, en
zoo eenen nieuwen Parnas, naar den stijl van Italie, oprechtten,
daar men, zonder afgunst, onzijdig elks oude en nieuwe dichten
toetste ; zoowel om de schoonheid en aardigheid te v olgen, als
om onze misslagen, uit een edele eerzucht, te mijden, en door
dien middel de Nederlandsche Poezy haren vollen glans te geven.
t' Amsterdam, 1650, den 25sten van Grasmaand.
J. V.

VONDEL.

R. 14. Fiksche lezetters: lees ledezetter s, lieden, die de ledematen,
welke van hunne plaats geraakt zijn, weder in elkander zetten, chirurgijns.
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tufo-dun.
Ndien bier Roomsch of Onroomsch dicht
Den Lezer sticht, of hem ontsticht;
Men schell' mijn pen die vlakken kwijt,
En toets' de stof naar heuren tijd.
Sint-Pauwels volgt der Vaadren zedn,
5
Sint-Augustijn de Manichean,
Eer hun het heldre licht verschijnt,
Waarvoor de donkre mist verdwijnt.
Mijn jonkheid bond door errefleer
10 Zich aan een Sekte, en geene meer,
Totdat me, door een klaarder blijk
Van 't wereldlijk en kerkelijk,
Ontdekt wierd, in een schooner dag,
De Perle, die verborgen lag,
15
Waarvoor men 't al met winst verliest.
Gelukkig die het beste kiest!

I

grookot.
En mengt der andren rijm, ook leuren, in mijn schriften ;

M Doch wee mijn stijl verstaat, kan echt van onecht schiften.

3. Men s c hell': van schellen, voor s chelden, gelijk elders m e 11 en
voor melden. — 4. Versta : en beoordeele het werk naar den tijd der
vervaardiging. — 5-8. Hij wil zeggen : Paulus was een Pharizeer en Augustinus een Manicheer en zij schreven en handelden naar den geest dier
sekten, eer zij tot bekeering en beter inzicht gekomen waren. — 9-10. Hij
wil zeggen : ik was, omdat mijn ouders 't voor mij waren, een Lid der
Doopsgezinde Gemeente. — II, 52. Een klaarder b l ij k van 't werel d1 ij k en kerkel ij k: d. i. : een beter inzicht in wereldlijke en geestelijke
zaken. — x4. De Perle: het koninkrijk Gods (zie Matth. XIII: 46); doch,
naar Vondels overtuiging, in den schoot der Roomsch-Katholieke Kerk to
vinden.
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6r4fnactra 53411 pontroose."'
Justissimus units
Qui fuit in Teucris, et servantissimus cequi.
Prechte Deugd, vol viers, en moedig
In 't vechten, sneuvelt al te bloedig
Door rampspoed, niet door vroom geweer.
Britanje had nu schaamte en eer
Gantsch uit-, en 't harnas aangetogen,
Zich zat aan 's Konings hals gezogen,
En, na 't vertretn van d' oude kroon,

O

5

XXI. Karel II, die zich, ten tijde van zijns vaders dood, hier te lande
ophield, was in 1649 naar Schotland gegaan, en aldaar tot Koning uitgeroepen; doch evenmin als vroeger zijn vader, er steun genoeg vindende,
had hij zich naar 't eiland Jersey begeven en van daar naar Breda, van
waar hij met de Schotten onderhandelde. Intusschen had een zijner getrouwste aanhangers, de Graaf van Montrose, een bekwaam en wakker
krijgsoverste, aan het koninklijke bloed van Schotland vermaagschapt, in,
Duitschland eenige benden geworven, waarmede hij in de Schotsche Hooglanden de Koninklijke vaan opstak. Hij werd echter geslagen, gevangen en
als landverrader ter dood gebracht, welk voorval den handel van Karel II
met Schotland een tijdlang stremde. Eerst in Juni werd die voltrokken en
begaf zich Karel er weder heen; doch alras was een Engelsch leger, onder
Cromwells bevel, de Schotten tegengetrokken, die in September 165o bij
Dumbar verstrooid werden. Wel was desniettemin de jonge Vorst in den
aanvang des volgenden jaars in Schotland gekroond; doch zijn troepen
werden nogmaals, bij Worcester, door die van Cromwell geslagen, en hij
zag zich genoodzaakt naar Frankrijk te wijken; terwijl de Engelsche Veldoverste George Monck Schotland tot onderwerping bracht.
Het was op den ongelukkigen dood van den dapperen Montrose en op
de dubbelzinnige houding, door de Schotten tegenover Karel II aangenomen, dat Vondel dit gedicht vervaardigde.
J u s ti ssimus unus cae t.: de rechtvaardigste en billijkste onder de
Trojanen. Zie glen. II, 426. - 2, 3. Sneuvelt al te bloedig door
rampspoed, niet door vroom geweer: komt om, niet in een eerlijken
strijd, maar op 't schavot, door 't onedele zwaard des beuls. 5. U i t:
versta: met aanhechting aan 't geen volgt: uitgetoge n. — 6. A a n
's Konings hals gezogen: echt dichterlijke voorstelling en uit de natuur
gegrepen. Men weet dat bunsings, wezels en dergelijk ongedierte, de hazen
en konijnen, die zij beet krijgen, bij den hals pakken en het bloed er uit
zuigen, totdat hun slachtoffer amechtig en dood neder stort. En nu kon
Vondel zijn verachting voor de Britsche opstandelingen niet beter aan den
dag leggen, dan door hier een uitdrukking op hen toe te passen, waardoor
het beeld van zulke roofdieren ons voor oogen springt. — 7. d' O u d e
kroo n, door den Vader gedragen, of wel, voor dien „Vader" zelven.
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Zijns vaders al t' onnoozlen zoon
Geschopt, wanneer Montroos, te paarde
Gezeten, met gerechten zwaarde
Besloot opnieuw 't verdrukte bloed
Te zetten in het wettig goed,
Hun aangestorven door de rijen
Van Grooten Alexanders tijen :
Want nimmer zwicht een dapper held,
Schoon recht moet zwichten voor geweld ;
Hij handhaaft 't heilig recht der volken,
Al storten hem de donkre wolken
Der krijgsellenden op het hoofd.
Geen water heeft dien gloed gedoofd.
Montroos getroost zich dan, het muiten
Der schelmen op zijn borst te stuiten,
En stelt zich, als een vaste wijk
Der scheptren, tegen 't hollend rijk;
Doch valt in handen des verraders,
Die ree 's Gezalfden hoofd en aders
Had op een snooden prijs gezet,
En met dees' onuitwischbre smet
Het rijk bevlekt. Wie durf zich mengen
In 't geen de Hemel wil gehengen ?
De Deugd, omhoog altijd geeerd,
Raakt onder ; Judas triomfeert ;
Die zelf den strop verdient te dragen,
Verstikt de bloem van 's Konings magen,
En trapt op 't hart van Stuarts huis.
Doorluchte Bergroos I uit Ferguis,
Den koninklijken stam, gesproten,
Uw bloed, voor 't Vaderland vergoten,
Zal, al de volgende eeuwen deur,
Verspreiden zijnen eedlen geur ;
De bloesem van uw brave daden
Herleven, waar de zon haar raden
Van 't Oosten in het Westen drijf.
De Helschheid koel' haar moed aan 't lijf:
De Moord en 't Oproer drijven boven,
En stellen wetten aan drie hoven,

14. Van Grooten Alexanders t ij e n: volgens de versierde genealogieen
rekenden de Koningen van Schotland het begin }limner regeering van den
tijd van Alexander den Groote. Zie de Opdracht der Maria Stuart.
—25-7.Dezins:dochijvaltdenvradelijknSchotenihaden,
die reeds hun gezalfden Koning voor bloedgeld aan zijn vijanden hebben
verkocht. -- 36. B er g r o o s: vertaling van Mont-rose.
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Dat al de wereld schrikke en ijz' ;
De Trouw behoudt haar waarde en prijs.
Sat Patrice, Priamoque datum.

AAN
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DUO FULMINA BELLI.

Ebroeders, op den stroom, in 't Gulden Jaar geboren,
Toen dat Trojaansche paard de Vecht afdrijven kwam ;
Toen ons een dageraad beloofd was en gezworen,
God zelf, geen sterflijk mensch, ons recht ter herte nam,
5 Als uit- en inlandsch schuim gereed stond in te spatten,
En steden, huis en hof te zetten in een meer
Van brand en jammeren; te schenden, en te schatten,
En wat naar vroomheid aardt te stooten uit hun eer ;
0, tweelingen des vliets! hoe zal men u begroeten
En zegenen, naardien gij eeuwig voor ons waakt ?
10
Gij staat in 't harrenas, als reuzen op hun voeten,
Opdat uw koopren mond tot noodweer donders braakt,
Salpeter, vier en vlam, al d' elementen t' zamen,
En strijk' van wederzij de kanten en den stroom,

G

XXII. Ter opheldering van de nu volgende reeks gedichten op de gebeurtenissen van 165o vergelijke men de Bijlage achter dit deel.
47. Dat: zoodat. — Sat patrise, priamoque datum: het zijn de
woorden, waarmede de schim van Hector (Aen. II, 291) Eneas tot de vlucht
vermant, hem te kennen gevende, dat er „genoeg voor Koning en Vaderland gestreden" en ook verdere krachtsinspanning nutteloos is. — Aan de
blokhuizen van Amsterdam. — 1. 't Gulden J aa r: evenals de viering eener
vijftigjarige echtverbintenis een gouden bruiloft genoemd wordt, zoo die
van de Wittes vijftigjarig advocaatschap door Vondel met den naam van
gulden jaar was bestempeld (zie deel V: 1643-1647 bl. 261 dezer uitgave),
zoo wordt hier het jaar zestienhonderd- v ij t i g een gulden j a a r genoemd — 2. Dat Trojaansche paar d: hier voor de troepen van Graaf
Willem Frederik. — 8. Dit ziet op het uitzetten der Bickers uit de Regeering. — 14. Spotvogels beweerden, dat, zoo de Blokhuizen hadden in
dienst gesteld moeten worden, zij niet den stroom, maar elkander beschoten
zouden hebben.
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15 Om gruwzaam nachtgebroed, vrijbuiters, te beschamen,
En goddeloos geweld te stuiten voor den boom.
De burger mag, naast God, op uw getrouwheid slapen,
En steken heel gerust het slagzwaard in de schee,
Verweerders van ons' Kroon, beschermers van ons Wapen,
20
Rondassen teffens van de Vrijheid en den Vree !
Met welk een naam zal stad en yolk u anders noemen,
Als vreeman, naar uw aard, en vrijman, naar uw ambt ?
Gij, Amstellanders ! komt, bekranst dit Paar met bloemen,
Dat, buiten onzen wal, voor Hollands welvaart kampt.
25 Hoe zal de schutterij op uwen welstand drinken,
Den berkemeier dan bekransen met een krans,
Daar paarlen en gesteente en diamant in blinken,
En glinstren op den Doel met keizerlijken glans !
De wijn verwekt den geest, en opent al onze aders;
30
Dan maalt men op den disch, waar 't heilloos leger lag,
Hoe 't water bruiste op 't veld ; wat burgertrouwe vaders
Zich kweten in den Raad, zich troostten eenen slag
Te wagen op de zee, te graven op de wallen ;
Wat helden nacht en dag hun schildwacht stonden uit ;
35 Wat hopman, als een leeuw, nu brulde om uit te vallen,
En zegenrijk in stee te keeren met den buit.
Beschutters van de Bank ! behoeders van ons' have,
En huizen, land, en erf! gij lijdt het nimmermeer,
Dat Amstel, een tiran ten dienste, zwete en slave,
40
En, voor een vrijen Staat, verkieze een wulpschen Heer,
Gelijk Rehabeam, die ons met schorpioenen,
En niet met roeden, plaag' ; de stramen zijn nog versch.
Men wiss'le geen gemak, om in benauwde schoenen
Te krimpen van verdriet, te treên die zure pers.
45 Bewakers van den stroom ! gij zult de Koe bewaren,
Die goud als boter geeft, waarbij al 't land gedijt,
Wanneer de koopman melkt, en poogt den room te Oren,
Hoe blind het onverstand hem aangrimt, en benijdt.
Geen schalke vleiers tong beguichle, met schoon fluiten
En kouten, uw gezicht en zinnen, opdat hij
50
U in den slaap onthoofde, en dan gezwind aan 't muiten
35. Gelukkig wordt hier niet gesproken van de Hoplieden, die werkelijk
uitvielen, als Leeuwen brullende, maar overal als Hazen terugli e p e n, wanneer zij een ruiter van den Prins gewaarwerden. — 4o. E e n
wulpschen H e e r: wulpsch beteekent „jong" en vandaar „dartel, onervaren, onberaden," — gelijk ook Rehabeam was. — 44. Te treén die zure
pers : een uitdrukking meer bij Vondel gebezigd om „harden arbeid" te
beteekenen. — 49-51. Dit is een zinspeling op de fabel van Argus, die de
koe Id bewaakte, en wien Mercurius, om hem die te ontrooven, eerst in
slaap zong om vervolgens hem het hoofd of te slaan.
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En rooven valle, en drijf den handel weg van 't Y.
Dees' Koe wordt u betrouwd, dies vat ze bij den horen,
Dat is de Horen, daar al d'oude tijd af tuigt,
55 Gevuld met gouden ooft, en muskadel, en koren ;
Dat is onze uier, daar de stad haar weelde uit zuigt.
Geen Adel, maar een scheim heeft lust de kroon der steden
Te trappen met den hoef; zij werd te zuur gehaald
Met honderd jaren krijgs: men heeft te lang gestreden;
6o
Bewaart dit Landjuweel, dat over 't aardrijk straalt.
Bevrijdt het Capitool der vrijgevochten Staten,
Als pijlers, op wiens wacht zich d'Amstelaars verlaten.

GRAFSCHRIFT

Op on inttoc0.
Waarin Catullus, Johannes Secundus, Barheus, Hooft, Vondel, &c. nagevolgd

ier lett de Hofmusch nu en rot.
Zij broeide slangen in haar pot,
Leicesters en Duc d'Alb's gebroed;
Zij scheet de vrijheid op den hoed,
De schoonste steden op het hoofd ;
Zij schon en at al 't lekker ooft,
Zij pikten, zonder schrik of schroom,
De schoonste kersen op den boom;

H
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53. Wederom een oud spreekwoord : hij, wien de koe behoort, vat ze bij
de horens. — 54. De Horen, daar al d'oude tijd af tuigt: de horen
der beroemde geit Amalthea, aan Welker speen Jupijn gevoed was geweest,
en die later de „hoorn des overvloeds" werd — welk laatste echter bij
Ovidius verhaald wordt van den hoorn, dien Hercules aan 't hoofd van
den in stier veranderden Acheloos ontwrong. — 57, 58. Hij wil zeggen :
't is de daad niet van een Edelman (of van een Edelen Vorst), maar van
een scheim, aan Amsterdam de kroon te willen ontnemen, welke het niet
dan met zooveel moeite verworven heeft. — 59. Met honderd j aren
k r ij g s : historisch onwaar : — Amsterdam had wel, in de dagen van
Maximiliaan, tot loon der hulp, welke het hem had geboden ter fnuiking
van de Hoeksgezinden, een kroon verworven; — doch die wapentocht was
niet van langen duur geweest, — en, neemt men hier k r o o n in den overdrachtelijken zin van : „voorspoed, roem", dan had Amsterdam ook daarvoor geen honderd jaar — tenzij met de elementen — strijd gevoerd. —
Grafschrift oft een musch. — i. De Hofmusch: niet onaardige woordspeling, waardoor en de naam van het bedoelde personage, en zijne gedienstigheid ten Hove worden aangeduid. — 3. Leicesters en Duc
d' Alb's: zonderling, dat deze beiden, waarvan de eerste vO6r, de laatste
tegen onze vrijheid streed, altijd in eenen adem genoemd worden.

GRAFSCHRIFT OP EEN MUSCH.
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Zij vroeg naar kluitboog, klap, noch knip;
Zij kon den Moolek op een stip;
Zij vloog den Meester van de hand,
En speelde met de macht van 't land.
Zij berstte aan een spinnekop,
Dewijl zij dronk, en sprak : dit sop
Bekomt mij zeker niet te wel:
De rest geeft Aarssen en Kapel.

BIJSCHRIFT
OP D'AFBEELDINGE VAN DEN HEERE

01; tcfier,

..iii

Heere van Engelenburg,
RAAD EN OUD-BURGEMEESTER T'AMSTERDAM.
stralen van de kroon, die op stadswapen flikkeren,
D EVerworven
door het goud van 't eerlijk bloed der Bickeren,
XXIII. Andries Bicker was de zoon van Gerrit Bicker en van Aleid
Boelens en in 1597 te Amsterdam geboren. Hij huwde in Februari 16i5
met Catharina Gansneb Tengnagel, uit welk huwelijk negen kinderen geboren werden. Hij werd in 1616 tot vroedschap benoemd, tot schepeu in
1622, 1623 en 1625, tot burgemeester in 1627, 1629, 1631, 1634, 1636,
1640, 1641, 1645 en 1649, was ambachtsheer van Amstelveen en Slooten
van 1624 tot zijn dood, raad van de Admiraliteit te Amsterdam van 1637
tot 1639 en van 165o tot 1652, Gedeputeerde in de Staten van Holland van
1643 tot 1645 en in de Staten-Generaal van 1646 tot 1648.
In 1627 en 1643 werd hij belast met een diplomatieke zending naar
Zweden om de belangen van den handel te beschermen.
Hij stierf 24 Juni 1652.
9. K 1 Ili tboog: springende boog, om ongedierte mede te vangen. —
I'D. M o olek: een vogelverschrikker. — Op een stip: een stip is een
soort van schoeisel met hoogen tak. Op een s tip is een uitdrukking van
gelijke beteekenis als op een h a a r, op een p r i k, o p en d' uit. —
16. Aarssen: de gunsteling van Willem II. — Kape 1: Alexander van
der Capelie, Heer van Aartsbergen, Lid der Ridderschap van 't Graafschap,
Gecommitteerde ter vergadering der Staten-Generaal. Hij werd beticht, de
groote raadsman van Willem II te zijn geweest, met betrekking tot den aanslag
op Amsterdam enz. Het tegendeel blijkt echter uit 's mans Gedenkschriften. Hij
stierf niet spoedig; maar eerst in 1686. — Echt dichterlijk is het hier gebezigde beeld, waarbij Musch wordt voorgesteld, het vergif, dat hij genomen heeft, toe te drinken aan zijn medeplichtigen Aarssens en van der
Capelle, evenals de stervende tiran Theramenes aan zijn medetiran Critias.
—AndriesBck.
I, 2. Niet zeer duidelijk: de zin zal moeten zijn: de
welvaart en de glans der stad, grootendeels verschuldigd aan de verdiensten
van 't geslacht der Bickers; doch 't goud van 't e e rlij k bloed, voor
„'t voortreffelijkste" enz. levert geen zeer helder beeld.
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Getuigen d'oude en deugd en staat van dit geslacht.
De doordrift van den Vrede, ons toegevoerd uit Spanje
5 Door Englenburgs beleid, was waardig, dat Oranje
Hem opeischte, en vanzelf voor 't yolk tot afstand bracht,
Zoo stut hij stad en land een rij van dertig jaren;
Zoo maalt men Andries best, nog grijzer dan zijn haren.

OP DEN HEER

Comfit;

iciltr,

Heer van Zwieten,
REGEEREND BURGEMEESTER T'AMSTERDAM.

z

Oo draagt het kussen weer der stede en burgren hoeder,
Van Zwieten, die een lot wot deelen met zijn broeder.
Wat had Oranje op hem ? of was het om met glimp
Zijn heirkracht van de stad te voeren zonder schimp ?
5 Men eischt hem uit zijn staat. Wat stuk heeft hij bedreven ?
Hier staat het oproer stom en kan geen reden geven.
Dat zwijgen is een schild, daar 't lasterschut op stuit.
Zoo beeldt onnoozelheid dien Held naar 't leven uit.

3. D'oud e: hier voor „de oudheid"; — tenzij men, met sommige uitgaven, verkieze te lezen d'oude deugd: wat echter minder welluidend
klinkt en aan den regel veel van zijn rondheid doet missen. — 4. D e
doordrift: het doordrijven. — 7. Een rij van dertig jaren: Andries
Bicker was in 162o Lid van den Raad geworden. — 8. Nog g r ij zer dan
z ij n h a r e n: versta: wiens beleid nog grijzer is, enz. — Op Cornelis
Bicker. -- 3. Op hem: versta : tegen hem. — 3, 4. De zin is : of was
het, dat Oranje in den eisch tot afzetting der Bickers maar een voorwendsel zocht, ten einde, na de inwilliging daarvan, zijn troepen met fatsoen
te kunnen terugvoeren ? — 5. M en eischt hem uit zijn staat: men
eischt, dat hij van zijn ambt verlaten worde. — 6. Het oproer: niets
toont meer de zonderlinge verwarring der toen heerschende begrippen, dan
het bestempelen met den naam van oproer eener daad, die — hoe men er
verder over denke — altijd uitging van den Stadhouder, handelende uit
naam en op gezag van de Algemeene Staten, en alzoo van 's Lands Hooge
Overheid. — 7 . 't L as te r s chut: 't geschut, de pijl des lasters. — 8. De
bedoeling des dichters was, onnoozelhei d, d. i. : onschuld, aan Bicker
toe te kennen; maar naar den zin zou die hoedanigheid op den v er v a a rdiger van 't afbeeldsel slaan.

DE BICKERS IN MARMER.
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ufitro in manna.
VINCET AMOR PATRIA.

Aarop vergaart de breede Raad,
De Wijsheid en de toeverlaat
Der grootste Koopstad van Euroop' ?
Ontwart men een verwarden knoop
Van zaken, daar de Staat aan hangt ?
Of wordt er 't geen de Stad belangt,
In haar bijzonder overleid,
Met rijpheid en voorzichtigheid,
Tot nut van al de Burgerij,
Gezeten aan het zeilrijk Y ?
De Faam heeft over 't land verbreid,
Hoe trotsch vijf Steen met achtbaarheid
Hun korts ontvoerde Vaders weer
Herstelden in hun ambt en eel. !
En dit naamhaftig Amsterdam,
't Welk door beleid tot wasdom kwam,
Gedoogt het, dat een dol gedruisch
De pijlers, onder zijn stadhuis,
Dus ongestuimig wegruk' ? wie
Ontvouwt me al 't geen ik hoor en zie ?"
Zoo spreekt de vreemde, en staat verbaasd.
Fen roededrager, inderhaast
Gestegen van de trappen, zett :
„Verlangt hier iemand naar bescheid ?
De wijze Raad, de gansche Wet
Verdedigt Bickers zaak, en zet
Die helden, om hun deugd gehaat,
Op 't kussen, in den eersten staat
Van hun regeering, die ze lest,
Ten dienst van 's Lands gemeene best,
Vanzelf verlieten, zonder dwang ;
Een spiegel om zich eeuwen lang
Te spiegelen in dit geslacht,
)
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V i n c e t amor patrix: de liefde tot het Vaderland zal overwinnen. Zie
Aen. VI, 824. - 12. V ii f steen: Dordrecht en de andere vier steden,

waarvan hierboven gesproken is, en tot welker Regeering de gevangen
Regenten behoorden. — 22. Een roededrager: roe dragende bode, hoedanigen den dienst aan de stadhuispoort waarnamen. — 25. De gansche
W et: de geheele Vroedschap.
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Dat weer der Burgren welvaart acht
Dan eigen eer, en staat, en baat ,
En 't Burgemeesterlijk gewaad
Dan aan-, dan uittrekt, op geen lucht
En wispelturig straatgerucht
Van 't blinde grauw, maar met verstand,
40 Tot heil van Stad en Vaderland."
Toen riep de vreemdeling: „Gewis,
Te Rome noch t' Athene is
Dees' deugd to vinden. Cicero
Noch Aristides keeren zoo
Verheerlijkt uit hun ballingschap,
45
Als deer' gebroeders op den trap
Van hun geweigerde ambten. — Wat !
Wie voerde ooit heirkracht voor een stad,
Om zulke mannen, zeker waard
50
Gedreigd met spies, geschut en zwaard ?
Waar triomfeerde ooit veldheers ziel
Om twee, die hij van 't kussen hiel,
En schatte ze eere waardig? — Wat!
Men kroon' die Vaders van hun stad
Met haar sieraad, de Wapenkroon,
55
En zett' ze op Beurs of Dam ten toon
In Marmer, dat voor niemand schrikt,
Zoo lang de Nijd op Bickers bikt."
35

tjocOrifi
OP

HUNNE MARMERBEELDEN.
w7 At helden zet men hier ten toon in marmersteen ?
"' De Bickers, die hun staat verlieten voor 't gemeen.
ANDERS.
wy At helden pralen hier ? is 't Englenburg en Zwieten?
' Gebroeders, die hun staat voor 't Vaderland verlieten.

Bij schriften op hunne marmerbeelden. — 2. Hun staat voor „hun ambt."
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iDe monottro on3er teat.
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En hoeft om Monsters niet te reizen
Naar Afrika,
Europe broedt ze in haar paleizen,
Vol ongenl;
De groote Moeder van Europe
Vindt schut noch scherm,
En sterreft balling, zonder hope,
Verdrukt en arm.
Der Engelandren tongen lekken
Huns vaders strot,
En toonen 's konings hoofd in 't bekken,
Om snood genot.
De wraak wil Ottoman niet borgen :
De moeder laat
Den keizer, haren zoon, verworgen,
Uit blinden haat.
Oranje, in 't harnas opgezeten,
Rukt Holland in,
Op Amsterdam te helsch gebeten,
's Lands noodvriendin.
Hij wenscht zijn dol rapier te stooten
Door 't hart des lands.
Hoe heeft de deugd haar verf verschoten !
Waar is haar glans ?
Verbeet ooit wolf een lam verwoeder?
Waar baart de tijd
Een zoon, zoo boos, die zijne moeder
De borst afsnijdt!
En Candie, om zijn honderd steden
Vanouds befaamd,
Verzinkt, door 's Christens trouwloosheden,
Al 't onbeschaamd.
Het schreit, op 't uiterst strand geronnen :
0 Christendom!

4. Vol ongena: t. w. „de Monsters." — 5. De groote Moeder
van Europe: Maria de Medicis. — to. Huns vaders strot: van
Karel I. — IL En toonen 'skonings hoofd in 't bekken: evenals
Herodias het hoofd van Johannes den Dooper in een behken of schotel
aan haar moeder vertoond had. — 13. Borgen: vrijwaren. — 54, 15 Ibrahim, die in Augustus 5649 door de Janitzaren gewurgd was geworden. —
29-31. In 1645 hadden de Turken groote voordeelen in Candia behaald.
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Gij hebt den Turk op mij geschonnen
Met bus en trom ;
't En zij een Engel mij versterke,
Ik zijg ter neer.
Gij brocht uw eer en schaamt' ter kerke.
Wat rest er meer ?

Op ben stbettaptitning
VAN

DEN OVERVAL EN

AFVAL.XXIV

OVERVAL.

E Hooimaand schreef haar derde kruis
In 't Gulden Jaar, toen, met gedruisch,
Het Oorlogspaard kwam aangestooten
Door 't Gooi, spoorbijster in den nacht,
En, van de morgenzon belacht,
De poort des Amstels vond gesloten ;
Wie Eenigheid en Godsdienst mint,
Zie dat geen dekkleed hem verblind'
Door schoonen schijn en veinzerijen ;
De drift van heerschzucht valt te boos,
Het vrije zegelwas te broos,
't Bedrog bezet ons van ter zijen ;
Wie nooit verraad vernam,
Ga leeren e Amsterdam !

D

5
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Crimine ab uno disce omnes.
P. VIRGILIUS MARO.

XXIV. Voor de beschrijving dezer penningen zie men Bijlage B.
37. Toespeling op de versterking, welke Christus in zijn lijdensuur van
een Engel ontving. — 39. Gij brocht uw eer en schaamt' ter kerke:
de uitdrukking ter kerke brengen was in den mond des yolks vanouds
synoniem met: „ter markt brengen, veil hebben, te koop loopen met" enz.
Vondel wil zeggen: „gij hebt alle eer en schaamte uitgeschud, prijsgegeven." — Op den gedenkj5enning enz. — 1. De Hooimaand schreef
haar derde kruis: voor: 't was de 30 Jul — 2. 't Gulden Jaar:
„'t 5oste der Eeuw." — 5. Belacht: belachen. — 7. Eenigheid:
eensgezindheid.
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AFVAL.
N Slachtmaand van het Gulden Jaar
d'ondergaande zon gewaar,
I Werd
Hoe 't zesde daglicht sloot de dagen
Des tweeden Willems, die ons Land,
Daar Vrede en Vrijheid was geplant,
Met oorlogslasten zocht te plagen.
Dus stort Oranje, als Faeton,
Die 's vaders spoor niet volgen kon,
En met geen reden was te houden.
Hoe schrikte 't aardrijk van dien tocht !
Hoe trof de bliksem uit de locht
Die op dat stout bestaan betrouwden !
Als 't spel verkeeren zal,
Komt hoogrnoed voor den val.

5

i0

Magnis excidit ausis.
P. OVIDIUS NASO.

OP D'OPROERIGHEID
VAN DEN GODDELOOZEN ZEEUW

paxiiitifietettt Zetfing."v
Et oproer, in Rochel, smeet muur en toren neder,
Holp Freedrik in Den Haag, en om den schoonen Pals,
Graaf Strafford op 't schavot, den Koning om den hals,
Montros aan eenen strop. Wat bulderende weder

H

XXV. De Staten van Zeeland, die, terstond na 's Prinsen dood, het recht
H.Locht: lucht. — Op d'opoerigheid, enz. Het oproer in Rochel:
La Rochel was eene dier plaatsen, welke uit kracht van 't Edict van
Nantes aan de Protestanten tot verzekering gegeven waren. Toen echter de
Kardinaal van Richelieu het oppergezag der Kroon overal wilde vestigen,
sloeg hij het beleg voor die stad. En Rochelle verdedigde zich zoo wakker,
dat zij wellicht niet zou genomen zijn geweest, indien de Hollanders (die
in Frankrijk de Katholieken tegen geloofsgenooten ondersteunden, gelijk
Richelieu den Protestantschen Gustaaf Adolf tegen de zijnen) Lodewijk XIII
niet te hulp waren gekomen. Lees voorts : het oproer s m e e t, i n
Rochel, enz., h o l p Freedrik, enz. — 2. Freedrik: den verdreven
Koning van Bohemen. — 3. Den Koning: Karel I. — 4. Montros: den
Graaf van Montrose.

128 OP D'OPROERIGHEID VAN MAXIMILIAAN T EELIN G.
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Bedaart in 't einde niet ! meer dit oproerig zaad
Noch vrijheid laat in rust, noch koninklijken staat
Kon burgerlijke tucht die monsters niet betemmen,
Al 't land zou tot de keel in bloed en tranen zwemmen;
Want als men steden ziet het onderste omgekeerd,
Dan heeft men op zijn Schotsch den Staat gereformeerd.

van Eersten Edele, door de Prinsen van Oranje tot dien tijd bezeten, vernietigd verklaard hadden, wilden nu ook aan de Voogden van Willem III
het recht ontzeggen tot de bestelling der Wethouderen. De Middelburgsche
burgemeester Thibaut daarentegen, en zijn ambtgenoot Dr. Jan van Lansbergen, die zeer Oranjegezind waren, ijverden van hunne zij de om den
jongen Prins te doen aanstellen of althans voor te schikken tot Stadhouder
van Zeeland, waardoor hij, in tijd en wijle, de aanstelling der Overheden
in de steden weer zou kunnen bekomen. Zij brachten teweeg, dat de twaalf
kiezers, die een dubbeltal plachten te benoemen, waaruit de Stadhouders de
Wethouders kozen, deze benoeming niet deden uit de burgerij, gelijk gebruikelijk was, maar gedeeltelijk uit de dienende Wethouders, die door den
overleden Prins aangesteld, en zijn stamhuis genegen waren: waarvan 't
gevolg wezen moest, dat zij de meerderheid in de Wethouderschap behielden. De burgerij nam dit kwalijk en 't opgehitste gepeupel werd zoo baloorig, dat het op 6 Juni aantrok op de Abdij, waar de Staten hun vergadering hidden, en de beide genoemde Burgemeesters met den dood dreigden,
die eerlang genoodzaakt werden, de stad, ja de provincie, te ruimen. Het
huis van Lansbergen werd deerlijk geplunderd, en dat van Thibaut zou 't
zelfde lot ondergaan hebben, zoo eenige Predikanten het yolk niet gestild
hadden; doch 't gevolg was, dat de omkeer van zaken, die elders in Zeeland plaats had, ook hier gevolgd werd, en het Huis van Oranje zijn aanspraken voor 't oogenblik verloor.
De Middelburgsche Predikanten hadden in dezen voor en tegen partij
gekozen. Onder hen, die ten gunste van den Prins zich op den voorgrond
stelden, muntte uit Maximiliaan Teelinck. Zijn vader, Willem Teelinck, in
155o geboren, was een der voortreffelijkste kerkleeraren van zijn tijd, en
om zijn schriften zoowel als om zijn ijver voor den godsdienst beroemd.
In 1613 te Middelburg beroepen, had hij aldaar tot aan zijn dood (1629)
het predikambt waargenomen. 's Mans twee zonen, Johannes en Maximiliaan,
volgden zijn voetspoor; de eerstgemelde, van wien mede godgeleerde schriften bestaan, werd Predikant te Utrecht, van waar hij, in 166o om politieke
redenen verbannen zijnde, te Arnemuiden en later te Leeuwarden beroepen
werd. Maximiliaan werd eerst te Zierikzee beroepen, en vervolgens, in 164o,
te Middelburg, waar hij in 1653 overleed. Behalve een „Vredepredikatie",
in 1648 uitgesproken, en een „Grondigh bewijs, dat het een Christeliche
„Magistraet ongeoorlooft is in plaetsen, daerover zy te gebieden hebben, de
„Paepsche Syperstitien ende afgoderyen toe te laten," en, benevens een
„verklaring over de X Geboden en 't Gebed des Heeren", gaf hij een werk
in 't licht, betiteld „Politycke Christen", met een opdracht aan „Willem,
Prince van Orangien", welke laatste veel gerucht maakte. Geen wonder,
dat Vondel, toen hij van deze lettervruchten kennis nam, Been vrede kon
hebben noch met de theologische, noch met de politieke begrippen, daarin
verkondigd. Hij vatte de pen op en die wederom in gal doopende, gaf hij
aan zijn wrevel in de beide, alles behalve malsche hekelschriften lucht,
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BLOEDBEULING
VAN

Tiaximifican Zetting,
GROOTE BLOEDBEULING IN ZEELAND.

Eester Teeling had een grooten bloedbeuling gegeten,
Heel vol gepropt van Apostelen en Profeten ;
Maar doen zijn maag al dit vet niet kon verduwen,
Begost meester afgrijselijk te schijten en te spuwen ;
5 Al de Zeeuwsche Telingen uit hunne poelen en slooten
Kwamen daarop al kwakende aangestooten,
En speelden : slobber- op, die zoo zuivere voesters.
0 klokspijs, lekkerder dan Engelsche nesters
Weg, Vrij-geesten, Harminianen, en morsebellen :
10 Wij slabberen met meester Teeling geen paddenvellen,
Geen pieren, noch alikruiken, noch zotte klausen
Van versche Apostaten of beschimmelde Pausen;
Maar Middelburgsche saucijzen en lekkere worsten,
In een reinen ketel van onder en boven uitgeborsten :
15 Gij, lichte Kapellanen, Roelanden en Teulingen,
Smult bij Gort met ons, dit zijn Leicestersche beulingen ;
Geen duivelsbrood, paddenstoelen, noch morsige kruimen ;
Meester Teelings ketel behoeft niem and te schuimen :
Niemand kan zijn kwijl noch snottebellen laken ;
20 Want van zijn gelen oker mag men kazen maken.
Ja, al zat gansch Portugal verlegen, hij kon het gerieven,
Niet met bullen of prullen, maar met zijn bezegelde brieven.
P. L.

m

5. T elin gen of talingen: een soort van watervogels. — 7. Die zoo
zuivere voesters: dit zoo zuivere voedsel. — 9. Harminianen voor
A r mi ni anen: 't Schijnt dat Vondel hier de Zeeuwsche aspiratie te pas
brengt. — 1 1. Zotte klause n: dwaze leeringen. — 21. Portugal: omdat
de uitvoer van kaas voornamelijk naar Portugal geschiedde. — P. L.: d. i. :
pro libertate.
VONDEL VI.

9

RAADSEL.
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En Schaap, in Schapenland gezonden door de golven,

Herschiep het Leeuwennest, en broedde al 't Land vol Wolven,
Die beten 's middernachts den koestal naar den strot,
En sleepten bij de keel de wachters in hun kot.
5 De Waterhonden, losgeborsten van hun keten,
Besprongen 't wreed gebroed en schuimden als bezeten.
Toen droop de Wollefskudde, in 't veld rondom vergaard,
Met hangende ooren af, en ingetrokken staart.
Zij dreigden echter nog den koestal met hun wrokken,
10 Maar Izegrim ging thuis, gezuiverd door de pokken.
De Herders togen uit, en stelden beter wacht.
Zoo werd al 't land geveegd met eene Wolvejacht.
OP HET ONTHEILIGEN
VAN

36ei 36. gurettnetti bus gficars,
DOOR

DEN ARMINIAANSCHEN SOCINIAAN.
Wartijn acht dat hij brood en vleesch zijn gasten deelt.
Calvijn breekt brood, waardoor het vleesch wordt uitgebeeld.
Socijn neemt brood, maar acht geen zoenverdienstig sterven
I, 2. Het hier bedoelde Schaap is Geeraert Schaap, de Amsterdamsche
Burgemeester. De bedoeling is hier : Het zenden van Gerard Schaep als
Gezant der Staten naar Engeland wekte de gramschap op van het Leeuwennest (het hofgezin, de camarill a, zouden wij nu zeggen) en deed alom
de wolven (de hovelingen, de Prinsgezinden) voor den dag komen en booze
aanslagen smeden tegen de rust en vrijheid van den Staat. — 3. D e n
koestal: Amsterdam. Zie het gedicht op de Blokhuizen, vs. 45 volgg. —
4. De w a c h t e r s: de zes gevangen Heeren. — K o t: Loevestein. 5 D e
W at erhonden: de opengezette sluizen to Amsterdam. — 7. D e Wollefskudde: de troepen van den Prins. — so. I ze grim : de Prins, die aan de
kinderpokken stierf. — II. De Herders: de Staten van Holland, die de
regeeringsorde in hunnen zin veranderden. — Op het ontheiligen, enz. —
I. Mart ij n : Volgens Luther bleef het brood wat het was, doch lag daarin
tevens het lichaam des Heeren verscholen. — 2. Calv ij n : doze zag in het
brood niet meer dan een voorstelling van het lichaam des Heeren. —
3. S o c ij n : de Socinianen loochenden de Godheid van Christus en bestreden
de leer der verzoening.
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Des Paaschlams, door wiens bloed wij onzen zoen verwerven.
0 ijveraar! waartoe vervoert u het bedrog ?
Gij smaakte eerst Mann', en nu vervalt gij tot den trog.
Verloren Zoon, ei ! keer naar Vaders huis in 't ende:
In Rakou eet men draf, uit honger en ellende.
OP

„CiNit stirou53en Otrber"
VAN

HENRICK BLOEMAERT,
Doorluchtig Schilder en Poeet.

Ag men hem niet Bloemaert noemen,
Die twee kunsten, als twee bloemen,
"
Minnelijk to zamen paart,
En uit beide honig gaart,
Dien de bijen komen stelen,
Waar dees vloeit uit zijn penseelen
En zijn penne? o lekkernij!
Puik van schilderpoezij!
Riep ik daatlijk, doen zijn dichten
Mijn gemoed aan hem verplichtten,
Die, met zijn Latijnsche tong,
Liefelijk als Naso zong.
Nu verlang ik, dat mijn ooren
Den Getrouwen Herder hooren,
Die gewillig sterven wil
Voor de zuivere Amaril.
Jonkheid! laat Tuscanen varen ;
Bloemaert leert, in luttel blaren,

"vi
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6. Nu vervalt g ij tot den tr o g: zinspeling op de gelijkenis van den
Verloren Zoon, die zich met zwijnsdraf voedde. — 8. Rakou of Raco w:
een stad, gelegen in 't Klein-Poolsche Waiwoodschap Sandomir. Het was
daar, dat, tegen het einde der zestiende eeuw, de Socinianen hun voornaamsten zetel gevestigd hadden: ten gevolge waarvan die plaats aanzienlijk bevolkt en bloeiend werd, vooral sedert de aanhangers dier leer in.
1502 aldaar een afzonderlijke school hadden opgericht, van welke hun voornaamste leeraars het bestier hadden. In 1638 — hier zinspeelt Vondel op —
werd de Socianerij door een openlijk edict in Polen verboden, de school
vernietigd en de Roomsche godsdienst hersteld; doch de bloei dier plaats
nam sedert weder af.

132 OP „DEN GETROUWEN HERDER" VAN H. BLOEMAERT.
U in Duitsch het Herderspel.
Wet uw brein, en luister snel,
Hoe hij d'eene spraak in d'ander
Kan vergieten, zoet en schrander,
Dat de koelste zich vergeet
Aan Guarijn, in 't Neerlandsch kleed.

20

Op f3ti taftg3ifitr,"'
GEWROCHT

op ' T INHULDIGEN VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

CHRISTOF BERNARD,
Bisschop te Munster, des H. Rijks Vorst, en Burggraaf te Stromberg.

Series longissima rerum.
AAN SINT-PAUWELS.

B

Eschutter van de stad, verlicht door klare stralen,

Ontsprongen uit uw bloed, 't welk Nero's zwaard besmet,
Uw armod belg' zich niet, dat wij met zilver pralen,
Op Bisschops hoogtijd en gezegend feestbanket.
5 Wig pralen met de kunst, de kunst met uwe daden,
Gedreven in 't metaal, dat bier zoo heerlijk blinkt.
Banketten zullen 't lijf, uw Faam de ziel verzaden,
Uw Faam, die schel en hel, als louter zilver, klinkt.
Gij ijvert om Gods duif de vleugels fel te korten,
10
Meteenen Jezus' glans te smoren in zijn bloed;
Zoo komt ge, van dien glans getroffen, neer te storten,
XXVI. In hetzelfde jaar (1650) te Munster tot Bisschop ingehuldigd, de
man, van wien onze Staat een en twiiitig jaren later vrij wat over]ast zou
hebben, — de onrustige Christoffel Bernhard van Galen. Op het tafelzilver,
te dier feestelijke gelegenheid gebruikt, vervaardigde Vondel het bovenstaande gedicht.
Series longissima r e r u m: een lange lijst van taken. Zie Aen. I,
645, waar insgelijks van tafelzilver gesproken wordt. — 1. De s tad, v e rli c h t do or k l a r e str ale n: hier wordt Rome bedoeld, als staande onder
bescherming van Paulus, die hier wordt aangesproken. — 3. Uw ar mo e:
zinspeling op de armoede, waarin de Apostelen leefden, in tegenstelling met
den rijkdom hunner opvolgers. — 9. G ij ij v e r t: toen hij namelijk ter
vervolging der Christenen naar Damascus toog: uit vs. 5 moet men opmaken, dat het daar gebeurde op het tafelzilver was afgebeeld.
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En voelt de kracht van 't Kruis in 't brullen van uw stoet.
Damascus hoort verbaasd u Christus' naam trompetten,
Den wreeden wolf verkeert in een zachtzinnig lam,
15 Dat in een mande zich ter muren of laat zetten,
En Benjamin gevoelt den klauw van zijnen stam.
Zoo wordt ge van den Geest des Hemels voortgedreven
Door 't blinde Heidendom. Waar vindt men stad of strand,
Daar uw historian niet levend staan geschreven,
20
Zoo schoon, als Lukas ooit die maalde met zijn hand!
Hetzij gij Elimas in d'oogen hebt getroffen,
Die uwen opgang poogt te stuiten in zijn vaart;
Hetzij gij 't lijk verwekt, dat slaaprig neer komt ploffen ;
Hetzij gij kreuplen heelt, of Christus' eer bewaart
25 Door zweetdoek, of door riem, en bluscht den gloed der kortsen ;
Of bant den afgrond uit des lichaams schors met kracht;
Of zwarte kunsten helpt in brand met vier en tortsen ;
Of sluit den kerker op door uw gebean, bij nacht ;
Of van een Pythonisse, een dochter, wordt verdadigd ;
Of zelfs van uw besne6n gevangen en gedreigd,
30
Totdat zich met uw hoofd des keizers wrok verzadigt,
En gij u met geduld voor 't zwaard ter aarde neigt.
Wij knielen voor 't altaar, waarop gij hebt geleden ;
Wij knielen op uw graf, en op uw koud gebeent',

35 0 licht, van uw Hebreen en alle Grieksche steden,
Ja, van den wereldkloot, met zuchten oversteend,
En tranen oversprengd ! o Vorst der Kruisgezanten,
Neem Munster, en uw Stift, en zijnen vorst Christof
40

In uwe hoede, opdat hij 't Roomsch geloof mag planten,
Ter eere van Gods Kerke en 't onverganklijk Hof.
Beschut den Hoofdpilaar der omgelegen vlekken

En vesten, met die zorg, waarmee gij dezen muur
Genadiglijk dus lang voor onheil kondt bedekken,
In 't midden van een zee, vol brand en oorlogsvuur.
45 Dit vroom, godvruchtig yolk, beschaduwd vrij en veilig,
15. Zie Handel. IX: 25. — 16. En Benjamin gevoelt den klauw
van z ij nen s tam: de uitdrukking is niet zeer duidelijk ; waarschijnlijk
wil Vondel zeggen, dat Paulus, die uit den stam Benjamins was, aan de
vervolging zijner stamgenooten ten doel stond ; de klau w zou dan die
van den wolf zijn, waarvan Genesis XLIX : 27 gesproken wordt. — 26. Versta :
of den boozen geest uit het lichaam eens bezetenen verdrijft. — 29. E e n
Pythonisse: deze benaming, waardoor aanvankelijk alleen de waarzeggende
maagd werd aangeduid, die in Apollo's tempel te Delphi haar orakels sprak,
werd van lieverlede door de dichters toegepast op andere waarzegsters, onverschillig van welke soort. — Vondel spreekt hier van de dienstmaagd,
waarvan gewaagd wordt Hand. XVI: 16. — 30. Van uw besneen: van
de Joden. — 4.1. Den Hoo fd pilaar: den Bisschop zelf. — 45. D it vroom,
g o d v r u c h ti g y olk: de inwoners van het Bisdom.
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Zal eeuwig uwen lof ontvouwen voort en voort,
En slapen op de wacht van zijn getrouwen Heilig,
Met jezus, die Zijn merk gedrukt heeft op hun poort.
Zoo bloeie al 't Bisschopdom en akkerland en eiken,
50 Zoo moet de vorst en 't yolk zijn hoogsten wensch bereiken.

Op bot gesoeibtn Aett453.
DE Leeuw van Holland suft in 't stof,
Geketend met den hals aan 't Hof.

Op bot ondotibtit Aetta.
Leeuw, ontboeid en op zijn wacht,
D EBewaart
de vrijheid in haar kracht.
DE DEUGDRIJKE JONKVROUWE

6403rtc0i
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ooft."vii

Nze Graftmeermin
En zanggodin,
Wiens zang ik min.

XXVII. Van het handschrift komt een facsimile in Oud-Holland, II, bi.
13o, voor.
Het versje is geschreven op een der schutbladen van een exemplaar van
Vondels Poezy, van 1650.
Garbrecht was de dochter van Pieter Willemsz. Hooft en van Neeltje
Pietersdr., die zij reeds vroeg verloor; want 23 Juli 1636 bewees haar vader
aan zijn vierjarig dochtertje de erfenis harer moeder ten bedrage van
f 20,300.
Zij woonde op de Leliegracht. Zie het artikel van Mr. Ch, M. Dozy, in
Oud-Holland, VI, bl. 157.
50. De vorst en 't v o 1 k: men herinnert zich hierbij, dat de Bisschop
van Munster tevens wereldlijk Vorst over die landstreek was: en hij heeft
het Nederland wel doen ondervinden.— Op den ontboeiden Leeuw.— 1. D e
Leeuw, ontboeid en op zijn wacht: de Leeuw, ontslagen van zijn
boei en weder op zijn hoede zijnde.

OP DEN KOPEREN AARDKLOOT, ENZ.
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OP

;p ot aoptrtn etetrbfirooi"'"
DOOR DE BEWINDHEEREN DER OOST-INDISCHE MAATSCHAPPIJE

PANTAGOULE, PRINS VAN MAKAZAR
TOEGEZONDEN.

Ot eer van Hollands Waterleeuw
Herschept de Kunst de koperen eeuw',
Een ronde daar een kloeke vrouw,
Een Pallas, wel in spinnen zou.
Dien Aardkloot zendt 't Oost-Indisch Huis
Den grooten Pantagoule thuis,
Wiens aldoorsnuffelende brein
Een gansche wereld valt te klein.
Men wensche dat zijn schepter wars',
Bereike d'eene en d'andere As,
En eer het slijten van den tijd
Dit koper dan ons' vriendschap slijt'.

T

5
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XXVIII. Mr. J. E. Heeres deelt in zijn uitgave van Bouwstojen voor
de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel III, bl. 191
en 192, mede, een opgave, door Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia
aan de Bewindhebbers der 0.-I.-Compagnie bij missive van 23 December
1644 gezonden, van allerlei globes, atlassen, verrekijkers, enz., welke „den
prince Patengloe (dat een zeer curieus persoon schijnt te wezen)" uit Nederland opontbood. Aan dit verzoek is voldaan; Vondels gedicht zal dus
van omstreeks 1645 zijn.
3. E en r o n de voor „een r o n d t e," als wij zouden zeggen, of eigenlijk
voor „een ronde omvang; — 't woord is gelijk van vorming als o u d e
voor „ouderdom". — 3, 4. Versta: „ruim genoeg, om een spinnende vrouw
van kloeke gestalte te bevatten." — 7, 8. De zin is: „het doorzoeken van
al wat de wereld belangrijks oplevert zou geene te zware studie wezen
voor het veel omvattende brein van Pantagoule." — ii. En eer: lees:
„en dat eer." — 12. 0 n s' v riendschap: Vondel spreekt hier uit naam
der Oost-Indische Maatschappij.
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OP BLEKERS DANAR.

Op §ftfitro CiDentete,xxix
VOOR DEN HEER

VAN HALTEREN,
Baljuw van Kennemerland,
GESCHILDERD.

Ees' naakte kan een God bekoren,
En 't godlijk goud haar hart en oog,
Hoe vlamt ze op 't goud, dat van omhoog
Door 't koopren dak van 's vaders toren,
Gedropen komt in haren schoot!
Wat mogen toch de blinde menschen
Zoo blind om schoone kinders wenschen !
De schoonheid is in last en nood.
Wat sluit geen gouden sleutel open!
De snoeplust vreest geen scherpe wacht,
Metalen poort, noch diepe gracht.
Hij komt van boven in geslopen;
Maar vindt er niets dan verf en doek,
En zij een schijn van roode schijven.
Zoo laat de Maagd den handel drijven ;
Zoo valt de kunst een God te kloek.

V

5

IO

I5

XXIX. Het jaar der vervaardiging van dit gedicht is evenals dit der zestien volgende onbekend. Zij komen voor het eerst gedrukt voor in den bundel
van Vondels Poezy, dien hij zelf in 165o uitgaf en zijn dus in of \TO& dat
jaar vervaardigd.
1. D e e s' naakte: minder aanbevelenswaardig is bier de weglating van
het subst. n y m f, pri n s e s, jonkvrou w, of welk ander bier te pas
kon gebracht worden. — 2. 't Godl ij k goud: de God, die in goud is
veranderd. — 1o, I I. Wederom een navolging van het Inclusam Danaên
turris a h e n e a c a e t, van Horatius. — 12-16. Het hier geuite denkbeeld
is ten eenenmale valsch. Immers, wat wil bet zeggen, dat de kunst een
God te kloek valt, en dat de Maagd niets vindt dan schijn van
roode sch ij v e n, wanneer zoowel die G o d (of de s c h ij v e n, waarin hij
zich vermomd heeft) en die Maagd zelve geschilderd zijn en dus evenzeer
verf en doek als de rest?

MARTIAALS BIJSCHRIFT.
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partitado OijocOrift
VOOR

M. CICERO.
TEGENS

MARK ANTONI.

Ntoni, zwijg: wat wilt gij toch Fotijn verwijten ?
De banrol roept geen wraak als 't bloed van Cicero.
Hoe durft ge dien Romein zoo dol het hoofd afsmijten ?
Geen Catalijn verliep zich dus vervloekt en snots.
Een schelm, door gaud bekoord, is tot dat stuk gekomen,
Benam, uw wraak ten dienst, den Raad dees' eene stem ;
Maar schoon het goud dien mond hebb' tong en spraak benomen :
Wat spreken kan, berst uit, en spreekt en pleit voor hem.

A

5

BIJSCHRIFT
VOOR

Detitiie Z eget 0xxx

C

Fenix der Bloemschilderen.

D

E geest van Zegers is een bij,
Waarop de Nederlanders roemen.
Zij zuigt haar honiglekkernij

XXX. Daniel Segers werd 3 December 1590 to Antwerpen geboren. Zijn
1. F o tij n : Photinus was een kamerling van Ptolomeus, den laatsten
koning van Egypte, en het was op zijn raad, dat Pompejus, toen hij na
den slag van Pharsalie zijn toevlucht tot dien koning nam, niet ontvangen,
maar gedood werd. Later echter, toen hij tegen Caesar, na diens komst in
Egypte, een opstand verwekt had, werd hij zelf om 't leven gebracht. I, 2. De zin is : wat durft gij, Marcus Antonius — die toen uit naam van
Caesar het bevel in Egypte voerde — aan Photinus het ombrengen van
Pompejus verwijten ? — Gij zelf hebt het immers veel erger gemaakt, toen
gij Cicero deedt ombrengen. — 2. De banrol: de lijst der vogelvrijver.
klaarden. — 4. Versta : Geen Catilina — Cicero's voormalige tegenstander —
heeft zulk eene afschuwelijke daad gepleegd.
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BIJSCHRIFT VOOR DANIEL ZEGERS.

En geur uit allerhande bloemen.
Een Bij kwam op zijn schilderij
En geur en kleuren aangevlogen,
En riep : „Natuur, vergeef het mij :
Dat bloempenseel heeft mij bedrogen !"

(15toprell op ben ettitZ,
DOOR

LIVIUS VAN LEIDEN
GESCHILDERD.

POgET. SCHILDER.

W
5

H

Poe e t.
Ie voert me nu in een woestijn ?
Hier lett een Leeuw, en niet de schijn.
Hij vlamt op roof en menschespieren.

Schilder.
IJ heeft zijn wilden aard verleerd.
Zoo temt de Kunst den Vorst der dieren,
Die over alles triomfeert.

vader Peter Zegers was katholiek, zijne moeder Maria van Geel uit de
Noordelijke Nederlanden afkomstig, was protestant en voedde hem, na den
dood zijns vaders, in den hervormden godsdienst op.
Onder leiding van den „fluweelen" J. Breughel bekwaamde hij zich in de
schilderkunst. In 1611 legde hij zijne meesterproeve of en werd in het
Antwerpsch St.-Lucasgilde opgenomen.
Nadat hij het protestantisme had afgezworen, trad hij in 1659 als leekebroeder in 't noviciaat der Societeit van Jezus te Mechelen, bezocht Italic
en werd, in de Zuidelijke Nederlanden teruggekeerd, naar het professiehuis
te Antwerpen gezonden, waar hij met Rubens, van Dijck en anderen arbeidde
aan de werken voor de St.-Ignatiuskerk aldaar bestemd.
Volgens eene te Antwerpen nog voortlevende overlevering gebeurde het
dat Vondel aldaar kwam ten tijde, dat Zegers zich in die stad be yond en
zich met een bloemstuk onledig hield. Verlangende met den bekwamen Pater
in kennis te komen, begaf hij zich naar het professiehuis; doch hoorde tot
zijn leedwezen, dat de schilder van huis was. Men verzocht hem zijn naam
op te geven; hij daarentegen zeide, dien te zullen bekend maken, wanneer
hij in des kunstenaars werkplaats was gekomen. Daar toegelaten, nam hij
eerst de aldaar aanwezige tafereelen in oogenschouw, en toen een stuk
houtskool, waarmede hij op den muur de bovenstaande regelen schreef.
De Jezuiet, die Vondel vergezelde, had nauwelijks deze regels gelezen, of
hij riep in verbazing uit: „gij moet de duivel zijn.... of Vondel."
Gesj5rek ofi den Leeuw. — 6. Die over alles triomfeert: die slaat
hier op de kunst, en niet op den vorst der dieren.

OP KONINGIN CHRISTINE.
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OP KONINGIN

aridint.
TERWIJL ZE DEN OLIJF IN HARE KRONEN VLECHT.

Oo leeft Gustavus in zijn eenige erfgenaam,
En levert stof op stof aan d'onverzaadbre Faam.
Zoo vlamde Achilles' eer, in jofferlijke kleeren,
Op fabel en rondas, en boog, en helm, en speeren,
Als Koningin Christine op Pallas' vreedzaam loof.
Bij zulk een hoofdsieraad staan gouden kronen doof.

Z
5

OP PALTSGRAAF
tat

e (25usiotxxxi

Erfvorst van Zweden, Gotten en Wenden,
VELDHEER IN DUITSCHLAND.
GESCHILDERD DOOR

JOACHIME SANDRART VAN STOCKAU.
Oo vat een Koningsring een Koninklijke parel,
Als kunstig Nurenberg der Rijken Erfvorst Karel,
Nu binnen haren muur hij dien gewenschten peis
Helpt sluiten tusschen Praag en Zwedenrijks paleis.
5 Wat maalt men hem in 't veld, daar hij Brie Kronen diene ?
Geen schooner veld dan 't hart van Koningin Christine.

Z

XXXI. Karel Gustaaf, zoon van den paltsgraaf Johan Casimir van Zweibracken en van Katharina van Zweden, geb. 28 Nov. 1622 to Nykoping,
werd in 1648 opperbevelhebber van het Zweedsche leger in Duitschland,
in 1649 door de Stenden tot troonopvolger benoemd, in 1654 na den troonsafstand van Christina als koning gekroond. Hij voerde in de jaren 1655
tot 166o oorlog tegen Polen, Brandenburg en Denemarken. Hij stierf 23
Februari 1660 in Gothenburg.
Op paltsgraaf Karel Gustaaf. — 5. Di ene: om 't rijm, voort dient.

OP DEN HEER JOOST BUICK.
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OP DEN HEER
p

a XXXII

out t utc t*,

Burgemeester en Raad van Amsterdam.

H

5

Ier ziet gij 't grijze hoofd van Burgemeester Buick,

Den Solon dezer stede, en Amstels roem en puik,
Het nutste lid des Raads, dat, zonder wedergade,
Getrouw aan God en 't Recht, zijn burgren kwam te stade :
Nog dreef 't oproerig grauw, al t' eerloos opgeruid,
Dien trouwen held des lands en vader endlijk uit ;
Opdat zijn deugd, door ramp ten hemel toe gesteigerd,
Bij God ontving het loon, hetwelk heur d'aarde weigert.
Uit het Latijn van J. STEM.

Op iitijit print"'
DOOR

LIVIUS VAN LEIDEN
GETEEKEND EN GESNEDEN.

Oo vollegt Livius van Leiden Titiaan,
En leert door zijne kunst u Vondels spraak verstaan,
Die 't Grieksch en Roomsch tooneel in Neerland poogt te stichten.
Men vat uit 's Dichters print wat treurspel hij wil dichten.

z

XXXII. joost Buyck, uit een aanzienlijk geslacht in 1506 geboren, werd
in 1532 Schepen en in 1549 Burgemeester, welke laatste waardigheid hij
niet minder dan zestienmaal bekleedde. Van zijn kloekheid had hij, reeds
in 1 534, bewijs gegeven, door met zijn schutters den Dam van oproerig
gepeupel vrij te houden. In 5549 was hij het, die aan Filips II als Grave
van Holland den eed afnam. Tot aan 't jaar 1567 genoot hij de algemeene
achting der Burgerij; doch geraakte toen bij velen in kwaad vermoeden,
omdat hij, de Spaansche zijde voorstaande, de bedoelingen van andersdenkenden door krachtdadige middelen tegenwerkte. Bij de Regeeringsverandering in 't jaar 1578 begaf hij zich met zijn zoon Sybrand naar Leiden, en
nam er zijn woning nabij 't Haagsche Schouw, waar hij, evenals zijn nakomelingen, aan de leer der Roomsche Kerk getrouw bleef. Men wil, dat
hij in 't jaar 1586 zou overleden zijn. Zijn spreuk was: „een goed geweten,
en een goed oogmerk, is een gewisse troost."
Op dezen Buyck had zekere Stem een Latijnsch gedicht vervaardigd,
't welk door Vondel als hierboven werd overgezet.
XXXIII.

Dit portret stelde Vondel op omstreeks 63-jarigen leeftijd voor;

4. Versta: men kan op 't gelaat des dichters lezen welk treurspel hij voornem ens is te schrijven.

OP DIEDRIK ZWELING.
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OP

cpitbria z53erin,XXXIV
Orgelist te Amsterdam.

Ldus heeft Livius ons Zweling, afgebeeld,
Maar niet zijn fenixgalm, uit 's Vaders asch geteeld.
De Neef, de Grootvaar, en de Fenix zongen
Een eeuw den Amstel toe met hemelsche orgeltongen.
Zoo Thebe door een Tier tot zulk een wasdom kwam,
Wat zou men dichten van het orgel t'Amsterdam ?
Daar David en Orlande om strijd zich laten hooren,
Als Diedrik zielen vangt, en ophangt bij heur ooren.

A
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OP JOFFER

g,nitaineopeit,
TORN ZE IN SCHIJN VAN CECILIA GESCHILDERD ZOU WORDEN.

Oo schijnt Cecilia in Anna te verrijzen:
Een engel 't orgel blaast, terwijl ze Davids wijzen
Op Zwelings noten volgt, en zelfs het Paradijs
Ten dans leidt en ontvonkt in 's Allerhoogsten prijs;
Haar vingers 't bruiloftslied van Salomon ontvouwen.
Wel hem, die zulk een hand en vingers eens zal trouwen!

Z

5

het moet omstreeks 165o geweest zijn. Het was door Joan Lievens geteekend en op koper geetst. Abraham de Wees gaf het nit. Eene copie werd
verkleind geplaatst vOOr den titel der Poe'zy, 1650.
XXXIV. Dirck Sweelinck was de zoon van Jan Pietersz. Sweelinck en.
gedoopt 26 Mei 1591. Hij werd 20 September 1652 in de Oude Kerk begraven. Op zijn dood maakte Vondel eveneens een gedicht.
3. De Nee f: of „kleinzoon", Diederik Swelingh zelf. — De Grootv a a r :
de vader van Jan Pietersz. Swelingh. — De Fenix vader: Jan Pietersz.
Swelingh. — 3, 4. Zongen een eeuw den Amstel toe: oefenden gedurende eene eeuw het bedrijf uit van Organist. — 7. 0 rlan de : Orlandus
Lassus. — 8. 0 ph angt bij heur oor en: in de onze bederft dit min
liefelijk slot het anders keurig fraai gedicht. — Op jojer Anna Hinloj5en,
enz. — i. Cecilia: men herinnere zich, dat aan de Heilige Cecilia de
uitvinding van het orgel wordt toegeschreven. — 5. Haar vingers 't. . . .
1 i e d. ... o n t v o u w en: door namelijk het klavier te bespelen.
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DE VIERBAAK VAN IGNATIUS LOJOLA.

DE VIERBAAK
VAN

35114 tilt 0

Oj

0 fizxxxv

AAN DE NEERLANDSCHE SOCIETEIT
VAN

JEZUS.
INVIDUE CAPAX.

E witte Pharos, groot van faam,
De heldre Vierbaak (aan Been Nij1
Maar Tiberstroom, in Jezus' naam,
Met stalen beitel, zaag, noch biji,
Noch moker, aan de lucht gesticht ;
Maar met den harper van Gods woord,
Die meer dan marmer, vast en dicht,
Verbrijzelt) staat en trotst de poort
Des afgronds en beschaamt den nacht
Der dolingen en ketterij ;
En houdt getrouwelijk de wacht :
En licht in 't rond van elke zij,
De wijdverzeilde zielen toe;
Geen mijlen verre in 's werelds zee,
Maar wijder dan 't gestarrent, moe

D
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XXXV. Ignatius Loyola, de stichter der JezuYeten-orde, werd in 1491
op het kasteel van Loyola in Guipuscoa geboren, was eerst page en daarna
officier in Spaanschen dienst, werd in 1521 bij Pampelona zwaar gewond.
Daarna deed hij in 1523 een pelgrimstocht naar Jeruzalem, studeerde vervolgens te Salamanca en te Parijs in de theologie en ontwierp in 1534 met
Laynez, Bobadilla en anderen het plan voor de naar hem genoemde orde,
welke 27 September 154o door Paus Paulus III ingesteld werd. Tot algemeen overste gekozen, woonde hij sedert te Rome en overleed aldaar 31
Juli 1556.
Met de „Vierbaak" bedoelde Vondel natuurlijk de orde. Wanneer dit
gedicht gemaakt is, is onzeker; misschien wel in 1641 kort na zijn overgang tot de Moederkerk.
Invidiae capax: d. i. den nijd opwekkende.— 1. De witte Pharos:
Faros was een eilandje bij Alexandria, waar Ptolomeus Philadelphus een
hoogen vuurtoren op bouwen liet, die sedert onder de zeven wereldwonderen gerekend werd. De vuurtoren kreeg den naam van 't eiland, en
vandaar werd P haros algemeen voor b a a k gebezigd.

DE VIERBAAK VAN IGNATIUS LOJOLA.
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Van wentelen, geen strand noch ree
Laat onbeschenen. Wie in nood
Van d'allerzwaarste schipbreuk drijft :
En schrikt voor d'endeloozen dood ;
Wordt van dit heilig licht gerijft,
20
Dat van vijf lettren nederstraalt;
Als van vijf roode stralen bloeds;
Ja, stralen nit Gods hart gedaald.
0 Christen Hoofdbaak, van veel gloeds
Ontsteken, dienstmaagd van 't gemeen,
25
Hoe roem ik best I,gnatius
Die, leggende den eersten steen
Aan 't Roomsche wonderwerk, nog flus
Zoo laag, aired zoo hemelhoog
Gesteigerd, tuigt dat Jezus hem
30
Gezegend heeft van 's hemels boog,
En 't hemelsche Jeruzalem?
Godvruchte wakers, sluimert niet,
Maar voedt en stookt dit eeuwig vier:
Noch bloed noch tranen noch verdriet
35
Noch pijn noch arbeid staan te dier,
Indien gij ze opweegt tegen 't loon,
U van den Hemel toegezeid.
Uw Armoé erft haar rijke kroon:
40Uw Kuischheid en Gehoorzaamheid
Ontberen niet haar zalig lot,
En Jezus blijft uw prijs bij God.

DE ZERK
VAN

36 eitria

450u3itto.xxxvi
AAN

DIEDRIK MATHAM.

W

Ie helpt me nu een Grafste6 bouwen,
En kunstig op het marmer houwen
Uw Grootvaks heerlijkheid kunst,

XXXVI. Goltzius was in 't jaar 1558 te Mulbracht in 't land van
21.

Vijf lettren: die van den naam Jezus.
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DE ZERK VAN HENRIK GOLTZIUS.
Die naar zich trekt een ieders gunst,
Ja, teffens oog en hart der Grooten
Uit hun doorluchte en hooge sloten.
Het doet van verre d'Afgunst wee
Dat Bajervorst en Borrome,
Ten roem van Henriks duim en vingeren,
Medaille en gouden ketens slingeren
Om zijnen hals. Zij knaagt uit spijt
Des Helds graafijzer, pen, en krijt,
En ziet, vol druks (hoe kan het erger ?)
In eene schaal den Nurenberger,
En Guliker, voor haar gezicht,
Gelijk staan, en in evenwicht,
Zij moet gedwongen bier bekennen
Hoe twee in 't kunstperk t'zamen rennen
Naar eenen palm, al even stout.
Zij leest er elders: Eer Voor Goud,
En ziet, om print op print verbolgen,
Hem d'Italiaansche geesten volgen,
En Lukas steken naar de kroon ;
Het zij men 't Vrouweleven toon',
Of haar den bitt'ren Kruisgang wijze

Gulik geboren en had zich, van kindsbeen af, zonder hulp of terechtwijzing,
geoefend in het teekenen, glasschilderen, etsen en graveeren. Eenige zijner
jeugdige proeven waren onder de oogen gekoinen van Coornhert, die, hoe
gebrekkig zij ook waren, er een gelukkigen aanleg in zag, en daarom den
vader van den jongeling aanraadde, dezen naar Haarlem te zenden, om er
zich, onder zijn leiding en die van Filip Galle, tot de kunst bekwaam te
maken: gelijk dan ook gebeurde. Een slepende ziekte, die hand over hand
toenam en naar geen geneesmiddelen luisterde, deed Goltzius, die zich intusschen reeds naam verworven had, het besluit opvatten om een verandering van lucht te beproeven, en zoo reisde hij in 1590 over Duitschland
naar Italie, achtervolgens Venetic, Milaan, Bologna en Florence bezoekende .
In 't volgende jaar bereikte hij Rome, deed een uitstapje naar Napels en
keerde, na verloop van eenigen tijd, hersteld weder terug te Haarlem, waar
hij in 1617 overleed. Hij had op de reis nog grootere vorderingen in de
kunst gemaakt, en was overal met lof en eer ontvangen geworden.
8. Bajer y ors t en Borromé: Willem V, Keurvorst van Beieren, en
de Kardinaal Karel Borromeiis, die beiden den grooten plaatsnijder met
gunstbewijzen en eereblijken overlaadden. — 14. Den N u r enberge r:
Albert Durer, die van Neurenberg geboortig was, en wiens manier de
Gulikker Goltzius meermalen op eene 't oog bedriegende wijze wist na
te bootsen. — 22. d'Italiaansche geesten volgen: de „Boodschap
aan Maria" van Goltzius is in den stijl van Raphael, de „Heilige Maagd,
Elizabeth bezoekende", in dien van Mazzuola — 23. Lukas: Lukas van
Leijden, wiens manier Goltzius o. a. in de print van de „Wijzen uit het
Oosten" navolgde. De overige regels in dit gedicht zinspelen allen op bekende
platen van den grooten meester.
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Tot daar 't begraven licht verrijze,
En zij, verbijsterd van gelaat,
Verbaasder dan de grafwacht staat,
Vermits geen zerk de Fenixstukken
Van Goltzius kan onderdrukken.
30
O opperteekenaar, o Licht
Van uwen tijd! gij heelt en sticht
Het scheemrende oog der Christen Leeken
Met levendige verve en streken.
Uw heilig ijzer en uw hand
35
Breekt harten, hard als diamant.
Wij voelen hoe Gods dorens pramen,
Ook d'open wonde en diepe stramen
Van spere en spijker, en de roén,
40Gesleten op der menschen Zoen
En zijn onnoozle Borst en ribbe.
Geen mensch vergold u Kruis en Kribbe,
Zoo rijkelijk en net gesneen,
Gezield in koper, bier benedn ;
Maar d'Allerhoogste zelf, daar boven.
45
Nu ziet ge God niet meer verschoven
In eenen stal, maar in een glans.
Zijn moeder eert u met een krans.
Dezelve, die haar Nicht gemoette,
50
En hoorde des Aartsengels groete
In uwe plaat, ontvangt geen eer
Of hare vrucht beloont ze weer
Tienduizendvoud in 't ander leven.
Zoo wordt uw Kunst in 't end verheven.

OP

P. VIRGILIUS MARO'S BROEDER.
IJ, die op Dafnis' naam hier Flaccus' lijk beschreit,
' V'erheft uw broeder zelf tot aan d'onsterflijkheid.

40. Zoen: niet om 't rijm voor zoon, maar de Dichter beschouwt
Christus als 't zoeno ffe r voor 't zondig mensehengeslacht.
VONDEL VI.

10
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OP DEN DOODEN LEANDER, ENZ.

OP DEN DOODEN LEANDER
IN D'ARMEN DER

Zugobinittito
DOOR

RUBENS
GESCHILDERD.

UIT MARINO.
At draagt gij uit verkeerd ontfarmen,
0 Nimfen, Godheen van de zetn,
Op deze doodbaar van uwe armen,
Den drenkling van Abidus heen,

W

Die met de stormen omgedreven

5

Werd in uw schuimende element,
Hetwelk zijn minnevier en leven
Al teffens bluschte? o Nimfen, wendt:
Wat voert ge met zijn natte haren
Den dooden Sestus te gemoet?
Ziet hem zijn Joffer in de baren
Aan 't zeestrand dobbren op den vloed,

10

Dat wil tot grooter ramp uitspatten
Dan of ze 't lijk al kost omvatten.

OP EEN ITALIAANSCHE SCHILDERIJ
VAN

gusanne.
E zuivere Susan, schier naakt, en badgereed,
Bewaart nog d'eerbaarheid van voren met haar kleed,
Zoo zuiver als het vleesch, en ziet eerst om, beladen
Of iemands oog zich zoekt in 't eenzaam te verzaden
5 Met aan te zien hetgeen den man alleen betaamt.

D

8. Went: even goed als — en zelfs hier, waar tot Zeenimfen gesproken
wordt, als zeemansterm, verkieslijk boven — : „wendt u," of „wendt u om."
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Zij verft zorgvuldiglijk met schaamrood en beschaamd
De Wang, uit achterdocht voor onbeschaamde schalken.
Haar flonkrende oogen zien nog wakkerder dan valken
Door lommer, en door loof; dat voelt aired het vuur,
10 Den gloed der schoone kole ; een tergsel van Natuur,
Met Salomons vernuft nog geene bron te blusschen.
Gelukkig is de mond, die zulk een mond mag kussen,
Dat kopken van robijn voor een alleen gespaard.
Maar let aandachtiglijk met welk een schuwen aard
15 Zij u den rugge biedt om 't voorste te beschermen.
Bezie de schouders eens, den nek, den rug, en d'armen,
Dat levendig albast, die hoogsels, en dat diep,
Dat ronden op zijn maat. Tuscaansch vernuft, hoe sliep
De Schilderkunst zoo lang, om endlijk dus t'ontwaken ?
20 Kan doove verf ons' burst, vol sneeuw en ijsgang, blaken ?
Hier leeft geen Schildergeest met verven, en penseel ;
Hier hangt geen kunstig beeld zoo los uit zijn paneel ;
Het schijnt door Angelo uit marmersteen gehouwen.
't Gezicht van zulk een deugd en kuische zon der vrouwen
25 Verrukt ons t'overtreen de steenigende wet,
Die met een hagelbui den grijzen 't hoofd verplet.
Hier voelt Sint-Pauwels zelf den zelfstrijd door zijn leden,
En sneuvelt, zoo hij Diet gewapend met gebeden
Van boven wordt gestrekt door Hemelsche gent,.

30 De Schildergeest heeft schuld : men wijte hem de schd
Der zielen, die in 't net van deze vlechten dwalen;
Naardien hij zijn penseel ontvonkte aan zonnestralen
Van oogen, daar de min hem levende uit verscheen.
Had Jozef deze vrouw haar schoonheid zien ontkleen,
35 Zij hoefde hem met kracht den mantel niet t'ontrukken ;
Hij had ze zelf gesmeekt en onder 't nederbukken
Aanminnig aangezocht, 't en waar een Engel zelf,
Zijn hoeder, afgedaald van 't starrelicht gewelf,
Zijn hart in steen verkeerde, en uitdoofde al de vieren,
40 Die door 't onvonkbre bloed en zeen en aders zwieren.
0 Schoonheid, al te kuisch, en waard eens konings gunst,
Zoo strijkt Natuur de vlag, ter eere van de Kunst.
25. V er r uk t ons: voor : „zou er ons toe leiden, vervoeren," enz.
—26.Den
g r ij z e n: „den grijsaards", de zoogenaamde „oude boeven". —
28. S ne uv el t: valt. — 34. Vondel heeft hier zeker niet gedacht aan
zijn eigene voorstelling van Jozefs godvruchtigheid en kuischheid in zijn
J oz ef in Eg yp te. — 35. Z ij hoe fd e: voor: „zij had niet hoeven
te" enz., evenals vs. 39 v e r k e e r de en uitdoo fd e voor „verkeerd en uitgedoofd had " — 4o. Zeén: een contractie van zenuw e n, die geen navolging verdient. — 41. Al te kuisch: overkuisch, zeer kuisch.
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IN HET STAMBOEK
VAN DEN EDELEN HEERE

60berritb gesenito.xxxvii
TK acht hem eel van bloed en acrd,
"Die deugd en letterkennis paart.

OP DEN

TO4cOtioren 6inneit eirec6i,""III
NU BIJ STARRENKI JKERS GEBRUIKT.
UIT HET LATIJN VAN DEN EDELEN HEERE

FILIPS CEEZEN VAN VORSTENAU.
At Zwarts, de vinder van het oorlogsdonderkruit,
Nu met den oorlog vare in rook ten toren uit ;
En Ticho, die bewaakt den loop van 's hemels vieren,
Hier uit de Starren merk' met alle zijn scholieren:
5 De starrenkijker nu in 's krijgsmans wachttrans waakt ;
Een voorspook, dat de Vrede ons Nederland genaakt.

U

XXXVII. Godefried Hegenits, een Duitscher, bezocht tweemalen ons
land. Van een der reizen gaf hij een beschrijving uit onder den titel
Itinerarium Frisio-Holl, die in 163o te Leiden verscheen.
Over Hamburg en Bremen kwam hij te Delfzijl en bezocht achtereenvolgens Groningen, Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Workum,
Hindeloopen en Stavoren, van daar stak hij over naar Enkhuizen, bezocht
Hoorn, Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Zevenhuizen, 's-Gravenhage, Delft, Rotterdam en Dordrecht.
XXXVIII. Ten dienste van de Academie, was op den ouden Smeêtoren
een observatorium tot het doen van sterrenkundige waarnemingen opgericht.
De toren werd daardoor natuurlijk aan zijn oorspronkelijke bestemming als
verdedigingsmiddel on ttrokken.
1-4. De zin is : dat deze toren niet langer diene om er geschut op te
planten en er den vijand uit te beschieten, maar om er astronomische waarnemingen uit te doen. — 3. T i c h o: de beroemde sterrenkundige, van wien
reeds vroeger gesproken is. — Die bewaakt: d. i. die aandachtig gadeslaat. — 4. M e r k' : neme waar. — 5. Deze regel vat in een kort begrip
te zamen wat in de vier voorafgaande was gezegd.

OP D'UITVAART VAN JAKOB VLIEGER.
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OP D'UITVAART
VAN DEN EERW. HEERE

pr. 3466 Teiestr.xxxix
E Vlieger nam in 't eind de Vlucht
Uit dees' benauwde lucht,
Verkoos met lust een ruimer baan,
Nog hooger dan de maan,
En streek daar 't nimmer duister wordt,
In 't licht van Willebord;
Die bracht den Held in 't zalig huis,
De Kroon van lange Kruis.

D

5

OP DE AFBEELDING
VAN

3 etco6 Triestr.

T

Elt vrij de Deugden op, die 't Herdersambt betamen,

Zij blinken ongemeen in Jakob al te zamen ;

Die vrome Worstelaar, in 't heilig worstelperk,
Wordt zoo best uitgebeeld ter eere van Gods Kerk.

XXXIX. Jakob Vlieger was door Rovenius aangesteld als Pastoor der
Nieuwe Zuider- of Sint-Janskerk te Amsterdam. Hij overleed aldaar 25
April 1651 na twee-en-veertigjarigen herderlijken arbeid, in den ouderdom
van 66 jaren.

150 TER BRUILOFT VAN S, KAMAY EN M. KOPPESEN.

Ztr 6ruirofi
VAN

SYBRANT KAMAY

EN

MARIA KOPPESEN.XL

E Mensch is buiten Echt maar hallef mensch gerekend,
Waar vind ik, sprak Kamay, het andre halve deel?
Met welk een naam en merk heeft God mijn Ga. geteekend ?
Ik zworf te lang alleen in 't Christensch Lustprieel,
5 Te Rome en overal. Waar zit mijn lief gescholen ?
Wanneer verschijnt mij Bens dat hartverkwikkend Licht ?
Zoo klaagde Sybrant vast, vermoeid van om te dolen,
En heimelijk geraakt van eenen zuivren schicht ,
Als d'Engel Rafael, bij Amstels groene weide,
Hem in de Mei verscheen, veel zegens wenschte en spoed,
io
En vroolijk bij de hand in 't Paradijs geleidde,
Alwaar geen Eva, maar Maria hem gemoet.
De Leidsman sprak : dat is de Balsem voor uw wonden.
Gij zocht uw Helft, en hebt ze in 't Paradijs gevonden.

D

cE4 t

tt141)3 arm

entb.XLI

VOOR

DAVID LEEUW

EN

CORNELIA HOOFT.

Oft de wijze van de Musch.

Z

Un de Jongmans al rechtschapen,
En bij zinnen, die aan d'Echt,
Aan een Jonkvrouw zich vergapen,

XL. Sybrant Camay was de zoon van Jan Martensz. Camay en van
Marritge Sybrantsdr. Hij ondertrouwde, volgens het Puiboek, 6 Mei 1651,
met Maria Coppens, dochter van Willem Coppens. De bruidegom was 35,
de bruid 24 jaar; hij woonde op den N. Z. Achterburgwal, zij in de Kalverstraat.
XLI. David Leeuw, geboren in 1632, huwde 14 Mei 1651 met Cornelia
Hooft, dochter van Pieter Gerritsz. Hooft en van Wyntgen Schouten. Zij
vierden in 1701 hun gouden bruiloft. Uit hun huwelijk werden drie kinderen
geboren.
i 1. I n 't P a r ad ij s: de Bruid woonde in een huffs, daar 't Paradijs
uithing.

DE LEEUW AAN BAND.
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En verkussen al hun recht ?
Die hun vrijheid laten varen,
Om een korte razernij,
En het kwikste van hun jaren
Slijten gaan in slavernij?
Moet men hierom loopen janken,
Door den regen, door den wind,
En de liefste nog bedanken,
Zoo men haar gespraakzaam vindt?
Geeft het zoenen van de stoepen
Zulk een blijdschap in de smart,
Of de wang een zoen t' ontsnoepen
Zulk een troost aan 't bange hart?
Neen, wij zijn te vrij geboren:
Niemand sluite ons in een kou.
Zou een maagd een man bekoren,
Of hem leggen aan een touw ?
Zou een Leeuw zich laten toomen,
Die zijn eigen krachten kent?
Zou een Leeuw voor iemand schroomen?
Vrijheid is zijn element.
In de vrijheid moet hij leven,
Moet hij sterven, als een Held :
Z' Is hem, als een Recht, gegeven,
Dat hij bij zijn titels stelt.
Suffers passen minnejukken,
En de boei van hun vriendin.
Eeuwig mond op mond te drukken
Voegt een slaaf van wulpsche Min.
Minne hoorde 't ijdel stollen
Aan den oever van de Vecht :
Daadlijk werd de Leeuw getroffen
In den boezem, diep en hecht:
Want de Schutter dook in d'oogen
Van Corneli op dit pas.
Nauwlijks was de pijl gevlogen,
Of het Leeuwshart zeeg in 't gas,
Of de Leeuw begon te kermen :
Och, vertroost me: wat is dit ?

7. Het kwikste: het vlugste, het beste. — 33. Minne hoorde 't
ij del s to ffen: de Minnegod hoorde de hier voorafgaande grootspraak. -34. A an den oever van de Vecht: men mag uit dezen regel opmaken,
dat de Leeuw, of zijn familie, een hofstede of zomerverblijf had aan den
oever van de Vecht. — 4o. Het Leeuwshart zeeg in 't gra s: voor
„het overmoedig hart van de Leeuw verklaarde zich overwonnen."
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DE LEEUW AAN BAND.
Laat ik sterven in uw armen,
Mijn vermaak, mijn eenig wit.
Al de Nimfen van de Vlieten
Vliegen op dat stenen aan,
Uit de biezen, uit de rieten,
leder is met hem belatn.
d'Een brengt water, d'andre kruiden,
d'Andre bloemen op dien kreet,
En de koelte blaast van 't zuiden,
Tot verkwikking van zijn leed.
Maar geen kruid noch bloemen helpen,
Noch het water bluscht geen vier.
Leeuwenbloed is kwaad te stelpen.
Och, wat raad, wat troost is hier!
Waar is nu de roem gebleven,
En dat stollen, al te rijp ?
Doch men moet het hem vergeven:
't Is een onverzocht vergrijp.
Onverzochtheid kan niet vatten
Wat een Jonkvrouw waardig zij.
't Huwelijk bewaart de schatten,
Zet de Deugd veel zegens bij.
Zonder 't huwen, zonder 't paren
Waar het met de wereld uit,
Zou de boom geen telgen baren,
Zoo verstorven boom en spruit.
Deze Noodwet is gevonden,
Om de vriendschap aan te voen,
Die de stammen houdt gebonden,
Even jeugdig, even groen.
Spaar den jongen Leeuw het leven,
En verschoon hem uit gent :
Want het lot heeft hem gegeven
Zijne rechte wederga.
Toen Cornelia dit hoorde,
Hief ze den gewonde op
Met een lonk, die 't hart bekoorde.
Wacht voor 't jaar een jonge pop.

6o. Een onverzocht v e r gr ij p: het vergrijp van iemand, die Tlooit in
yerzoeking gekomen is — 6i. O n v e r z o c h t h e i d: mangel aan ondervinding,
aan beproeving. — 70. Aan te v o e n: aanvoeden is min gebruikelijk,
doch even wettig als aankweeke n. — 80. Geestig en vlug slot van een
allerbevalligst gedicht.
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BISSCHOPPELIJKE STAATSIE
DER E. HEEREN

Sctroeus tit qittbreeteii
Gewijd tot Bisschoppen van Brugge en Roermond.

G

Een blinde Apollo stell' mijn snaar
En citer, maar Apollinaar,
Dien Cefas zelf te Rome wijdde;

XLII. Karolus. Karel van den Bosch, te Brussel geboren, ontving zijn
opleiding aan de Universiteit te Douay, werd Kanonik van St.-Waltrudis
te Bergen-in-Henegouwen, daarna van de hoofdkerk te Gent, en in 163o
Deken van het Kapittel van Sint-Donatianus te Brugge. Hij was ook
Kapelaan van den Aartshertog Leopold en werd den 23 Juli 1651 tot Bisschop van Brugge gewijd door Antonius Triest, Bisschop van Gent, en
Gaspar Nemius, Bisschop van Antwerpen. In 166o werd hij Bisschop van
Gent, bij welke gelegenheid zijn intrede gevierd werd door een dichtwerk
van den Roomschen poeet Joost Lambrecht, dat niet minder dan 4o bladzijden in 40. besloot en waarvan de titel luidt: „Deugdenlof tot wellecomwenschinge aen den Doorluchti gen Heer Carolus van den Bosch, komende
uit zijn Bisdom van Brugge tot den Bisschoppelicken stoel van Gendt. Die

den Heere zoecken en hebben geen gebreck aen eenigh goet, Psalm 33.
In dicht beschreven door J. Lambrecht, tot Brugge, gedruckt by de weduwe
van .7. Clouwet 166o." Van hem mocht wel gezegd worden: gaudet carminibus; want zijn naam vindt men op een ander stuk van Joost Lambrecht,
getiteld : J. Lambrechts Rachel ofte thooneel van oprechte liefde:verthoonende
door een herders-spel, den aerbeid, ende getrouwe liefde van den AartsVader 7acob, getrocken uit het H. Boek Genesis Cap. 27 etc. gespeeld binnen Brugge op den derden Mey 1659, voor Zyne Hooghweerdigheid Carolus
van den Bosch, aldaer, Bisschop van Brugge, ende nu van Gent, ten bywezen van veel andere eerweerdighe, hoogh ende trefelijke persoonen. Die
't hart vol liefde heeft, in vrucht en vrede leeft. Tot Brugge gedruckt by
de weduwe van 7ohannes Clouwet in de Breydel-Straete 1662, 52 bladz. in 40.

Andreas. Tot vierden Bisschop van Roermond werd in 1651, nadat de
zetel een tijdlang, door het bedanken of overlijden der benoemde geestelijken, ledig had gestaan, door den Koning van Spanje benoemd Andreas
Creuven of Creuvenius (volgens anderen Cruven), geboren te Maastricht.
Na vijf jaren dat Bisdom te hebben waargenomen, werd hij door denzelfden
Koning tot opvolger aangesteld van wijien Jacob Boonen, den Aartsbisschop van Mechelen, en vertrok uit Roermond in Mei 1657. Zie G. M.
Poeills, Beschrijving van het Hertogdom Limburg, hl. 227.
I, 2. Apollo-Appo 11 inaar: woordspeling. Claudius Apollinaris was
Bisschop van Hierapolis in Phrygie en leefde onder Keizer M. Aurelius.
De tijd van zijn dood is onzeker: hij zou, volgens de overlevering, te
Ravenna om 't geloof gestorven zijn.
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Toen Numa's smook de Zon benijdde,
Een heldren luister, die alom
De grijns van 't heilloos Heidendom
Kwam lichten, om zijn helsche vlekken
De wijde wereld door t'ontdekken.
Apollinaar, die vroom en kuisch
Den hals voor 't zegenrijke Kruis
Ten beste gaf, in 't oud Ravenne,
Begunstige onze citerpenne,
Ter liefde van zijn dag en feest ;
Opdat we met een blijden geest
Het koorgezang der Bruggelingen
Zoo sterken, midden onder 't zingen,
Dat zelf de weerklank van Gods lof
Verrukken mag al 't hemelsch hof,
En d'Engelen met duizend reien
In 't Engelsch koor ten dans geleien,
Van vreugd: vermits het hoog altaar
Ziet neergeknield dit heerlijk Paar,
Om zijne wijdinge eens t'ontvangen,
Daar zooveel harten naar verlangen.
Men ziet hoe Triest, het licht van Gent,
(Nu Oostenrijk hen waardig kent
Te lichten, ieder in zijn landen)
Hun hoofden zegent met zijn handen;
Daar Nemius, het hoofd van 't Scheid,
Hem bijstaat met den jongen Held,
La Torre, die, in ballingschappen
Verstooten, volgt der ouden stappen,
En door geduld beproefd, aldus
Den titel van zijn Efesus
Met Duitsche titlen zal verrijken,
Zoo Godsvrucht 't vonnis koom' te strijken.
De lammers hupplen nu in 't rond
Om 't ronde Brug en Roeremond.
Men zoek gees stollen van Eneas,
Zoo lang ons Karel en Andreas

25. T r i e s t: Antonius Triest, Bisschop van Gent, die de wijding bestuurde.
Hij werd later, te gelijk met Boonen, den Aartsbisschop van Mechelen, afgezet, omdat zij de gevoelens van Jansenius voorstonden; v6Or zijn dood
echter verzoenden beiden zich met den Pauselijken stoel. — 29. Nemius:
Gaspar Nemius, Bisschop van Antwerpen, werd te dezer zelfde gelegenheid
tot Aartsbisschop van Kamerijk verheven. — 31. La To r r e: de bekende
medehelper (c o a dj u tor) van Rovenius, in 1647 tot Aartsbisschop van
Ephese gewijd.
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Aan rijmstof helpen met hun staf.
Men kan van ieders mijter of
Den zang opheffen, en beginnen,
Hoe zij hun kudde en kooi beminnen,
En leiden in 't beloofde Rijk,
Een vaster borg, en beetre wijk,
Dan daar de dwalende Trojanen
Zich nedersloegen door veel tranen.
Pamfilius' omzichtig oog
Bestraalt ons Neerland van zoo hoog
Hij aan den Tiber zit verheven,
Om God zijn offerrecht to geven ;
Terwijl hij, onder zijn beleid,
De zielen zoo zorgvuldig weidt,
En gáslaat door getrouwe Hoeders.
Gezalfde Hoofden, Ambtgebroeders,
Herboren, beide op eenen dag
Tot last, en zorgen, en gezag;
Gekoren meer tot last dan eere:
Geen tegenspoed, noch haat verkeere
Uw lof in laster: onderhoudt
De vriendschap, die een zelve zout
Genuttigd hebt, en in de scholen
Een zelven meester bleeft bevolen,
In 't heilig Rome en in Maastricht;
In Rome, daar de Bisschops plicht
Door lessen, en het levend voorbeeld,
Dat klaar van Gods Oraaklen oordeelt,
U ingescherpt wierd tegelijk;
Volhardt, ten steun van Christus' Rijk :
Dat gij uw kudden aan ziet groeien,
Zoo lang de Lei en Maas bevloeien
Uw vruchtbare oevers van we6rszij,
De Hemel zette u krachten bij.

1651. Te Brugge, op S.-Apollinaris-dag.

49. P a m fi 1ius: Paus Innocentius IV, uit het Huis der P9.mfili geboren.
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OP EEN GEKLEURD WASSEN BEELD.

OP

Gen stfieturb 54tcoot 6eteb.'"I
Oo volgt de Kunst Natuur van pas,
En schept uit zuiver maagdewas
Geen doodsche schaduw van een beeld,
Maar 't wezen, daar de Ziel in speelt;
Een ziel, die, zeker waard geeerd,
Ons aangeboren zeden leert
En door den zwier der leden toont,
Wat waardigheid daarbinnen woont.
Al 't geen haar mild is toegedeeld
Bewijst wat mensch van mensch verscheelt.
Haar oogen blauwen in den kring
Gelijk turkoizen in den ring
En geven eenen heldren dag
Van gunst en vriendschap en ontzag.
Wat spreekt, wat zeit de lieve mond,
Die 't hart des minnaars heelt, en wondt,
En, met een klank van teer geweld
Getemperd, trotschen nedervelt,
Die willig strijken, en 't geweer
Voor hare voeten leggen neer.
Hoe welig zwieren, hier en daar,
De lokken van het blonde haar !
Men zou gelooven, dat de lucht
Der lente in zulke strikken zucht.
De boezem koestert kuische min.
Het schijnt of Cyprus' Koningin
De borst dus uitsteekt, en gebiedt
Al wat ze wil, en anders niet.
Hoe blinkt de blanke perle aan 't oor,
Als dauw en druppels van Auroor !
Hoe voegt de gouden keten om
Dien zwanenhals, daar 't heiligdom
Van 't diamanten kruis aan vast,
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XLIII. Het hier bedoelde beeld stelde, zooals bekend is, Vondels schoondochter Baertje Hooft, de tweede vrouw van Joost den Jonge, voor.
2.

M a a g de w a s: hier in de beteekenis van „m aagdelij k, zuiver was."
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Bedekt het poezelig albast
Van hare nooit bevlekte borst,
Zoo blank, als sneeuw bij wintervorst!
Zoo 't wel gelijken wordt geloofd,
Hier trof de Kunst haar wit op 't Hoofd.

35

OP EEN MARMEREN BEELD
VAN

'Zoning 404153ib,xuv
Oo klonk de kunstenaar den dappersten beschermer
En Koning der Hebre6n gelukkig uit in marmer.
Hij heft zijn oog en hart omhoog, en luistert scherp
Naar 't geen de Geest zijn mond leert zingen op de harp,
5 En dansen voor den Zoon, wiens beeld hij heeft gedragen:
Nu triomfeert zijn harp voor Christus' zegewagen.
Ten verzoeke van Geeraarf Brant.
t'Amsterdam, 1651,

z

den igden in Wintermaand.

OP D'AFBEELDINGE
VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

panic',

ERVE TE NOORWEGEN,

Hertoge te Sleeswijk, Holstein, &c.
BIJSCHRIFT.

H

et wettig Errefrecht ter Krone van de Noren
Versiert Vorst Vrederijk zoo rijk niet als de Vree
En vreedzaamheid, dien Held natuurlijk aangeboren;

XLIV. Van dit gedicht berust het handschrift thans in de Koninklijke
Bibliotheek te Munchen, waar het door prof. Dr. P. J. Blok werd ontdekt.

XLV. Frederik III, zoon van Christiaan IV en van Anna Katharina
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OP FREDERIK, ERVE TE NOORWEGEN.
Terwijl de wereld raast, gelijk de wilde zee.
Hij zegent iedereen, en overtuigt de vloeken,
Genoegt zich met zijn erf, en vaderlijk bezit,
Bemint de jacht, en stilte, en kunst, en wijze boeken,
En handhaaft recht en trouw, om God, der vromen wit.
Getrouw het Keizerdom, en 't Rijk, en Duitsche Heeren,
Kan dees met zijn gemaal en bloed een zaal stoffeeren.

GEBOORTEKRANS,
DEN HEER AGENT

picOid ft

Von

OPGEZET DOOR ZIJN NICHT

MARGRIETE LE BLON,
IN DEN JARE 165 I .

G
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Rootvalr, die naar Sint-Michiel,

Den Aartsengel, u liet noemen,
Gun 't afzetsel van uw ziel,
Dat het met een krans van bloemen
U bekranse, nu de ring
Van uw viermaal zestien jaren
Toesluit zijnen ronden kring.
God, die wil uw leven sparen,
Dat Margriet na dezen dag
Grootvalr jaarlijks kransen mag.

van Brandenburg, werd 18 Maart 1619 geboren. Hij werd als jongere prins
in 1623 Bisschop van Verden en in 1634 Aartsbisschop van Bremen; hij
volgde na den dood van zijn broeder, kroonprins Christiaan (1647), dezen
in Sleeswijk-Holstein op; daarna werd hij in April 1648 op den Rijksdag
to Kopenhagen tot koning van Denemarken en Noorwegen gekozen. Als
koning voerde hij zonder gevolg oorlogen tegen Zweden; hij stierf 9 Februari 1670.

5. Over t u i g t de v lo eken: d. i.: brengt de wederspannigen tot nadenken.
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OP DE AFBEELDINGE
VAN DEN HEERE

iDiebrifi iLit 00,'

c

Dijkgraaf van de Beemster.
GESCHILDERD DOOR OVENS.

E Beemster kranst aldus met klavergras en koren
Den Os, wiens grijze zorg den hoogen dijk bewaakt,
En al den Oceaan, hoe fel die bruit van toren,
Het hoofd biedt, als hij schuimt en woeste golven braakt.
5 Als Pallas en Parnas den Dijkgraaf komen groeten,
Dan haalt hij Pallas in, en treedt het land met voeten.

D

TER STAATSIE
VAN

XLVII
onaronli Q. at .

U sla, o zalige Xaveer,
Uit 's Hemels troon uw oogen neer
Op d' eere der Jonkvrouwen,
Die Jezus' hand gaat trouwen.
Zij schenkt het zuiver Heiligdom
Van hare jeugd den Bruidegom
Van zooveel duizend Maagden

N

5

XLVI. Dirck van Os ondertrouwde 59 December 1628 met Helena van
Oerel. De bruidegom was in Amsterdam geboren en toen 37 jaren oud;
zijne ouders waren overleden. Hij was toen reeds Dijkgraaf van de Beemster. Zijne bruid was te Neurenberg geboren en 25 jaren oud; ook hare
ouders waren overleden. Hij werd geassisteerd door zijn broeder Francois
en zij met Margrieta van Os.
Misschien kende Vondel Dirck van Os van de bruiloft van Joan de Wolff.
XLVII. Dina Noortdyck, die hier met de initialen D. N. bedoeld wordt,
was een „klopje", aan het Jezuletenkerkje van St. Franciscus Xaverius verbonden, waar zij dan ook hare staatsie hield, dat wil zeggen, die eenvoudige
geloften van zuiverheid en gehoorzaamheid uitsprak.
I. Xaveer: St. Franciscus Xaverius, wiens feest eerlang stond gevierd
te worden.
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TER STAATSIE VAN JONKVROUW D. N.
Als ooit zijn oog behaagden.
Vanouds was geen triomf zoo groot,
Dan als een Maagd in 't hart besloot
Den bloesem van haar dagen
Den Hemel op te dragen:
Hem t' offeren den eersten geur,
Den verschen dauw, en 't levend kleur
Der onbesmette Lelie,
Geplant door 't Evangelie.
Dat was vanouds een kiare blijk
Der mogendheid van Christus' Rijk,
't Welk wijder triomfeerde
Dan Cesar ooit regeerde.
Zoo werd bij 't licht van 't Roomsch Geloof
De glans van Vesta's lampen doof.
Zoo schaamden zich haar Nonnen
Voor ons gewijde Zonnen.
Men zwijg' van Dafne, bij den stroom
Gevlucht, en in een lauwerboom
Veranderd onder 't blaken
Des Gods, die haar wil schaken.
Hier blaakt een Maagd van hemelsch vier,
En staat, gelijk een lauwerier,
In 't Paradijs geladen
Met onverwelkbre bladen.
Zoo zit een Maagd voor God te prijk,
En wordt hier d'Engelen gelijk,
Om namaals 't lam daar boven
Te volgen, en te loven.
Laat Jakobs Dina onberaln
Naar Sichem vrij op 't hoogtijd gaan,
Bij hare wulpsche kennis:
Zij haalt er niet dan schennis.
Ons' Dina, wijs en godgezind,
Gezelschap zoekt, dat Jezus mint,
En 's werelds ijdelheden
Versmaadt, en kan vertreden.
Zij rukt met eenen blijden zin
Ter loopbaan van de kuischheid in,
Ook zonder om te kijken.
Zij zal den pallem strijken.

14. 't Lev end kle u r : kleur wordt hier wederom, naar het oude gebruik, enz. gebezigd. — 37. Jakobs Dina: Dina, Jakobs dochter. —
39. B ij hare w ulps c he kennis: bij hare wulpsche bekenden. —
44. Versmaadt, en kan vertreden: versmaadt en vertreedt.
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ENGELEBURG IN DEN ROUW,
OVER DEN EDELEN HEER

g,nbries §ictitr,'"'
Heer van Engeleburg,
OUD-BURGEMEESTER EN RAAD VAN AMSTERDAM, &c.

Integer vitce, scelerisque gurus.
At tijding komt de stad bezwaren,
In 't midden van de droeve maren
En rampen, uit der zee gehoord ?
0, landverrijkende Amsterdammers !
Wat baart een jammer u al jammers,
Hoe lett de Dood den Staat aan boord !
De dappre Bicker, helsch besprongen
Van weifelende lastertongen,
Wordt al to vroeg ter neer geveld.
0 Bataviers! o Kroon der steden 1
Uw rechterhand lett afgesneden;
Wat lijdt ge al schipbreuks in dien held!
Wat lijdt ge in eenen man al schade 1
Hoe drijft uw kiel op Gods genade,
In 't stranden van dien Amiraal,
Die Land- en Zeeraad steef en stichtte,
En braaf vooruit, vol wijsheid, lichtte,
Gelijk de Noordstar met heur straal.
Men wapen' heer, noch onderdanen,
Noch koom' hem op met busse en vanen;
Hij lett gerust den tabberd af,
En neemt verlof van ambt en states.
De Nijd heeft Andries nu verlaten ;
Zij triomfeer' vrij op zijn graf.
Als 't Hof verleid wordt door de boosten,
Dan moet de vroomheid zich getroosten
't Bevlakken van haar eerlijk wit,
Het heil der trouwe Burgerijen,
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XLVIII. Andries Bicker overleed 24 Juni 1652.
Integer vitae c a e t.: rechtschapen van wandel en rein van euveldaden.
Zie Hor. Carm. I: XXII vs. I.
VONDEL VI.

1I
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Geplant door vree, na bloedig strijen,
Opdat de Vrijheid veilig zitt'.
Al 's Burgemeesters lust en leven,
Was rustig recht door zee te streven,
Aan last en eere en eed verkocht;
Zijn kloek beleid in hooge zaken,
Zijn doordrift en omzichtig waken
35
Hield eene streek op dezen tocht.
Vergunt ons dan, na 't lange slaven,
Dat wij dit wapen bij de braven
Ophangen, ter gedachtenis
40Van Engleburg, die, afgesleten,
Den prijs genoot in zijn geweten ;
Dus blonk hij in ons' duisternis.
30

OP HET VERBRANDEN
VAN

'i gictbOuiti fan qinotto4m."Ix
JACET INGENS LITTORE TRUNCUS.
AAN HETZELVE.

A

Loud Stadhuis, verminkt Steehuis,
Gewoon van ouderdom te bukken,
En onderstut met jonge krukken,

XLIX. Op Zondag 7 Juli 1652 sloeg, 's morgens te twee uren, de brand
in het oude Stadhuis, 't welk van achteren, waar het nieuwe verrijzen
moest, reeds gedeeltelijk was afgebroken. 't Vuur liep van omtrent het
t or en tj e, waaronder Burgemeesterskamer was, zoo geweldig voort, dat het
gansche gevaarte, meest van hout gemaakt, in korten tijd instortte. Gelukkig waren bij dit ongeval geen menschenlevens te betreuren en was zelfs
de schade geringer dan men aanvankelijk gevreesd had. Wel was er veel
gelds versmolten, wel waren er eenige schilderijen vernietigd en papieren
weggeraakt; doch de meesten van deze door de hulpvaardigheid en den
ijver der blusschers gered. Deze gebeurtenis gaf Vondel aanleiding tot de
bovenstaande klacht.
35. Z ij n door drift : door dr ift staat hier natuurlijk in een goeden
zin, voor „volhardende ijver." — 36. Hield 66n e s tree k: dit geheele
gedicht door zijn de beelden uit het zeewezen genomen, dat geen wonder
is, daar Vondels hoofd, als waarschijnlijk de hoofden van alle Nederlanders,
thans vervuld was met de tijdingen uit zee. — Op het verbranden, enz. —
Jacet ingens littore truncus: de groote tronk (bier romp) ligt op 't
strand. Zie Aen. II, 557. — T. Verminkt Steéhuis: Vondel noemt het
v e r m i n k t, omdat het bouwvallig, en gedeeltelijk reeds gesloopt was. —
3. Met j o n g e k r u k k e n: met nieuwe palen of boomen, tegen 't instorten.
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Hoe stort ge in 't graf met dit gedruisch,
In 't midden van den brand en 't rooken ;
Nu 't onvoldragen Raadhuis vast
Zijn leden krijgt, en groeit, en wast ?
Gij waart verzwakt, verleemd, gebroken,
0, afgeleefde Bestemo6r !
Verdroot u langer dus te slaven,
Dat gij u levend liet begraven
In puin, op uwen slechten vloer ;
Terwijl uw droeve kinders schreeuwen
Op uw geraamte ? 0, stut van Staat,
Der Burgren scheidsvrouw, Hollands Raad,
En toeverlaat van weeze en weeuwen.
Den koopman hebt ge, uit uwen schoot,
Gezegend, gestoffeerd met schijven,
Om handel Oost en West te drijven ;
De stad en 't land gered in nood.
Gij hebt onbillijkheid geregeld
Door Recht en wetten, trouw en vroom ;
Het kwaad gehouden bij den toom ;
Den eed en 't burgerrecht bezegeld.
Gij toonde u gastvrij, waart gewoon
Den vreemdeling, als ingeboren,
Met min t' ontvangen, en te hooren,
Te dekken met uw wapenkroon.
Gij zijt de Stad te vroeg ontvallen,
Dus oud, in 't zachtste van haar rust,
Van ramp noch ongeval bewust.
0 vaste vrijburg van uw wallen 1
Gij zaagt den nieuwen grond geleid,
En woudt misschien, versuft van jaren,
Den last van 't sloopen oils besparen,
Uit averechtsche zuinigheid;
Want al uw houden en beleggen
Was om uw zonen, niet om u,

6. 't 0 n voldr agen Raadhuis: het in aanbouw zijnde Stadhuis wordt
hier vergeleken bij een nog ongeboren kind, dat niet te voorschijn komt,
eer het voldragen, en alzoo in alien deele volkomen is. — 15. S cheid svrou w : in zooverre namelijk, als op het Stadhuis voor de schepenbank
de twistzaken tusschen de burgers beslecht werden. — 17. Uit uw en
schoot: t. w. uit de stads-wisselbank, in 1609 opgericht. — 26. D e n
vreemdeling: bier spreekt Vondel met een terugslag op zichzelven, als
hebbende hij, ofschoon nooit poorter van Amsterdam geweest zijnde, echter
de bescherming der Overheid genoten. — 37. Houden en b el eggen:

woorden, die sneer bij elkander gebezigd worden, als b. v. in de oude spreekwijze : „'t was h o u en bele g", waarmee kwalijk gepaste zuinigheid, die
alleen aan sparen en oppotten denkt, wordt uitgedrukt.
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Van ruimte en pracht en grootschheid schuw.
Wat vond de Nijd op u te zeggen ?
Heer Gijsbrechts tijd was u bekend,
Toen visschersschuiten 't Y nog ploegden,
Met korf en vischnet zich genoegden,
Tot nooddruft, slecht en recht, gewend.
45 Men wist van Bantam niet te spreken,
Noch zocht ten Zuiden tijdlijk heil.
De Zeeman zeilde nooit zoo steil
In 't Noorden, Hoch op zooveel streken.
Uw hand stond open, reede om elk
Te stutten, uit uw onvermogen.
50
Een grauwe pij, aan 't lijf getogen,
Was 't kleed; de kost en drank was melk.
Uit venen en gebroken landen
Bereikt uw Kroon dit heerlijk peil ;
Terwijl de voorspoed blies in 't zeil,
55
En hoedde uw kog en kiel voor stranden.
Nu 't lot gehengt dat gij tot asch
Verstuift, verrookt, en berst aan scherven,
Zoo willen wij, uw wettige erven,
Ons troosten met uw rijke tasch;
6o
Met potgeld, renten, kustingbrieven,
En schimmelpenning, lang vergadrd,
En spaarpot, uit uw buik gespaard ;
Dus zal uw lijk ons zachter grieven ;
65
Terwijl het nieuw Stadhuis verrijs',
Gelijk een Fenix, uit uw asschen.
Verdooft zijn luister u in 't wassen;
Het houde uw burgerlijke wijs.
De Hemel zegen' het met Heeren,
70
Die niet verkuischt zijn met veel schijns ;
Maar zien den weerwolf door de grijns:
Zoo zal men best dees' landplaag keeren.
40

4 1. Heer Gijsbrechts tijd was u bekend: Het oude Stadhuis was
gebouwd in de laatste helft der vijftiende eeuw. — 42. Toen viss cher sschuit en 't Y nog ploegden: lees: toen all e en visschersschuiten,
enz. — 46. T ij d 1 ij k heil: voordeel, winst. — 50. U i t uw onv e r m o g e n:
in weerwil van, of, naar uw gering vermogen. — 56. U w kog: het oude
zegel der stad voerde een koggeschip. Men kan die nog, als vaan op 't
paleis, gebeeldhouwd in den gevel der Muiderpoort, enz. zien. — 62. S chi mmelp enning: munt, door 't bewaren beschimmeld. — 70. Lees : die zich
niet laten bedriegen door den uiterlijken schijn — 71. D e n w e e r w o i f: hier :
al wie 't op het verderf der stad heeft toegelegd. — 72. D e ?. s' 1 a n dplaag: wederom de w e e r w ol f, waarvan in 't vorige vers gesproken is.
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HET ORGEL IN DEN ROUW
OVER

pr. GDiebriti ZSBeging,L
Orgelist van Amsterdam.
MOESTUM MUSA SOLATUR.

G
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IJ, Zanggodinnen! valt aan 't schreien,
Aan 't jammeren met heele reien ;
De Zoon van Orfeus is verscheien.

Nu zwijgt de galm der orgeltongen,
Die door de pijpen kwam gedrongen,
Daar Hemelsche Engelen op zongen.
Hoe koud en kil zijn deze handen,
Daar Jesses snaar me komt te stranden,
Met zijn Marensen en Orlanden !

io

Hoe juichte 't hart van oude en jongen,
Wanneer zijn vingers ongedwongen
Op noten en op stekken sprongen!

L. Dirck Sweelinck, de zoon van den beroemden Jan Pietersz Sweelinck,
wiens beeltenis indertijd door Vondel bezongen is (zie boven bl. 141),
werd den 25 Mei 1591 in de Oude Kerk gedoopt. Hij volgde zijn vader op
als organist van deze kerk; zijn spel was zeer gezocht, zoo des Zondags,
wanneer hij, na den avonddienst, het groote orgel bespeelde, als des zomers
op werkdagen. Hij overleed in September 1652 en werd den 28sten van die
maand in de Oude Kerk begraven.
M o es t um mu s a solatur: d. i.: de zanggodin troost den bedroefde.
Zie Aen. X: 191. — T. A an 't sc hr eien: men lette, dat dit gedicht geheel in slepende regels is geschreven; wat Vondel meer gewoon is te doen,
wanneer hij den treurtoon aanslaat. — 9. Luca Marenzio, geb. te Covaglia,
bij Brescia, omtrent 155o. Om zijne schoone stem werd hij ter beoefening
der toonkunst aan den kapelmeester van Brescia, Giovanni Centini, toevertrouwd. Achtereenvolgens werd hij kapelmeester van den koning van Polen,
van den kardinaal d'Este en van den kardinaal Aldobrandini. Beschermd
door Paus Clemens VIII, werd hij in 1595 aangenomen in het college der
zangers van de Pauselijke kapel. Hij overleed 22 Augustus 1577. Marenzio
heeft zich vooral beroemd gemaakt door zijne meerstemmige madrigalen. I2. Stekken: de uitstekende klavieren.
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Men kon, door kerkgewelf en koren,
Den Vader in den Zone hooren ;
Nu zal een zerk die stemmen smoren.
Gestoelten noch gepropte banken
Niet langer Zwelings kunst bedanken,
Voor zijn verkwikkende avondklanken.

20

Gij, die mijn ziel hebt opgeheven
Uit dit moeras, in 't eeuwig leven,
Wat zweep heeft u naar 't graf gedreven ?
Is ook uw geest van 't lijf ontbonden
Door 't bassen van den Hond uit Londen,
Die alle noten heeft geschonden ?

25

30

En, losgeborsten van zijn keten,
Op 't dor geraamt' des yolks gezeten,
Zijn Heer den strot heeft afgebeten?
Ten minste kus, o koor der zingeren !
Met uwen mond dit ijs der vingeren,
Daar ieders ooren op verslingeren.

Ten minste draag hem, naar zijn waarde,
Die zijn vermaak voor niemand spaarde,
Nog met dit grafgeschrift ter aarde:
„Hier rusten Grootvadr, Zoon, en Vader,
35

Zij volgen Davids harp te gader,

Een eeuw van verre, omhoog nog nader."

23. Den Hond uit Londen: de opstandelingen tegen Karel I. Het was
Vondels zwak, dat hij niet kon nalaten, de personen of standen, op welke
hij het in 't bijzonder gelaten had, er bij te halen, ook al stonden zij met

zijn onderwerp in geen het minste verband. Vroeger waren het de Predikanten en de Synode : nu de Independenten en Willem II. — 24. D i e
alle n o ten h e e ft g e s chon den: die alle harmonie heeft verstoord. 29. D i t ij s der vinger en: deze ijskoude vingeren. — 3o. V e r sling er e n: om 't rijm : de nauwkeurigheid der taal zou bier v erslinger den
hebben gevorderd.

OP SUSANNA VAN BAERLE.

z67

OP D'AFBEELDINGE VAN

g140411114 fan
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DE BRUID VAN

G.

BRANDT.

N geenen Trouwring blonk ooit Indiaansche Paarle
Zoo zuiver als Suzan, in 't Huisgezin van Baarle.
Zij dooft met haar gezicht den klaarsten Diamant,
En stook t in 't kilste Hart een overkuischen Brand.
De schoonheid, jeugd en deugd verthmen hier te gader.
Maar 't rijp verstand verbeeldt het oordeel van haar Vader.

I

5

LIJKSTAATSIE
VAN DEN EDELEN HEERE

Atoitarbuts paritto.Lll
DECUS ADDITE DIVIS.

W

at poogt men ons naar 't leven
Het wezen van den dooden Held te geven ?
Hij voer uit elks gezicht.

LI. Susanna van Baerle, de vierde dochter van professor Caspar van
Baerle en van Barbara Sayon, geboren 20 Januari 1622, werd 23 Augustus
5652 in ondertrouw opgenomen met Geeraerdt Brandt, geboren 25 Juli
1626, die, zooals bekend is, het horlogemakersvak, waarvoor hij opgeleid
was, ter wille van Susanna en onder aanmoediging van haar vader, vaarwel
zeide om te gaan studeeren voor predikant. In 1652 werd hij tot leeraar
der Remonstranten te Nieuwkoop beroepen en in hetzelfde jaar, 8 September, huwden zij.
Het portret werd gemaakt door Gerard Pietersz. van Zyl.
LII. Leonardus Marius werd te Goes geboren en onderscheidde zich
reeds vroeg door groote ervarenheid in de oude talen. Hij was eerst President van de Hollandsche kweekschool te Keulen geweest en werd later
te Amsterdam aangesteld tot Pastoor van de Oude Zijde en Overste van
't Begijnhof. Ook werd hem het Deken- en Vicarisschap van Haarlem opgedragen. Hij overleed 18 October 1652 en werd den 22sten op 't Hoog
choor in de Oude Kerk begraven.
Volgens sommigen is hij de bewerker geweest van Vondels overgang tot
de Roomsch-Katholieke Kerk.
De cus addite div is:
bij. Zie Aen. VIII, 3ox.

d.

i.: zet den goden (of goddelijke zaken) eere
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LIJKSTAATSIE VAN LEONARDUS MARIUS.
Het doodkleed dekt dit afgeronnen licht.
Bestrijk paneel, noch doeken:
Wij zien hem best in eenen stapel boeken,
Daar Pinkstervier op viel.
Zoo leeft de man, en omtrek van zijn ziel.
Hoe rieken daar zijn reuken,
aistorien en leeringen en spreuken !
Hoe zweeft die pen, in schijn
Niet van een mensch, maar eenig Serafijn!
Zooveel geploegde bladers,
Bezaaid met zaad van d' oude en wijze Vaders,
Getuigen ons, hoe getrouw
Hij zweette en zwoegde in waarheids akkerbouw.
Bij 't licht van zijne starren
Kan elk, des nachts, de doling nog ontwarren.
Wie op een driesprong ijst,
Zijn veder volge en hand, die ieder wijst
Ootmoedige Geleerdheid,
Involger der weerstrevende Onbekeerdheid,
Versmader van gewin,
Beminner van oprechtheid, vrede en min ,
Hoe treuren wij, verlaten
Van u, die, liefgetal bij alle staten,
U schikte naar 't begrijp
Van ieders brein, of vroeg of spader rijp!
Wie kon zoo harten winnen ?
Door eendrachts band verbinden zooveel zinnen,
En stieren ze, in dees' zee
Der zwarigheén, aan een behouden ree?
De tortel laat zich hooren :
„Ik heb mijn gade aan Marius verloren !"
De maagd en 't weeskind krijt :
„Zij zijn, helaas! met hem haar Vader kwijt !"
Zoo vele letterkloeken,
Die raad aan hem en zijn orakels zoeken,

4. Di t afg er onnen lich t: deze zon (of „ster"), die hare baan ten einde
geronnen (of „geloopen") is. — 5. Bestr ij k panee 1, noch d o e k e n:
maak geene afbeeldingen van hem. — 6, 7. Boeke n, daar Pinks ter vier
op vie 1: de werken, welke hij, door hoogeren geest geleid, in 't Licht gaf. —
S. Versta: zoo, in die boeken, leeft de man, en zoo leeft de omtrek zijner
ziel, of, duidelijker, zoo vertoont, zoo openbaart zich zijn ziel. — 13-16. Fraaie
vergelijking en gelukkig volgehouden. — 19. IJ s t : terugdeinst, onzeker,
welken weg to kiezen. — 22. Inv ol g e r: dit woord moet hier niet verstaan
worden in den zin van: toegevende aan, maar in dien van: op de hielen
zittende, in alle schuilhoeken vervolgende. — 26. L i e fg eta 1 b ij a 11 e
state n: aangenaam en bemind bij alien slag van lieden.
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Verstommen, nu hij zwijgt,
40En niemand op zijn vragen antwoord krijgt.
Wij volgen 't lijk met staatsie,
Een arrem loon voor gulden predikatie,
Gedienstigheen en deugd.
Het Paradijs beloon' hem in Gods vreugd I

OP DEN EDELEN HEER

A.tottarbutf Pariuo.
FORMER SED SUAVITER.

H

ier sluimert Marius ; verschrikt niet voor den naam:

Het is geen Marius, die Rome heeft bestreden,
Maar die, met mond en penne en diensten en gebeden,
Het Roomsche Christenrijk verplichtte aan zijne faam.
5 Wie droeg ooit naam, die meer zijn eigenschappen raakte ?
Dees' Leo was wel sterk, doch zoet, als Nardus-geur;
Zijn wijsheid straalt Gods boek en alle kunsten deur.
Nu rust voor 't hoog altaar die voor Gods Kerke waakte.

q(nbtr op beit3effbe+
VREEMDELING. KOSTER.

Vreemdeling.
Naar vinde ik Marius? Mij lust, zijn graf t'aanschouwen.
Koster.
Een stapel boeken staat op zijnen zerk gehouwen.

2. Marius : Cajus Marius, de beroemde Triumvir, die met Sylla om de
opperheerschappij over Rome kampte.— 6. Nardus: een welriekend kruid,
waarvan o. a. in 't Ilooglied I: 12; IV: 53, 54 gewaagd wordt.
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Atonarbus paritto.
Us stichtte Marius, bij monde en bij geschrift,
Geleerde en ongeleerde, uit Goddelijke drift.
Nu zwijgt de mond : nu geeft de pen niet gouden int.
Zijn schriften toonen u zijn levendigste print.

D

OP DE AFBEELDING
VAN

TOdetin $34n btr Zetnben
Ie Sande zijnen zwier en ommetrek wil geven,
Die teekene zijn deugd en onbesproken leven,
En wat in 's Herders ambt vereischt wordt en begeerd,
Zoo leeft hij in zijn print godvruchtig en geleerd.

W

gDe

Ooogiijb
VAN

MARTEN LOOTEN
EN

CHRISTINA RUTGERS.Liv

w

Eg nu met begraafniscedel !
Weg met rouwkleed, lijk en baar !
Stel de blijde bruiloftsvedel.

LIII. Blijkens het omschrift op het door Corn. Visscher gegraveerde werd
Willem van der Zande 3o Augustus 1614 geboren, wellicht te Haarlem.
In 1642 werd hij gewijd tot lid der vereeniging: Het Vlaemsche
Or at orie en op 3 October 1645 Sacellanus curatus te Haarlem, dat is:
een der vier priesters, aan wien onder een pastoor de geestelijke belangen
der Katholieken waren opgedragen. Hij overleed 12 October 1652.
LIV. Marten Looten, geboren te Amsterdam, ondertrouwde 22 November
1652, oud 26 jaren, met Christina Rutgers, ook aldaar geboren, en 22 jaar
oud. Zij was de dochter van David Rutgers. De bruidegom woonde op de
Keizersgracht, de bruid op de Coninxgracht.
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Strijk den boog op uwe snaar.
Trouw de snaren aan de rijmen.
Volg met spel en zang den trant
Van den jeugdelijken Hijmen
Naar de groene ledikant.
Al het land begon te mindren
In getal van burgerij.
d' Ouders smolten en hun kindren,
Langs den Amstel en ons Y.
Niemand docht om Bruiloftstoortsen,
Geene jeugd had vrijens lust;
Want de brand der heete koortsen
Al haar minnekoortsen bluscht.
Onder 't nijpen van die maren
Sprak ons' Vrijer in zijn zin:
Zal men dus ten grave varen,
Zonder afkomst, zonder min?
Zal de bloem van onze dagen
Dus verstikken zonder geur?
Durft men 't hijlikslot niet wagen ?
Heeft de jeugd geen minnekeur?
Noch om leven, noch om sterven
Wil ik schuwen d' oude wet,
Die de huizen helpt aan erven,
En haar zegen geeft aan 't bed;
Aan den boomgaard, daar de Loden
Den geslachtsboom houden staan,
Die door enten, planten, pooten
Nimmer zal noch kan vergaan.
Zonder lang te zitten wachten,
Of te sullen zonder troost,
Schiet Christen in zijn gedachten,
d' Oudste van haar ouders kroost,
Rijp van zinnen, rijp van reden,
Wakker rustig in den aard,
Afgerecht op deugd en zeden,
Als een puikbloem, minnenswaard.
Inderijl daarheen gevlogen,
Zet het flonkerdiamant
En de schoonheid van haar oogen
Voort zijn hart in lichten brand.
`'Vat al vlammen, vat al smarten

5. Tr o u w de snaren aan de r ij m e n: onze hedendaagsche dichters
gebruiken in dezen zin nog wel 't w. w. h u w en; maar dat van trouwe n,
hoewel 't denkbeeld even goed uitdrukkende, is in onbruik geraakt.
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Pijnigen den trouwen held,
Die het minnevier durft tarten,
En zich waagt in 't vlakke veld !
Want hier worstelen gepeinzen
Hoop en wanhoop tegens een,
Openhartigheid en veinzen,
Koelten en gedienstigheen,
Lust en onlust, naar de vlagen
En de buien van weerszij.
Och, wat leert de min verdragen,
Daar ze wacht op haar getij !
Zoo het door verloop van tijen
Eens den maagden valt te beurt,
Dat ze uit nood de jonkmans vrijen 7
Die haar wreedheid heeft gesleurd
Door den hagel, wind en regen,
Heele nachten lang, zoo spa;
Zal de wraak het leed opwegen,
Wacht u voor hun ongena!
Doch het is nu tijd te duiken.
Vlaggevoeren is te vroeg.
Laat u, als een slaaf, gebruiken,
Achter dezen gouden ploeg.
d' Akker zal het zweet vergelden:
Ploeg en arbeid met geduld.
Denk hoe d'aar de korenvelden
In den zomertijd verguldt.
En Christen is steen noch marmer,
Neen, haar hart, van maagdewas,
Bij uw vier allengskens warmer,
Wil haar Minnaar niet in asch
Na dien arbeid zien begraven.
Neen, haar koelte voelt een vlam.
Deernis krijgt ze met uw slaven,
Dat tot nog geen einde nam.
Hij verwerft hier op zijn bede,
En het jawoord, dat ze traag
Met haar versche lippen kneedde,
Op zijn drift en vraag op vraag :

57-63. Versta: als de bestaande orde van zaken eens verandert, en de
tijd komt, dat de maagden uit vrijen moeten gaan, dan zullen de knapen
het haar betaald zetten, dat zij hen zoo lang en zoo wreed door alle weer
en wind hebben opgehouden, enz. — 65, 66. Versta, in verband met hetgeen voorgaat : maar, dewijl die tijd nog niet gekomen is, kunt gij, vrijer,
nog geen triomf roepen, maar dient nog een wiji bescheiden te zijn en u
als de onderdanige dienaar uwer minnares te gedragen.
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En de handvest van het zoenen
Wordt verworven. Bruidegom,
Klaag om geen gesleten schoenen:
Want de nachten komen om.
Hoort ze nu hun kelen paren
Met een minnelijk muzijk.
Op zijn galm en luitesnaren
Vaart de Bruid in 't minnerijk.
Onder zang en galm te wekken
Groeit de nieuwe vriendschap aa,n.
Ziet die torte's trekkebekken.
Kan dees' vriendschap wel vergaan!
Bruigom Loden, met Christijne,
Uwe Bruid, zoo trouw gepaard,
Dat Gods zegen u beschijne.
Slaat uw oogen hemelwaart:
Die u t'zamen wist te voegen
Schenke u beide, in dezen staat,
Eenen rijkdom van genoegen,
Dat al 't goud te boven gaat.
EEUWGETIJ
VAN

r411CiSCUO

rai3triuo,

LV

Apostel van Oost-Indien.

Nec vero Alcides tantum telluris obivit.
wAt heilbron zal mijn dorst en ijver lesschen,
w Nu 't Eeuwgetij en Eeuwfeest van Xaveer
LV. Op den 2 December van dit jaar, was er juist een eeuw verloopen
sedert Franciscus Xaverius, de vermaarde geloofsverkondiger in de Indien,
op reis naar China overleed. De herinnering des grooten Heiligen werd op
't plechtigst gevierd, ook door Vondel in het bovenstaande gedicht.
Over Franciscus Xaverius zie men het medegedeelde in het deel IV bl. 395
dezer uitgave.
85, 86. De handvest van het zoenen, enz.: d. Handvest
wordt Kier niet oneigenlijk voor „voorrecht" genomen, maar in de ware
beteekenis van „verzekering met de hand gegeven," en als zoodanig is het
woord in dezen bruiloftszang treffelijk te pas gebracht. De dubbele aardigheid, welke in dezen zin ligt opgesloten, is nu gemakkelijk te vatten: „de
bruigom verkrijgt de bevestiging van de bevrediging zijner wenschen en
tevens, bij de verzekering met de hand verworven, het recht om zijn
bruidje vrijelijk te zoenen." Zoen en voor paci fi c a r e, „verzoenen," hier
„bevredigen," vindt men, behalve bij KILIAEN en anderen, ook bij HOOFT. —
zelfs Hercules heeft zoo vele landen
Nec vero Alcides cae t.: d.
niet bezocht (Zie Aen. VI, 802).
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EEUWGETIJ VAN FRANCISCUS XAVERIUS.
Ons opwekt, t' zijner eer',
Met rouwloof, noch bedrukte lijkcypressen,
Maar gulden lauwerbladn,
Te volgen, op de baan
Van zijnen geest, die heden vliegt naar boven,
Om eeuwig God te loven?
Het is geen tijd, zijn doodbaar te geleien
En lichaam, dat noch myrrh' noch balsem hoeft;
Een Heiden mag bedroefd
Het doode lijk, dat eeuwig sterft, beschreien;
Dit onverrot gebeent'
Wil rusten onbeweend;
Terwijl de ziel, die groote ziel, gaat zweven
Van dit in 't ander leven.
De grijze held en Godstolk der Hebreeuwen
Zag van den berg het land, aan Abraham,
Dien Godgetrouwen stam,
Gezworen en beloofd voor menige eeuwen,
Met vroolijke oogen aan.
De stroomende Jordaan
Den intocht stuitte, en liet de volgende erven
Dit over na zijn sterven.
Zoo zag Xaveer, uit Sanciaan, de kusten
Van 't machtig Chine, en 't rijk, dat voor hem lag.
Wat was 't een blijde dag
Voor onzen Held, wiens ijver nooit kon rusten:
Maar Christus riep hem thuis
Met zijn gesleten kruis;
Dien arbeid had d' Almachtige in 't verholen
Aan Riccius bevolen.

5 . Maar g uld en la u w e r b l a an: hier vereischten zoo de zuiverheid
van den zinsbouw als de duidelijkheid het herhalen van in e t. — 7. D ie
h e d en v lie g t naar bo v en: de dichter stelt zich hetgeen een eeuw te
voren gebeurde voor oogen, alsof het weder opnieuw en wel op het huidige
oogenblik gebeurde. — II, 12. Min juist: de H eid en en geloofden n i et
aan het eeuwig sterven der zielen, en Vondel kende zoowel de mythologie,
als de wijsbegeerte van Plato te goed, om dit niet te weten; maar H e id en
staat hier vermoedelijk in den zin van „ongodist, ongeloovige." — 17. D e
gr ij ze h el d: Mozes. — 25. U it Sanciaan: een eiland, bij de Chineesche kust, waar Xaverius overleed, toen hij van zijn reis naar Japan was
teruggekeerd. — 30. Met zijn g e sleten k r uis: met het kruis, 't welk
hij zoo lang gedragen had. — 32. Ric ciu s: Mattheus Ricci, die, in 1552
te Macerata in Italic geboren, in 1571 in de Socidteit der jezuieten trad,
en in 1577 naar Goa vertrok, waar hij zich vier jaar onthield. Van daar
werd hij naar China gezonden. Eerst te Kanton tegengewerkt, ja door 't
grauw mishandeld, wist hij zich van lieverlede de algemeene genegenheid
te verwerven. In 1601 kwam hij te Peking, waar hij bij den Keizer zeer
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De tweede zuil van Jezus' hoofdgebouwen
Had, lang genoeg en onverwrikt en vast,
Gedragen dezen last,
35
En op de wacht, met onvermoeid betrouwen,
De hitte en kon verduurd ;
Ter wereld uitgestuurd,
Getroost in 't end Gods aanschijn eens t' aanschouwen,
40Wien zou die strijd berouwen !
Weet iemand, na Sint-Thomas, ons te toonen
Een kerktrompet, die wijder werd gehoord,
Daar 't licht ter Zonnepoort'
Komt uitgeredn, en al het Oosten kronen;
Hij noem ze bij haar naam,
45
Verdoof Franciscus' faam,
Die eene ronde, als drie paar wereldklooten,
Bereisd heeft onverdroten ;
Geenszins om schat, noch goude' en zilvre' mijnen,
50
Noch heerschappij en Alexanders staf;
Al rook, al wind en kaf;
Maar om, door 't licht van Rome, te beschijnen
Den nacht van 't Heidendom,
En duidelijk atom
Ontelbre woeste en wilde en stomme volken
55
Gods boekstaaf te vertolken.
Dees' ijver dreef hem, door woestijn en baren,
En schipbreuk, hene in vast en driftig land.
Geen menscheneters tand,
6o
Vergift noch schicht noch lagen van Barbaren,
Vernielden den Gezant,
Die met zijn eigen hand
In 't kruisbad wascht' elf honderdduizend zielen,
Die voor het Kruislam knielen.
65
Japon vooral den Bouwheer heeft te danken,
in gunst stond en tot aan zijn dood verbleef, die in i6io voorviel. Hij heeft
verscheidene geographische, astrologische, theologische en andere werken
in de Chineesche taal nagelaten. — 33. De t w e e de zuil: Xaverius. De
eerste zuil der Societeit is: Ignatius. — 47, 4 8, Lees: die zoo veel weegs
had afgelegd, als hadde hij driemalen den aardbol rondgereisd. — R onde
staat hier voor rondte, omtrek. — 56. Gods b o e k s t a a f: dichterlijk
voor: de Heilige Schrift, het Woord Gods. -- 58. Driftig land : dr i fti g
is wat uit zijn aard d r ij vend is, evenals mach t i g wat uit zijn aard
macht, verdrietig, wat verdriet heeft, enz. Driftig land staat alzoo
tegenover vast land; doch wordt hier gebezigd voor „eiland".— 65. J a pon:
zoo zei men oudtijds, evenals nog de Franschen, voor J a p an: en van die
vroegere spelling is nog in onze taal „een japons c he rok," of, bij verkorting, een j a p on, overgebleven,
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Die zegenrijk den Afgrond lett aan band,
Den rechten wijnstok plant,
En zooveel velds beslaat met eedle ranken,
In weinig jaren tijd,
Begrimd van Helschen nijd.
70
Hoe woelt het daar, in 't leggen van Gods drempels!
Wat wijdt zijn hand al tempels!
Al trapt de Hel daar kerk bij kerk tot mortel
En gruis en puin, en schuimbekt jarenlang,
Tot waarheids ondergang,
75
Ja, schijnt den boom van 't Kruis, met tak en wortel,
Te rukken uit den grond,
Daar die in 't bloeien stond;
De Hemel weet zijn uren en zijn tijden,
En eb en vloed van 't lijden.
8o
Wat nood is 't, of het bloed en tranen regent,
Bij vlagen niet, maar jaren achtereen,
En smilt een hart van steen,
Nooit eiland was met martelbloed gezegend,
Geheiligd als Japon ;
85
Daar schijnt de martelzon
Ons' starren doof, en alle martelschriften,
En gloeiendige driften.
Ai, Goa, slaap! ai slaap, gerust en veilig,
90Op dit geluk, dat u to lote viel,
Na 't scheiden van de ziel,
Het heilig lijk van zulk een grooten Heilig
t' Omhelzen in uw schoot :
Een toevlucht in den nood;
Naardien 't gebeent' van een Profeet ook 't leven
95
Den dooden heeft gegeven.
Franciscus, nu in 't licht van zijn herboorte,
Den afgod eer door wonderdadn verwon,
En dooden wekken kon;
Dewijl hij droeg den sleutel van de poorte
100
Van d' onverzoenbren Dood
Hoe zou hij in den nood
Vergeten u, die nu met heele scharen,
83. En smilt een hart van steen: herhaal hier: wat nood is 't, al
s milt, enz. — 84, 85. Versta: in geen eiland stierven ooit zoo veel martelaren. — 86, 87. De zin is: de glans, die afstraalt van de martelaren, in
Japan omgekomen, is een zon, in vergelijking met den glans der martelaren,
ten onzent gestorven. — 88. G1 o e i e n di g e drift en: daden van heiligen
ijver. — 90. Te lot e: ten deele, door 't lot u toebedeeld. — 95. 't G e b e en t'
van een Profeet: dat van Elisa. Zie 2 Ken. XIII: 21. - 97. Her bo or te:
wedergeboorte. — 98. Lees: overwon weleer de afgoden door wonderdaden.
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Hem lofzingt voor d' altaren.
Die Navarrois, een eer van Pampelone,
Zijn adellijk en overoud geslacht
En Hof en Staat veracht,
Om d' arme kribbe en armoe van Gods Zone,
Versmilt zijn wil in God,
Zijn hoogste en eenig lot;
Waar 's Hemels wil hem roepen wil en leiden,
Zijn wil is onverscheiden.
Maar van wat karat zal ik dees' zucht ontginnen,
Die, nacht en dag, langs 't ongebaand' en steil,
De Mooren brengt tot heil,
En onverzaad hun zielen zoekt te winnen:
Dat is zijn hartejacht,
Hier spant hij al zijn kracht
En netten uit, en slaakt zijn hazenwinden,
Uit lust tot zulke hinden.
De Griek mag Circe en tooverdrank versieren,
Hier spreekt een tong, die wolf en beer en zwijn
Verandert, niet in schijn,
Maar reden schept in redelooze dieren.
Hier hoort men Orfeus' stem;
De bosschen volgen hem ;
Amfions Her herbouwt hier veste aan veste,
In 't Indiaansch geweste.
Mijn keel wordt heesch ; mijn zang bezwijkt in 't midden
En ziet geen eind van hongersnood en dorst,
En last, op reis getorst ,
Van haren kleed, en koorde, en eindloos bidden,
En waken, tart natuur,
En 't zuigen van kwetsuur
En ettrig bloed der smettelijke kranken.
Hij riekt de roos uit stanken.

105. Die Navarrois, een eer van Pampelone: Franciscus Xaverius,
geboren op het slot Xaveer, 5 of 6 uren van Pampelone. — 112. Z ij n wil
is on v e r s c h e i d e n: zijn wil v e r s c h e i d t (of „verscheelt") niet van den
wil des Hemels — 113. Zal ik dees' zucht ontginnen: zal ik aanvangen, dien onvermoeiden ijver te beschrijven ? — 120. Z u 1 k e hinden: de
hinden zijn de „zielen der heidenen", die door de redenen en wonderen
van Xaveer, zijn hazenwinde n, tot het Christendom gebracht werden.
-12.
Circe: de bekende tooveres. — 134, 135. Het uitzuigen der wonden
van kranken, die aan besmettelijke ziekten leden. — 133. Tart: trots. —
136. Hij riekt de roos uit stanken: bij Vondel is de roos meermalen,
en zoo ook hier, genomen in geestelijken zin voor „de hemelsche vreugde,
de paradijslucht", die alzoo verondersteld wordt, Xaveer tegen te walmen
uit den stank der pestlijders.
VONDEL VI.
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Gij, worstelaar en kampioen, die heden
Het harrenas hebt afgeleld omhoog,
En, uit den rijken boog
Van Gods gewelf, uw kinders hier beneden
Met smarte worstlen ziet,
Versma hun belle niet,
Behaagt u dat uw voorbeelde ons bevrijde!
Zoo kroon uw Eeuwgetijde !
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Us ziet d' eerwaardigheid en diepe ootmoedigheid,
Gelijk Melchisedech, die Abraham bejegent,
Joan ten oogen uit, als hij Gods majesteit
Door 't heilig offer eert, en 't yolk verkwikt, en zegent.

D

5

Melchisedech genas des afgestredens smart ;
De Meer ontsloot voor elk zijn gastvrij huis en hart.
OP

g,briun p 0

imetnoLVII

Priester en Minderbroeder.

Motman zoekt, genoeg' zich met den zwier
" En ommetrek, gevat op dit papier.
LVI. Johan Adriaansz. de Meer, of van der Meer, Priester van 't Oratorium, Bachelier in de godgeleerdheid, en sedert 1627 Pastoor te Wognum,
overleed in dit jaar. Misschien was Vondel met hem bekend geraakt door
zijn zuster Bruyninck te Hoorn, welke hij dikwijls bezocht en tot het
Roomsche geloof gebracht had. Van der Meer had met zijn broeders, Pieter
en Cornelis, welke laatste Pastoor was te Spanbroek, en die beiden met
hem de hofstede Zuidermeer in West-Friesland bewoonden, een school opgericht, om de aankomelingen in de beschaafde talen te onderrichten en
tot den kerkdienst bekwaam te maken. Johan van der Meer overleed op
deze hofstede den i9den Februari 1652.
LVII. Volgens het omschrift op het door C. Visscher gegraveerde portret
behoorde Adriaan Motmans tot de Minderbroeders en was hij, 58 jaar oud,
in 1652 te Hoorn overleden.
137. H e de n: op de dagteekening van heden. Zie het aangeteekende op vs. 7.
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Dees' Held, een eer van zijn geregelde Orden,
Is lang omhoog een Sera* geworden ;
Nadat hij hier geduldig, onder 't juk
Van Christus' Kruis, in zorge en pijne en druk,
Franciscus volgde, en 't leven had gesleten.
Men ziet in 't beeld de rust van 's mans geweten.

OP DEN EDIPUS OF TEEKENTOLK
VAN DEN E. HEERE

quo 4n4sinis sircotroLVIII
VERLICHTER VAN DE GEBLOEMDE WIJSHEID DER EGYPTENAREN, EN
GEDENKNAALD, TE ROME HERSTELD DOOR INNOCENT DEN X.

Ipse Bolos Mai, ambagesque resolvit.

5

I. Zang.
At baat het," sprak Pamfilius,
„Dat wij, van over zee, de naalden
7,
Des Nijistrooms in den Tiber haalden,
Zoo Rome geenen Edipus,
Als Thebe, vindt, om Sfinx te stuiten,
En lettersloten op te sluiten ?

LVIII. Onder de geleerde JezuTeten, die omtrent dezen tijd leefden, had
zich vooral een naam gemaakt Athanasius Kircher. In 1602 te Geyssa bij
Fulda geboren, en zijn eerste opleiding genoten hebbende bij zijn vader,
die ambtman was te Hazelstein, was hij door dezen vervolgens gezonden
naar het Jezuieten-klooster te Fulda. Hier wachtte hem een reeks van on.gelukkige ontmoetingen, bij welke hij echter altijd op wonderbaarlijke wijze
vrijkwam. Eens geraakte hij vast aan het rad van een watermolen, een
andermaal werd hij bij een paardenwedloop op den grond geworpen, zoodat
al de paarden over hem heen liepen, enz.; dock hij kwam telkens zonder
letsel vrij. Voorgenomen hebbende zich in de Societeit te begeven, ging hij
3. Een eer van zijn geregelde Orden: men weet dat er geregelde
of reguliere en irreguliere order bestaan. —7. Franciscus volgde:
een Franciskaner monnik was. — Op den Edipus of teekentolk, enz. —
Ipse do lo s caet.: d. i.: hij heeft de listen (hier: verborgenheden) en
verwarringen van het huis opgelost. Zie Aen. VI, 29. - I. P a m fi 1 i u s:
Paus Innocentius X. — 6. Op te sluiten: staat hier voor open te
sl uiten, en dus juist in de tegenovergestelde beteekenis als waarin men
het woord nu zou opvatten.
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De roestpest en verloop van tijd
Heeft munt en merken schier versleten,
De zinnebeelden doodgebeten.
Het wisselen van tong benijdt,
Berooft allengs ons licht en kennis;
Geen diamant verduurt de schennis ;
Die kanker kruipt de leden deur,
En laat u, bier en daar, wat beenen
Van dit geraamte, in gruis en steenen ;
Daar staan de grootste mannen veur,
Als plotseling voor 't hoofd geslagen.
Wat zal men hier den stommen vragen ?
0 al te wijze Trismegist,

in 1618 naar Paderborn; maar overmits de Vaders dier Societeit wegens de
bestaande onlusten en uit vrees vooral voor den Bisschop van Halberstadt,
uit elkander scheidden, trok hij naar Keulen, waar hij zijn studien in de
wijsbegeerte voltooide; waarna hij zich naar Coblentz begaf om er zich in.
't Grieksch te oefenen. Wegens zijn kunde en geleerdheid benijd en vervolgd, was hij genoodzaakt, naar Heiligenstad te gaan, waar hem de Keurvorst van Mainz onder zijn bescherming nam en vele weldaden bewees.
Hij studeerde te Mainz vier jaren in de godgeleerdheid en hield zich vervolgens op te Spiers. Hier was het, dat hij kennis kreeg van een boek,
hetwelk handelde over den Obelisk, te Rome door Paus Sixtus V wederom
opgericht, en dat het eerst de liefhebberij voor deze soort van studie bij
hem ontvlamde. Naar Wurzburg gereisd, keerde hij spoedig naar Spiers
terug, dewiji zijn Societeit zich, wegens den voortgang der Zweedsche
wapenen, in Frankenland niet zeer veilig achtte. Hij werd hierop naar
Frankrijk gezonden en met den vermaarden Peirescius bekend, die het zoo
verre bracht, dat Kircher, hoezeer tot keizerlijk mathematicus benoemd,
niet naar Duitschland keerde, maar door den Kardinaal Barbozini te Rome
werd ontboden. Op reis door storm naar Civita Vecchia gedreven, kwam
hij niet dan na veel sukkelens te Rome aan, waar hij, niet wetende wat
men met hem voorhad, zijn onderhoud moest verdienen met het geven van
onderwijs in de wiskunde. In weerwil van zijn benijders, die hem ook hier
vervolgden, kreeg hij van Innocentius X, die voornemens was den Obelisk
van Caracalla weder op te richten, bevel, niet alleen zoo veel als er van
overig was op te helderen, maar ook de verloren stukken te herstellen :
welken arbeid hij tot 's Pausen genoegen volbracht : ja men verhaalt, dat
het door hem herstelde volkomen overeenkwam met de stukken, die in
handen van anderen bewaard werden. Het was op het verrichte door Kircher
dat Vondel in het jaar 1652 het bovenstaande lofdicht schreef.
8. M er k en : gedenkteekenen. — to. Het wisselen van tong: het
veranderen van taal. — 14, 15. De zin is: van de vroegere wetenschap en
kennis — hier bij een lichaam of geraamte vergeleken — blijven alleen
eenige verstrooide overblijfsels — wat beenderen — over. — 19. T r is m egis t:
Mercurius of Hermes Trismegistus, aldus genoemd omdat hij wijsgeer,
leeraar en koning was, zou, volgens de overlevering, voor Mozes' tijden in.
Egypte geregeerd en een aantal geleerde boeken en hieroglyphen geschreven hebben.
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Die niets met zijnen naam wilt noemen,
Gij moogt uw wijsheid wel verbloemen,
Opdat ze niemand en verkwist' ;
lie woestheid en de dolle buien
Des oorlogs zullen blind misduien
Al wat uw Teekenspraak bediedt.
Wat gij met schaduw poogt te dekken,
Zal, rijk bij rijk, ten doolhof strekken;
Als 't yolk door valsche brillen ziet.
Uw wijsheid wordt het licht bevolen;
En legt ge een spoor, om op te dolen ?"

I. Tegenzang.
De Geest van Hermes antwoordt hem :
„Orakel, die onfeilbre blaren
Ontvouwt aan uw ontelbre scharen,
Mijn slag van leeren, zonder stem,
Ontstak, vanouds, 't vernuft der braven,
35
Om deze heerbaan op te draven.
De jonge Mozes, Amrams zoon,
Lag zelf in Zonnestad ter schole.
Gelijk een bie op een viole
40Viel Saba neer voor Jesses troon,
Die al haar raadsels wist e ontwarren.
Bij duister zoekt men 't licht aan starren,
Pythagoras, uit Griekenland,
Homeer en Plato, zooveel zielen,
Als voor Gebloemde Wijsheid knielen,
45
Haar zochten over zee en zand.
Dus leert de leerzucht zich verpijnen.
Men strooit geen rozeblaán voor zwijnen;
Dat leerde u d'allerwijste mond,
50
Die u de sleutels toebetrouwde,
En Vaticaan ten hemel bouwde,
Op eenen afgebeelden grond.
Profeten dekten zoo de waarheid
Met loof, voor al te sterk een klaarheid,
Die op haar tijd te voorschijn kwam.
55
De zeilsteen van geheime dingen
31. De Gee s t v an Hermes: Hermes Trismegistus, van wien vs. 19
gesproken is. — 38. Z onnes t a d: Heliopolis. — 45. Gebloemde W ij sheid: wijsheid, in zinnebeeldige vormen gehuld. - 48, 49. De tekst spreekt,
echter niet van rozebladen, maar van paarlen. — 52. Op eenen
afgeb e eld en grond: niet zeer duidelijk. Waarschijnlijk wil de dichter
zeggen, dat het Vaticaan, te Rome gebouwd, een afbeeldsel of type strekt
van het hemelsche vaticaan.
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Verwekt het hart der leerelingen.
Uit donkren smook ontspringt een vlam.
Al maalt de kunst de zon met kolen,
Zij lett geen spoor om op te dolen."

II. Zang.
„De wereldkloot," zeit Innocent,
„Vanouds in drie verscheiden deelen
Gedeeld, ging macht van AfgoOn telen,
En Godheen dichten, zonder end.
65
Wie zaaide 't zaad van al de Goden,
Die voor hun vijand henevloden,
En angstig zich in yacht en schacht
Verstaken ? Al uw merkgeleerden
Het licht in duisternis verkeerden,
70 Ja, zulks, dat al de wereld lacht,
En allermeest om zooveel kluchten
Van Godhedn, droomen, en geruchten,
Waarvoor Egypte tempels sticht.
Wat nood is 't, wijsheid te vertrouwen
75
Aan een gevaarte, uit rots gehouwen?
Natuur is een gedurig licht.
Zij stelt ons zichtbaar God voor d'oogen,
Zijn wijsheid, goedheid en vermogen.
Hij renn', wien 't lust, om 't starlicht rond,
8o
Ook hooger dan de veerste palen ;
De Godheid komt hem tegenstralen:
Men loopt den Schepper in den mond.
't Natuurboek is een duidlijk spreker.
Wie uit onzekerheen het zeker
85
Moet putten, loopt geen klein gevaar,
Gelijk uw suffende scholieren
Om deze kaars, als muggen, zwieren:
Dies zwijg, of spreek recht uit en klaar,
Wij kunnen zacht uw nachten derven.
go
Wat spreekt de blinde van de verven ?"
62, 63. In drie werelddeelen afgedeeld. — 65-68. Ter gelegenheid van
den oorlog tegen de Titans of reuzen, namen de Goden de vlucht naar
Egypte, waar zij zich onder de gedaante van dieren verscholen hadden:
het was aan deze bijzonderheid, dat het aanbidden door de Egyptenaren
van onderscheidene diersoorten, door sommigen werd toegeschreven. —
68. M e r k geleer den: geleerden, die bekwaam zijn, het verborgen schrift
op de gedenkteekenen te ontcijferen. — 74, 75. De zin is: welke nood.zakelijkheid bestaat er, wijze lessen in verborgen schrift op gedenksteenen
te schrijven? — 89. Zach t: in den zin van: wel, best, licht. Nog heden
zegt men: ik kan dat zacht of z a c h t s missen.
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II. Tegenzang.
„Genade, o Vader ! neem geduld :
Een tolk, een glans van zestien tongen,
Door alle dampen been gedrongen,
Den zoom van uw gebied verguldt.
Men weet van raden, noch van gissen ;
Nu Athanaas de duisternissen
Van oud-Egypte voor zich jaagt.
Al wat misvormd lag en verloren
Wordt door zijn wakkerheid herboren.
Nu dwaalt geen mensch, die Kircher vraagt.
Dus strekte Jozef, in zijn jaren,
't Orakel der Egyptenaren,
En 's volleks heil, in Faro's rijk.
Wie ommewegen zoekt te schuwen,
En twijfelt, vindt bier 't rechte kluwen
Van waarheid, zich alom gelijk.
Het misbruik stijft alleen verkeerdheid.
Mijn Merkleer diene uw Godgeleerdheid,
Gelijk een dienstmaagd haar meestres.
Zij leert vanouds Natuur ontleden,
En toont in haar Gods wonderheden,
Die 't eerste en leste is van haar les.
Mijn stommen wijzen elk, als tolken,
Den Godsdienst, uit een Recht der volken,
Door boosheid of gewoont' verslimd.
Uw Kircher brengt mijn zin te voorschijn.
Gedoog toch, dat die alszins doorschijn' ;
Zoo zal men zien hoe hoog hij klimt.
Al zweette een menigte op dees' stoffen,
Hij heeft ons oogmerk best getroffen."
Toezang.
Toen sprak de nazaat van Urbaan :
„Uw antwoord sluit, en kan bestaan.
't Is re&I, dat uw Gedenknaald rijze,
En Kircher met zijn veder wijze,

91. Genad e: hier in den zin van : vergeef mij. Zoo zou men in 't Fr.
nog zeggen: pardon, mon pèr e, en bij ons: ik vraag u om verschooning,
enz. — 92. Een glans van zestien tongen: een man, die zestien
talen verstaat. — 95. Men weet van raden, noch van gissen: men
behoeft niet meer te raden of te gissen. — 108. Merk le e r: bekwaamheid in 't ontcijferen der gedenkteekenen. — 112. Voor: 't begin en 't slot,
de alpha en omega der kennisse. — 120. Lees: hij heeft onze bedoeling
(altijd die van Hermes Trismegistus) best geraden.
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Wat uw vernuft elk gaf te rain,
Op dezen diepen Oceaan
Van wetenschappen, schier vergeten,
Verstrooid, verwilderd en gesleten.
Wat zoekt men lessen aan den Nij1 !
De Tiber leere Hermes' stijl
Van onderwijzen fiks hervatten.
Wij bezigen geleende schatten,
Van Memfis hier gevoerd, alom
Ten dienst van fezus' Heiligdom."

JAARGETIJDE
VAN DEN HEER
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MARGRIET. MICHIEL.

Margriet.
Nijdt een stuk van 't gilde-kalf;
Schenkt ons elk een frisschen romer :
Want zes kruisen en een half,
In het hartje van den zomer,
Zien we heden voor op 't hoofd
Van heer Grootvaar net geteekend.
0, de Hemel zij geloofd 1

S
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Michiel.
Zuster, gij hebt Diet gerekend ;
Sier en eer den ouden man
Met een regenboog van bloemen,
Schooner dan men schildren kan.
Dit 's een dag, om van te roemen,
Voor Michieltjen en Margriet.
Springt en zingt een vroolijk lied !

T. 't Gi lde-k al f: men weet dat voor een gilde-os altijd de vetste
genomen werd. Gilde-k a lf staat alzoo hier voor „vet kalf."
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VRIJE ZEEVAART
ONDER DE VLAGGE VAN

DEN DOORLUCHTIGEN ZEEHELD

paten 16arperiO3. it romp,'
Ridder, L.-Admiraal van Holland en Zeeland.

Pulchrumque mori succurrit in armis.
E plaag van inheemsch en uitheemsch,
't Gedrocht, dat, met zijn dolle honden,
In 't bloedig moordhol, aan den Theems,
Den Grooten Herder had verslonden,
Zich dronken zoog aan 's Konings strot,
En knaagde, op 't Koninklijk geraamte,
Den romp, van hoofd en kroon geknot ,
Die moordpest, zonder God en schaamte,
Nu vlammende op een verschen buit
Van Fransch gewas, kwam nederzakken,
En dreef voor stroom den bloedstroom uit,
Om balg en bulk met roof te pakken ,
Maar die den afgrond palen stelt,
En ketent helsche monsterdieren,
Ontvonkte 't hart van onzen held,
Tot voorstand van zijn Batavieren.
Dees zag den gruwel in 't gezicht,

D
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LIX. In het begin van 1653 naar 't eiland Rhee gezonden om aan een
talrijke koopvaardijvloot tot geleide te strekken, ontmoette Tromp op den
laatsten Februari, omtrent Portland, de Engelsche vloot onder Blake. Er
had een hevige strijd plaats, die drie dagen aanhield. De uitslag van het
gevecht was onbeslist en beide partijen schreven zich de overwinning toe;
maar het hoofddoel van den tocht was evenwel bereikt en de koopvaardijvloot kwam behouden in het Vaderland.
Pulchrumque mori c a e t : d. i. : en het schijnt 013S schoon toe, in 't
wapen te sterven. Zie Aen. II, 3 17. — 5. Zich dronken zoog aan
's K on ings strot: dezelfde uitdrukking gebruikt Vondel in de Grafnaald
van Montrose: Britannia had
Zich zat aan 's Konings hals gezogen.
9-1o. Een verschen buit van Fransch gewas: schepen, met Franschen wijn beladen.
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Die helsch, met vijfmaal veertien koppen,
De zon bedroefde en 't hemelsch licht ;
En, om ons' zee haar keel te stoppen,
20
Zich dwers voor Hollands kielen smeet;
Waarop de ridder aan kwam rennen
Op zijne vleugels, vlug en breed,
Voorzien met vijfmaal veertien pennen.
Hij voerde een slagzwaard in de vuist.
25
Het monster braakte donderklooten,
Granaten, bliksems, baldert, bruist;
Bedreef geweld met staart en pooten;
Blies rook en smook, en vlam en vier
Uit zijne kieuw en koopren kelen;
30
Maar Hollands Perseus trof het dier,
Dat zalf noch kruid de borst zal heelen.
Drie voile dagen hield hij 't staan.
Hoe beet het op zijn ijzren tanden !
Hoe schoot het toe! gelijk d'Orkaan
35
Op d'Indiaansche golf en zanden;
Totdat het eindlijk afgemat,
Gescheurd, verminkt, begon te deizen,
En liet ons' rijke vloot, van schat
40En rijkdom zwanger, henereizen;
Hoewel 't aired de vrucht vermand,
Verslonden had, ten roof geschonken
Aan zijn alvratig ingewand,
Van moord en diefstal dol en dronken.
Dus kwam de Hollandsche Admiraal,
45
Die voor geen zeeheld viag moet strijken,
Een man, gelijk een punt van staal,
Bij geen Romeinen te gelijken,
Zijn Maasstroom in, en werd begroet
5o
Van 't Vaderland en Zeven Staten,
Die hem verschenen te gemoet,
Ten trots van all', die vroomheid haten.
Wie vreest nu schutgevaart' of scherp,
Of zeegevaarte en watersmetten ?
18. V ij fm a al v e e r ti en koppen: de Britsche schepen worden hier
k oppen van een monster genoemd, gelijk later, vs. 24, de Nederlandsche
schepen p e nn en van een gewapenden P erseus vormen. — 31 Hollands
Per se us: Tromp wordt hier vergeleken met P e r s e u s, den zoon van
Danae, die, gevleugeld aan de voeten, Andromeda verloste van het monster,
dat haar verslinden zou. — 40, 41. Lees : hoewel het de vrucht alreede
had overmand en verslonden. — 48. B ij g e en R o mei n e n te gel ij ken :
wil hier niet zeggen: n i e t waardig, maar t e waardig, om bij Romeinen
vergeleken te worden.
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0 Harpertszoon, gij zijt ons' harp !
0 Tromp, men zal uw deugd trompetten,
Waar 's Hemels gunst ons' Zeevaart bouwt !
U komt een Scheepskroon toe van goud.

55

SCHEEPSKROON,
BEHAALD IN DEN SCHEEPSTRIJD BIJ LIVORNE,
DOOR DEN DOORLUCHTIGEN ZEEHELD

on 55411 45ctfen,"
Admiraal der Hollandsche Vlote, in de Middellandsche Zee.

Temj5ora navali fulgent rostrata corona.

Z

Ou de Leeuw van Holland flauwen,
Na een zeegevecht of twee ?
Neen, hij slaat alweer zijn klauwen

LX. Terwij1 Tromp de eer onzer wapenen handhaafde op de Engelsche
kusten, deed van Galen hetzelfde in de Middellandsche Zee. Reeds in het
jaar te voren had hij den Engelschen Commandeur Bodley bij het eiland
Monte-Christo aangetast, hem binnen Porto-Longo, een der havens van het
eiland Elba, gedreven, en hem aldaar ingesloten gehouden. Daar deze haven
aan een onzijdige mogendheid toebehoorde, had hij geene vrijheid gevonden,
hem aldaar aan te vallen. Nu gebeurde het echter, dat de Staten, zijn gedwongen werkeloosheid toeschrijvende aan onverschilligheid, hem, in 't begin
dezes jaars, het verwijt lieten doen, dat hij den oorlog tegen de Engelschen te slap doorzette. Zulk een verwijt was niet te dulden voor een man
zoo opbruisend van aard als van Galen, en terstond willende bewijzen,
dat hij die blaam niet had verdiend, gaf hij den vijand gelegenheid, PortoLongo te verlaten; terwijl hijzelf naar Livorno zeilde, alwaar zich de Engelsche Schout-bij-Nacht, Appleton, bey ond. Bodley maakte dadelijk gebruik van de gelegenheid, hem aangeboden, en zeilde insgelijks naar Livorno,
hopende aldus van Galen tusschen zijn smaldeel en dat van Appleton in
te sluiten en met voordeel aan te tasten. Den I3den Maart kwamen de
drie smaldeelen in elkanders gezicht: doch, eer Bodley nog binnen 't bereik
van 't geschut was gekomen, had van Galen Appleton reeds aangetast en
zijn schip tot de overgave gedwongen; terwijl er van de overige schepen
van dat eskader maar een ontkwam; waarop Bodley, een gelijk lot voor
het zijne vreezende, alle zeilen bijzette en zich wegmaakte.
De overwinning, hoe glansrijk ook, was duur betaald geworden met den
Temp or a n a v a 1 i c a e t.: een zeekroon flikker' om zijn slapen. Zie Aen.
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Op de Middellandsche Zee,
Onder het Tuscaansche strand,
In het hart van Engeland,
Rukt en scheurt het voort aan slentren.
Schreeuwt nu, dat hij niet durft entren !
Kielen neemt hij op zijn tanden,
Steekt haar buskruitkamers aan,
Als zijn grimmige oogen branden,
Die gelijk twee lonten staan
In het hoofd, wanneer hij raast,
Vier en rook ten neus uit blaast,
En het zeeschuim komt gedropen
Uit zijn muil, in bloed verzopen.
Om den zeevloek t'achterhalen
Past matroos op zijn getij,
En de moedigheid van Galen
Zet nu alle zeilen bij,
Daar hij vijftien roovers ziet,
Buiten Medices gebied,
Tuimelen op zoute gronden,
Als een jacht van waterhonden.
„Valt nu !" riep hij, „valt aan 't stroopen,
Dieven, tuk op scheepsverraad !
Die een Fenix of kunt loopen,
Daar men zich op trouw verlaat,
En al stil, aan 's Hertogs kust,
Onder zijne vleugels rust,
In den schoot der vrije haven,
Daar men weet van gier noch raven.

dood van den zeeghaftigen vlootvoogd. Reeds de tweede vijandelijke kogel
had hem het rechterbeen verbrijzeld. Lang verborg hij de wonde, totdat
zijn onderstuurman die gewaar werd en hem waarschuwde tegen het doodbloeden. Op den ballast nedergelaten, moest hij gedoogen, dat het been
hem onder de knie werd afgezet. Hierop dronk hij een glas wijn en smeet
het tegen den grond, zeggende : „die Engelsche koningsmoorders moeten
het toch betalen." Nauwelijks was hij verbonden, of hij wilde weer naar
boven, wat hem echter belet werd; ofschoon hij niet afliet, de zijnen met
luider stemme aan te moedigen. Na den slag te Livorno gekeerd, overleed hij aldaar op den negenden dag (23 Maart).

21. V ij fti en roovers: versta : vijftien Britsche schepen. -- 22. B u i t en
Medic es g e b i e d: niet verre van de Toscaansche kust. — 27. E e n
Fenix: een schip, door de Britten op de Hollanders in de haven van
Livorno overrompeld, doch later door Kapitein de Boer hernomen.
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Zijt ge krijgsmans, haalt uw staarten
Niet verbaasd, als rekels, in !
Nestelaars in zeegevaarten,
35
Geen patrijs, in Engelsch tin,
Geene sausen schaft men hier,
Bij het brandende oorlogsvier.
Hier beschooit men andre tonnen
40Als de brouwer brouwt te Lonnen.
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Hier geldt bulderen, noch stampen ;
Noch geen borstweer van een mijl.
Rustig boord aan boord te klampen,
Is der Batavieren stijl."
Dus riep Galen; op dat woord
Klampt men moedig boord aan boord,
Dat de borst en ribben kraken,
Onder het salpeterbraken.
Al de kusten van Tuscanen,
Gansch Livorne, op muur en trans,
Duizend duizend Italianen
Zagen zeewaart, wien de kans
Van dit onweer in de lent',
Van dit dondrende element,
Zwavelvier en lucht en baren,
Eerst verslinden zoude, of sparen.

Galen, in zijn been geschoten,
6o

65

70

Staat op 't ander eens zoo vast,
Even trotsch en onverdroten,
Als een steenrots, voor den mast;
Even rustig, even fier,
Onder d'ijzers, in het vier ;
Wel getroost, zijn lijf en leven
Voor ons Vaderland te geven.
Niemand schrikt er aan te vallen,
Te bespringen 't godloos hol;
En al stort men, van de wallen
Afgestorremd, even dol
Overweldigt men in 't lest
Het verdadigcl drakenest,

39 Beschooit: beschoeit, beschiet. — 53. In de lent' : 't was halfMaart, en dus vermoedelijk in Italic reeds lenteweer. — 62. Onder
d' ij zers: onder de bui van ijzeren kogels en granaten, enz.
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In zijn eigen net gegrepen,
Uitgespannen voor ons' schepen.
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Onder 't vliegen van de vonken,
Daar het oorlogsonweer ruischt,
Een gesprongen, twee gezonken,
Drie veroverd voor de vuist,
Kiezen d' andere, op die lucht,
Liever een gewisse vlucht,
Om in zee het lijf te bergen,
Dan den Waterleeuw te tergen.
Laat nu Livius vrij pralen
Met zijn helden op papier :
Weegt hun deugd op tegens Galen,
D' eer van Hollands zeebanier ;
Vraagt den Hertog, die het zag,
Wie zijn kusten, met den dag
Van dees' glorie, kwam beschijnen,
Daar de pesten voor verdwijnen.
Bat beet eerst de straat te vegen
Van dit heilloos schuim en slijk.
Smirne loopt ons' vloten tegen,
Om het Perziaansche rijk
In den Batavier te lawn,
En te streven herwaart aan,
In 't gezicht van 's konings vlegel,
Zonder God en wet en regel.
Dat beet nu de zee bevrijen,
En den handel voor gevaar ;
Zoo verwisselt men Turkijen,
En al d'Italiaansche waar
Aan onze Indiaansche vracht,
En wat Neerland, uit zijn kracht,
t'Zamenhaalt, en kan verzinnen,
Om de Beurs vol gouds te winnen.

81. Liv i us : de Romeinsche geschiedschrijver van dien naam. — 82. Z ij n
helden op papier: zijn helden, aan wie hij in zijn geschiedenis meer
roems toekent, dan zij inderdaad verdienden. — 85. Den Her t o g: den
Hertog van Toscane. — 92, 93. Om het Perziaansche Rijk in den
B a tavi e r te 1 a a n: stoute figuur, om te zeggen: de Perzische goederen
naar ons land te vervoeren. — 95. 's Konings vl eg el: evenals Atilla
vroeger de vlegel Gods genoemd was, noemt Vondel hier de Britsche
regeering, of haar hoofd, Cromwell, 's konings vleg el.
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Admiraal in de Middellandsche Zee.
Jaculatus puppibus igneis.
GESPREK.
VREEMDELING. AMSTERDAMMER.

Vreemdeling.
TIen dekt dit graf?
Amsterdammer.
Den Edelen van Galen.
Vreemdeling.
Wie zag hem lest ?
Amsterdammer.
Het Florentijnsche strand.
Vreemdeling.
Waar blonk zijn deugd ?
Amsterdammer.
Op zee, in bloed en stralen.
Vreemdeling.
Wat trof ze daar ?
LXI. Jan van Galen was in 1603 te Essen geboren; hij ondertrouwde
6 Februari 1627 met Helena Pieters en op II December 1643 met Maria
van Cracauw, wonende te Elseneur en dochter van Carel van Cracauw.
Jaculatus puppibus igneis: den brand in de schepen hebbende
gestoken. Zie Aen. II, 276. - 2. S tralen: t. w. stralen vuurs, nit het
geschut losgebrand.
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Amsterdammer.
Het hart van Engeland.
Vreemdeling.
Hoe eert men hem ?
Amsterdammer.
Als 't licht der Admiralen.
Vreemdeling.
Wat schroomde hij ?
Amsterdammer.
Geen beenbreuk, maar de schand'.
Vreemdeling.
En waarom slechts hem 't eene been gelaten ?
Amsterdammer.
Een pijler stut de Beurs van Zeven Staten.

6r4fecOrifi
OP DENZELFDE.
AAN ZIJN KWETSUUR OVERLEDEN.

H

5

ier dekt de zerk het lijk van Galen,

Wiens dapperheid alle Admiralen
De heerbaan van de glorie toont,
Daar 't eind zijn brave daden kroont,
Die goud en marmersteen verduren.
Hij storf, en leeft door zijn kwetsuren.
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CDe firuiroft
VAN DEN E. HEERE

JAKOB HINLOPEN THYMENSZ.
EN DE E. JOFFER

URSULA VAN BERGEN. LXII
E heerschappij des lands ontsloeg den walvischvanger
Van 't bezige bewind op Groenland, voor een poos,
Om bet den krijg ter zee te stijven door matroos;
Wanneer de wakkre Min zijn gouden koker, zwanger
Van scherpe pijlen, hing op zijnen zachten rug,
5
En sprak : „Het is geen tijd, nu langer te verzuimen,
Te slapen op de wacht, het vrijen heeft zijn luimen.
Nu lest de ledigheid voor mij een gouden brug,
Waarlangs ik onverhoeds den jongling kan bespringen,
Die mijne krachten tergt, en d'oudste wet versmaadt;
to
Het Rijk van Minne, dat de wereld houdt in staat,
Dien walvischdwinger zelf betemmen zal en dwingen."
Zoo spreekt de Min, verkiest een schuilhoek inderijl,
En legert zich al stiff in Ursels zedige oogen,
15 Daar hij haar winkbrauw spant [wie denkt om zulke bogen ?]
En treft, uit haar gezicht, den Held met zijnen pijl.
Bewindsman, die dus lang harpoende woeste dieren !
Gij vlucht, helaas! te spa deze ongewone pijn;
Nu Venus' zoon u heeft gebonden aan de lijn,
20 Zijt gij u zelf niet meer, maar moet u laten stieren.
Te voren stond het vrij te streven overal,

D

LXII. Jakob Thymensz. Hinlopen werd 2 Mei 1653 in ondertrouw opgenomen met Ursula van Bergen, oud 27 jaar, geassisteerd met Aleid Meermans haar moeder. De bruidegom, die 36 jaar oud was, werd geassisteerd
door zijn broeder Michiel, daar zijn ouders overleden waren.
1-3. Uit dezen aanhef van het gedicht leeren wij, dat de zeelieden, die
anders ter walvischvangst uitvoeren, in de vorige jaren waren geprest geworden tot 's Lands dienst. — 8. Versta: nu verschaft de omstandigheid,
dat de Bewindhebber der visscherij met zijn vrijen tijd geen weg weet, een
heerlijke gelegenheid, enz. — 1-4o. Hoe nauwkeurig, en hoe sierlijk tevens
is hier wederorn het gekozen beeld, aan de walvischvangst en zeevaart ontleend, tot in geringe bijzonderheden volgehouden.
VONDEL VI.
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Door 's werelds ruime zee te spelen met de zinnen ;
Nu left de geest aan band, en om een hart te winnen,
Verliest men zich geheel, de Liefde te geval.
25 De Liefde hoopt, en vreest 't geliefde te verliezen ,
Wanneer ze in 't minnend hart haar taaie wortels schiet,
Ontziet ze hagelbui, noch wind, noch regen niet,
En zou geen vrijheid voor dees' slavernije kiezen.
Hoewel men somtijds troost en licht van starren derft,
30 Daar 't water is bezaaid met rotsen en gevaren ;
Rechtschapen zeeman suft voor storm, noch holle baren,
Al eischt de nood, dat hij zijn mast en kabels kerft.
Leander troostte zich te water, onder 't zwemmen,
Ter liefde van zijn star, die op den oever blonk,
En
hem van verre 't licht van hare fakkel schonk ;
35
Zijn ijver schroomde niet de wilde zee te temmen.
De hoop van verre allengs den Minnaar troost en sust,
Terwijl hij vast genaakt de lang gewenschte haven,
Die, na veel moeilijkheen en dat gedurig slaven,
Hinloj5en kronen zal met aangename rust.
40
Geen water kan de vlam van zijn verlangen blusschen,
Verlangen naar 't genot der Schoone, alle eere waard,
Om haar oprechte deugd, en goedertieren aard;
Gelukkig is de mond, die dezen mond zal kussen !
Hij ijvert om 't besluit; maar toen haar teere hand
45
Den vrijdom, 't waarde pand, ten leste zou verschrijven,
Scheen 't Jawoord op de tong en in de pen te blijven,
Het hart te siddren voor den knoop van zulk een band.
Zij ziet, aan d'eene zij, haar toeverlaat, haar Moeder,
Wiens kuische borst zij zoog, wiens zuivre melk zij dronk ;
50
Aan d'andre zijde troost haar Jakob met een lonk,
Alsof hij sprak : „Ik blijf uw dienaar en behoeder."
De keur baart angst. Wat gaat d'onnoozle joffer aan'
Wat anders is 't van veer, wat anders onder d'oogen!
55 „O," zucht ze, „dit besluit gaat boven mijn vermogen :
Mijn lieve Moeder af, een Bruigom aan te slaan."
Al 't maagschap moedigt haar. Zij blijft in twijfel hangen.
De trouwe Bruidegom verkwikt de flauwe Bruid,
Ontvouwt ze, wat al heils uit bruiloftsfeesten spruit,
46. Den v r ij d o m ... zou v e r s c h r ij v e n: zich schriftelijk verbinden
en daardoor haar vrijen staat verliezen zou. — 54. Lees: zaken, die, van
verre beschouwd, gemakkelijk schijnen, verkrijgen een andere gedaante,
wanneer men ze van nabij beziet. — 56. M ij n lie v e Moeder a f, e e n
Bruigom aan te slaan: de uitdrukking schijne wat vreemd, zij is echter
zeer natuurlijk en juist. De dochter wordt voorgesteld aan den arm der
moeder hangende, zij maakt zich van deze los — of s 1 a a t haar a f — en
geeft haar arm den Bruidegom -- of s 1 a at hem a an.
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6o En wischt eerbiediglijk de tranen van haar wangen.
Nu klaart het aanschijn op, de zonneschijn breekt door;
De rozen luiken op, de blijdschap wordt geboren,
De Min zijn vleugels rept, en weet ze te bekoren,
En baant het bruiloftspad, en treedt ze rustig voor.
65 Hierop bestemt de Bruid de trouwbeloftenisse,
En teekent hare trouw standvastig op papier.
De Hemel koestre zelf voortaan dit wettig vier,
En zulks, dat hun noch heil noch boeiende afkomst misse !

pu3ita
TER BRUILOFT VAN DEN E. BRUIDEGOM

JOAN PAPENBROEK
EN DE E. BRUID

MARIA KOEK.Lxm
Voorzang.
Naart uw veelen, spant uw kelen
Op een blijde bruiloftswijs !
Huwt den zanglust aan het spelen !
Ziet, ai ! ziet het paradijs
Opengaan 1 Nu heft uw tonen
Hooger, rijst nu altemaal !
Want bier daalt de nachtegaal
Om 't gezegend feest te kronen
Met zijn wildzang. Geeft gehoor,
Proeft dees' lekkernij van 't oor !

S

5

10

LXIII Joannes van Papenbroek werd 4 Juni 1653 in ondertrouw opgenomen met Maria Koek, dochter van Jan Heimense Koek en van Elisabeth van Hersel, te Brussel geboren. De bruid was 20, de bruidegom 25
jaar oud. Zijn moeder Elisabeth Pancras was bij den ondertrouw tegenwoordig.
Maria Koek overleed echter reeds in 1655, Papenbroek in 1675.
io. L e k k e r n ij van 't o o r: de uitdrukking is bij ons in onbruik geraakt : de Duitschers spreken nog van Ohrenschmau s.
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Zang.
Kon de Min ons' Zanggodin,
Tot gezang en spel geboren,
Met zijn lekkernij bekoren ?
Deze tong, die eeuwig zong,
D'eer der maagdelijke reien,
Kan die uit haar wellust scheien ?
Smaakt de gloed van Min zoo zoet ?
Is er zoeter spel als zingen ?
Laat dan al mijn snaren springen ;
Geeft de kroon aan geenen toon.
Laat ons al te bruiloft varen,
Speelt den scheizang op uw snaren 1
Slot zang.
Nu sterven ons' gezangen.
Muziekers, vaart nu wel !
Nu strekt al ons verlangen
Naar minnelijker spel,
Dat niemand heeft verdroten.
De zang heeft zijn verdriet ,
Maar trouwe mingenooten
Verdriet dit leven niet.
Het zingen heeft zijn uren ;
Dit kan duren.
UITVAART
VAN WIJLEN DEN DOORLUCHTIGEN ZEEHELD

petriett

oarperit53. ZrOlitp,Lxiv

Ridder, L.-Admiraal van Holland en West-Friesland.
Vince/ amor Patrice.

L

Aat zich Europe niet verwondren,
Al scheen de wereld te vergaan,
Toen, uit den Noordschen Ocaan,

LXIV. Ten gevolge van krachtige maatregelen was onze vloot, die veel
22 Den scheizang: den afscheidszang. — 24. M u z i e k e r s: muziekliefhebbers, musiceerende lieden. 't Woord is ongewoon en onregelmatig
bovendien , daar er geen w.w. m u z i e k en bestaat. — Uitvaart, enz. —
Vinc et amor patri ce : de liefde voor het vaderland zal overwinnen. Zie
lien. VI, 824.
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Dat oorlogsonweer op kwam dondren,
En baldren over duin en strand,
Een halven dag, en nog een heelen;
Tweehonderd drijvende kasteelen;
De bare zee in lichten brand;
De barstende salpeterwolken,
En d'elementen altemaal
Gelost van 't zwangere metaal,
Op 't vlak, daar twee vermaardste volken
Te water, boord aan boord geklampt,
Hun wellust schepten in 't vernielen
Van eiken ribben, mast en kielen,
En menschebeen, tot stof gestampt;
Dat moordgeschrei en ijzerbraken ;
De dotm en levenden, gemengd,
Gebradn, verdronken en gezengd;
Dat weerlicht, bliksemen en kraken;
Zooveel gewelds heeft altemaal
Gezweet om Harperts te beschreien,
En 't lijk en d'uitvaart te geleden
Van Hollands Grooten Atimiraal;
Die trotsch omhoog, op zijn kampanje,
Zich offerde aan het krijgsaltaar,

geleden had en bovendien in den laatsten tijd slecht verzorgd was, tegen
Augustus in staat, weder zee te kiezen. Hier tegen bestond echter een bezwaar, te weten: 's lands schepen lagen gedeeltelijk in Tessel, gedeeltelijk
in de Wielingen en in Goeree; terwijl de vijand met 120 schepen onze
kusten gadesloeg. Tromp liet zich echter door deze bedenking Met terughouden, maar verliet met 82 schepen de Zeeuwsche stroomen, hopende,
zich met Gods hulp door de Engelschen heen te slaan en zich met het
smaldeel te vereenigen, dat onder de With in Tessel lag en 27 zeilen sterk
was. Op den 8sten Augustus ontmoette hij den vijand op de hoogte van.
Katwijk en hield het tegen diens overmacht gaande tot op den 9den, wanneer de With hem te hulp kwam en den strijd op den ioden, ter hoogte
van het dorp ter Heyde, hervat werd. Nog maar kort had die geduurd,
toen Tromp door een musketkogel derwijze getroffen werd, dat hij oogenblikkelijk den geest gaf. Hoezeer men zijn dood geheim hield, de geest,
die alles bezielde, was heen, en, na een hardnekkig gevecht, zag de With
zich genoodzaakt, te wijken. De Engelsche vloot was echter zoodanig gehavend, dat zij de open zee moest kiezen: het hoofddoel van den tocht was
alzoo bereikt.
Aan Tromp werd door de Algemeene Staten openlijke hulde bewezen,
door zijn lijk plechtstatig ter aarde te laten bestellen en hem een graftombe
op te richten in de Oude Kerk te Delft.
12, 13. Twee vermaardste volken te water: indien vermaardste
hier staat, als in 't Lat. voor: „zeer vermaarde", kan het er door; doch
anders zou de taal vorderen: „d e twee vermaardste" of: twee d e r vermaardste." Te water behoort bij v e rmaar ds t e.
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Daar hij den Zeegeweldenaar,
Den Rijkstiran van Groot-Britanje,
Met zijne sabel in de vuist,
30
Ter vierschaar daagde, om al ons' schepen,
Met zijnen haviksklauw gegrepen,
Van onverzoenbren moord begruisd.
De Turk van 't Engelsch Barbarijen,
Met zijn Janitsers, hoort, vol schrik,
Van 't moordstrand af, alle oogenblik,
35
Zijn opgeprest geweld in lijen.
Hij ziet den brand van 't mastbosch aan,
En zijne uit stof gewassen Reuzen,
Gereed ons bekkeneel te kneuzen,
In water, vier, en rook vergaan.
40
Die Vloek des yolks, om 't hart benepen,
Ontveinsde al wat hij veinzen mocht,
Totdat zijn vloot de tijding brocht,
En hare lenden na kwam slepen.
45 Wat raad ? Wat middel, om 't gerucht
Met kracht op zijnen mond te kloppen?
„Is dit de keel van Tessel stoppen?
Den Leeuw verbieden zee en lucht?
Hij rept zijn klauw bij d'Indianen,
50
Ontrukt den Theems dien rijken oest.
De Beurs van Londen wordt verwoest.
Ons eiland zwemt in bloed en tranen!"
Dus klaagde 't uitgeputte rijk,
Met d'overweldigde onderzaten;
Terwijl de Zeven Vrije Staten
55
De staatsie van 't doorluchtig lijk
Beraamden, om den Zeebeschermer
Te kronen, als den braafsten Held,
Die 't leven voor de Zeevaart stelt,
60
En meer verdient dan goud en marmer.
Hij ruste nimmer onbeweend!
Al heeft de food het lijf versionden,
De Faam is aan geen graf gebonden.
De Deugd verduurt het koud gebeent.'

32. Begruisd slaat op 't voorafgaande h a v ik sklau w. — 33. D e
Turk: natuurlijk Cromwell, wien hij geen hatelijker scheldnaam weet te
geven. — 38. Uit stof gewassen Reuzen: Cromwell en andere laaggeboren mannen, als hij door de omwenteling aan 't bewind geraakt.
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TER GEDACHTENIS
VAN DEN ZEEHELD

ParienetrperiO3. it romp,
Admiraal van Holland en Zeeland.

H

ier rust de Zeeheld Tromp, de dappere beschermer

Der Zeevaart en de Zee, ten dienst van 't vrije land,
Dat 's mans gedachtenis bewaart in 't kunstig mariner,
Zoo levendig gelijk hij storf voor 't Hollandsch strand,
5 Beluid met moordgeschrei en donder van kortouwen,
Daar Groot-Britanje in brand al 't water viel te kleen.
Hij heeft zichzelf in 't hart der Burgren uitgehouwen ;
Dat beeld verduurt de pracht van graf en marmersteen.

OP DE AFBEELDING
VAN

pis:trim

0:trpstrif53. Zroittp,

Ridder, L,-Admiraal van Holland en West-Friesland.
DAAR HIJ, ALS NEPTUNUS, OP EEN WAGEN VAN ZEEPAARDEN WORDT
VOORTGETROKKEN.

'Oo ,hield de Zeevoogd van de Zeven Vrije Landen
Het roer des Oceaans, en tartte voor ons strand
De dood, den donderkloot, den bliksem en den brand.
Zoo nam de deugd van Tromp de Vloten op haar tanden.
Li

5. B e 1 ui d met m o or d g e s c h r e i, enz.: een spreekwijze, ontleend aan
't gebruik, om bij iemands ter-aarde-bestelling de klokken te laten luiden:
SEBAST. FRANCK, Werelt-boeck, D. II, fol. 77: als by verscheyden
is, so luydt men hem met alle clocken its by ryck) in den
hemel. Vondel bedient rich meermalen van deze uitdrukking en weet, door
hetgeen hij er bijvoegt, er een eigenaardige sierlijkheid aan bij te zetten.
Zoo zijn hier het moordgeschrei en de donder der kortouwen een
gelui, den zeeheld waardig. — Op de afbeelding, enz. — 4. De deugd:
versta: de krijgsdeugd, de dapperheid. Het beeld van die de u g d, die vlo ten
op haar tanden neemt, is echter niet gelukkig.
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OP

paten 16arptrio3. tromp.
Aat Titus Livius met Roomsche Helden pralen ,

De Leidsche Livius braveert alle Admiralen,
L Carthage
en Rome zelf, met ëenen trek en zwier,
Terwij1 de Zeeheld Tromp herleeft op dit papier,
5 En met zijne oogen dreigt de Blaken en de Pennen,
Die zooveel duizenden van zeekortouwen schennen
Op zijn grootmoedig hart, daar al hun macht op stuit.
Zoo sterft de Held op zee, met grof geschut besluit.

OP

pr. giti3tit Itrac0i,LXV
Deken en Priester.

Us houdt de kunst d'eerwaardigheid van Steven,
Den Deken en den Priester nog in 't leven.
Het lichaam is gesleten op zijn wacht :
De ziel aanschouwt de Godheid in haar Kracht.

D

LXV. Steven Kracht, in 157o te Kampen geboren, was een zusterszoon
van den beroemden Albertus Pigius, den beschrijver van Italic en reisgezel
van Paus Adriaan VI. Licentiaat in de godgeleerdheid geworden, was hij
een tijdlang Aarts-diaken en vrije Kanunnik der kerk van Sint-Victor te
Xanten geweest; doch later tot Deken gekozen, en in 1610 door den Vicaris
Sasbout Vosmeer aangesteld tot Pastoor der Nieuwe zijde of der kerk van
de H. Maagd en St.-Catbarina te Amsterdam. Bij het verlaten van Xanten
liet hij de woning zijns ooms, die met alle soort van huisraad voorzien was,
ten algemeenen gebruike aan zijn voormalige stadgenooten over. Hij overleed op 27 Juni 1653, den roem achterlatende van minzaamheid en hulpvaardigheid. Zijn zinspreuk was: Corona s ap i en ti a e tim or Do mini.
Eccles. I. 22.

2. De Leidsche Livius: Jan Lievens. — 5. De Blaken en de
P e n n e n: de Britsche vlootvoogden, Blake en Penn.

AAN DE KUNSTGENOOTEN VAN SINT-LUKAS. 201

AAN DE KUNSTGENOOTEN
VAN

gini-uficto,
TE AMSTERDAM,

SCHILDERS, BEELDHOUWERS, TEEKENAARS,
EN
HUNNE BEGUNSTIGERS.

Oewel elke Kunst haar eigen bepalinge heeft, nochtans worden
sommige Kunsten door eenerhanden band van onderlinge gemeenschap verknocht, en gelijk vermaagschapt ; hoedanige
zijn Poezy, Schilderkunst, Beeldhouwerij, en andere Kunsten, die,
te gelijk op maat en getal gegrond, de Wiskunst niet ontberen
mogen : en zeker dit vermindert zoo weinig den luister van deze
Kunsten, dat ze hierom te goddelijker te achten zijn : want van
God zelf, aller dingen Schepper, wordt gezeid, bij het Orakel der
wijsheid, dat Bij alle dingen, in mate, getal, en gewichte, geordineerd heeft. Van Plutarchus heeft elk nu in den mond dat schilderij
stomme Poezy, de Poezy sprekende schilderij is: want de Schilder
beeldt zijne gedachten met streken en verven, de Dichter zijne
bespiegelingen met woorden uit, enhare muziek zweeft, met hooge,
middelbare en lage, droeve en blijde, statige en dertele klanken,
op de pennen des Dichters, en volgt scherp met hare galmen
zijnen geest en vernuftige vonden, de ziel der zangkunste. De
Poezy wederom, behalve dat ze doorgaans een Gezang genoemd
wordt, heeft zich, van oudsher, van bommen, tamboeren, liere,
snaren en fluiten, zingende en dansende Reien gediend. Horatius,
in deze zijne Dichtkunste, paart menigmaal de Poezy en Schilderkunst te zamen, gelijkt d'een bij d'andere, en begaaft ze beide
even rijkelijk met eene zelve overoude handvest der vrijheid van
alles wat ter zake dienen kan te durven bijbrengen. De Poezy,
Schilder- en Beeldekunst, hebben niet alleen vanouds Koninklijke
en Vorstelijke Hoven, maar zelfs Gods tabernakel en tempel verheerlijkt, en hare Heiligen gehad; gelijk onder de godvruchtige

H

R. 3. Gelijk: als 't ware. — 8, 9. Bij het Orakel der wijsheid:
Vondel doelt hier op een plaats in het Both der wijsheid: XI: 21. —
i8. B o m men: rinkelbommen, tamboerijns. — 21. Gelijkt: vergelijkt.
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Hebreen, Mozes, Hiob, David, en Salomon, met hunne lofzangen,
en gedichten; en Oêliab, en Bezeleel, van God geroepen, en door
Zijnen Geest begaafd met wijsheid en kennisse, in allerhande kunst,
en beeldewerk, om het Heiligdom te versieren. Onder het Heidendom hebben Homeer, Hesiodus, Orfeus, Callimachus, Pindarus,
Nonnus, Virgilius, Ovidius, Horatius, en zoovele anderen, welker
naam en faam de wereld verduren zal, zulks uitgeblonken, dat
zelf de Heilige Geest, in Sint-Pauwels brieven, met de spreuken
van Aratus, en Epimenides, tot grootachtbaarheid en onsterflijken
lof der Poezye, de goddelijke waarheid bevestigt. Sedert hebben
de Grieksche en Latijnsche lofzangen het Christendom gesticht.
De gelukkigste kunst-eeuwen hadden voorhene moed gedragen op
Apelles, Timantes, Zeuxis en andere doorluchtige Schilderhelden;
ook op Praxiteles, den beeldhouwer, Fidias, den beeldsnijder, en
Lyzippus, den beeldgieter. Dewijl dan de Poezy, Schilder- en
beeldekunst, van oudsher, gelijk nog, in onderlinge gemeenschap
verknocht waren, docht het mij niet ongerijmd uwe E. op te
dragen Horatius Flaccus' Lierzangen, en Dichtkunste, eenige jaren
geleden, bij mij, tot een eerlijk tijdverdrijf en oefeninge, bij wintersche avonden, in 't rijmeloos vertaald, met hulpe van wijlen
den Heere, Daniel Mostert, Secretaris dezer stede, en Joan
Vechtersz. of Victorijn, beiden Rechtsgeleerden, en zonderlinge begunstigers mijner Poezye. Uwe E. ontvange dan dit werk tot een
blijk van de goede genegenheid, die ik uwe edele kunste toedrage,
terwijl ik blijf
Uwer aller dienstwilgg-e
J. V. VONDEL.

Te Amsterdam. 1653.
den mien van Slachtmaand.

R. 9. A r at u s, en Epimenides: Vondel bedoelde te zeggen : door de
schriften van Homeer enz. heeft de poezie zulk een gezag verkregen, dat
hare uitspraken, ook zelfs door den H. Geest, als geldende argumenten
worden gebezigd. — ii. Het Christendom gestic ht: Vondel wil
zeggen : sedert zijn er, tot stichting der Christenen en tot verheerlijking
van het Christendom, Grieksche en Latijnsche lofzangen geschreven. 12. Moed: roem. — 15 Bij het toekennen van verschillende titels aan de
drie kunstenaars, hier genoemd, schijnt het, dat Vondel Praxiteles meer
uitsluitend voor een beeldhouwer hield, Fidi as voor een beeldsn ij d e r
of „graveur", en Lyzippus voor een b eel d g i e te r, of die zijn beelden
uit metalen vervaardigde. De onderscheiding is echter willekeurig.

AFBEELDINGE VAN CHRISTINE.

203

AFBEELDINGE
VAN

COristint,
DER ZWEDEN, GOTTEN EN WENDEN KONINGINNE,

door David Beck, Harer Majesteits Kamerling, uitgeschilderd.

Ramis insignis olive.
E wereld wordt getoomd van wijder te verwilderen,
Door Goddelijk gezag, dat uit de wolken straalt ;
Maar 's Hemels Majesteit, van niemands hand te schilderen,
Met haar gezag en glans in Vorsten is gedaald;
5 d'Onsterflijkheid in klei, die sterflijk is, verschenen,
De Godheid in den mensch, de mogendheid in stof.
Dus drijft de hoogste macht al d'ontucht voor zich henen,
En schenkt de deugd haar prijs en wel verdienden lof.
d'Aloudheid koos hierom de heerelijkste deelen
io
Uit enklen, om een God te brengen aan den dag.
Zij schiepen iets volmaakts en goddelijks uit velen,
En brochten 't woeste yolk tot ootmoed en ontzag ;
Want nimmer lett Natuur den rijkdom van haar giften
Aan een alleen te kost, maar giet haar schoonheid uit
15 Bij druppels ; dies penseel en beitel leerden schiften
Het minder schoon van 't schoonste, om 't hemelsche geluid
Van een rechtmatigheid en zwier en 't vier der leden
Te vinden, dat ons oog, gelijk muziek het oor,
Vernoegt en krachtig trekt, en overtuigt door reden,
20
Dat eerenswaardig zijn, alle eeuwen door en door,
De Majesteiten, die al 't uitschot wijd verdooven,
Door 't leven, in den doek of marmersteen gevat.

D

Ramis in sign i s oh. v x : d. i. : „kenbaar aan den olijftak" (als zinnebeeld des vredes). Zie Aen. VI, 8o8. — 7. Ontucht: als meermalen, voor
het tegengestelde van t u c h t, en alzoo voor „ordeloosheid, wetteloosheid." -9, 50. Vondel ziet hier op hetgeen van Apelles verhaald wordt, die, om
eens Venus te malen, een aantal schoone vrouwen tot voorbeeld nam, ten
einde van elke van haar datgene te kunnen overnemen, waardoor zij zich
bijzonder onderscheidde. — 20-22. De zin dezer drie regels is verre van
duidelijk. Waarschijnlijk heeft Vondel willen zeggen : dat de Majesteiten
(en alzoo hier de Koningin), als verre verheven boven het gros der menschen ('t uitschot), waardig zijn, eere te ontvangen, en alle eeuwen door,
in beeltenis te blijven leven.
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Zoo dreef de Kunst vanouds, t'Athene en Rome, boven,
En werd op haar waardij, ja, goddelijk geschat.
25 Hoe veel gelukkiger was Beck nu boven d'Ouden,
Die niet te zoeken had, uit duizenden, een schets,
Een eenig voorbeeld, opdat wij zijn kunst aanschouwden
Met opgetogenheid, en [dat ik niemand kwets']
Fen Godheid, die de kroon van boven werd geschonken ;
Een Godheid, daar Natuur de voile Majesteit
30
Der Koningen in blies, en kracht van eedle vonken;
Waarom zij hier vanzelf de kroon heeft afgeleid,
En koninklijken staf, en 't rijksgewaad, vol kronen,
Als starren, dicht gezaaid. Wat hoeft ze diamant,
35 Of goud of purperverf? Zij durf zichzelf vertoonen,
Gelijk Natuur haar schiep, bestierd van hooger hand.
Wie nooit Gustavus zag, aanschouw' hem in deze oogen,
De spiegels van haar ziele en trotsche minzaamheid.
Zij heerscht door dit gelaat ; maar neen, ik word getogen,
Ik volg vanzelf, en zie haar loutre Majesteit !
40
Gezegend was 't penseel, dat, zonder 't recht te breken
Des oppersten Jupijns, aan dit opgaande licht,
Aan dit gezegend vier, zijn ijver mocht ontsteken,
Gelijk het nu ontvonkt den geest van mijn gedicht.
45 Apelles had ze diep gevat in zijne zinnen,
Als kristallijn den schijn van 't aanschijn, dat in 't glas
Zich spiegelt ongetooid, en geene gunst wil winner
Door 't vleien van een kunst, die d'ijdelheid genas.
Hoe wenscht de Min een pees te vlechten van die lokken,
Te spannen zijnen boog met zulk een heerlijk haar!
50
Maar vreest dat blauw turkoois. Haar geest wordt opgetrokken,
In kunst en wetenschap, voor Pallas' hoogaltaar,
Van waar ze den olijf met eere heeft ontvangen,
In 't barnen van den strijd; waarom dees' wijze mond,
55 't Orakel van onze eeuw, uit blijdschap en verlangen
Naar pais, de heiren dreef van Duitschlands vetten grond.
O gouden mond ! wat vloeide uit u een dauw en zegen,
Toen, op uw fiere stem, de trommel en trompet,
De donders van kortouw en bussen teffens zwegen,
En 't brieschend paard van Mars gehoor gaf aan uw wet!
60
Waar plachten Koningen hun staatszucht in te toomen,
46.Kristallijn den schijn van 't aanschijn:dezerijmslagenschijnen
hier wel opzettelijk aangebracht , ik zou ze niet ter navolging durven aanbevelen. — 51. Dat blauw turkoois: met dat blauw turkoois, hetwelk den Minnegod zoo bevreesd maakt, dat hij geen boog durft spannen
met Christina's haarlokken, bedoelt Vondel waarschijnlijk het blauw van
hare oogen.
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Ter liefde van het yolk, en honderd duizend man
t'Ontwapenen, om 't bloed te stelpen, dat bij stroomen
Kwam bruisen naar de zee? Haar zucht tot vrede spann'
65 In eeuwigheid de kroon, en prikkele alle geesten
Te zweven op haar lof, die zooveel hooger zweeft
Dan bloedige triomf, en duizend lauwerfeesten,
Waarover 't aardrijk schreit, en 't hart der wereld beeft.
Zoo leef Christine in 't veld der geestigste papieren ;
70 Zoo draaft ze op Pallas' loof, veel trotscher dan laurieren.

Op btyffbe.
En tweede Apelles heeft de handvest, dus te malen

Majesteit, waarin d'aloude deugd herleeft.
E DeAl voert
het hoofd geen kroon noch diamanten stralen ;
De heerlijkheid, die God en vrouw Natuur haar geeft
5 In 't wezen en gelaat, geen rijkdom hoeft te leenen
Bij armoe van gesteente en goud en purpren stof.
Gustaaf, de Groote, schijnt door deze oogappels henen,
En bliksemt wederom, en bruit van hof tot hof.
Maar neen, zij heeft den helm en 't harnas uitgetogen,
En zooveel heiren, aan haar kroon en eed verplicht,
10
Ontwapend met een wenk en opslag van deze oogen.
Men ziet nu vrede in 't hart, uit dat bedaard gezicht.
Een enkle pais behaagt haar meer dan triomfeeren,
En duizendmaal in 't veld te draven door het bloed.
15 Laat alle Koningen van haar dees' hoofddeugd leeren,
Die uit geen staatszucht twist noch bloedig oorlog voedt ,
Zij heeft den dollen Mars gansch Duitschland uitgebannen,
En dreigt, indien haar 't lot de kruisbanier vertrouw,'
Den nooit gedwongen hals der grimmige Ottomannen
20
Met kracht te ketenen, en in een koopren kouw
Te voeren in triomf, ten schimp van alle hoven.
Wie voegt dit beter dan ons' dappere Amazoon,
Die met de Zweedsche bij1 den IJsbeer 't hoofd zal kloven,
En zelf den wreeden Cham bestoken op zijn troon ?
25 Dan zal de Tarter niet in China konnen duren,
1. He eft de hand y es t: heeft het voorrecht. — 24. Den wreeden
C h a m, of K h a n, den „Opperste der Tartaren." — 25-28. De zin is : dat
zullen de Tartaren, die nu in China heerschen, niet kunnen uithouden, maar
den muur, die China omgeeft, weder uitkomen door de bres, welke zij er
eenmaal hebben ingemaakt, om, enz.
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Daar hij de sluierkroon en tulband trapt in 't zand;
Maar bruise') door de break der eindelooze muren
Terugge, om met Christijn te vechten, hand voor hand.
Hoe wil dees' Noordstar dan, gelijk de middag, blinken,
Terwijl ze streeft door sneeuw en steil gebergt' van ijs!
30
Haar faam in 't Noorden zal tot aan de Zuid-as klinken,
Wanneer ze wederkeert, bevlochten met dien prijs
En oversneeuwden palm, daar d'Ouden nooit van hoorden.
Mij dunkt, ik hoor airee haar trommel en trompet
35 En zwangere kortouw bestormen eerst het Noorden,
Dan Zuidwaart donderen in 't heir van Mahomed.
Mijn zanglust rijst, en volgt het brieschen van haar paarden;
De hoefbron berst met kracht op 't kleppen van den hoef,
Op 't vliegen van haar vaan, en 't schittren van haar zwaarden ;
Zoo blinkt de dapperheid, gelouterd door de proef.
40
Vergeef me, o Koningin ! indien mijn pen de wolken
Van zulk een Majesteit te traag bereiken kan.
Vereenig en bedwing met ons de woeste volken,
En stoot dien Cerberus, den schendigen tiran,
45 Te Londen uit het nest, met al zijn dolle honden,
Die, tegens eer en eed, en 't heilig recht en God,
Met 's Konings liverei zoo helsch in 't harnas stonden,
En zopen Stuarts bloed, dat afdroop van 't schavot.
Die gruwelijkste smaad, geleen in 't recht der kronen,
Eischt wraak van Hollands Leeuw en uw metalen vuist,
50
Dees' schepterkanker en dees' roest van Vorstentronen,
Dees' Knipperdolling, die de Majesteit verguist,
Vereischt de stalen kling, en kan geen uitstel lijen.
De Theems, nu half geworgd, met zijn benauwde keel,
55 Roept jammerlijk om hulp. — Leeuwin der heerschappijen!
Ontruk 't gedrocht dien roof; vergun ons het tooneel
En al den Helikon op 't heerlijkst te stoffeeren,
Met uw manhaftigheid, die, op Alcides' teen,
Ter moordspelonke inberst en Cacus helpt verleeren
43-50. Men beschuldige Vondel, die, ook in dit gedicht, vrede tusschen
Christen-natien predikt en die vroeger zelfs geen oorlog in 't belang van
't Huis van Stuart wilde, daarom niet, dat hij zichzelven niet gelijk blijft,
door nu Christina tot oorlog tegen Cromwell aan te sporen. Men vergete
niet, dat, seders 1650, de oorlog tusschen Groot-Britannia en ons was uitgebarsten, en er dus voor onzen dichter geen reden bestond, om niet, voor
zoo veel 't in hem was, naar bondgenooten uit te zien, die niet alleen ons
aan de overwinning, maar ook de Stuarden weer op den troon konden
helpen. — 47. M e t 's Konings livere i: het Parlement had gedaan wat
later de Staten deden, en 's Konings garde tot de hunne gemaakt. —
5 2. Knipp e r dolling: men weet, dat deze de beul en handlanger was
van Jan Beukelszoon van Leiden, den koning van Munster. — 59. C a c us:
een vermaarde struikroover van de oudheid, door Hercules gedood.
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60

Geen diefstal van een os [dat schelmstuk was to kleen],
Maar zulk een vadermoord, 't verslinden van drie Rijken !
Hij schrikt, daar hij op 't lijk des Konings lett gestrekt,
Alree voor 't zeegeweld, waarvoor de golven strijken,
Zoo wijd ons beider viag en vloot de Noordzee dekt.
65 Ik zie ons d' eilanden van deze moordpest vagen,
En hoor ons door Europe, op een gemeen geschal,
Den titel en den naam van Kroonverlossers dragen ;
Een titel en een naam, die eeuwig leven zal.
Zoo danken u de stethl en lang verdrukte wetten ;
70 Zoo moet uw knots en deugd Gods vijanden verpletten !

OP DE KONINGIN

COriotinct,
door David Beck, haren kamerling, geschilderd.
E liefde tot de kunst luikt op, met grooter hope
Van eere en prijs, nu Beck de vorsten van Europe,
Uit last der Koningin, door zijne kunst herteelt,
En hun Christen vereert, in haar onsterflijk beeld,
5 Zoo wordt Gustavus' bloed, van hof tot hof, herboren.
Wie klaagt, dat aan dees' verf en wissel wordt verloren ?

D

or mint

ocoieberii,LXVI

toen Govert Flinck mij uitschilderde,
IN HET JAAR MDCLIII.

I

K sluit vandaag een ring van zesmaal ellef jaren,
En zie mijn hoofd besneeuwd, en tel mijn grijze haren,
Ook zonder glazen oog, in deze schilderij,

LXVI. Het hier bedoelde portret bestaat, voor zoover bekend is, niet
meer; het werd den Directeur-Generaal Gerard Hulft in Oost-Indic toegezonden.
66. Door Europ e: geheel Europa door. — Op mijne schilderij, enz.
—3.Zonderglaz: bi.
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En nog ontvonkt mijn hart in lust tot poezij ;
5 Terwijl ik Lucifer zijn treurrol leer volspelen,
En met den bliksem sla, op hemelsche tooneelen,
Ten schrik en spiegel van de Staatszucht en de Nijd
Wat is mijn ouderdom ? Een rook, een damp, geen tijd.

AFBEELDINGE
VAN DEN E. HEERE

cp.

et3ettres CotiihtcOtf,

Oud-Prior der Karmelieten te Antwerpen, nu Priester te Amsterdam.

Ldus schenkt Gods genade aan Couvrechef een gunst.
Hetzij hij zeden leert, of wierookt voor d'altaren ;
Aldus ontvonkt Natuur zijn hart door teekenkunst,
En trekt zijn zuivre hand, als hij op zuivre blaren.
Festoenen van gebloemte en ooft en aren maalt.
Al woont hij aan zijn Scheid, of aan onze Amstelstroomen,
Op Karmel leeft zijn hart, met eenen pijl doorstraald,
Van liefde tot de Maagd, de toevlucht aller vromen,
Wiens beeld hij menigmaal versierde met een kroon.
Zij sterk' zijn ouderdom, uit haren hoogen troon !

A

5

io

8. E en rook, e en damp, geen tij d: echt dichterlijk gezegd, om uit
te drukken dat hij niet op latere levensjaren rekent. En toch heeft hij in
die latere jaren meer ten uitvoer gebracht dan vele dichters in hun geheele
leven, zonder dat aan die gewrochten van zijn ouderdom sporen van r o ok
of damp te bespeuren zijn.

OP KAREL STUART DEN TWEEDE.
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OP DE AFBEELDINGE
VAN

saw giuctri.
DEN TWEEDE,
Koning van Groot-Britannia, Frankrijk en Ierland.

i, ziet den Tweeden Karel hier
In 't harnas staan, om 't monsterdier
Dien roof uit zijnen muil te breken,
En zulk een vadermoord te wreken.
Het aanschijn straalt van majesteit.
Maar waarom werd de kunst ontzeld
Dien krijgsheld met een kroon te malen ?
Hij wil ze met den zwaarde halen.

G

5

OP DEN HEERE

,itbrectis cipiontopon Viniuol"vm
Zijne Czaarsche Majesteits van Rusland Commissaris,
en Moskous Olderman.

D

E Kroon van Moskou, steil en hemeihoog gerezen,
En van den Beer begrimd, die gouden starren draagt,
Heeft Winius tot haar Bevelsheer uitgelezen,

LXVII. Volgens den tekst in Hollantsche Parnas, 166o, bl. 737, waar
men onder het gedicht het jaartal 1653 vindt.
Later, bij zijne troonsbestijging in 166o maakte Vondel nog verscheidene
gedichten op dezen vorst.
LXVIII. Andreas Dionyszoon Winius werd door den Czaar van Rusland,
Alexis, naar Holland gezonden, als overbrenger van een brief, houdende
verzoek om een groote partij wapenen en voorraad van kruit en lood te
Andreas, ens. — 3. Bev elsheer: commandant.
VONDEL VI.
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OP ANDREAS DIONYSZOON WINIUS.
Den Olderman, die zulks Alexeis' oog behaagt,

5 Door zijn oprechte trouw, dat hij hem van zijn stranden,

Der Czaarsche Majesteit ten dienst, den last betrouwt
Naar 's-Gravenhaag, den stoel der Zeven Yrije Landen,
In schijn gelijk de Kunst zijn wezen hier ontvouwt.
Dus leeft de man, die 't recht der Russen trouw verdadigt,
10 Maar anders, als zijn Czaar hem weder begenadigt.

mogen inkoopen: hetgeen door de Staten goedgunstig werd vergund. Winius
deed die inkoopen te Amsterdam en nam daar tevens onderscheiden personen aan voor den dienst van zijn meester; waaruit eenige moeilijkheid ontstond. Ten tijde van zijn verblijf werd zijn afbeeldsel vervaardigd door
Cornelis de Visscher, een der bekwaamste graveurs.
Dat joist deze Winius bij voorkeur door den Czaar naar dit land gezonden was, laat zich te lichter verklaren uit de omstandigheid, dat zijn vader
een Hollander was, die zich voorheen, als velen zijner landgenooten, te
Moskou had nedergezet en aldaar tot den Griekschen godsdienst was overgegaan. Hij was de eerste, die geschutgieterijen in Rusland oprichtte, welke
door watermolens werden gedreven, en de eerste fabriek van dien aard was
in 1632 gesticht aan de kleine rivier Tonlitza, 15 wersten van Soolo 1). Wat
Andreas betreft, behalve dat hij tot den rang van Olderman opklom, gelijk
wij leeren uit Vondels gedicht, zoo is het ook bekend, dat hij een man
was van grooten bedrijve, en persoonlijk bevriend met den beroemden
Witsen, met wien hij briefwisseling hield.
4. 0 lder ma n: een titel, nagenoeg met dien van wethouder overeenkomende. — Z u 1 k s: in zulke mate, zoo zeer. — Ale xei s: Alexius
Michaelowits, die in den jare 1645 zijn vader Michael Fedrowits als Grootvorst van Moscovie of Rusland was opgevolgd. Hij behaalde groote overwinningen op de Polen en voegde o. a. Smolensko bij zijn gebied. Hij
overleed in 't jaar 1656. — Do. Deze regel is niet zeer duidelijk. 't Woord
beg en adigt kan hier niet in den gewonen zin worden opgevat, want
er is vroeger geene sprake geweest van eenige ongenade, waarin Winius
zou vervallen zijn; maar veeleer van het tegendeel. 1k meen dus hier het
woord begenadigen alleen te moeten verstaan, als: „iemand met zijn
genadig aanschijn bestralen," en volgens deze opvatting zou de zin van
vs. 7-10 deze zijn: „hij is op deze prent afgebeeld, gelijk hij te 's-Gravenhage als Gezant van Alexis optreedt; maar hij ziet er a n d er s uit, hij is
ander s uitgedost, wanneer hij weder verschijnt voor de oogen van zijn
Czaar."

1) Zie Nautical Magazine van November 1855, pag. 585.
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BRIEF
AAN DEN HOOGWAARDIGEN EN HOOGGELEERDEN HEER
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padjusiuo.'

Ndien mijn lage stijl uw hoogen geest behage,
Uw zwakken ouderdom een weinig onderschrage,
I Zoo schort het aan mijn plicht, indien ik Wieuhuis niet
Begroete met mijn pen, daar d'oude Donau schiet
5 Met water, schuim, en steen door zooveel steenen bogen,
Gelijk een ronde kaai ten berg komt afgevlogen,
En in de laagte rolt. Uw ijver en uw zorg,
LXIX. Bartholdus Nieuhusius werd in 1589 te Wolpe in het hertogdom
Brunswijk, uit behoeftige Luthersche ouders geboren. Begaafd met een vast
karakter en een helder hoofd, wist hij in 1612, te Helmstad den graad van
meester in de vrije kunsten en wijsbegeerte te verwerven. In 1616 werd
hem de opvoeding toevertrouwd van twee Saksische edelknapen, die hij
naar de universiteit te Jena begeleidde. Later ging hij naar Weimar, dat
hij plotseling verliet, toen hij neiging tot het Roomsch-Katholieke geloof
begon te koesteren. Door Marius werd hij te Keulen tot het Roomsche
geloof gebracht. Tot Abt van Ilefeld in Neder-Saksen benoemd (1629), werd
hij van daar door de Zwaben verdreven, en was vervolgens werkzaam bij de
Hollandsche Zending; terwijl hij te Amsterdam het opzicht had over het
drukken der katholieke boeken. Daar woonde hij ten huize van de weduwe
M. van Papenbroeck, geboren Elisabeth van Bancken, de moeder van Jan
van Papenbroeck, wiens huwelijk met Maria Coeck door Vondel bezongen
was (Zie boven bl. 195). 't Schijnt, dat hij echter in dit of in bet vorige
jaar wederom van hier vertrokken was. Althans blijkt uit den bovenstaanden
dichterlijken brief van Vondel, dat hij zich omtrent dezen tijd te Regensburg moet hebben opgehouden, omtrent of kort nadat Ferdinand Franciscus,
zoon van Keizer Ferdinand III, in die stad tot Roomsch Koning was gekroond geworden.
In 1647 was Nieuhusius benoemd tot wijbisschop te Mainz en 9 Augustus
1655 werd hij door Jan Philips van Schonborn tot zijn vicaris in geheel
Thuringen en Saksen benoemd. Hij overleed 10 Maart 1657.
Zie over hem een belangrijk opstel van H. J. Allard in den Almanak
voor Nederlandsche Katholieken, 1891, bl. 135.
5-7. Een treffend bewijs levert wederom deze beschrijving, hoe Vondel
zich, ook in dichtstukken van ondergeschikt belang, er op toeleide in elke
bijzonderheid nauwkeurig te zijn. Hier legt hij weder, in korte maar treffende trekken, zijn kennis aan den dag van de gesteldheid van Regensburg
en wij leeren uit deze regels, hoe die stad in een dal gelegen is, en er de
Donau met een sterken val onder de beroemde steenen brug doorstroomt,
die de beide oevers verbindt. Die brug, in de i2de eeuw gebouwd, telt Is
wijde bogen, en heeft een lengte van 1091 op een breedte van 23 voet.
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Gedurig in Gods oogst, versieren Regensborg,
Daar 't vierde regiment van Rome voortijds waakte,
I0 En onlangs Oostenrijk met kroon en schepter blaakte
Van goud en diamant ; toen 't Keurgezag den noon
Van Ferdinand verhief op 's Roomschen konings troon,
Tot vreugd van 't Heilig Rijk, en 's Keizers onderdanen,
Die, van den oorlog wars, met voile vredevanen
Onthalen hunnen Heer, en zien den overvloed,
15
Ons Duitschland in den schoot gegoten, to gemoet.
Den Hemel zij geloofd, die al de donkre wolken
Van Nijdigheid verdrijft, en d'onderdrukte volken
Verheft, en overstraalt met deze zon van peis,
Gerezen uit den troon van 't Keizerlijk paleis.
20
Dat heet de vredekroon gelijk Augustus spannen !
Nu groeit heel Christenrijk, nu schrikken d'Ottomannen,
Tot voor de poorten, daar de Groote Constantijn
Het Kruis voorhene plantte, en nu de maneschijn
25 Van Mahomed den glans, de stralen van de Waarheid
Zoo stout in 't Licht durf staan, en poogt ons middagsklaarheid
Te dooven met een damp, en vuilen smook, en smet,
Ja, zelf daar Christus lest zijn voeten heeft gezet.
Nu Duitschland adem schept, na veel geleden smarten,
30 Wil 't zaad der letteren, in d'akkeren der harten
Geworpen, jaar op jaar, ons kronen met zijn vrucht,
En spreien eenen geur van billijkheid en tucht,
Godvruchtigheid en trouw ter stede, daar de spiesen,
Geweer, en bussekruit, en scherpe distels wiesen.
Men zal Athene zien herbouwd, van land tot land,
35
Waar Pallas den olijf, gelijk een zegen, plant.
In hare schaduw zal uw grijsheid nog ontluiken,
En diep in wintersneeuw de zomerrozen pluiken:
Want wie hier, levenszat, versuft zit en verduft;
Uw brein, gelijk uw naam, blijft nieuw ; uw oud vernuft
40
Wordt jeugdig, en verkwikt, als sommige plantsoenen
En bladers, die al 't jaar gedurig blijven groenen.
Uw ijver voor geen last van letterarbeid zwicht,
En, onder zulk een pak van zwarighedn, verlicht
45 Het goddelijk muziek, een straal van uwe gaven,
Uw geest, die dikwijls diep in boeken left begraven,
Gedompeld en bedekt; en vreemd waar 't, zoo men hier
9. 't Vierde regiment van Rome: de vierdelegioen.-38.Pluiken:
plukken. — 45. Het goddel ij k muziek: even zoo, in het bruiloftsdicht
op Looten, vs. 90. Met een minnel ij k m u z i e k. Het woord staat op
beide plaatsen niet voor de „kunst", maar voor „spel", of „geluid", en wordt
daarom door Vondel onz. genomen.
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U, onder eenen zerk van godgeleerd papier,
Niet overstullept vond, of hooger dan de klokken,
50 Gelijk een marmerbeeld, zag staan, als opgetrokken
En in den geest verrukt; want zulk een letterheld
Versmaadt het muffe bedde, en ijvert, om in 't veld
Van starrelichte blaan, in 't midden der geleden
En benden, die voor d' eer van hun verlosser streden,
Te sterven met de schacht en veder in de hand,
55
En onversaagd het gras te bijten met den tand.
Zoo sterkte uw drift den Leeuw Alatius in 't strijden,
Gelijk een Grieksch Romein, en haalde d'oude tijden
En zeden, lang van gras en onkruid overgroeid,
60
Gelukkig voor den dag, zoo klaar als onvermoeid ;
Zoo voedde uw milde pen de hongerige zielen,
Die op den bloesem van uw bladn en brieven vielen,
Als bijen op een veld vol bloemen, dauw en kruid.
Zoo hebt gij lang, op 't spits van redenen, gestuit

65 Den vreeselijken storm van 't beer der duisternissen,
En al wat zich vermomt met verven en vernissen,
In 't licht tentoongesteld, de Hel de grijns gelicht.
De Vaders hebben zoo vanouds de Kerk gesticht;
Hetzij men Marcion Gods menschheid zag verbasteren ;
70 Hetzij Arrius' tong de Godheid dorst verlasteren,
Op 't spoor van Ebion , hetzij Pelagius
Den toevloed der Gerd verried met Judas' kus,

49-51. Nieuhusius wordt hier voorgesteld als een soort van Simon Stylites
of ander heilige, die zich boven op een kolom — hier hooger dan de klokken, alzoo op een torenspits — aan godvruchtige overpeinzingen overgeeft. -53 . Geleden voor gelederen, als elders gemoeden, goeden, enz. voor
gemoederen, enz. — 56. Het gras te bijten: of liever, in 't gras
t e b ij t e n is een zeer gewone uitdrukking voor „op 't slagveld, op 't bed
van eer, omkomen." De bijvoeging met den t and bederft die echter, dewijl
zij niet alleen overtollig is (immers waar bijt men anders mede als met de
tanden ?), maar tot een geheel materieele voorstelling maakt wat den lezer
als beeldspraak wordt aangeboden. — 57. D en Leeuw A latiu s: Leo
Allatius, die, in 1568 op het eiland Chios geboren, zich beroemd maakte
door zijn geleerdheid. Hij genoot de bescherming van verschillende Pausen,
werd aangesteld tot Opzichter der Barberijnsche boekerij, en later, door
Alexander VII, der boekerij van 't Vatikaan. Als een merkwaardigheid
wordt van hem verhaald, dat hij niet trouwde, omdat hem dit zou belet
hebben, wanneer hij 't verkoos, den geestelijken staat te omhelzen, en tot
geen geestelijke orde toetrad, omdat zulks hem zou verhinderd hebben, te
trouwen. In deze dobbering tusschen den kerkelijken en den huwelijken
staat bereikte hij een meer dan tachtigjarigen ouderdom, en liet, bij zijn
overlijden, talrijke schriften achter. — 69-7i. Marcio n, A r r i u s, Ebio n,
Pelagiu s: vermaarde dissenters, over welke bereids is of later gesproken
zal worden.

21 4

BRIEF AAN BERTHOLDUS NIEUHUSIUS.

Zoo dikwerf hij Natuur en ons gezwakt vermogen
Te hoog in top verhief. De Waarheid en de Logen,
Van 's werelds aanvang af, elkandren 't voorhoofd boon.
75
Gelijk mijn treurspel nu door Lucifer den troon
Van 't Hemelrijk bestormt ; daar Michael van boven
Den bliksem op hem worpt, die angstig in de kloven
Der aarde zich versteekt, en zijn wanschapenheid
Geplonderd ziet van glans en d'eerste Majesteit.
8o
Rechtschapen dapperheid verduurt Gods tegenwrijters.
Nu schept gij ademtocht, in 't midden van twee Mijters,
Wier gunst en zegen u gedijen tot een rug;
Keur — Mentz aan d'eene zijde, aan d'andere Osenbrug,
85 Twee helden door hun deugd zoo hoog in top geklommen,
Versterken u, gelijk twee vierige kolommen.
Mijn geest verlangt naar u, en dien gewenschten dag,
Dat ik uw aangezicht gezond aanschouwen mag.
De jaren glijen hene, of vallen af als bladers:
90 De tijd wordt niet gestuit. Zoo missen wij ons' Vaders
En vrienden, dag op dag. De vriendschap is het zout,
Hetwelk door zijne kracht gemeenschap onderhoudt.
Ik wensch dat d'Engel, uw behoeder, u geleide,
En voere, door woestijn en over stroom en heide,
Gelukkig herwaart aan. Op zulk een blij gezicht
95
Verwelkome u mijn tier met eer- en welkomdicht.

OP DE AFBEELDINGE
VAN

3 ohnnet trap,
Koningin van Engeland.

crnNnoozle Gray, door dwang gekroond,
Werd om haar Godsdienst niet verschoond.
7 3 . Gezwak t: van z w a k k e n, lam, krachteloos, week maken: 't w.woord is uit de mode geraakt of heeft voor den meer actieven vorm z w i kk e n plaats gemaakt. — Op 7ohanna Gray, ens. — 2. Werd om haar
Godsdienst niet verschoond: deze regel is voor tweeerlei uitlegging
vatbaar, als kunnende beteekenen : 0. „de godsdienst, welken zij beleed, was
oorzaak dat men haar niet verschoonde", en 2°. „in weerwil van haar godsdienst werd zij niet verschoond." In geval het bijschrift — wat ik geneigd
ben te gelooven — een vertaling is, zou de lezing van het oorspronkelijke
alleen in staat zijn, den twijfel op te helderen.
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De tong van vleiers vinnig treft,
Die zich te vrij op gunst verheft.
Maria's erfrecht dringt het deur.
In Engeland geldt kracht, noch keur.

OP DE AFBEELDINGE
VAN

P46' qttlitee0+
Oproermaker van Napels.

z

5

Ie Mas' Anjello hier in Print voor elk ten toon,
Die van de Vischbank klom op 's Konings hoogen Troon,
Het kitteloorig Paard van Napels holp aan 't hollen,
En, op zijn Faetons, geraakt aan 't suizebollen,
In eenen oogenblik ging plotseling te grond,
Gehoorzaamd, als een Vorst, doorschoten, als een Hond.

3. De ton g van vleiers vinnig treft: ook deze regel, hoe zeer op
zichzelf niet duister, is het, wat de bedoeling betreft. Worden hier de
vleiers bedoeld, die Johanna Gray aanzetten om de kroon aan te nemen ?
of zij, die Maria aanzetten, om haar te doen onthoofden ? Uit de twee
volgende regels zou men geneigd zijn, het eerste te veronderstellen, uit den
slotregel het laatste. — 5. Maria's erfrecht dringt het deur: deze
regel schijnt tegen Maria gericht en men zou er alsdan uit op moeten
maken, dat het bijschrift vervaardigd (of vertaald) was, voordat Vondel van
geloof was veranderd : welke omstandigheid dan insgelijks invloed zou
hebben op de wijze van de beide zooeven behandelde regels te verklaren.
Doch van een ancleren kant zou hetgeen in vs. 6 wordt te kennen gegeven,
wanneer men het in meer algemeenen zin neemt, de uitboezeming schijnen
van iemand, die den val van 't Koningschap in Groot-Britannia beleefd
had. In elk geval blijft de zin onduidelijk, zoowel als het geheele bijschrift,
wat mij te vaster doet gelooven, dat het een navolging is. Waar Vondel
zelf spreekt doet hij het rand en verstaanbaar ; waar hij de woorden van
anderen poogt terug te geven, wordt hij, door al te groote zucht om woordelijk te vertalen, meermalen onbegrijpelijk.
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Auciftr.
TREURSPEL.
Precipitemque immani turbine adegit.
[Hij deed hem nedertuimelen in een ontzaglijken dwarrelwind.]
Aen. VI 594.

Zie VERG.

INLEIDING.

A eenigen tijd gewacht te hebben met werken voor het
tooneel, liet Vondel in het begin van 1654 weer eens een
treurspel op den Schouwburg instudeeren. Het was Lucifer;
de eerste voorstelling had plaats op 2 Februari 1654, den 5 den
gevolgd door een tweede. Deze zou evenwel de laatste zijn, daar
er van de zijde der predikanten weldra een hevig verzet volgde.
Aan Dr. J. van Vloten komt, naar ik meen, de eer toe het
eerst uit de Notulen van den Amsterdamschen Kerkeraad, uit
extracten hem door den beer J. H. Rossing verstrekt, deze kerkelijke tegenwerking volkomen toegelicht te hebben 1). Ik laat hem
dus aan het woord:
„Alsoo voormiddach, — zoo luidt het in het Protocol van den
Kerkeraad van 5 Februari 1654 — „na het vertreck der Dyaconen,
den Kerckenraet Is Bekent ghemaeckt, dat een tragedy Is ghemaeckt by Joost vanden Vondel, ghenaempt L u i s e v a e r s t r e u rs p e 1, van den val der enghelen handelende op een vleesselijcke
manier de Hooghe matery vande diepten godes, met veele erghelijcke en ongheregelde verdichtselen wort voorgestelt, en dat de
selve tragedy desen dach wederom sal gespeelt worden, en de
kercken raet oordeelt, dat het een groote ongheregeltheijt is, Heeft
ghecommitteert, dat Ds. Ruleus en Ds. Langhelij met den Br.
Elyson dit den EE. Burgermeesteren sal remonstreren, ende versoecken, dat HH. AA. dit met hare autoryteit te weeren, dat dese
tragedy niet ghespeelt en wort, en tot dien einde de EA. HH.
In 't particulier te begroeten; — soo Raporteren Deselve Broederen, datse tselve In Hare Huysen, als oock Inde plaetse, daer

N

1) 7. van Vender s' Treurspelen. Met inleidend schrifven en historische
toelichting van J. VAN VLOTEN. I. Lucifer. Schiedam, 1875, kl. 8°, bl. 88.
Zie ook J. A. ALBERDINGK THIJM. Portretten van 7oost van den Vondel,
Amst. 1876, bl. 232.
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Hare AA. vergadert waren, ghedaen hebben, en hebben tot antwoort ontfanghen dat H. A. A. door veel occupation verhindert
waren, tselve van desen Avont te weeren, maar dat het morghen
sal verbooden worden, en order gestelt sal worden, dat noit na
desen dach meer ghespeelt sal worden. De vergadering verstaet,
dat voor teghenwoordich daer niet meer en is In te doen, en 't
selve daer by te laten."
„Viet tevreden echter de opvoering — na de beide eerste
malen — zoo „voor altijd" belet te hebben, waardoor de lust om
't verboden stuk althans te lezen, natuurlijk slechts toegenomen
was, en de eerste oplaag binnen een week uitverkocht, begreep
men ook daar zoo mogelijk een schotje voor te moeten schieten,
en kwam in de volgende kerkeraadsvergadering van 12 Februari
op de zaak terug. „Dewyle de tragedie van Joost vande Vondel,
ghenaempt Lucifars treurspel In druck opentlyck te koop
hangt, In welcke veele schandelycke dinghen vervat zyn, Is geresolveert, dat by de Burgemeesteren ernstelycken sal verzocht
worden, dat Haere AA. ghelieve, door haar Autoriteit, de gemelde
tragedy gelieve te doen ophalen, en het verkoopen derselvige te
verbieden, daer toe zyn ghecomitteert Ds. Ruleus en Ds. Langhelij."
„Deze slaagden nu echter minder naar wensch dan de vorige
maal, en moesten in de vergadering van den I9clen meedeelen,
dat Burgemeesteren „eenige difulcutaiten hadden, zegghende, dat
de Luiden des te begheriger zouden zyn om 't zelve te koopen",
en dat hun tegenbedenking omtrent „de groote onheilen, dat daer
wt souden konnen ontstaen, en dat daer p e r i c u 1 a in m o r a
was," niets gebaat had, zoodat zij „voor den tijt niet anders van
HH. AA. en konden verkrijgen." De vergadering vernam dit
„met groote droefheyt," en meende 't er niet bij te mogen laten,
maar te moeten besluiten, om „alle mooghelycke middelen teghen
dit lasterlyck boeck aen te wenden." Zoo gingen dan dezelfde
broeders nogmaals tot Burgemeesteren, en konden nu van hun
onderhoud het troostrijk bericht meebrengen, dat „wt Respeckt
voor den Kerckenraet de voorschreven tragedie door last van
Burgemeesteren sal opgehaelt worden," waarover zij zich by Burgemeesteren niet weinig dankbaar toonden." — Tot zoo verre
Dr. J. van Vloten.
Dat de vrees van Burgemeesteren niet geheel en al ongegrond
was, blijkt uit bet zest al verschillende uitgaven, die met het
jaar 1654 op den titel van dit treurspel het licht zagen. Het verbod van spelen hielp evenmin als het „ophalen der tragedie."
Daarna volgde nog een uitgaatje van 1661; in de achttiende
eeuw werd Lucifer geen enkele maal herdrukt ! Zooveel te meer
in de negentiende eeuw : niet minder dan een en twintig uitgaven
verschenen, waaronder drie verschillende vertalingen in het Duitsch
en een in het Fransch.
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In 185o schreef Dr. W. J. A. Jonckbloet in den Overijsselschen
Almanak een opstel: Vondel's Lucifer, een politieke allegoric, om
te betoogen, dat Vondel in den afvalligen aartsengel, Willem van
Oranje had willen voorstellen, strijd voerende tegen den koning
van Spanje. De door God begunstigde mensch, ,,een vreemdeling,
een aerdtworm" van lage afkomst, zou dan de kardinaal de
Granvielle zijn.
Bijna gelijktijdig kwam Mr. J. van Lennep tot dezelfde conclusie. Aan hunne zijde schaarden zich Alberdingk Thijm, Dr. H.
E. Moltzer en Dr. J. van Vloten, doch hunne meening werd bestreden door Dr. N. Beets, Dr. Jan ten Brink, Dr. W Doorenbos,
Dr. J. te Winkel en N. A. Cramer, zoodat het vraagstuk nog lang
niet uitgemaakt is.
DEN ONVERWINNELIJKSTEN VORST EN HEERE,
DEN HEERE

FERDINANDUS DEN DERDEN,
GEKOREN
ROOMSCHEN KEIZER, ALTI JD VERMEERDER DES RIJKS.

Elijk de Goddelijke Majesteit in een ongenaakbaar licht gezeten is, zoo zit ook de wereldsche Mogendheid, die haar
licht uit God schept en de Godheid afbeeldt, in haren glans
verheerlijkt ; maar gelijk de Godheid, of liever opperste Goedheid,
den allerminsten en ootmoedigen, met den toegang tot haren
troon, begenadigt ; zoo gewaardigt de tijdelijke Mogendheid ook
den allerkleensten, dat hij zich eerbiedig voor hare voeten vernedere. Op deze hoop verstout zich mijne Zanggodin, van verre,
aan uwe Keizerlijke Majesteit op te offeren dit treurspel van
Lucifer, wiens stijl wel rijkelijk de deftigheid en statigheid vereischt,
waarvan de Poeet spreekt:

G

Omne genus scripti gravitate Tragcedia vincit:
Hoe hoog men drave in stijl, en toon,
Het Treurspel spant alleen de kroon;
R. 18. Roomschen Keizer: beter Roomsch Keizer. Een „Roomsche Keizer" is een Keizer, die den Roomschen godsdienst belijdt; een
„R oomsch Keizer" hij, die over 't H. Roomsche Rijk regeert. — A 1 t ij d
v e r rn e e r d e r des r ij k s: op deze wijze pleegt de titel des Keizers S e mp e r Augustus vertaald te worden, hoewel vrij willekeurig, dewiji niet
alleen de bijlap des r ij k s niet in het Latijn te vinden is, maar zelfs nog
getwijfeld wordt of a u g u s t u s van a u g e o („ik vermeerder") of van augur
„wichelaar") afstamt.
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doch wat aan de vereischte hoogdravendheid des stijls ontbreekt,
dat zal de tooneelstof, titel en naam en doorluchtigheid des persoons vergoeden, die hier, ten spiegel van alle ondankbare staatzuchtigen, zijn treurtooneel, den hemel, bekleedt ; waaruit hij, die
zich vermat aan Gods zijde te zitten, en Gode gelijk te worden,
verstooten, en rechtvaardiglijk ter eeuwige duisternisse verdoemd
werd. Op dit rampzalige voorbeeld van Lucifer, den Aartsengel,
en eerst heerlijksten boven alle Engelen, volgden sedert, bijkans
alle eeuwen door, de wederspannige geweldenaars, waarvan oude
en jonge historian getuigen, en toonen hoe geweld, doortraptheid,
en listige aanslagen der ongerechtigen, met glimp en schijn van
wettigheid vermomd, ijdel en krachteloos zijn, zoo lang Gods
Voorzienigheid de geheiligde Machten en Stammen handhaaft, tot
rust en veiligheid van allerhande Staten, die, zonder een wettig
Opperhoofd, in geene burgerlijke gemeenschap kunnen bestaan;
waarom Gods Orakel zelf, den menschelijken geslachte ten beste,
deze Mogendheid, als zijn eige, in eenen adem, bevestigt, gebiedende Gode en den Keizer elk hun recht te geven. Christenrijk
doorgaands, gelijk een schip in de wilde zee, aan alle kanten, en
tegenwoordig van Turk en Tarter, bestormd, en in nood van
schipbreuke, vereischt ten hoogste deze eendrachtige eerbiedigheid
tot het Keizerdom, om den algemeenen erfvijand des Christen
naams te stuiten, en den Rijksbodem en zijne grenzen, tegens den
inbreuk der woeste volken, te veiligen en te sterken ; waarom God
te danken is, dat het hem beliefde, 't Gezag en de Kroon des
H. Roomschen Rijks, v66r 's Vaders overlijden, op den jongsten
Rijksdag, in den Zone, Ferdinandus den Vierde, te verzekeren ;
een zegen, waarop zooveel volken moed dragen, en de tooneeltrompet van onze Nederduitsche Zanggodinne te moediger, voor
den troon van Hoogduitschland, den overwonnen Lucifer, in
Michaels triomfstaatsie, ommevoert.
UWE KEIZERLIJKE MAJESTEITS

allerootmoedigste Dienaar,
J. VAN VONDEL.
R. 4. Bekleedt: bekleeden wordt hier in den zin gebezigd, welken
de Franschen hechten aan 't woord figurer sur of d a n s. Zoo heet:
figurer sur un trOne: een troon bekleeden, figurer sur la scene,
een tooneel bekleeden, figurer dans un r Ole, een rol bekleeden, figurer
d an s un faut euil, een armstoel bekleeden, enz. Bekleeden is anders
synoniem met: stoffeeren. — 1 8. Ch r ist en rijk: 't woord wordt hier, als
eigen naam, en dus zonder lidwoord, gebezigd, evenals zulks in 't Engelsch
gebruikelijk is. — 3o. Hoogduitschland: den naam van Duitschland,
waaronder men thans bij uitsluiting die landen begrijpt, waar H oogduits c h
gesproken wordt, had Vondel in zijn tijd bier niet kunnen bezigen zonder
een onwaarheid te zeggen. Immers onder dien algemeenen naam van

D uitschland verstond men toen ook nog de landen, waar Nederduitsch
gesproken werd, en over deze had Ferdinand geen heerschappij.
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OP DE AFBEELDINGE
VAN

ZIJNE KEIZERLIJKE MAJESTEIT

Strbincinbus btu Qtrbt;
toen 7oachimus Sandrart van Stokou mij, nit Weenen in Oostenrijk, zijn
Majesteits afbeeldinge, met haar loofwerk en sieraden, vereerde.
Deus nobis h&c otia feed.

D

E Zon van Oostenrijk verheft haar schoone stralen,

Uit schaduwen van kunst, veel schooner in elks oog,
Dewijl ze, in haren troon gestegen hemelhoog,
Zich niet ontziet zoo hag op ons gezicht te dalen.
5 De derde Ferdinand, geschapen tot regeeren,
Gelijk een tweede August, en Vader van de peis,
Zijn Zoon de heerbaan wijst naar 't Hemelsche paleis,
En leert met wapenen van Vrede triomfeeren.
Gezegend is het Rijk, gezegend zijn de volken,
10
Daar zijn voorzienigheid genadig 't oog op houdt,
En hem de weegschaal wordt van 't heilig recht betrouwd.
Een arend brocht zijn zwaard en schepter uit de wolken,
Fen kroon versiert het hoofd, ter heerschappij gewijd:
Dit hoofd versiert de kroon, en schept een gulden tijd.
BERECHT
AAN

ALLE KUNSTGENOOTEN,
EN

BEGUNSTIGERS DER TOONEELSPELEN.
Ier wordt u, om uwen kunst-ij ver weder t' ontsteken en uwen
geest teffens te stichten en te verkwikken, het heilig treurtooneel, dat den Hemel afbeeldt, opgeschoven De groote
Aartsengelen, Lucifer en Michael, elk met hunne aanhangelingen

H

Deus nobis hc otia fecit: God heeft ons deze rust gegeven ; de
meermalen aangehaalde regel uit Maroos eersten Herderskout.
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van wederzijde gesterkt, komen de stellagie stoffeeren en hun rollen
spelen. Het tooneel en de personagien zijn zeker zoodanig, en zoo
heerlijk, dat ze eenen heerlijker stij1 vereischen en hooger laarzen,
dan ik haar weet aan te trekken. Niemand, die de spraak van
d'onfeilbare orakelen des goddelijken Geests verstaat, zal oordeelen,
dat wij een gedichtsel van Salmoneus bijbrengen, die midden in
Elis, op zijnen wagen en metalen brug, Jupijn, braveerende, en
met een brandende fakkel den bliksem en donder nabootsende,
van den donder geslagen werd; nochte wij vernieuwen hier geen
grijze fabel van den Reuzenstrijd, onder wiens schorse de Poezy
hare toehoorders reukelooze verwaandheid en godlooze kerkschenderijen zocht te verleeren, en natuurkennis in te boezemen ; namelijk, dat lucht en winden, in den hollen buik en het zwavelachtige
ingewand der aarde besloten, bijwijlen ademtocht zoekende, met
geweld van geborsten steenrotsen, smook en rook en vlammen, en
aardbevingen, en schrikkelijk geluid, uitbersten, en, hemelhoog
opgestegen, in het neerstorten, den grond van land en zee met
assche en steenen bestulpen, en ophoopen. Onder de Profeten
verzekeren ons van den afval des Aartsengels en zijnen aanhang,
Izalas en Ezechiel; bij den Evangelist Christus, het allerwaarachtigste orakel, ons met eene stem uit den Hemel bevolen te
hooren; en endelijk Judas Thaddeus, zijn getrouwe Apostel; welker
spreuken waardig zijn in eeuwig diamant, en waardiger, in onze
harten geprint te worden. Izaias roept : „0 Lucifer, die vroeg

opgingt, hoe zijt awe ter aarde geploft! die de volken kwetste, in
uw hark spraakt: Ik wit in den _Hemel stiken, mijnen stoelboven
Gods gestarnte verheffen, op den berg des verbonds aan de Noordzijde zitten. 1k wit boven de hooge wolken steigeren, den Alterhoogsten gelijk worden ; maar gij zult ter Helle toe, in den poet
des afgronds, vernederd worden." God spreekt door Ezechiel aldus :
„Gij ziji een udgedrukte gelijkenis, vol wijsheid en volkomen schoon.
Gij waart, in de weelde van Gods Paradijs, bekleed met allerhande kostelijke steenen, sardis, en topazen, en jaspis, en chrizoliten,
en onix, en beril, safier, en karbonkel, en smaragden ; goud was
uw sieraad. Op den dag uwer scheppinge waren uwe schalmeien
vaardig. Gij breidde u uit, gelijk een beschaduwende Cherubijn,
en ik zette u op Gods berg. Gij wandelde midden onder de blakende
steenen. Gij waart volschapen in uwen tred, van den dage uwer
scheppinge aan, totdat men u op boosheid betrapte. " Beide deze
spreuken zijn, naar den letterlijken zin, d' een van den Koning
R. 5. S to ffe e r en: bekleeden. Zie de aant. onder de Opdracht, bl. 259. —
55. Smook en rook en vlamme n, enz. Zie over deze herhaling van
het koppelwoord en, ook in Prozastijl, en over de kracht, die het aan den
zin bijzet, het betoog in HUYDECOPER Proeve, I. 62. - 24. I z a5a s roep t:
Yes. XIV : 12 volgg. -- 30. Es echiel: Ezeck. XXVIII: 12 volgg.
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van Babilon, d'andere van den Koning van Tyrus te verstaan,
die, bij Lucifer, in hunne heerlijkheid en hoogmoed, geleken, bestraft, en gedreigd worden. Jezus Christus ziet mede op den val
van den weerspannigen Lucifer, daar hij zegt : „Ik zag den Satan,
gelijk een bliksem, uit den Memel vallen ;" Thaddeus ontvouwt
den afval der Engelen, en hun misdaad, en de straf daarop gevolgd, zonder eenige bewimpelinge, beknopt op deze wijze : „Dock
hij heeft de Engelen, die hunne hoogheicl niet bewaarden, maar
hun behuizinge verlieten, met eeuwige banden van duisternisse,
leg-ens het oordeel des grooten Gods bewaard." Wij stuiten dan
met deze gouden spreuken, en inzonderheid met Judas Thaddeus,
leerling en afgezant des hemelschen Leeraars, en Konings aller
Koningen, gelijk op eenen diamanten schild, alle de pijien der
ongeloovigen, die de zekerheid van der Geesten afval zouden
durven in twijfel trekken. Behalve dit onderstut ons ten overvloed
doorgaans d'eendrachtige en eerwaardigste aloudheid der godvruchtige oud-vaderen, die in den grond dezer geschiedenisse overeenstemmen ; doch om de kunstgenooten niet op te houden, zullen
we ons met drie plaatsen genoegen ; d'eerste getrokken uit den
heiligen Cypriaan, Bisschop en Martelaar te Carthago, daar hij
schrijft: „flij, die te voren door een Engdsche Majesteit ondersteund, Gode aangenaam en waard was, Borst, Men hij den mensch
naar Gods beeld geschapen zag-, door eenen boosaaraigen naijver
uit, hem door ingeven van dien naijver niet eer ten val brengende,
voordat hij zelf door dien naijver ter neer gestort lag, gevangen
eer hij ving, bedorven was eer hij hembedorf ; terwijl hi j,van nijdza.,-heid aangeprikkeld, den mensche van de genade der sterfelijkheid,
hem geschonken, beroofde, en zelf ook verloor hetgene hij te voren
hadde." De groote Gregorius bestelt ons de tweede spreuk : „Dees
afvallz:ce Engel, geschapen om boven d andere regimenten der Engelen nit be blinken, is door zijn hoovaardij zulks ter neder gestort,
dal hij nu de heerschappij der standvastige Engelen onderworpen
blijft." Het derde en leste bewijs scheppen wij uit de predikatien
van den honigvloeienden Bernardus: „Schuw1 de hoovaardij ; ik
bidde u, schuwt ze loch! a' Oorspong- van alle overtredinge is hoovaardij, die Lucifer zelf, klaarder dan alle starren uitblinkende,
R. 3. Jezus Christus, Zie Lukas X: 18. — 5. Thaddeus: 7ud.6.—
9. B e h ui zing e: 't woord is buiten gebruik geraakt : ofschoon huizing
nog bestaat en b e h ui s d, als b. v. nw. genomen, nog dagelijks gehoord
wordt, echter doorgaans met een afkeurende bijvoeging, als b. v. „klein
behuisd, slecht behuisd." Behuizing en huizing zijn woorden van
eenerlei beteekenis, evenals behulp en h u 1 p, bevr ij d e n en v r ij d e n,
enz. — 29. Gregorius: Gregorius Magnus, die in het laatst der zesde
eeuw den Pauselijken zetel bekleedde. — 34 Bernardus: eerste Abt van
Clairvaux, die in het begin der twaalfde eeuw bloeide en zich door zijn
schriften vermaard maakte.
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met een eeuwige duisternisse heeft verdonkerd. Zij heeft met alleen
eenen Engel, maar den oppersten van alle Engelen in eenen Duivel
veranderd." De Hoovaardij en Nijdigheid, twee oorzaken of aanstokers van dezen afgrijselijken brand van tweedracht en oorloge,
hebben wij uitgedrukt onder het gespan van twee bestarnde dieren,
den Leeuw en den Draak, die, voor Lucifers oorlogswagen gespannen, hem tegens God en Michael aanvoeren ; aangezien deze
dieren twee zinnebeelden van deze hoofdgebreken verstrekken;
want de Leeuw, der dieren Koning, gemoedigd door zijne krachten,
acht nit verwaandheid niemand boven zichzelven; en de nijdigheid kwetst met hare tong den benijden van verre, gelijk de Draak,
met het schieten van zijn vergift, zijnen vijand van verre kwetst.
Sint-Augustijn, deze twee hoofdgebreken Lucifer toeeigenende,
maalt ons den aard derzelve levendig af, en zeit, dat de Hoovaardij
is een liefde tot zijn eigen grootschheid, maar de Nijdigheid een
haatster van eens anders geluk ; waaruit klaar genoeg blijkt wat
hier uit geboren wordt: want een iegelijk, zeit hij, die zijn eigen
grootschheid bemint, benijdt zijns gelijken, naardien ze met hem
gelijk staan; of benijdt zijnen minder, opdat die hem niet gelijk
werde; of die grooter zijn dan hij, omdat ze boven hem staan.
Nu dewijl de dieren zelf van verdoemde Geesten misbruikt en
bezeten worden, gelijk in den aanvang de Paradijsslang, en in de
heileeuwe de zwijnskudden, die met een groot gedruisch in zee
stortten ; en dewijl de gestarnten aan den Hemel zelfs bij dieren
afgeteekend, ook bij de Profeten gedacht worden; gelijk de Pleiades of Zevenstar, en Arcturus, Orion, en Lucifer, zoo gelieve het
u de weligheid en leerzaamheid der tooneelpoezy te vergeven, dat
de rampzalige Geesten zich op ons tooneel hiermede wapenen en
verweren ; want den Helschen gedrochten niets eigener is dan
slimme streken, en het misbruik der schepselen en elementen, tot
afbreuk vau d'eere en naam des Allerhoogsten, zoo verre hij dit
gehengt. Sint-Jan, in zijne Openbaringe, beeldt de Hemelsche geheimenissen, en den strijd in den Hemel, door een Draak uit,
wiens staart nasleepte het derde deel der starren, bij de Godgeleerden op d'afvallige Engelen geduid ; waaroin men in poezy de
gebloemde wijze van spreken niet al te neuswijs behoort te ziften,
nochte naar de scherpzinnigheid der schoollessen te regelen. Ook
moeten wij onderscheiden de tweederhande personagien, die dit
tooneel betreden, namelijk kwaadwillige en goede Engelen, die een
ieder hun eigen rol spelen; gelijk Cicero en de voegelijkheid zelf
ons elke personagie, naar heuren staat en aard, leeren uitbeelden.
Ondertusschen ontkennen wij geenszins, dat heilige stof den tooneelR. 23. De zwijnskudden: zie Matth. VIII: 3o-32. — 25. Bij de
Profeten gedacht worden: zoo b. v. y'ob IX: 9, XXXVIII: 31. —
32. Sint-Jan: zie Openb. XII : 4.
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dichter nauwer verbindt en intoomt, dan wereldsche historian of
Heidensche versiersels ; onaangezien d'oude en befaamde handvest
der poky, bij Horatius Flaccus, in zijne Dichtkunste, met deze
verzen uitgedrukt :
De Schilder en Poeet ontvingen beide een macht
Van alles te bestaan, wat elk zich dienstig acht.
Doch hier dient inzonderheid aangeteekend, hoe wij, om den naijver der hoogmoedige en nijdige Geesten te heftiger t' ontsteken,
den Engelen de geheimenis van het toekomende menschworden
des Woords, door den Aartsengel Gabriel, Gezant en Geheimenistolk der Godheid, eenigszins ontdekken; hier in [onder verbeteringe]
volgende, niet het gevoelen der meesten, maar sommiger Godgeleerden, naardien dit ons treurtafereel rijker stof en luister bijzet ,
zonder dat wij evenwel, in dit punt, noch in andere omstandigheden van oorzaken, tijd, plaatse, en wijze [waarvan wij ons dienden,
om dit treurspel krachtiger, heerlijker, gevoeglijker en leerzamer
uit te voeren ;] de rechtzinnige waarheid opzettelijk willen in het
licht staan, of iet, naar ons eigen vonden, en goeddunken, vast
stellen. Sint-Pauwels, Gods geheimenisschrijver aan de Hebreen,
verheft zelf, benijdenswaardig genoeg, tot afbreuk van het Rijk
der logenen en verleidende Geesten, de heerlijkheid, macht, en
Godheid van het menschgeworden Woord, door zijn uitstekendheid
boven alle Engelen, in naam, in zoonschap, en erfgenaamschap, in
het aanbidden der Engelen, in zijne zalvinge, in zijne verheffinge
aan Gods rechtehand, in de eeuwigheid zijner heerschappij, als een
Koning over de toekomende wereld, en de oorzaak en het einde
aller dingen, en een gekroond Hoofd der menschen en Engelen,
zijne aanbidders, Gods boden en Geesten, gezonden ten dienst der
menschen, erfgenamen der zaligheid, welker natuur Gods Zoon,
de Engelen voorbijgaande, in het bloed van Abraham aanneemt.
Bij gelegenheid van deze onschuld achte ik niet ongerijmd bier
ter loop iet aan te roeren tot onschuld van tooneel en tooneeldichteren, die Bijbelstof voorstellen, naardien ze bijwijlen opspraak
onderworpen zijn; gelijk trouwen 's menschen zinnelijkheid verscheiden is, en d'ongelijke getemperdheid der hersenen veroorzaakt, dat d'een trek tot een zelve zaak heeft, die den anderen
tegens het hart steekt. Alle eerlijke kunsten en oefeningen hebben
hare beijveraars en tegenwrijters, ook Naar recht gebruik en misR.

5. De Schilde r, enz. Vertaling van het bekende

Pictoribus atque poetis
Quidlibet audendi semper fuit aeque potestas
HORAT. Ars poet. vs. 9, 10. — 19. Sint-P au w els: zie Hebr.

I: 4-13. —
31. D e z e onschuld: deze verontschuldiging. — 32. Tot onschuld:
tot verschooning.
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bruik. De heilige treurspeldichters hebben, onder de oude Hebreen,
tot hun voorbeeld den Poeet Ezechiel, die den uittocht der twaalf
Stammen uit Egypte in Grieksch nagelaten heeft ; onder d'eerwaardige Oudvaders hebben zij het groote licht uit den Oosten,
Gregorius Nazianzener, die zelf den gekruisten Verlosser in Grieksche tooneelverzen uitbeeldde; gelijk wij nog van wijlen den
Koninklijken Gezant, Hugo de Groot, dat groote licht der geleerdheid en vromigheid onzer eeuwe, Sint-Gregorius' spoor nastrevende,
voor zijn treurspel van den Gekruiste, in Latijn beschreven, en
dien onverganklijken en stichtigen arbeid, eer en dankbaarheid
schuldig blijven. Onder d'Engelsche Onroomschen heeft de geleerde
pen van Richard Baker, Lucifer en al den handel der oproerige
Geesten, ook vrij breed in 't rijmeloos uitgestreken. Wel is waar,
dat de Vaders der oude Kerke de gekristende tooneelspeelders
buiten de gemeenschap der Kerke keerden, en het tooneelspel van
dien tijd heftig bestreden ; maar let men er wel op, de tijd en
reden van dien was heel anders gelegen. De wereld lag toen nog
diep, op vele plaatsen, in Heidensche afgoderij verzonken. De
grond des Christendoms was nog onbestorven, en de tooneelspel en
werden Cybele, der gedroomde Goden moeder, eene groote afgodinne, ter eere gespeeld, en gehouden voor een verdienstig
middel, om hierdoor landplagen van den hals des yolks of te
keeren. Sint-Augustijn getuigt, hoe de Heidensche Aartspriester,
een bedienaar van Numa's instellingen en afgodendienst, te Rome,
ter oorzake van een zware peste, de tooneelspelen eerst instelde,
en door zijn gezag bekrachtigde. Scaliger zelf bekent, dat ze, om
de gezondheid des yolks te verwerven, door ingeven van de Sibille
ingesteld waren ; in voegen, dat dit spelen eigenlijk strekte tot
een krachtig voedsel van de blinde afgoderij des Heidendoms, en
verheffinge der afgoden ; een ingekankerde gruwel, Wiens uitrooien
den eersten kruishelden, en de gedurig worstelende Kerke op zooveel zweet en bloed stond, maar nu lang uitgestorven, geene voetstappen in Europe laat. Dat dan de H. Oudvaders tlie tooneelen
hierom, en te gelijk om het bederf der zeden, en andere openbare
en schaamtelooze misbruiken van naakte jongelingen, vrouwen, en
R. 2. Den Poeet Ezec hi e 1: deze was een Jood, die, volgens sommigen, veertig jaren voor Christus, volgens anderen onder Trajanus of Hadrianus
leefde. Hij schreef Grieksche gedichten, die echter incest verloren zijn gegaan : het hier bedoelde kwam, door Morel vertaald, in 1609 te Parijs in
't licht. — 5. Gregorius Nazianzene r: De hier bedoelde Kerkvader
dramatiseerde de geschiedenis van des Heilands kruisdood, doch stellig niet
met het doel om zijn dichtkunst op een gewoon tooneel te doen opvoeren.
-12
Richard Baker: deze was Sherif in 't graafschap van Oxford onder
Jacobus I en overleed tijdens den aanvang der twisten tusschen Karel I en
zijn Parlement. Behalve het hier genoemde werk schreef hij een Kroniek
van Engeland en een Verklaring van het Gebed des Heeren: welke laatste
nogal opgang maakte.
VOND EL VI.
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maagden, en andere vuiligheden, bestraften, was noodig en loflijk,
gelijk het in dien gevalle nog zoude zijn. Dit nu overgeslagen,
laat ons het nut en den oorbaar van stichtelijke en vermakelijke
spelen niet te licht wegworpen. Heilige en eerlijke voorbeelden
dienen ten spiegel, om deugd en Godvruchtigheid t'omhelzen;
gebreken, en d'elenden, daaraan gehecht, te schuwen. Het wit en
oogmerk der wettige Treurspelen is de menschen te vermorwen
door schrik en meedoogen. Scholieren, en opluikende jonkheid
worden door spelen, in talen, welsprekendheid, wijsheid, tucht, en
goede zeden en manieren, geoefend, en dit zet, in de teere gemoeden en zinnen, een plooi van voegelijkheid en geschiktheid,
die hun, tot in den ouderdom toe, bijblijven en aanhangen; ja,
het gebeurt bijwijlen, dat overvliegende vernuften, bij geene gemeene middelen te buigen, noch te verzetten, door spitsvondigheden
en hoogdravenden tooneelstijl geraakt, en, buiten hun eigen vermoeden, getrokken worden; gelijk een edele luitsnaar geluid geeft
en antwoordt, zoodra heur weérgade, van dezelve nature en aard,
en op eenen gelijken toon en andere luit gespannen, getokkeld
wordt van een geestige hand, die, al spelende, den tuimelgeest uit
eenen bezeten en verstokten Saul drijven kan. De historian der
eerste Kerke bezegelen dit met de gedenkwaardige voorbeelden
van Genesius en Ardaleo, beide tooneelspeelders, in den Schouwburg, door den H. Geest verlicht en bekeerd ; terwijl ze, onder
het spelen, den Christenschen Godsdienst willende beschimpen,
overtuigd wierden van de waarheid, die ze geleerd hadden uit
hun deftige speelrollen, doorgaands beter gestoffeerd met pit van
wijsheid dan laffe redenen, uren lang in den wind gestrooid, en
eer verdrietig dan leerzaam. Men worpt ons, ten opzichte van
Bijbelstoffe, voor, dat men geen spel met heilige zaken behoorde
te spelen; en zeker, dit zou wat schijns hebben in onze tale, die
juist het woord van Spel mede brengt; maar wie slechts een woord
R. 14. S pitsv on digheden: dit woord staat hier in een goeden zin,
en men moet er : „fijne vindingen" door verstaan. — 22. Genesius: deze
was, volgens SURIUS, Tom. IV Martyr. Rom , een tooneelspeler, die ten
tijde van Diocletianus, om den Keizer en den volke te behagen, de Christenen op het tooneel geweldig doorstreek en belachelijk zocht te maken.
Eens, dat hij een duivel moest voorstellen, zou hij zulk een vreemde verschijning hebben gehad, dat hij plotseling bekeerd werd en nu openlijk
verklaarde, zijn afgoden of te zweren en Christus als zijn verlosser te aanbidden. Eerst meenden de toeschouwers, dat zijn rol dit medebracht, maar
toen hij, voor het outer van Venus gebracht, om het te aanbidden, zulks
weigerde en, in 's Keizers tegenwoordigheid, zijn belijdenis herhaalde, werd
hij door dezen eerst aan de mishandelingen van 't gepeupel overgeleverd
en vervolgens aan den Overste Plautianus, die hem pijnigen liet, doch, toen
dit niet baatte, hem op 's Keizers last deed onthoofden, op den 25 Aug.
van 't jaar 303. - 22. Ardaleo: met dezen zou ongeveer hetzelfde als
met Genesius zijn voorgevallen. Zie Martyrol. Roman. 14 April.
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of anderhalf Grieksch kan uitstamelen, weet wel, dat dit woord bij
Grieken en Latijnen geen gebruik heeft in dien zin , want Tpaycpalce
is een koppelwoord, en beteekent eigenlijk Bokkezang, naar der
herderen wedgezangen, ingesteld om met zingen eenen bok te
winnen, uit Welke gewoonte de treurzangen, en sedert de tooneelspelen, hunnen oorsprong namen ; en wil men ons immers dus
ongenadig knuffelen om het woord Spel, waar blijven we dan
met orgelspel, Davids harp- en zangspel, en het spel van tien
snaren, en ander fluit- en snarespel, bij verscheidenheid van Onroomschen in hunne vergaderingen ingevoerd ? Wie dan dit onderscheid vat, zal wel, het misbruik der tooneelkunste bestraffende,
het rechtmatig gebruik niet ongenadig vallen, en dezen heerlijken,
ja, Goddelijken vond, een eerlijke uitspanninge en honigzoete
verkwikkinge van 's levens moeielijkheden, de jeugd, en kunstbeminnende burgerij niet misgunnen; opdat wij, hierdoor gemoedigd, Lucifer met meer ijvers ten Treurtooneele voeren, daar hij
endelijk, van Gods bliksem getroffen, ter Helle stort, ten klaren
spiegel van alle ondankbare staatzuchtigen, die zich stoutelijk
tegens de geheiligde Machten en Majesteiten, en wettige Overheden, durven verheffen.
INHOU D.
Ucifer, d'Aartsengel, opperste en doorluchtigste boven alle
Engelen, hoovaardig en staatzuchtig, uit blinde liefde tot zijn

L eigen, benijdde Gods onbepaalde grootheid, ook den mensch,

naar Gods beeld geschapen, en in het welig Paradijs met de
heerschappij des aardbodems begiftigd. Hij benijdde God en den
mensch te meer, toen Gabriel, Gods Heraut, alle Engelen voor
dienstbare geesten verklaarde, en de geheimenissen van Gods toekomende menschworden hun ontdekte; waardoor het Engelsdom
voorbijgegaan, de waarachtige menschelijke natuur, met de Godheid vereenigd, een gelijke macht en Majesteit te verwach ten stond;
waarom de hoovaardige en nijdige Geest, pogende zichzelven
Gode gelijk te stellen, en den mensch buiten den Hemel te houden,
door zijne medestanders, ontelbare Engelen oprokkende, wapende,
en tegens Michael, 's Hemels Veldheer, en zijne heerkrachten,
onaangezien Rafaels waarschuwinge, aanvoerde; en afgestreden,
na de neerlaag, uit wrake den eersten mensch, en in hem alle
zijne nakomelingen, ten val brocht, en hij zelf met zijne weerspannelingen ter Helle gestort, en eeuwig verdoemd werd.
He/ Tooneel is in den Hemel.
R. 7. Knuffelen: of beter knuiffelen, is het frequent. van knuiven
of klui v e n, en van ongeveer gelijke beteekenis als „bij herhaling knageii,
knauwen, knijpen." — 9, Ict. Bij verscheidenheid van Onrooms c h en: versta: „bij (of door) verschillende sekten van Onroomschen."
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PERSONAGItN.
BELZEBUB,
BELIA L,

wederspannige Oversten.

APOLLION,
GABRI2L, Gods Geheimenistolk.
REI VAN ENGELEN.
LUCIFER, Stedehouder.
LUCIFERISTEN, Oproerige Geesten.

MICHAEL, Veldheer.
RAFAL, Bescherm-engel.
mutL, Michaels Schildknaap.
Belzebub: ook wel Baal- z e b u b geschreven, is een Hebr. woord, dat
nit Baal „Neer", en Z e b u b „vlieg", is samengesteld. De naam werd gegeven aan een God van Ekron (zie 2 Kon. i); 't zij dat men hem als den
„God der vliegen" of als den „God die de vliegen verdreef" vereerde, 't
zij dat de naam een schempnaam was, door de Joden gegeven, en als
synoniem met „drekgod" te verklaren. — Beli a 1: letterlijk ons „deug-niet" .
PAULUS 2 Kor. VI: 15, verstaat er Satan zelven onder. In het Oude
Testament wordt het maar eenmaal zonder bijvoeging gevonden, en wel
yob XXXIV: i8. Zoude men tot een Koning zeggen: Gij Belial;
doch herhaaldelijk met een bijvoeging; als Belials-ma n, Balials-k in d,
Belials-zoon, Belials-dochter, Belials-getuigen, Belials-woord.
Zelfs 2 Samuel XXII: 5 en Psalm XVIII: 5, B ek en- B elials: — altijd
in de beteekenis van : „verkeerd, ondeugend, ongetemd," enz. — Apollion:
beter: A p o 11 y on; doch Vondel is meer gewoon, evenals vele schrijvers
van zijn — en ook van lateren — tijd, de Grieksche v met i te verwisselen.
Deze naam is niet Oostersch, gelijk de beide vorige, maar Grieksch. Mooaab-coy
beteekent de „verderver", en wordt in dien zin gebezigd Openb. IX: II.
En zij hadden over hen tot eenen Koning den engel des afgronds: zijn naam was in 't Hebreeuwsch Abaddon en in de
Grieksche tale had hij den naam Apollyon. Noch de Grieksche, noch
de gelijk beteekenende Hebreeuwsche naam worden elders in de Schrift
gebezigd. — Gabriel: deze naam, die wederom Hebreeuwsch is en „de
man Gods" of „de kracht Gods" beteekent, komt voor bij Daniel VIII: i6
en IX : 21, en bij Lukas I : 19, 26, als die des Engels, van wien eerstgemelde het profetisch gezicht ontvangt, en die aan Zacharias en Maria de
geboorte hunner kinderen voorzegt. — Lucifer: deze naam is noch Gr.
noch Hebr., maar zuiver Latijn : hij beteekent „licht-aanbrenger," en is, als
zoodanig, aan de Morgenster gegeven. Hoezeer nu Jezus, Openb. XXII: 26,
onder deze benaming wordt aangeduid, zoo kon die als titel echter aan alle
grooten en machtigen worden toegekend, en rechtvaardigt Vondel dan ook
in zijn Berecht het gebruik, dat hij er van maakte, uit de aldaar aangehaalde plants van Jezaias. — Michael: deze, wiens naam wederom Hebr.
is en beteekent: „wie is gelijk God ?" komt als Aartsengel voor Daniel
V: 13, 21, en XII: i, en wordt in het N. Verbond tweemalen voorgesteld
als met den Duivel strijdende, nl. 7udas 9 en Openb. XII: 7. De rol, welke
hij in Vondels treurspel vervult, is alzoo volkomen wettig. — Rafael:
deze Engel wordt niet anders genoemd dan in het apocriefe verhaal van
Tobias. Zijn naam is Hebr. en beteekent „God der genezing", waarom hij
dan hier ook als de „vertroostende, meewarige Engel" wordt ingevoerd. —
Uriel: deze naam komt niet in de Schrift voor. Volgens LOUIS JACOB
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LUCIFER.
TREURSPEL.
HET EERSTE BEDRIJF.
BELZEBUB. BELIAL. APOLLION.

Belzebub.
Un Belial ging hene op lucht en vleugels drijven,
Om uit te zien, waar onze Apollion mag blijven.
Vorst Lucifer zond hem, tot dezen tocht bekwaam,
Naar 't aardrijk, opdat hij eens nader kennis naam'
5 Van Adams heil en staat, waarin d'Almogendheden
Hem stelden. Het wordt tijd, om weder van beneden
Te keeren bier ter stede ; ik gis, hij is niet veer.
Een wakker dienaar vliegt op 't wenken van zijn Heer,
En stut zijns meesters troon getrouw met hals en schouder.

m

Belial.
10 Heer Belzebub ! gij Raad van 's Hemels Stedehouder,
Hij steigert steil, van kreits in kreits, op ons gezicht.
Hij streeft den wind voorbij, en laat een spoor van licht
En glansen achter zich, waar zijn gezwinde wieken
De wolken breken. Hij begint ons' lucht te rieken,
15 In eenen andren dag en schooner zonnesphijn,
Daar 't licht zich spiegelt in het blauwe kristallijn.
De hemelklooten zien met hun gezicht, van ander,
TerwijI hij rijst, hem na, een ieder in 't bijzonder,
Verwonderd om dien vaart en goddelijken zwier,
20 Die hun geen Engel schijnt, maar eer een vliegend vier.
Geen star verschiet zoo snel. Hier komt hij aangestegen,
Du PIN, Traite des bibl., p. 102, heeft men alleen Michat 1, Gabriel en
Rafael als Aartsengelen stellig te vereeren , doch is het twijfelachtig of
Uriel beschouwd mag worden als tot die orde te behooren. Hij speelt
dan ook bij Vondel maar een ondergeschikte rol. — 5. D ' Alm ogen dhed en: het hier gebruikte meerv. laat zich rechtvaardigen met dezelfde
schriftuurplaatsen, waarmede de Theologanten de Drieeenheid bewijzen,
b. v. met Genesis I : 26. — 8, 9. De dienaar is hier Apollion, en de
heer in vs. 8, gelijk de meester in vs. 9, is Lucifer. De uitdrukking is
alleen betrekkelijk, en moet uitgelegd worden naar de hoogere waardigheid,
door Lucifer bekleed. Vergelijk vs. 241, volgg.
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Met eenen gouden tak, en heeft de steile wegen
Voorspoedig afgeleld.
Belzebub.
Wat brengt Apollion ?
Apollion.
Heer Belzebub ! ik heb, zoo vlijtig als ik kon,
25 Het laag gewest bespied, en offere u de vruchten
Zoo diep beneden ons, in andre zon en luchten,
Gesproten ; oordeel, uit de vruchten, van het land ,
En van den hof, door God gezegend en beplant,
Tot wellust van den mensch.
Belzebub.
Ik zie de gouden bladen,
30 Met perlen van de lucht, den zilvren dauw, geladen.
Hoe lieflijk riekt dit loof, dat zijne verf behoudt !
Hoe gloeit dit vroolijk ooft van karmozijn en goud !
't Waar jammer zoo men dit ontwijdde met de handen.
't Gezicht bekoort den mond. Wie zou niet watertanden
35 Naar aardsche lekkemij ? Hij walgt van onzen dag,
En hemelsch mann', die 't ooft der aarde plukken mag.
Men zou ons Paradijs om Adams hof verwenschen ;
't Geluk der Engelen moet wijken voor de menschen.
Apollion.
Nietwaar, beer Belzebub ? Al schijnt de hemel hoog,
40 Wij leggen veel te laag. Hetgeen ik met mijn oog
Gezien heb, mist me niet. 't Vermaak van 's werelds hover,
Een eenig Eden gaat ons Paradijs te boven.
Belzebub.
Laat hooren wat ge zaagt ; wij luistren t'zamen toe.
Apollion.
'k Verzwijg mijn henevaart, om niet te reppen, hoe
45 Gezwind ik nedersteeg, en zonk door negen bogen,
Die, sneller dan een pijl, rondom hun midpunt vlogen.
35. Hij walgt van onzen dag: van iets walgen is eenuitdrukking,
die niet alleen door Vondel, maar ook door talrijke andere sc hrijvers, reeds
vroeg gebezigd werd. Zie HUYDEC. Pr. III, bl. 286. —45. N e gen bogen:
Vondel verdeelt evenals Dante het hemelruim in negen concentrische kringen,
waarvan de aarde het middelpunt is. — 46. Midp unt: welluidendheikishalve
voor middelpunt.
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Het rad der zinnen kan zoo snel niet ommeslaan,
In ons' gedachten, als ik, lager dan de maan
En wolken, afgegle6n, bleef hangen op mijn pennen,
50 Om 't Oostersche gewest en landschap t' onderkennen,
Op 't aanzicht van den kloot, daar d'Oceaan om spoelt,
Waarin zoo menig slag van zeegedrochten woelt.
Van verre zag men hier een hoogen berg verschieten,
Waaruit een waterval, de wortel van vier vlieten,
55 Ten dale nederbruist. Wij streken steil en schuin
Voorover met ons hoofd, en rustten op de kruin
Des bergs, van waar men vlak de zalige landouwen
Der onderwereld en haar weelde kon aanschouwen.
Belzebub.
Nu schilder ons den hof en zijn gestaltenis.
Apollion.
6o De hof valt rond, gelijk de kloot der wereld is.
In 't midden rijst de berg, waaruit de hoofdbron klatert,
Die zich in vieren deelt en al het land bewatert,
Geboomte en beemden laaft, en levert beken uit,
Zoo klaar gelijk kristal, daar geen gezicht op stuit.
65 De stroomen geven slib, en koesteren de gronden .
Hier worden Onixsteen en Bdellion gevonden.
Hoe klaar de hemel ook van sterren blinkt en barnt,
Hier zaaide Vrouw Natuur in steenen een gestarnt,
Dat onze starren dooft. Hier blinkt het goud in d'aderen.
70 Hier woil Natuur haar schat in eenen schoot vergaderen.
Belzebub.
Wat zweeft er voor een lucht, waarbij dat schepsel leeft ?
47, 49. Volgens de constructie van dezen zin, zou Apollion s n elle r zijn
blijven h ang en, dan het rad der zinnen kan o m sl a a n. Dit is echter de
bedoeling niet, Vondel meent, hem te doen zeggen, dat hij s n elle r a fgle e d dan enz. — 5o. 't 0 o s t e r s c h g e w es t: Vondel onderstelt hierbij,
dat het aardsche Paradijs zich in Azle be yond. Bij het bezigen der uitdrukking 0 os t e r s c h e g e w est heeft hij er evenwel niet op gedacht, dat de
landstreek, door hem bedoeld, alleen de ooster s che kan genoemd worden
door bewoners van Europa of Afrika, en dat er voor de Hemelbewoners
noch Oosten noch Westen op een ronden en wentelenden bol kon bestaan. —
53. Verschieten: zich opdoen. — 55. Wij streken om de behoorlijke
lengte aan 't vers te geven, voor ik streek. — 66. 0 nixs teen en
B d elli on: dit is letterlijk volgens de Vulgata, Gen. II: 12, i b i invenitur
bdellium et lapis onychinus. De Staten-vertaling heeft t. a. p. daer
is (oock) Bedola, ende de s t e en Sardonix; — en Num. XI: 7, end e
fijne verwe (t. w. van het manna) was als de verwe van Bedolah.—
Welke steen echter door dit bdellion of bedola beteekend wordt, kunnen de commentatoren niet beslissen.
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Apollion.
Geen Engel, onder ons, zoo zoet een adem heeft,
Gelijk de frissche geest, die hier den mensch bejegent,
Het aangezicht verkwikt, en alles streelt en zegent :
75 Dan zwelt de boezem der landouw van kruid en kleur,
En knop en telg en bloem, en allerhanden geur.
De dauw ververscht ze 's nachts. Het rijzen en het dalen
Der zonne weet zijn maat, en matigt zoo haar stralen
Naar eisch van elke plant, dat allerhande groen
8o En vrucht gevonden wordt in eenerlei seizoen.
Belzebub.
Nu maal me de gedaante en 't wezen van de menschen.
Apollion.
Wie zou ons Engelsdom voor 't menschdom willen wenschen,
Wanneer men schepsels ziet, die 't al te boven gaan,
En onder wiens gezag alle andre dieren staan.
85 1k zag den ommegang van honderdduizend dieren,
Die op het aardrijk tredn, of in de wolken zwieren,
Of zwemmen in den stroom, zoo ieder is gewend,
En leven schept in zijn bijzonder element.
Wie zou eens ieders aard en eigenschappen ramen
90 Als Adam ? want hij gaf ze op eene rij hun namen.
De bergleeuw kwispelde hem aan met zijnen staart,
En loech den meester toe. De tijger lei zijn aard
Voor 's Konings voeten af. De landstier boog zijn horen,
En d'olifant zijn snuit. De beer vergat zijn toren ;
95 Griffoen en adelaar kwam luistren naar dien man,
Ook draak, en Behemoth, en zelfs Leviatan.
Nog zwijg ik welk een lof den mensch wordt toegezongeh
En toegekwinkeleerd van 't lustprieel, vol tongen ;
Terwijl de wind in 't loof, de beek langs d'oevers speelt,
wo En ruischt op een muziek, dat nimmer 't hart verveelt.
Had zich Apollion in zijnen last gekweten,
Hij had ons Hemelrijk in Adams Rijk vergeten
87. Zoo ieder is g e w end: schijnbaar een rijmlap; want de dieren
waren pas geschapen en konden dus nog geen zeer bijzondere gewoonten
hebben aangenomen; maar 't geeft hier de uitdrukking nagenoeg terug,
Genes. I: 12 en 24 te lezen: naar zijnen aard — 93. De landstier:
deze kan geacht worden in tegenstelling te staan met den (vs. 91) voorafgaanden bergleeu w; maar in beide gevallen dienen die uitbreidingen
van het woord stier of 1 e e u w alleen tot bevordering der welluidendheid. ----101, 102. Deze regels zijn niet duidelijk; versta : Had Apollion het kunnen
overeenbrengen met het kwijten van zijnen last, hij zou op de aarde zijn
gebleven en had er den hemel aldaar vergeten.
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Belzebub.
Wat dunkt u van het paar, dat gij beneden zaagt ?
Apollion.
Geen schepsel heeft omhoog mijn oogen zoo behaagd
105 Als deze twee omlaag. Wie kon zoo geestig strengelen
Het lichaam en de ziel, en scheppen dubbele Engelen
Uit kleiaarde en uit been ! Het lichaam, schoon van leest,
Getuigt des Scheppers kunst, die blinkt in 't aanschijn meest,
Den spiegel van 't gemoed. Wat lid mij kon verbazen,
Ho Ik zag het beeld der ziele in 't aangezicht geblazen.
Bezit het lijf iet schoons, dat vindt men hier bijeen.
Een Godheid geeft haar glans door 's menschen oogen heen.
De redelijke ziel komt uit zijn tronie zwieren.
Hij heft, terwijl de stomme en redelooze dieren
115 Naar hunne voeten zien, alleen en trotsch het hoofd
Ten hemel op naar God, zijn Schepper, hoog geloofd.
Belzebub.
Hij looft hem niet vergeefs voor zooveel rijke gaven.
Apollion.
Hij heerscht, gelijk een God, om wien het al moet slaven.

D'onzichtbre ziel bestaat uit geest, en niet uit stof.
120

Z'is heel in ieder lid. Het brein verstrekt haar Hof.

Zij leeft in eeuwigheid, en vreest noch roest noch schennis.
Z'is onbegrijpelijk. Voorzichtigheid, en kennis,
En deugd, en vrijen wil bezit ze in eigendom.
Voor hare majesteit staan alle Geesten stom.
125 De wijde wereld zal eerlang van menschen krielen ,
Zij wacht, uit luttel zaads, een rijken oogst vanzielen,
En hierom huwde God den man aan zijn mannin.
Belzebub
Wat dunkt u van zijn ribbe, en lieve gemalin ?
Apollion.
Ik dekte mijn gezicht en oogen met mijn vleugelen,
130 Om mijn gedachten en genegendheen te teugelen.
Zoodra zij mij gemoette, als Adam met der hand

Haar leidde door het groen Bijwijlen hield hij stand,
Beschouwde ze overzij, en, onder dat belonken,
Begon een heilig vier zijn zuivre Borst t' ontvonken ;
135 Dan kuste hij zijn bruid, en zij den bruidegom,
Dan ging de bruiloft in, met eenen wellekom
En brand van liefde, niet te melden, maar te gissen;
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Een hooger zaligheid, die d' Engelen nog missen.
Hoe arm is eenigheid ! Wij kennen geen gespan
140 Van tweederhande kunne, een jonkvrouw en een man.
Helaas ! wij zijn misdeeld ; wij weten van geen trouwen,
Van gade of gading, in een Hemel zonder vrouwen !
Belzebub.
Zoo wordt er mettertijd een wereld aangeteeld ?
Apollion.
Door een genot van 't schoon, in 's menschen brein gebeeld,
145 En ingedrukt met kracht van d'opgespannen zinnen.
Dat houdt dit paar verknocht. Hun leven is beminnen
En wederminnen met een onderlingen lust,
Onendelijk gelescht, en nimmer uitgebluscht.
Belzebub.
Nu pas me deze bruid naar 't leven of te malen.
Apollion.
150 Dit eischt Natuurs penseel : geen verf, maar zonnestralen.
De man en vrouw zijn bet volschapen, even schoon,
Van top tot teen. Met recht spant Adam wel de kroon,
Door kloekheid van gedaante en majesteit van 't wezen,
Als een ter heerschappij des aardrijks uitgelezen ;
155 Maar al wat Eva heeft vernoegt haars bruigoms eisch :
Der leden teederheid, een zachter vel en vleisch,
Een vriendelijker verf, aanminnigheid der oogen,
Een minnelijke mond, een uitspraak, wiens vermogen
Bestaat in eedler klank ; twee bronnen van ivoor,
160 En wat men best verzwijge, eer dit een Geest bekoor' ; —
Bejegent Engelen, hoe schoon ze uw oog behaagden,
Het zijn wanschapenheën bij 't morgenlicht der maagden.
Belzebub.
Het schijnt, gij blaakt van minne om 't vrouwelijke dier.
Apollion.
Ik heb mijn slagvetr in dat aangename vier
165 Gezengd. Het viel me zwaar van onder op te stijgen,
Te roeien, om den top van Engleburg te krijgen.
Ik scheidde, doch met pijn, en zag wel driewerf om.
163. 't V r o u w el ij k e dier: die r wordt bier niet genomen in de beteekenis van : meisje, maar in den ruimsten zin, die aan 't woord gehecht
kan worden, t. w. dien van : schepsel. — 166. Engleburg wordt bier genomen voor verblijf der Engelen.
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Nu blinkt geen Serafijn, in 't Hemelsch Heiligdom,
Als deze, in 't hangend haar, een gouden nis van stralen,
17o Die, schoon gewaterd, van den hoofde nederdalen,
En vloeien om den rug. Zoo komt ze, als uit een licht,
Te voorschijn, en verheugt den dag met haar gezicht.
Laat perle en perlemoer u zuiverheid beloven ;
Haar blankheid gaat de perle en perlemoer te boven.
Belzebub.
175 Wat baat al 's menschen roem, indien zijn schoonheid smelt,
En endelijk verwelkt, gelijk een bloem op 't veld ?
Apollion.
Zoo lang die hof beneen niet ophoude ooft te geven,
Zal dit gezaligd paar bij zulk een appel leven,
Die daar in 't midden groeit, bevochtigd van den stroom,
18o Waarbij de wortel leeft. Dees' wonderbare boom
Wordt 's levens boom genoemd. Zijn aard is onbederflijk.
Hierdoor geniet de mensch het eeuwig en onsterflijk,
En wordt den Engelen, zijn broederen, gelijk,
Ja, overtreft ze in 't eind, en zal zijn macht en rijk
185 Verbreiden overal. Wie kan zijn vleugels korten ?
Geen Engel heeft de macht zijn wezen uit te storten
In duizend duizenden, in een oneindig tal.
Nu overreken eens, wat hieruit worden zal !
Belzebub.
De mensch is machtig dus, ons over 't hoofd te wassen.
Apollion.
190 Zijn wasdom zal ons haast verschrikken en verrassen,
Al duikt zijn heerschappij nu lager dan de maan ;
Al is die macht bepaald, hij zal al hooger gaan,
Om zijnen stoel in top der Hemelen te zetten.
Zoo God dit niet belet, hoe konnen wij 't beletten ?
195 Want God bezint den mensch, en schiep het al om hem.
Belzebub.
Wat boor ik ? een bazuin ? gewis, hier wil een stem
Op volgen ; zie eens uit, terwijl we hier verbeien.
169. Een gouden nis van stralen: eenigszins vreemd is de vergehiking tusschen Eva's h a a r, dat bol om het hoofd liep, en een n is, wier
eigenschap het is hol te zijn. Doch Vondel stelde zich hier 't hoofd en
bovenlijf van Eva voor als een borstbeeld, in een nis genet, waarvan het
gouden haar de lijst vormde. — 17o. Gewaterd: golvend.
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Ap olli on.
d' Aartsengel Gabriel, gevolgd van 's Hemels reien,
Genaakt in 's Hoogsten naam, om uit dien hoogen troon
200 T'ontvouwen, als Heraut, hetgeen hem wierd geboOn.
Belzebub.
Ons lust te hoogen, wat d'Aartsengel zal gebieden.
GABRIEL. REI VAN ENGELEN.

Gabriel.
Hoort toe, gij Engelen ! hoort toe, gij Hemellieden !
De hoogste Goedheid, uit wiens boezem alles vloeit,
Wat goed, wat heilig is; die nimmer wordt vermoeid
205 Door weldoen, noch verarmd van haar genadeschatten,
Tot nog met geen begrijp der schepselen te vatten ;
Dees' Goedheid schiep den mensch haar eigen beeld gelijk
Ook d'Engelen, opdat zij te zamen 't eeuwig Rijk,
En nooit begrepen goed, na 't vierig onderhouden
210 Der opgeleide wet, met God bezitten zouden.
Zij bouwde 't wonderlijk en zienelijk Heelal
Der wereld, Gode, en ook den mensche te geval,
Opdat hij in dit hof zou heerschen en vermeeren,
Met al zijne afkomst hem bekennen, dienen, eeren ,
215 En stijgen, langs de trap der wereld, in den trans
Van 't ongeschapen licht, den zaligenden glans.
Al schijnt het Geestendom, alle andre t'overtreffen ;
God sloot van eeuwigheid het Menschdom te verheffen,
Ook boven 't Engelsdom, en op te voeren tot
220 Een klaarheid en een licht, dat niet verschilt van God.
Gij zult het eeuwig Woord, bekleed met been en wren,
Gezalfd tot Heer en hoofd en rechter, al de scharen
Der Geesten, Engelen, en menschen te gelijk,
Zien rechten, uit zijn troon en onbeschaduwd Rijk ;
225 Daar staat de stoel aired geheiligd in het midden,
Dat alle d'Engelen Hem passen aan te bidden,
211. Zienelijk: zichtbaar. 't Staat tegenover wonderlijk, waar het
„onzichtbare" mee wordt aangeduid. — 213. D it hof: niet het paradijs,
wanneer Vondel 't woord mann. zou gebezigd hebben, maar het vs. 211
genoemde Heelal. — 218. Sloot: besloot. -220. Dat niet verschilt:
naar de regels der spraakkunst moest bier staan: „die niet verschillen";
want de bedoeling is, het betrekk. voorn.w. zoowel op klaarheid als
op licht te laten slaan. De gebezigde vrijheid is echter in poezie verschoonbaar.
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Zoo ras hij innerij, wien 't menschelijk gestalt,
Ook boven ons' natuur verheerelijkt, gevalt.
Dan schijnt de heldre vlam der Serafijnen duister,
230 Bij 's menschen licht en glans en goddelijken luister.
Genade dooft natuur en al haar glansen uit.
Dit 's noodlot, en een onherroepelijk besluit.
Rei van Engelen.
Al wat de Hemel stemt, zal 't Hemelsch heir behagen.
Gabriel.
Zoo past, u trouw in Gods en 's menschen dienst te dragen,
235 Naardien de Godheid zelf de menschen zoo bemint.
Wie Adam eert, het hart van Adams vader wint.
De mensch en Engel, beide uit eënen stam gesproten,
Zijn medebroeders, uitgekoren lotgenooten,
Des Allerhoogsten zoons en erven, zonder smet.
240 Een ongedeelde wil en liefde zij uw wet!
Gij weet hoe 't Engelsdom moet onderscheiden worden
In driederhande rij, een negenvoudige orden:
De hoogste in Serafijn en Cherubijn en Troon,
Die zitten in Gods Raad, en sterken zijn geboOn.
245 De middelrij bestaat uit Heerschappijen, Krachten,
En Machten, die op 't woord van Gods Geheimraad wachten,
Tot 's menschen nut en heil en hulp in 't algemeen.
De derde en laagste rij, gewijd uit Vorstenheen,
En groote Aartsengelen en Engelen, moet duiken
250 Voor 't woord der middelrije, en laten zich gebruiken,
Beneden het gewelf van zuiver kristallijn,
In hun bijzondren last, zoo wijd 't gestarrent schijn'.
Wanneer de wereld koom' zich verder uit te spreiden,
Wordt elk van deze rij in zijn gewest bescheiden,
255 Of weet zijn eigen stad en huis, en wat persoon
Zijn zorg bevolen blijft, ter eere van Gods kroon.
227. 't Mensch el ij k gestalt: Vondel gebruikt het woord elders yr.
als b. v. in den Gijsbr , vs. 1891:
Gaat s cheep in die gestalt.
De onz. worm is thans buiten gebruik. — 241, 242. Deze verdeeling der
Engelen in drie hoofdafdeelingen, elke wederom van drie orden, is 't eerst
voorgesteld in een werk „de hierarchia coelesti," dat met vele anderen, aan
Dionysius Areopagita toegeschreven, in 1644 te Parijs het licht zag. 't Bleek
echter, dat al die werken van de vijfde eeuw afkomstig zijn, gelijk dit o. a.
door MORERI in v. Anges wordt aangetoond. — 254. B e s c h eid en: aangewezen.
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Getrouwen ! gaat dan hene; onsterfelijke Goden !
Gehoorzaamt Lucifer, verknocht aan Gods geboden.
Bevordert 's Hemels eer, in 't menschelijk geslacht,
260 Een ieder in zijn wijk, een ieder op zijn wacht.
Laat sommigen voor God de schaal vol wierook branden,
En brengen voor Gods troon der menschen offeranden
En wenschen en gebeen, en zingen 's Godheids lof,
I)at zich de galm verspreie in 't eeuwigjuichend hof.
265 Een ander draai gestarnte en ronde hemelkioten,
Of zett' den Hemel op, of hot] de lucht gesloten
Met wolken, om den berg to zegenen omlaag,
Met eenen zonneschijn, of versche regenvlaag
Van manne en honigdauw, daar God wordt aangebeden
270 Door d'eerste onnoozelheid, de burgerij van Eden.
Wie door de lucht, en 't vier, en aarde, en water rent,
Die matige op zijn pas een ieder element,
Naar Adams wensch, of legg' den bliksemstraal aan banden,
Of breidele den storm, of breek' de zee op stranden.
275 Een ander sla de treen des menschen gade op 't veld.
De Godheid heeft zijn haar tot op den haar geteld.
Men draag' hem op de hand, dat hij zijn voet niet stoote.
Wordt iemand, als gezant, gezonden van een Groote
Aan Adam, 's aardrijks Vorst, dat hij zijn last verricht !
280 Zoo luidt mijn last, waaraan de Godheid u verplicht.
REI VAN ENGELEN.

Zang.
Wie is het, die zoo hoog gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tijd noch eeuwigheid gemeten
257. 0 n s t e r f el ij k e Goden: wederom wordt hier, in den zin, waarop
herhaaldelijk reeds gewezen is, de naam van Goden aan schepselen toegekend. Hier echter kan Vondel zich beroepen op onderscheiden schriftuurplaatsen, waarin evenzeer de Engelen Goden worden genoemd, als b. v.
Ps. xCVII: 7, 9, Zachar. XII: 8. — 263. 's Go dh eids lof: en niet DER
G o dh e i d lo f, zooals thans veelal geschreven wordt. — 269. Honigdauw:
zoete, geurige dauw, regen. — 274. Zie Matth. IV : 6. Want daar is
geschreven, dat Hij Zijne Engelen van u bevelen zal, en (dat)
zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet t' eeniger tijd
uwen voet aan eenen steen aanstoot. — 276. Zijn haar tot op
é é n h a a r: zinspeling op Matth. X: To. — 278. Een Groote: voorbeelden, dat het woord Groote voor „groot, machtig, beer," in 't enk. gebezigd wordt, zijn mij niet dan zeldzaam voorgekomen. — 280. Waaraan
de Godheid u verplicht: iemand tot iets verplichten is een gewone
uitdrukking; hier echter, waar het w.w. met a a n is samengevoegd, heeft
het de beteekenis van: „onderwerpen, vastmaken."
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Noch ronden, zonder tegenwicht,
Bij zich bestaat, geen steun van buiten
Ontleent, maar op zichzelven rust,
En in Zijn wezen kan besluiten
Wat om en in Hem, onbewust
Van wanken, draait, en wordt gedreven
Om 't een en eenig middelpunt ;
Der zonnen zon, de geest, het leven ;
De ziel van alles wat gij kunt
Bevroen, of nimmermeer bevroeden ,
Het hart, de bronaar, d'oceaan
En oorsprong van zoovele goeden
Als uit Hem vloeien, en bestaan
Bij Zijn genade, en alvermogen,
En wijsheid, die hun 't wezen schonk
Uit niet, eer dit in top voltogen
Paleis, der Heemlen Hemel, blonk ;
Daar wij met vleuglen d'oogen dekken,
Voor aller glansen Majesteit ;
Terwij1 we 's Hemels lofgalm wekken,
En vallen, uit eerbiedigheid,
Uit vreeze, in zwijm op 't aanzicht neder ;
Wie is het ? noemt, beschrijft ons Hem,
Met eene Serafijne veder ;
Of schort het aan begrijp en stem ?
Tegenzang.

310

315

320

Dat 's God. Oneindig eeuwig Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft !
Vergeef het ons ; o nooit volprezen
Van al wat leeft, of niet en leeft,
Nooit uitgesproken, noch to spreken ;
Vergeef het ons, en scheld ons kwijt
Dat geen verbeelding, tong, noch teeken
U melden kan. Gij waart, Gij zijt,
Gij blijft dezelve. Alle Englekennis
En uitspraak, zwak, en onbekwaam,
Is maar ontheiliging en schennis ;
Want ieder draagt zijn eigen naam,
Behalve Gij. Wie kan U noemen
Bij Uwen Naam ? wie wordt gewijd

284. R on den: t. w. der eeuwigheid. Vergel. vs. 396. — 285. B ij zich:
uit en door zichzelven. — 295. Goe de n: niet voor goedere n, als meermalen elders, maar voor „g o e de dingen," in welken zin alleen het enk.
goed als collect. thans gebruikt wordt.
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Tot Uw Orakel ? wie durf roemen ?
Gij zijt alleen dan die Gij zijt,
U zelf bekend en niemand nader.
U zulks te kennen, als Gij waart,
Der eeuwigheden glans en ader ;
Wien is dat licht geopenbaard ?
Wien is der glansen glans verschenen ?
Dat zien is nog een hooger heil
Dan wij van Uw genade ontleenen ;
Dat overschrijdt het perk en peil
Van ons vermogen. Wij verouden
In onzen duur ; Gij nimmermeer.
Uw wezen moet ons onderhouden.
Verheft de Godheid ; zingt Haar eer !

325

330

33 5

Toezang.
Heilig, heilig, nog eens heilig,
Driemaal heilig ! eer zij God !
Buiten God is 't nergens veilig.
340Heilig is het groot gebod.
Lijn geheimenis zij bondig;
Men aanbidde Zijn bevel.
Dat men overal verkondig',
Wat de trouwe Gabriel
Ons met zijn bazuin kwam leeren :
345
Laat ons God in Adam eeren.
Al wat God behaagt, is wel.
HET TWEEDE BEDRIJF.
LUCIFER. BELZEBUB.

Lucifer.
snelle Geesten ! houdt nu stand met onzen wagen
Al hoog genoeg in top Gods Morgenstar gedragen,
Al hoog genoeg gevoerd ! 't is tijd, dat Lucifer
Nu duike, voor de komst van deze dubble ster,
Die van beneden rijst, en zoekt den weg naar boven,
Om met een aardschen glans den Hemel te verdooven,
Borduurt geen kronen meer in Lucifers gewaad ;
G

350

u

333 V erouden: thans zouden wij bij voorkeur den frequent. vorm
verouder en gebruiken. — 341. Zijn geheimenis zij bondig: verbinden wij dezen regel aan den volgenden, en lezen : hoe bondig, hoe beknopt en alzoo onverklaarbaar het ens medegedeelde ook zij, men behoort
te aanbidden en te gehoorzamen.
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355 Verguldt zijn voorhoofd niet met eenen dageraad
Van morgenstarre en straal, waarvoor d'Aartsenglen nijgen ;
Een andre klaarheid komt in 't licht der Godheid stijgen,
En schijnt ons glansen dood ; gelijk de zon, bij daag
De starred dooft, voor 't oog der schepselen omlaag.
360 't Is nacht met Engelen en alle Hemelzonnen :
De menschen hebben 't hart des Oppersten gewonnen,
In 't nieuwe Paradijs; de mensch is 's Hemels vriend;
Ons' slavernij gaat in. Gaat hene, viert en dient,
En eert dit nieuw geslacht, als onderdane knapen !
365 De menschen zijn om God, en wij om hen geschapen.
't Is tijd, dat 's Engels nek hun voeten onderschraag,'
Dat ieder op hen passe, en op de handen draag',
Of op de vleugels voere, op d'allerhoogste tronen.
Onze erfenis komt hun, als uitverkoren zonen.
370 Onze eerstgeboorte lett nu achter, in dit Rijk.
De zoon des zesden dags, den Vader zoo gelijk
Geschapen, strijkt de kroon. Met recht is hem gegeven
De groote staf, waarvoor alle eerstgeboornen beven
En sidderen. Hier geldt geen tegenspraak ; gij hoort,
375 Wat Gabriel bazuint voor 's Hemels gouden poort.
Belzebub.
0, Stedehouder van Gods Opperheerschappijen !
Wij hooren 't al te wel, en, midden in 't verblijen
Der Reien, eenen kiank, die 't eeuwig feest bedroeft.
De last van Gabriel lett klaar: dat woord behoeft
38o Geen Cherubijnetong, om ons den zin t'ontvouwen.
Men hoefde Apollion naar d'onderste landouwen
Niet of te vaardigen, om nader ga te slaan,
Wat Adam al bezit, zoo laag beneen de maan :
Het blijkt, hoe heerlijk hem de Godheid begenadigt,
385 Ja door een lijfwacht van veel duizenden verdadigt,
En handhaaft in zijn staat en aanzien, min noch meer
Of hij gehuldigd waar' tot aller Geesten Heer.
De poort des Hemels staat voor Adams afkomst open.
Een aardworm, uit een klomp van aarde en klei gekropen,
390 Braveert uw mogendheid. Gij zult het menschdom zien
Zoo verre boven u, en, vallende op uw knien,
356. N ij gen: neigen en nijg en zijn bepaaldelijk onderscheiden: het
eerste is act. en synoniem met buigen, krommen: het tweede is onz. en
drukt de handeling of daad uit, die het gevolg is van die beweging. —
364. Onderdane: onderdanig. — 368. Op d'allerhoogste tronen:
versta: om hen te zetten op d'allerh. tronen. — 369. Er feni s: hier in
den zin van in v e s ti t u r a, apan a g i u m. — 385. Vergelijk Gabriels last,
vs. 271-274.
VONDEL VI.
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Met nederslachtigheid en neergeslagen oogen,
Aanbidden zijne macht en hoogheid en vermogen.
Het zal, verheerelijkt van d'allerhoogste macht,
395 Zich zetten aan de zij der Godheid, in zijn kracht ;
En heerschen, langer en nog wijder dan de ronden
Der endlooze eeuwigheid, aan tijd noch plaats gebonden ;
Om God, haar middelpunt en omloop, te gelijk,
Zich draaien, zonder rust. Wat hoeft men klaarder blijk,
400 Dat God de menschen wil verheffen, ons verneeren ?
Wij zijn ter dienstbaarheid, de menschen tot regeeren
Geboren. Leg voortaan den schepter uit der hand :
Een lager is er, die de kroon daar boven spant,
Of spannen zal eerlang. Leg of uw morgenstralen
405 En hulsel, voor dees' zon, of pas haar in te halen
Met zangen, en triomf, en Goddelijk sieraad.
Wij zien den Hemel haast veranderen van staat.
De starren zien vast uit, en wijken met verlangen,
Om vol eerbiedigheid dit nieuwe licht t' ontvangen.
Lucifer.
410 Dat zal ik keeren, is het anders in mijn macht.
Belzebub.
Daar hoor ik Lucifer, en zie hem, die den nacht
Van 's Hemels aangezicht verdrijven kan en jagen.
Waar hij verschijnt, begint het heerlijk op te dagen.
Zijn wassend licht, het eerste en allernaaste aan God,
415 Vermindert nimmermeer. Zijn woord is 't hoog gebod,
Zijn wil en wenk een wet, van niemand t'overtreden.
De Godheid wordt in hem gediend en aangebeden,
Bewierookt en gevierd ; en zou een lager stem
Nu dondren uit Gods troon? gebieden boven hem ?
420 Zou God een jonger zoon, geteeld uit Adams lenden,
Verheffen boven hem? dat waar het erfrecht schenden
Van 't alleroudste kind, en zijn stadhouderij
Ontluisteren. Naast God is niemand groot als gij,
De Godheid zette u eens in glorie aan haar voeten ;
425 Geen mensch verstoute zich onze orden om te wroeten,
En dit bezworen recht t'ontwijden, zonder mien,
Of al de Hemel raakt in 't harnas tegens een 1
Lucifer.
Gij vat het recht: het past rechtschapen Heerschappijen
Geenszins, hun wettigheid zoo los te laten glijen ;
405. P as : zorg.
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430 Want d'oppermacht is d'eerste aan hare wet verplicht ;
Verandren voegt haar minst. Ben ik een zoon van 't licht,
Een heerscher over 't licht, ik zal mijn recht bewaren :
Ik zwicht voor geen geweld, noch aartsgeweldenaren.
Laat zwichten al wat wil: ik wijk niet eenen voet.
435 Hier is mijn Vaderland. Noch ramp, noch tegenspoed,
Noch vloeken zullen ons vervaren, noch betoomen :
Wij zullen sneven, of dien hoek to boven komen.
Is 't noodlot, dat ik vall', van eere en staat beroofd,
Laat vallen, als ik vall' met deze krone op 't hoofd,
440 Dien schepter in de vuist, dien eersleep van vertrouwden,
En zooveel duizenden als onze zijde houden.
Dat vallen strekt tot eer en onverwelkbren lof;
En liever d'eerste Vorst in eenig lager hof,
Dan in 't gezaligd licht de tweede, of nog een minder ;
445 Zoo troost ik mij de kans, en vrees nu leed noch hinder.
Maar hier komt 's Hemels tolk, en wakkere Herout,
Met Gods geheimnisboek, zijn zorge toebetrouwd
Het waar' niet ongeraan hem nader t'ondervragen.
Ik wil hem tegentreen, en aftreen van den wagen.
GABRItL. LUCIFER.

Gabriel.
450 Heer Stedehouder! hoe? waarhene leidt de reis ?
Lucifer.
Naar u, Herout en tolk van 't hemelsche paleis!
Gabriel.
Mij dunkt, ik zoude uw wit aan 't voorhoofd kunnen gissen.
Lucifer.
Gij, die den duistren grond van Gods geheimenissen,
Door 't licht van uw vernuft, ontdekt en openbaart,
455 Verlicht me met uw komst.
Gabriel.
Wat is 't, dat u bezwaart ?
437. Dien ho ek t e boven komen: een uitdrukking, aan de zeemans-

taal ontleend. — 449. Tegentreèn, en aftreên van den wagen: deze
woorden waren beter omgezet geweest.
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Lucifer.

Het raadslot en besluit der Godheid, die de waarde
Des hemels lager schat dan 't element der aarde,
Den hemel onderdrukt; het aardrijk uit een poel
Door alle starren voert, het menschdom op den stoel
460 Der englen zet; berooft hun 't recht der eerste gaven ;
Gebiedt ze, om 's menschen nut, te zweeten en te slaven.
Het Geestendom, gewijd tot ambtenaars van 't hof
Des Hemels, zal voortaan een aardworm, uit het stof
Gekropen en gegroeid, ten dienst staan, op hem passen,
465 En, in getal en staat, ons over 't hoofd zien wassen ?
Waartoe vernedert ons d'oneindige Gena
Zoo vroeg ? wat Engel paste op zijnen dienst te spa ?
En hoe waar' 't mooglijk, dat de Godheid zich zou mengelen
Met menschen? de natuur der uitgekoren Engelen
470 Voorbijslaan, en zijn aard en wezen storten in
Een lichaam ? d'eeuwigheid verknoopen aan 't begin ?
Het hoogste aan 't allerlaagst ? den Schepper aan 't geschapen ?
Wie kan uit dit besluit den zin te zamen rapen?
Zal 't eeuwigschijnend licht nu schuilgaan in den nacht
475 Der wereld ? zullen wij, Stadhouders van Gods macht,
Voor dit geleend gezag, een wulpsch vermogen, knielen ?
Ontelbre lichaamlooze en godgelijke zielen
Zien buigen voor een grof en zakkende element,
Daar God zijn majesteit en wezen inneprent ?
456. Raadslot en besluit: slot en besluit zijn woorden van dezelfde
beteekenis. — 465. En. . . . on s o v e r 't h o o fd z i en w ass e n: hier zou
de zuiverheid der taal vereischt hebben, dat h e m wierde tusschengevoegd; —
want een a a r d w or m, waar hier op gedoeld wordt, staat, vs. 463, in den
derd en, en kan niet te gelijk in den vier de n naamval staan. — 471. V e rknoopen: dit w.w., dat weinig meer voorkomt, is de infinitivus, waar
verkn ocht van wordt afgeleid, evenals verkocht van verk oop en. —
476. Een wulpsch v erm o gen: 't woord wulpsch is hier echt poetisch
en volkomen juist aangebracht. Adam is in de oogen van Lucifer niet
anders dan een w u 1 p, een jong, onbeduidend, onervaren wezen, weiks vermogen niet anders dan wulpsch — d. i.: „zwak en nietig", kan zijn, in
tegenstelling van het vast en krachtig vermogen des Stedehouders van
God. — 477, 478. De „1 ichaamlo oz e", dat zijn, „de etherische, uit
geesten gevormde Engelen, wier natuur het is, zich opwaarts te heffen",
worden hier in tegenstelling gebracht met den „van aarde en klei gevormden mensch, die naar den grond getrokken wordt." — 478. G r of en
zakkende element: het zou kunnen schijnen dat Vondel trier zoo tegen
de spraakkunst als tegen de consequentie zondigt en had behooren te
schrijven grove en zakkende of grof en zakkend; doch hij schijnt —
als nog uit talrijke voorbeelden blijken zal — van meening te zijn geweest, dat de deelwoorden, bij een onz. subst. gebruikt, de e aannamen,
al wierpen de adjectiva die weg.
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48o Wij Geesten zijn te grof om dit geheim te vatten.
Gij, die het slot bewaart van Gods geheimnisschatten,
Ontvouw ons, mag het zijn, dit donkere geschil,
Uit uw gezegeld boek ; ontvouw ons 's Hemels wil!
Gabriel.
Zooveel 't geoorloofd zij te melden uit Gods bladen;
485 Veel weten kan altijd niet vordren, somtijds schaden.
De Hoogste ontdekt ons slechts wat hij geraden vindt.
Het al te sterke licht schijnt Serafijnen blind.
De zuivre Wijsheid wo1 ten deel' haar wil bezegelen,
Ten deele ontsluiten. Zich te schikken en te regelen
490 Naar heur gestelde wet, dat voegt den onderzaat,
Die aan zijns meesters last en wil gebonden staat.
De reden en het wit, waarom wij namaals wachten,
Na 't overleven van een tafel erfgeslachten,
Den Heer, die, God en mensch geworden indertijd,
495 Den schepter voeren zal, en breed en overwijd
De starren, aarde, en zee, en al wat leeft regeeren,
Verbergt de Hemel u ; de tijd wil d'oorzaak leeren.
Gehoorzaamt Gods bazuin ; gij hebt zijn wil gehoord.
Lucifer.
Zoo zal een vreemdeling, een worm, het hoogste woord
500 Hier boven voeren, en een ingeboren zwichten
Voor vreemde heerschappij ? de mensch een zetel stichten,
Zoo verre boven God?
Gabriel.
Genoeg u met uw lot
En staat en waardigheid, u toegeleld van God.
Hij hief u in den top van alle Hierarchijen:
505 Doch niet om iemands glans en opgang te benijen :
De wederspannigheid verplet haar hoofd en kroon,
Indien ze wederstreef des Oppersten gewoon.
Uw aanzien schept zijn licht alleen uit Gods vermogen.

480. Versta hierbij: ofschoon wij Geesten allesbehalve g r of van natuur
zijn, als Adam, zijn wij toch nog te grof, om, enz. De speling met het
woord is echter niet gelukkig. — 482. Dit donker e geschil: deze onverklaarbare tegenstrijdigheid. — 488. Bezege len : geheinl„ verborgen houden. —
493 . Een tafel erfgeslachten: tafel heeft hier de beteekenis van 't

Lat. tab ul a, en de dichter stelt zich een houten bord voor, met een lange
genealogie er op geschreven, toen een zeer gewoon meubel in vele huizen. -502. Genoeg u: wees voldaan.
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Ik heb tot nog mijn kroon voor God alleen gebogen.

Gabriel.
510 Zoo buig ze ook voor 't besluit der Godheid, die het al
Wat wezen heeft uit niet, of namaals wezen zal,
Bestiert tot zeker eind, hoewel wij 't niet beseffen.
Lucifer.
Den mensch in 't heilig licht der Godheid te verheffen,
Den mensch, zoo hoog met God vergodlijkt in zijn troon,
515 Te zien het wierookvat toezwaaien, op den toon
Van duizend duizenden eenstemmige koralen;
Verdooft de majesteit en diamanten stralen
Van onze morgenstar ; die straalt nu langer niet,
En 's Hemels blijdschap slaat aan 't kwijnen van verdriet !
Gabriel.
520 De zaligheid bestaat in een gerust genoegen,
In 't stemmen met Gods wil, en zich naar Hem te voegen.
Lucifer.
De majesteit van God en Godheid wordt verkleend,
Indien ze haar natuur met 's menschen bloed vereent,
Vereenigt, en verbindt. Wij Geesten grenzen nader
525 Aan God en Zijn natuur, als zoons van eënen Vader
Geteeld, en Hem gelijk. Indien 't geoorloofd is
Te stellen tegens een deze ongelijkenis
Van een oneindigheid en 't eindig, de bepaalde
Bij d'onbepaalde macht Indien de zon verdwaalde
530 Uit hare streke, en zich bekleedde met een smook,
Om al den aardkloot toe te lithten, uit een rook
En zwarten damp, hoe zou de vreugd der wereld sterven!
Wat zou het aardsch geslacht al glans en leven derven!
De zon al majesteits ontberen, in haar loop!
535 Ik zag den hemel blind, de starren overhoop,
Wanorden orden en geschiktheid overrompelen,
Indien de bron van 't licht haar klaarheid kwam te dompelen
In 't graf van een moeras. Verschoon me, o Gabriel!
Indien ik uw bazuin, de wet van 't hoog bevel,
540 Een luttel wéderstreve, of schijn te wederstreven.
Wij ijvren voor Gods eere: om God Zijn Recht te geven,
Verstout ik mij, en dwaal dus verre buiten 't spoor
Van mijn gehoorzaamheid.
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Gabriel.
Gij ijvert krachtig voor
De glorie van Gods naam, doch zonder t'overwegen
545 Dat God het punt, waarin Zijn hoogheid is gelegen,
Veel beter kent dan wij , dies staak uw onderzoek.
De menschgeworden God zal dit geheimnisboek,
Met zeven zegelen gesloten, zeif ontsluiten.
Nu smaakt ge niet het pit, maar ziet de schors van buiten.
550 Dan zal men d'oorzaak zien, de reden, den waarom
Van zijn verholenheen, en diep in 't Heiligdom
Der Heiligdommen gaan. Nu voegt het ons te duiken,
En dezen dageraad t'aanbidden, te gebruiken
Met dankbaarheid, totdat de kennis in haar kracht
555 De twijfeling verdrijf', gelijk de zon den nacht.
Nu leeren wij allengs Gods wijsheid tegenstappen,
Eerbiedig en beschroomd. Zij openbaart bij trappen
Het licht der wetenschappe en kennisse, en begeert,
Dat ieder, op zijn wacht, zich onder haar verneert.
560 Heer Stedehouder ! rust, en handhaaf d'eerste ons wetter',
1k ga, daar God mij zendt.
Lucifer.
Men zal er scherp op letten.
BELZEBUB. LUCIFER.

Belzebub.
De Stedehouder hoort, waar dit plakkaat op draait,
Dat Gabriels bazuin zoo trotsch heeft uitgekraaid.
Hij gaf Gods oogmerk u, ook scherp genoeg, te ruiken :
565 Men zal uw mogendheid aldus de vleugels fnuiken.
Lucifer.
Zoo licht niet; neen, gewis, men kan er in voorzien,
Geen minder droome hier zijn meerder te gebien.
Belzebub.
Hij dreigt weerspannigheid haar hoofd en kroon te pletten.
Lucifer.
Nu zweer ik bij mijn kroon, het al op een te zetten,
570 Te heffen mijnen stoel in aller Heemlen trans,
55o. Den w a a r o m: wanneer men adverbia, als w a a r o m, hoe, w a nn e e r, enz. als substantiva bezigt, kent men hun doorgaans het onz. geslacht toe.

248

LUCIFER.

Door alle kreitsen hene en starrelichten glans.
Der Heemlen Hemel zal mij een paleis verstrekken,
De regenboog een troon ; 't gestarrente bedekken
Mijn zalen ; d'aardkloot blijft mijn steun en voetschabel.
575 Ik wil op een kayos van wolken, hoog en snel
Gevoerd door lucht en licht, met bliksemstraal en donder,
Verbrijzelen tot stof, wat boven of van onder
Zich tegen ons verzet, al waar"t den Veldheer zelf;
Ja, eer we zwichten, zal dit hemelsblauw gewelf,
580 Zoo trotsch, zoo vast gebouwd, met zijn doorluchte bogen
Te bersten springen, en verstuiven voor onze oogen,
't Gerabraakt aardrijk zien, als een wanschapen romp,
Dit wonderlijk Heelal in zijnen mengelklomp,
En wilde woestheid, weer verwarren en verkeeren.
585 Laat zien, wie Lucifer durf trotsen, en braveeren !
Men dage Apollion !
Belzebub.
Hier treedt hij voor den dag.
APOLLION. LUCIFER. BELZEBUB.

Apollion.
0, Stedehouder van Gods onbepaald gezag !
Orakel, in den Raad der onderdane Goden,
Ik offer u mijn dienst, en wacht op uw geboden:
590 Wat eischt de majesteit van haren onderdaan ?
Lucifer.
Het lust ons, uwen zin en inzien te verstaan,
Op een gewichtig stuk, dat zal me niet mislukken :
Het wit is Michael de slagveth. uit te rukken,
Opdat ons' toeleg niet op zijn vermogen stuit'.
595 Hij voert met zijnen arm zoovele Orakels uit,
Als ooit de Godheid heeft met hare hand gedreven
In eeuwig diamant ; daar wordt de mensch geheven
In top der Hemelen, door alle kreitsen heen,
En ziet het Engelsdom, zoo diep, zoo laag, bene6n
600 Zijn voettapijt, in stof vast grimmelen, als wormen.
Het lust me met geweld dien zetel te bestormen,
En op te zetten bij dat opzet, in een slag,
Al teffens wat mijn staat, en star, en kroon vermag.
578. Den Veldheer: Michael. Zie vs. 593.
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A pollion.
Een loffelijk bestaan ; dat uwe kroon vermeere
605 En aanwasse op dien voet ! Ik reken mij tot eere
Te raden, onder u, tot zulk een brave daad.
Hetzij die recht en wel of averechts beslaat,
De wil is prijselijk, al woil het niet gedijen.
Maar om niet reukeloos noch radeloos te strijen,
610 Hoe treedt men allerbest tot zulk een stout bestaan ?
Hoe veiligst tegens 't punt van 't raadslot aangegaan ?
Lucifer. •
Men kante bier met list onze eigen raadslot tegen.
Apollion.
Dat zeggen heeft wat in : geleende macht te wegen
In eene zelve schaal met d' Almacht ! haar gewicht
6r5 Weegt over. Wacht uw kroon : wij vallen veel te licht.
Belzebub.
Zoo licht niet, of de kans zal eerst in twijfel hangen.
Apollion.
Van wien, of hoe, of waar dien aanslag aangevangen ?
Het overpeinzen kwetst alree Gods majesteit.
Lucifer.
Men boil haar ongekwetst, en stappe met beleid
620 Die steile steilten op, en nooit gebaande rotsen.
Beleid en moed verwint, en durf gevaren trotsen.
Apollion.
Geene Almacht, noch haar kroon : men koom' ze niet te na,
Tenzij men leeren wil met naberouw te spa.
De minder moet gedwee voor zijnen meerder wijken.
625

Lucifer.
Laat d' Almacht rusten; zet gelijkheid en gelijken
Te zamen. Laat eens zien, wiens wapen zwaarder weeg'.
Ik zie ons' vijanden gevlucht, den Hemel leeg
Met eenen slingerslag; ons heeren overladen
Van heerelijken roof, dan wijder zich beraden.

607. Beslaat: beslaan heeft hier de beteekenis van uitvallen; doch
naar den eisch der taal had hier besla moeten staan. — 615. Wacht
uw k r oo n: pas op uw kroon. 't Is eenigszins in Latijnschen vorm, doch
ook bij ons, vooral in jagerstaal, niet ongewoon. — 629. Dan w ij der zich
beraden: dichterlijk voor : dan moge men zich wijder beraden.
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Apollion.
630 Gij weet, wat Michael, Gods Veldheer, al vermag :
Gods regimenten staan verplicht aan zijn gezag.
Hij draagt den sleutel van het wapenhuis, hier boven.
De wacht is hem betrouwd. Hij houdt op alle Hoven
Getrouw een wakende oog, zoodat er niet een star
635 Van al het Hemelsch heer, in 't minst, zich reppen dar,
Noch op dien Hemeltocht uit zijn gelid verroeren.
Men vangt haast aan ; maar zulk een oorlog uit te voeren,
Dat draaft ons macht voorbij, en sleept een langen staart
Van zwarigheden na. Wat tuig, wat stormgevaart'
640 Kan tegens hem bestaan, en d'opperbenden slopen ?
Al zette 's Hemels slot zijn diamantpoort open,
Het vreesde list, noch laag, noch overrompeling.
Belzebub.
Indien men ons besluit bekrachtig' met de kling,
Ik zie de morgenstar op onzen hoogen stauderd
645 Braveeren, 's Hemels staat en heerschappij veranderd.
Apollion.
De Veldheer Michael voert, ruim zoo trotsch en fier,
Gods wonderlijken Naam in 't veld van zijn banier,
De zon in top !
Lucifer.
Wat baat een naam met licht geschreven ?
Een heldenstuk, als dit, wordt geenszins doorgedreven
650 Met titelen en pracht, maar dapperheid en moed,
En treken, van vernuft en loosheid uitgebroed.
Gij zijt een meester, tuk om Geesten in te luien,
Te rijgen aan uw snoer, te leiden, op te ruien.
Gij kunt bederven zelfs de vroomsten van de wacht,
655 En leeren weifelen wat nooit op weiflen dacht.
Begin, wij zien Gods heir gereten aan twee deelen ;
De hoofden en de le6n aan 't woeden en krakeelen ;
De meeste macht aired geblinddoekt en verdoofd,
En oversten en elk vast roepen om een hoofd.
66o Indien ge een vierde deel op onze zij kunt tronen,
Men zal uw kloek beleid met eere en ambten kronen.
Ga hene, en overleg dit stuk met Belial :
Het moet er duister zijn, daar hij verdolen zal.
635. D a r : durft. — 637, 638. Versta : het beginnen is niets; maar dan
komt de zwarigheid. — 645. B r aveer en: hier voor : prijken, in top staan.
Daarop sluit het antwoord van Apollion.
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Zijn tronie, glad vernist van veinzen en bedriegen,
665 In 't mommen niemand kent, die haar voorbij kan vliegen.
Ik stijg te wagen : leg het over met u twee.
De Hofraad is vergad.rd, en wacht ons' komst alreé.
Men zal, zoodra gij komt, u beiden binnen roepen.
Heer Overste ! bewaak de hofpoort met uw troepen.
BELIAL. APOLLION.

Belial.
670 Gods Stedehouder dient zich van ons beide omhoog.
Apollion.
Wij vliegen te gelijk, als pijlen van zijn boog,
Belial.
En doelen op een wit, doch hachelijk te raken.
Apollion.
Sta vast, de Hemel wil van dezen aanslag kraken.
Belial.
Laat kraken al wat wil; het moet er nu op staan.
Apollion.
675 Hoe grijpen wij dit stuk met kans en voordeel aan ?
Belial.
De wapens dienen ons , men moet van 't heer beginnen.
Apollion.
De hoofden eerst, meteen de stoutsten zien te winnen.
Belial.
Door ietwat glimpelijks, en met een schijn verbloemd.
Apollion.
Zoo geef het dan een naam ; laat hooren, hoe gij 't noemt.
Belial.
68o Men handhaaf"t Engelsdom, zijn handvest, eer, en staten,
En kieze een hoofd, waarop zich ieder mag verlaten.
666. Leg het over: overleg het (gelijk vs. 662 stond), doch verkeerd. —
669. Heer Over ste: dit wordt tegen Belzebub gezegd, die voorgesteld
wordt, een soort van commandement te voeren. — 672. Op een wit: lees :
op den wit. — 673. W i 1: zal.
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Apollion.
Dat hebt ge recht gevat ; ik wensch geen schooner stof,
Noch zaad tot muiterij, om burgerij en hof
Te schennen tegens een, en scharen tegens scharen ;
685 Want ieder is gezind zijn staat en eer te waren,
En wettigheid, waartoe d'Almogendheid hem riep,
Eer zij de menschen vormde, en zooveel spader schiep.
Het Hemelsche paleis is ons tot erf gegeven.
Den Geesten, die dus hoog op hunne vleugels zweven,
690 En, vrij van lichamen, niet zakken naar omlaag,
Past beter dit gewest dan 't aardsch geslacht, te traag
Om tegens zijn natuur te kiezen deze bogen.
Hier valt de dag te sterk, te krachtig, en hun oogen
Verdragen geenszins 't licht, ons vroeger aangewend.
695 De mensch beware dan zijn eigen element,
Als andre dieren ; hij genoeg' zich met de palen
Van zijnen rijken hof. Het rijken en het dalen
Van zon en maan verdeel' de maanden en het jaar.
Hij neem' den ronden loop der heldre starren waar.
700 Hij nuttige zijn ooft, en al den geur der kruiden,
En keer' zich Oost en West, ten Noorden, en ten Zuiden.
Dat zij zijn tijdverdrijf, en wat behoeft hij meer ?
Wij kennen nimmer hier een aardschen opperheer.
Zoo sluit ik. Kunt ge, help dien zin beknopter uiten.
Belia 1.
705 Den mensch in eeuwigheid ten Hemel uit te sluiten.
Apollion.
Dat klinkt alle Engelen te wonder wel in 't oor.
Dat vliegt, gelijk een vier, van 't een in 't ander koor,
Door negen Ordens hene, en alle Hierarchijen.
Belia 1.
Zoo zal men allerbest versufte traagheid mijen.
710 Ons Neil en uitkomst hangt aan snelheid en aan spoed.
685. Waren: houden, hoeden. — 695-703. Waarschijnlijk zweefden
Vondel hier de fraaie regels van Vergilius voor den geest, waar hij zegt,
Aen. VI. 848 seq.
Excudent alii spirantia nzollius aera;
Credo equidem; vivos ducent de marmore vultus;
Orabunt causas melius, caelique meatus
Describent radio et surgentia sidera dicent.
Wel blijft de slotregel
Tu regere imperio populos, Romane, memento,
achter; doch de gedachte is daarom niet minder bij Apollion te onderstellen.
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Apollion.
Niet min aan kloek beleid, en dapperheid, en moed
Belial.
Die zal, door toeval van ontelbre vanen, groeien.
Apollion.
Zij morren vast; men moet hier heimlijk onder roeien,
Lich mengen in dien hoop, en voeden hun beklag.
Belial.
715 Dan diende Beizebub, een God van groat gezag,
Zijn wapen aan hun klacht en wettigheid te hangen.
Apollion.
Niet plotseling, maar allengs, en als door zijdegangen.
Belia 1.
De Stedehouder met zijn tegenwoordigheid,
Bié zelf de sterke hand aan zulk een trotsch beleid.
Apollion.
72o Wij zullen in den Raad zijn zin en voorstel hooren :
Hij veinze voor een poos, en geve in 't end de sporen
Aan 't opgeruide heer, verlegen om een hoofd.
Belial.
Aan 't hoofd hangt al de zaak. Hoe veel gij hun belooft,
Zij zullen zonder hoofd dien optocht niet beginnen.
Apollion.
725 Wat re.d gewonnen is, behoeft men niet te winnen.
Wie meest gekwetst wordt in zijn heerlijkheid en staat,
Dien geldt het eerst, die stapp' vooraan, en sla de maat
In zooveel duizenden !
Belial.
De billijkheid en reden
Vereeren hem dees' kroon ; doch eer we dieper treden,
730 Zoo laat ons al 't gevaar eerst wegen, niets bestaan,
Of al de Hofraad steek' hier zeif zijn zegel aan.
712. Door toeval v an ontelbr e vanen: doordien ontelbare zijden
ons toevallen, onze zijde kiezen. — 716. Wapen heeft hier de beteekenis
van zegel, en Belial verlangt bier van B e l z e b u b, wat hij, vs. 731, van
al den Hofraad verlangt.
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REI VAN ENGELEN.

Zang.
Hoe zien de hoffelijke gevels
Zoo rood ? hoe straalt het heilig licht
Zoo rood op ons gezicht,
Door wolken en bedroefde nevels ?
735
Wat damp, wat mist betrekt
Dat zuiver, nooit bevlekt,
En loutere saffier ?
Die vlam, dien glans, dat vier
740Van 't heldere Alvermogen ?
Hoe schijnt ons nu de diepe gloed
Der Godheid toe, zoo zwart als bloed ?
Die flus zoo klaar alle oogen
Verheugde ? Wie begrijpt, wie kent
Deze oorzaak, onder d'Engelsdommen,
745
Die, boven Adams element,
Nog flus op galm van kelen zwommen;
Op lucht van Geesten, in den glans,
Die galerij, en tin, en trans,
Gewelf van koor en hof verguidde,
750
En met een ziel van vreugd vervulde
Al wat hier boven leeft, en zweeft ?
Wie is er, die ons reden geeft ?
Tegenzang.
Toen wij, op Gabriels bazuinen,
Ontvonkten, en een nieuwe wijs
755
Aanhieven, God ten prijs ;
De rozegaarden, en de tuinen
Van 't Hemelsch Paradijs,
Door zulk een dauw en spijs
760 Van lof en zang verblijd,
Ontloken, scheen de Nijd
Van onder in te sluipen.
Een groot getal der Geesten, stom
En bleek en doodsch, ging, drom bij drom,
Misnoegend henedruipen.
765
De winkbrauw hing verslenst op 't oog.
Het gladde voorhoofd zette een rimpel.
De Hemelduiven, hier omhoog,
Onnoozel eerst, oprecht, en rimpel,
Aan 't zuchten sloegen, zoo het scheen;
770
Alsof de Hemel waar' te kleen
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Voor haar, toen Adam wierd verkoren,
En zulk een kroon den mensch beschoren.
Dees' smet ontstelt het oog van 't licht ;
Z'ontsteekt die vlam in Gods gezicht.
Wij willen ons nit liefde in 't midden van hun mengen ,
En deze oploopendheid weer tot bedaren brengen.
HET DERDE BEDRIJF.
LUCIFERISTEN. REI.

Luciferisten.
Hoe kan men in zijn waan zoo vroeg bedrogen worden !
Hoe is 't aired verkeerd ! wij schatten niemands Orden
780 Gelukkiger dan d'onze, in dit opgaande Rijk,
Ja, achten onzen Staat den Oppersten gelijk,
En onveranderlijk, en boven 't aardsch gezegend ;
Wanneer ons Gabriel met Gods bazuin bejegent,
En uit de gouden poort verbaast met dit gebod,
785 Hetwelk al 't Engelsdom versteekt van 't hoogste lot,
Hun uit den vollen schoot der Godheid eerst geschonken.
Daar leggen wij te laag, en zien de schoone vonken
En stralen van onze eere en heerlijkheid gebluscht ;
De gansche Hierarchy des hemels ongerust,
790 Den mensch, in top van Staat en macht, zoo trotsch verheven,
Dat wij, als slaven, voor zijn heerschappije beven.
0 onverwachte slag, en staatverwisseling!
Och! treurgenooten, zet u hier in eenen ring
In 't ronde! zet u bier te zamen ; helpt ons treuren
795 En zuchten : het is tijd ons feestgewaad te scheuren,
Te klagen; niemand kan ten minste ons dit verbien.
De blijdschap smilt, en zal nu d'eerste droefheid zien.
Helaas, helaas, helaas ! gebroeders, hemelreien,
Legt af uw hoofdsieraad ; verandert uw livreien,
800 En vroolijkheid in rouw ; slaat neer uw aangezicht,
Zoekt schaduwen als wij. De droefheid schuwt het licht.
Een ieder volge ons' stem, en bange jammerklachten.
Verdrinkt in jammer; zinkt in droevige gedachten !
Het klagen helpt, en zet de droefheid ook van 't hart.
805 Nu schept in kermen lust; het kermen heelt de smart.
Nu roept uit eenen mond, en vollegt ons misbaren :
Helaas, helaas, helaas ! waar is ons heil gevaren ?
R e i.
Wat weeklacht hoort men bier ? onaangename toon !
De hemel ijst hier af. Dees' lucht is niet gewoon
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810 Te hooren een muziek van druk op noten galmen
Door 't juichende geweif. Triomfen, kransen, palmen,
En harpen passen ons en snaren. Wat wil dit ?
Wie of bier hangends hoofds ineengekrompen zit,
Verlaten en bedrukt, en zonder noot beladen ?
815 Wie geeft hun treurens stof? wie kan dees' oorzaak raden ?
Mijn Reigenooten, volgt ! 't is noodig dat men vraag'
Naar d'oorzaak van hun leed, en deze donkre vlaag
Van droefheid, die den glans van onze pracht ontluistert,
Het licht van 't eeuwig feest benevelt en verduistert.
820 De hemel is een hof van weelde en vreugd en vree.
Hier nestelt aan dit dak noch rouw noch hartewee.
Mijn Reigenooten, volgt, en troost ze in hun bezwaren !
Luciferisten.
Helaas, helaas, helaas ! waar is ons heil gevaren ?
R e i.
Genooten van ons heil en blijdschap, broeders ! hoe ?
825 0 zonen van het licht ! hoe dus bedroefd te mod ?
Wie geeft u stof aldus te jammeren, te treuren ?
Gij hadt begonnen 't hoofd ten hemel op te beuren,
Te bloeien in den dag, die neerstraalt van Gods glans ;
De Hemel brocht u voort, om vlug, van trans in trans,
830 Van 't een in 't ander hof, te steigeren, te zweven,
In 't onbeschaduwd licht, vernoegd, verzaad te leven,
Op een gedurig feest, te smaken 't hemelsch mann'
Van Gods onsterflijkheid, in een gerust gespan
Van feestgenooten. Hoe ? dit voegt geen burgerijen
835 Van Englestad, o neen ; dit voegt geen Heerschappijen,
Geen Machten, Tronen, nog geen heerschend Hemelsdom !
Gij kropt uw droefheid in, en zit versuft en stom.
Laat hooren wat u deert ; ontdekt het uw gespelen.
Ontdekt uw hartkwetsuur, dat wij die mogen heelen.
Luciferisten.
840 Och, broeders ! vraagt ge nog met errenst, wat ons let ?
Gij hoort, zoowel als wij, wat Gabriel trompet :
Hoe wij, door 't nieuw bevel, van onzen staat vervielen
In eene slavernij der aarde, en zooveel zielen,
Als uit een luttel bloeds en zaads te spruiten staan.
824 Genooten van ons heil: 't woord genoot, in den zin van
„makker", wordt tegenwoordig zelden of nooit meer gebezigd, tenzij in
samenstellingen, als: deelgenoot, heilgenoot, mingenoot, speelgenoot, enz. — 825. Bedroe fd te m o e: bedroefd in uw gemoed.

LUCIFER.

257

845 Wat is bij ons alre6 mishandeld of misdaan,
Dat God een waterbel, vol wind en lucht geblazen,
Verheft om d'Engelen, zijn zonen, te verbazen ?
Een basterdij verheft, gevormd uit klei en stof?
Wij waren pas gewijd tot pijlers van zijn hof,
850 Bekleedden onzen plicht als trouwe rijksgenooten,
En worden op een sprong gebannen, en gestooten
Uit deze waardigheid, verdrukt te streng en straf;
De handvest en het Recht, dat ons de Godheid gaf,
Wordt ingetrokken, en, in stede van regeeren
855 Met God en onder God, zal Adam triomfeeren,
En heerschen, in zijn bloed en afkomst, onbepaald.
De Zon der Geesten is te plotseling gedaald.
Och, lotgenooten ! volgt ons' droefheid en misbaren ;
Helaas, helaas, helaas ! waar is ons heil gevaren ?
Rei.
86o Ontstelt ge u om den last van God en Gabriel ?
Dit schijnt een razernij. Wie durf het hoog bevel
Berispen r Wie verwaand de Godheid wederstreven ?
Wij zijn gehouden, God zijn Recht en eer te geven,
Te rusten in zijn wet. Wie treedt hier in geschil
865 Met Gods Almogendheid ? zijn wenk en woord en wil
Verstrekke ons eene wet en maat en vasten regel.
Wie tegenspreekt, die breekt des Allerhoogsten zegel.
Gehoorzaamheid behaagt den Heerscher in dit Rijk
Veel meer dan wierookgeur, en goddelijk muzijk.
870 Gij zijt [och, weest zoo trotsch en hoog niet in uw wapen !]
Tot onderdanigheid, tot heerschen min, geschapen.
Och, medebroeders ! staakt dit kermen en geklag,
En buigt u onder 't juk van 't eenig hoofdgezag.
Luciferisten.
Zegt Hever : onder 't juk van grimmelende mieren.
Rei.
875 Wanneer het Hem behaag', moet gij u laten stieren.
Luciferisten.
Wat hebben wij verbeurd ? geeft reden en bescheid 1
845. Mish and el d: misdreven. — 847. Verb a z e n: staat hier in den
zin van: cons t e r n a r e, met droefheid slaan, ontstellen, 't Eng. to a b ash,
waarin het ook bij Kiliaen voorkomt. — 851. Op e en spr ong. eensklaps,
op 't onverwachtst. — 871. Lees : geschapen, minder om te heerschen, dan
om onderdaan te zijn.
17
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Rei.
Verbeurd ? gij kwetst Gods kroon door ongeduldigheid.
Luciferisten.
Wij klagen van verdriet, en enkel ongenoegen.
Rei.
In stee van uwen wil gerust naar God to voegen.
Luciferisten.
88o Wij steunen op het recht, ons wettig toegestaan.
Rei.
Uw recht en handvest blijf' de Godheid onderdaan.
Luciferisten.
Hoe kan de meerder voor een minder zich verneeren ?
Rei.
Die zich gelaten stelt. God dienen is regeeren.
Luciferisten.
Gewillig, zoo de mensch regeere daar beneen.
Rei.
885 De mensch leeft met zijn lot vernoegd, al is het kleen.

Luciferisten.
Den mensch is boven dat een hooger lot beschoren.
Rei.
Na menige eeuwen wordt zijn opgang eerst geboren.
Luciferisten.
Een eeuw beneden is omhoog een oogenblik.
Rei.
Het ga, zoo 't wil, zoo 't moet, zoo d'Oppermacht dit schikk'.
Luciferisten.
890 Men had ons nutter dees' geheimenis gezwegen.
883. Die zich gelaten s t e l t: wanneer hij berustend is. — 887, 888. Te
dezer plaatse valt de redeneering van de go e d e Engelen wat zwak en is de
terecbtwijzing, bun door de Luciferisten gegeven, volkomen gegrond.
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Rei.
De Godheid openbaart haar hart, tot u genegen.
Luciferisten.
Nog milder tot den mensch; zij zet hem boven aan.
Rei.
Verknocht met Gods natuur, een wonderlijk bestaan !
Luciferisten.
Och, Engelsdom ! woti God zich paren met uw wezen !
Rei.
895 Wat God behaagt en schikt, dat wordt met recht geprezen.
Luciferisten.
Hoe heeft hij 's menschen peil alreê zoo hoog gemerkt !
Rei.
Het is al wel, al goed, wat God bepaalt en werkt.
Luciferisten.
Hoe wil de mensch de kroon der Engelen verdooven !
Rei.
Alle Englen zullen God in 't lichaam zien en loven.
Luciferisten.
900 Zij zullen slijk en stof aanbidden in het stof?
Rei,
Bewierooken Gods naam, met geur, en prijs, en lof.
Luciferisten.
Den mensch bewierooken, van hooger hand gedwongen ?
APOLLION. BELIAL. REI.

Apollion.
Zij mompelen alree ! gij hoort een strijd van tongen.
891. Het bewijs der genege nh e i d wordt hier niet in de geheimenis
gesteld, maar in het op enb aren daarvan — 893. Ee n wonderlijk
besta an: wonderl ij k staat hier niet in den zin van: zonderling, maar
van bewonderenswaardig, een woord, dat in Vondels tijd nog ver to
zoeken was.
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Belia 1.
Wat scharen treuren hier, gedompeld in den rouw,
905 De sluiers om de borst en lenden ! niemand zou
Begrijpen, dat men dus, in 't midden van de Geesten,
Op 't eeuwige banket en d'endelooze feesten,
Kon treuren, zaag' men niet dit jammerlijk getal
Verslensen van verdriet. Wat ramp, wat ongeval
910 Ontstelt ze ? Broeders, hoe ? wat 's d'oorzaak van dit kermen ?
Beleedigt iemand u ? men zal uw Recht beschermen.
Wat deert de Broeders ? spreekt 1 laat hooren, wat u deert.
Rei.
Zij klagen, dat de staat der menschen triomfeert
Door Gabriels bazuin, en opstijgt boven d'Engelen ;
915 Dat God zijn wezen wil met Adams wezen strengelen,
De Geesten onderworpt het menschelijk gebied.
Daar hoort gij, kort en klaar, den grond van hun verdriet.
Apollion.

Zoo groot een ongelijk valt lastig te gedoogen.
Beli a 1.
Het overtreft bijkans ons' krachten en vernaogen.
920

Re i.
Wij bidden, dat gij Loch dien twist met ons beslecht.
Apollion.
Wat raad ? Hoe paait men hen ? Zij steunen op hun Recht.
Rei.
Wat Recht ? die wetten geeft, vermag de wet te breken.
Apollion.
Hoe kan rechtvaardigheid een onrecht oordeel spreken ?
Rei.
Bestraf Gods oordeel eens, en schrijf hem wetten voor.

Belial.
925 De vader leer' het kind hem volgen op zijn spoor.
909. V ers len s en : verkwijnen.
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Rei.
Zijn spoor te volgen, is hetzelve als Hij te willen.
A p ollion.
Verandring van Gods wil veroorzaakt dees' geschillen.
R e i.
Hij zet den eenen van, den andren op den troon ;
De minder waardste wijk' voor eenen waarder zoon !
B eli a 1.
930 Gelijkheid van gent de Godheid best zou passen ;
Nu durf de duisternis het Hemelsch licht ontwassen.
De kinders van den nacht braveeren zelfs den dag.
Rei.
Wat ademhaalt, met recht den Schepper danken mag,
Die elk zijn wezen gaf, en mindre en meerder waarde.
935 Wanneer het hem belieft, zal 't element der aarde
Veranderen in lucht of water of in vier ;
De Hemel zelf in aarde, een Engel in een dier,
Een mensch in Engleschijn of onbegrepen wonder.
Een macht regeert het al, en keert het bovenste onder;
940 Wat d'allerminste ontvangt, is loutere gent,.
Hier geldt geen willekeur; bier komt vernuft te spa.
In d'ongelijkheid is Gods heerlijkheid gelegen.
Zoo zien we tegens 't lichtst het zwaarste zwaarder wegen.
Dus steekt het schooner of op 't schoon; de kleur op kleur;
945 De diamantsteen op turkoosblauw ; geur op geur;
Het sterke op flauwer licht ; gestarrent tegens starren.
Ons schikken is den Staat van dit Heelal verwarren,
Misschikken al wat God geschikt heeft en beleid;
En wat het schepsel schikt, dat is wanschapenheid,
950 In 't allerminste lid. Men staak' dit murmureeren.
De Godheid kan den Staat van 't Engelsdom ontberen.
Zij is met niemands dienst beholpen. Eeuwig rijk
En heerelijk, behoeft zij wierook noch muzijk,
Noch geur, haar toegezwaaid, noch lof, haar toegezongen.
955 Ondankbre Geesten ! zwijgt ; betoomt uw snoode tongen !
Gij weet Gods reden niet ; genoegt u met uw lot,
En onderwerpt u Gods en Gabriels gebod !
947. Versta: indien wij ons gingen belasten met het beschikken of besturen
der zaken van 't Heelal, zouden zij geheel in de war loopen.
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Ap °Ilion.
Is dan de Staat en 't lot der Geesten onbestendig ?
Zoo staan ze glibberig, zoo zijn ze alreede ellendig !
Rei.
960 Omdat een minder zal regeeren in dit Rijk ?
Wig blijven die we zijn ; geschiedt ons ongelijk ?
Belial.
Zij zijn de naaste aan God, hun toeverlaat en vader.
En lagen Hem aan 't hart; nu lett een minder nader.
Re i.
Zich over 's anders heil bedroeven, is gebrek
965 Van liefde, en riekt naar nijd en hoogmoed. Laat dees' vlek
Op Englezuiverheid en louterheid niet kleven.
Elkandre, in eendracht, liefde en trouw voorbij te streven,
Behaagt den Vader, die het al in orden schiep.
Belial.
Zij houden d'orden, daar de Hemel hen toe riep ;
970 Maar kunnen traag verstaan des menschen slaaf te worden.
Rei
Dat 's ongehoorzaamheid ; zoo spatten ze uit hun Orden.
Gij ziet, hoe 't Hemelsch heir, geharrenast in 't goud,
En in 't gelid gesteld, zijn beurt en schildwacht houdt ;
Hoe deze star gedaald, en gene, in top daar boven,
975 De klaarste een minder klare in luister kan verdooven ;
Hoe d'eene een kleiner ronde, en d'andre een grooter schrijft ;
De laagste Hemel snelst, de hoogste langzaam drijft ;
En evenwel verneemt ge, in deze oneffenheden
Van ambten, licht en kreits en stand en trant en treden,
98o Geen tweedracht, nijd, noch strijd ; des Albestierders stem
Geleidt dit maatgezang, dat luistert scherp naar Hem.
Belia 1.
't Gestarrent blijft in staat, daar God het in wofi scheppen.
Behaagde 't Hem, den Staat der Englen niet te reppen,
Zij weken geen gestarnte, in eendracht, noch in peis,
985 Noch steurden met geklag de rust van dit paleis.
R e i.
Zie toe, en wacht u wel, deze ongenoegt te stijven.
986. 0 ngen o e g t: ongenoegen, misnoegen,
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Apollion.
Wij wenschen, dat Bees' lucht en wolk mag overdrijven,
Eer ze uitberste, en 't gewest des Hemels zette in vier.
Zij groeien in getal. Wie stilt ze ? Wie komt hier ?
LUCIFERISTEN. BELZEBUB. REI.

Luciferisten.
990 Helaas, helaas, helaas ! waar is ons heil gevaren ?
Belzebub.
't Gaat wel; wij groeien aan ; onze Engelen vergaren,
En steken, vol misbaar, de hoofden vast bijeen.
Wat port u, Engleburg met kermen en gesteen
T'ontrusten ? Kan de bloem der zaligheid verslensen ?
995 Gerust bezitten al wat eenig Geest kan wenschen
Van God, den zegenaar, vernoegt u dat nog niet ?
Zoo staat ge u zelfs in 't licht, en koestert een verdriet,
Waarvan ik d'oorzaak noch beseffen kan, noch raden.
Houdt op van kermen ! scheurt veldteekens, en gewaden
'coo Niet langer, zonder reen, maar heldert uw gezicht
En voorhoofd met een straal, o kinders van het licht!
De schelle kelen, die met zang de Godheid danken,
Zien om, en belgen 't zich, omdat gij valsche klanken
En basterdtonen mengt in 't goddelijk muzijk.
1005 Uw bittre weeklacht steurt de maat van 't Hemelrijk.
't Gewellef huilt u na. De rouwgalm, in den hoogen
Gestegen, rolt al voort, van d'eene in d'andre bogen ;
En zonder misdaad wordt, door zulk een ongeluid,
De wasdom van Gods naam en glorie niet gestuit.
Luciferisten.
1010 Heer Overste, op wiens wenk ontelbre keurebenden
Zich wapenen ! gij komt van pas, om onze ellenden
Te zalven, en den smaad en onverdienden hoon
Te schutten door uw macht. Zal Gabriel de kroon
Der heilige Engelen op 't hoofd van Adam zetten,
1015 Door Adams erfgenaam Gods eerstelingen pletten ?
991, 992. Deze regels zegt Belzebub tegen Apollion en Belial, of wel ter
zijde. — 993. Hier wendt zich Belzebub tot de Luciferisten. — moo. Helder t
u w ge z i c h t: helde r en staat hier voor : ophelderen, verklaren. —
1003. Belgen 't zich: de uitdrukking zich jets belgen hebben wij
reeds meer ontmoet. — ioo8. 0 n g elui d: wangeluid. — low, I I I I. 0 v e r st e,
op wiens wenk ontelbre keurebenden zich wapenen: zie vs.
669. -- 1013. Schutten: weren.
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Wij waren nutter niet geschapen, eer de zon
Te wagen steeg en licht den Hemel geven kon.
De Godheid koos vergeefs de Geesten tot trouwanten
Van 't onbeweegbre Hof, indien Ze zich woil kanten
1020 En spitsen tegens 't Recht der Geesten, zonder schuld
Tot wederstand getergd, uit hood en ongeduld.
Wij juichten, in den lof der Godheid opgetogen,
Aanbaden, wierookten met schalen, neigden, bogen
Onze aangezichten neer. De Hemel gaf gehoor,
1025 Verslingerd op den dans des galms, van koor in koor,
Ja, smolt van voile vreugd op tongmuziek en harpen ;
Toen Gabriels bazuin zich plotseling kwam werpen
Met dezen donderslag in 't midden van Gods eer ;
Daar lagen wij verbaasd, verstrooid, verdrukt ter neer.
1030 De blijdschap gaf den geest. De zwangre kelen zwegen.
De jongstgeboren streek de kroon, den staf, den zegen ;
En d'oudste zoon, onterfd bij d'Oppermajesteit,
Gemerkt bleef voor een slaaf! Dat valt gehoorzaamheid,
Godvruchtigheid, en liefde, en trouwe, uit Gods trezoren
1035 Ten deele, dompelt haar in rouwe, ontvonkt den toren,
En wraakzucht, om den mensch, uit een gerechten haat,
Te smoren in zijn bloed, eer hij der Englen Staat
Verplette, en zij, geboeid als snoode en arme slaven,
Gedwongen worden naar zijn zweep en wil te draven ,
1040 Gelijk hij daar beneen de dieren houdt in dwang.
Heer Overste ! gij kunt der Geesten ondergang
Verhinderen, en bij hun handvest hen bewaren :
Beschut ze door uw macht; wij staan gereed, uw scharen,
Uw standerd, en uw heer te volgen ; trek maar aan !
1045 't Is eerlijk, voor zijn eere, en krone, en Recht te staan.
Belzebub.
Mij deert uw ongelijk, o Koning aller Heeren !
Verhoé dit liever. Geef geen stof tot muitineeren,
Noch tweedracht. Geef geen stof tot wederspannigheid.
Wat raad ? Hoe stil ik u en d'Oppermajesteit ?
Luciferisten.
1050 Zij kwetst het heilig Recht, aan d'Engelen geschonken.
Belzebub.
Het Recht te kwetsen kan den onderzaat ontvonken,
1045. Eerlijk eervol, glansrijk. — 1047. Muitineeren: muiten,
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Een vier ontsteken, daar de lucht of branden zou.
0, averechtschen loon van onbevlekte trouw!
Hoe zullen wij ons best in dees' vertwijfling dragen ?
Luciferisten.
1055 Men trooste zich, een kans, een stouten sprong, te wagen.
Belzebub.
Waartoe zich zelfs gewaagd ? men ga een zachter gang.
Luciferisten.
Hier geldt alleen geweld, en kracht, en wraak, en dwang.
Belzebub.
Men kon, waar 't mogelijk, een veilig middel kiezen.
Luciferisten.
Met uitstel zal men bier niet. winnen, maar verliezen.
Belzebub.
1060 Men geef zijn ongelijk met reden te verstaan.
Luciferisten.
De reden heeft hier uit; men zet ons onderaan.
Belzebub.
Met smeeken mocht gij best en eerst uw wensch verwerven.
Luciferisten.
Het stuk ontdekken, is den handel glad bederven.
Belzebub.
Men kan dien aanslag nauw ontveinzen voor het licht.
Luciferisten.
1065 Wij groeien machtig aan, en staan in evenwicht.
Belzebub.
De kans begunstigt hen, die met Gods Veldheer vechten.
Luciferisten.
Hier is met sufferije en schrik niet uit te rechten.
1052. A f: van. — 1053. 0 averechtschen loon: Vondel geeft meer-

malen, gelijk hier, op 't voorbeeld van 't Latijn, aan den vocativus den
vorm van den accusatief.
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LUCIFER.
Belzebub.
Wat zeit Apollion bier toe, en Belial ?
Luciferisten.
Zij trouwen onze zijde en sterken het getal.

Belzebub.
1070 Hoe heeft men dit verhaast? het is nu ver gekomen.
Luciferisten.
De Hemel vloeit ons toe vanzelf met voile stroomen.
Belzebub.
Betrouwt u op geen heer vol lichte weifelaars.
Luciferisten.
Wij zien alre6 meer kans en voordeel, min gevaars.
Belzebub.
Wie reukeloos begint, beroem' zich van geen voordeel.
Luciferisten.
1075 Aan d'uitkomst hangt het al, voor d'uitkomst dwaalt het oordeel.
Dit gansche leger eischt u tot een opperhoofd
En leidsman op dien tocht.
Belzebub.
Maar wie is zoo beroofd
Van zinnen, dat hij uw gerechtigheid verdadig',
En 's Hemels heerkracht terge ? Ei, weest u zelfs genadig !
1080 Verschoon me van dien last ; ik kieze geene zij.
Men legge met verdrag deze ongelijkheid bij.
R e i.
Gebroeders ! geeft gehoor. Houdt boven aan met smeeken
Bij God, door middelaars ; men wint met tusschenspreken
Gemakkelijker veld dan door dien steilen weg
1085 Van oproer. Handelt koel, met raad en overleg.
Wij willen te gelijk uw Recht omhoog verweren.
Bedaart ; gij kwetst de kroon van God, den Heer der Heeren !
Luciferisten.
En gij ons' wettigheid : verstout u hooger niet.
Heer Belzebub 1 aanvaard dit wettige gebied,
1090 En zet de heiren schrap ; wij volgen u te gader.
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Belzebub.
0 ijveraars, bedenkt, bedenkt u liever nader !
Ik wil u voortreen naar den troon van 't groot paleis.
En ons' gerechtigheid bemiddelen door peis
En onderling verdrag ; gewillig, onbedwongen.
R e i.
1095 Houdt stil, houdt stil ! gij wordt van Michael besprongen.
MICHAEL. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.

Micha el.
Waar zijn we ? wat gedruisch verneemt men bier alree ?
Dit schijnt een hof van twist en oproer, niet van vree,
Gehoorzaamheid en trouw. Prins Belzebub ! wat reden
Beweegt u, als een hoofd van wederspannigheden,
1 wo Dien oploop, zwanger van een goddeloos verraad,
Te stijven tegens God, ons aller toeverlaat ?
Belzebub.
Genade, o Michael ! gewaardig ons te hooren,
Eer gij een vonnis velt, uit ijverigen tooren,
Ter eere van Gods Naam. Belast ons met geen schuld !
Michael.
1105 Ik zal uw onschuld dan aanhooren met geduld.
Belzebub.
De t'zamenrotting van zoo menig duizend troepen,
Gesteurd om 't hoog gebod, ten rijkstroon uitgeroepen,
Op Gabriels bazuin, vereischte een tusschenspraak,
Tot slissing van dien brand ; waarom ik van hun zaak
III 0 En klachten kennis koom te nemen, om het muiten,
Bij alle middelen en mooglijkheen, te stuiten ;
Zij varen echter voort, al razende en ontzind
Aan 't hollen, buiten spoor, en dringen 't klachtbewind
Met kracht ons op den hals Ik poog de macht te scheien,
1115 [Laat tuigen van mijn trouw dees' Godgetrouwe Reien I],
Te raden, hunne klacht te storten voor Gods stoel ;
Maar ijvre vruchteloos, in 't midden van 't gewoel
1102. Gewaardig ons te hooren: evenals in 't Fr. daignez nous
ecouter. Gewaardigen is dignari. Zie Km. in v. Hier wordt het
w.w. onz. gebezigd: later (vs. 1573) actief. — 1105. 0 n s chuld: staat hier

wederom in den zin van: „verontschuldiging," evenals hierboven in 't
Berecht.
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En oproer, als een zee ten hemel toe verbolgen.
De Veldheer tree nu voor: wij staan gereed to volgen,
Indien hij middel ziet tot slechting van 't geschil.
Michael.

Wie durf zich tegens God en Zijnen heilgen wil
Verzetten? wie dus stout den oorlogsstanderd planten,
In 't koninkrijk van peis ? Indien ge door gezanten
Wilt handelen omhoog, tot voorstand van uw lot,
1125 Wij willen uwen zoen bemiddelen bij God;
Of anders, wacht uw hoofd! dit zal u niet gelukken.
Luciferisten.
Zoudt gij met wapenen ons heilig Recht verdrukken ?
Zij zijn den Veldheer niet tot zulk een eind betrouwd.
Wij steunen op ons Recht; Rechtvaardigheid is stout.
Michael.
113o D'inspanner tegens God is allerminst rechtvaardig.
Luciferisten.
Wij dienen God; Hij kenne ons tot zijn diensten waardig ,
De Hemel blijve maar in zijnen eersten stand !
Men stell' geene ambtenaars van 't Hemelsch Vaderland
Beneden 't aardsch geslacht: dat staat de Hierarchijen,
1135 De Tronen, Machten, hooge en lage Heerschappijen
Der Geesten, Englen, en Aartsenglen nimmermeer
Te lijden ; neen, geenszins; al zoude uw bliksemspeer
Doorstooten borst aan borst, en d'allertrouwste harten ;
Wij laten ons geenszins van Adams afkomst tarten.
Michael.
1140 Ik wil, dat elk vertrekke, op 't wenken met mijn hand.
Hij kant zich tegens God en Godheid, wie zich kant
Meineedig tegens ons. Vertrekt naar uwe vanen.
Dat past soldaten, en gehoorzame onderdanen
Des Hemels. Wat geweld, wat moedwil drijft men hier !
1145 Wie anders ooreloogt dan onder mijn banier,
Beoorloogt God, en is een vijand van Zijn Rijken.

1130. D'inspanner tegens God: een inspanner is: iemand, die
een gespan of aanslag smeedt. 't Woord, hoezeer thans in onbruik, is klaar
en juist.
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Luciferisten.
Wie op zijn Recht staat, hoeft voor geen geweld te wijken .
Naturelijk is elk beschermer van zijn Recht.
Michael.
'k Gebiede u, dat ge fluks de wapens nederlegt ;
1150 Door t'zamenrotten wordt uw eer en eed geschonden.
Luciferisten.
Natuur heeft d'Engelen door eenen band verbonden,
Elkandre bij te staan ; ook wordt niet een alleen
Geraakt in dit geschil, maar 't raakt ons in 't gemeen.
Michael.
Zoudt gij met wapenen den Hemel dan beroeren ?
1155 Die zijn u niet betrouwd, om tegens God te voeren.
Misbruikt ge uw macht, zoo vreest des Allerhoogsten macht !
Luciferisten.
De Stedehouder wordt alle oogenblik verwacht.
Hij is in aller ijl gedagvaard en ontboden.
Wij willen al op een, en Goden tegens Goden
1160 Opzetten, liever dan van ons' gerechtigheid
Aftreden door geweld.
Michael.
Zoo groot een onbescheid
Verwacht ik nimmermeer van 's Hemels Stedehouder.
Luciferisten.
Het zweemt naar onbescheid, een eersteling, een ouder
Te stellen onder 't juk des jongsten, als een knecht.
1165 Dat d'Engel de natuur der Engelen bevecht',
En tegens zijns gelijk, in staat, en aard, en wezen,
De wapens voere, wordt met onbescheid geprezen.
Michael.
Hardnekkige aard ! gij zijt geen zonen meer van 't licht,
Maar eer een basterdslag, dat voor geen Godheid zwicht.
1170 Gij tergt den bliksemstraal, en onverzoenbren toren ;
Volhardt ge, wat een ramp en val is u beschoren !
1159. Goden tegens Goden: vergelijk de noot op vs. 257. —
II6i. Onbescheid: onbescheidenheid.— II67.Wordt met onbescheid
ge p r e z en : evenals men nu nog zeggen zou : wordt van onbescheidenheid
getaxeerd.
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Gij luistert naar geen raad, noch onderwijs ; laat zien
Wat d'Allerhoogste stem ons boven zal gebién.
Welaan, ik wil, dat zich d'oprechte en vrome Reien
1175 En scharen daadlijk van rebelle rotten scheien.
Luciferisten.
Laat scheiden al wat wil ; wij houden ons bijeen .
Michael.
Getrouwe Reien, volgt Gods Veldheer !
Luciferisten.
Trekt vrij been !
BELZEBUB. LUCIFER. LUCIFERISTEN.

Belzebub.
De Veldheer vaart naar God, om over u te klagen.
Schept moed ! Vorst Lucifer, gestegen op zijn wager,
1 1 8o Wordt herwaart aangevoerd. Gij moet u kort beraln.
Een heerkracht, zonder hoofd, kan nimmermeer bestaan.
Wat mij belangt, die last valt mij te zwaar te tillen.
Lucifer.
De gansche Hemel waagt en dreunt van uw geschillen.
De keurebenden staan gereten en gedeeld,
1185 Het oproer slaat al voort. De hooge nood beveelt
Hierinne te voorzien, en onheil voor te komen.
Luciferisten.
Heer Stedehouder, wijk en toevlucht aller vromen !
Wij hopen nimmermeer, dat gij, als Michael,
Den hals van 't Engelsdom, tot eene voetschabel
1190 Van Adams afkomst, zult verwerpen en verdoemen,
En zulk een smaad, en hoon vergulden en verbloemen
Met schijn van billijkheid, en stijven door uw macht
Den opgang van den mensch, een grof, een aardsch geslacht.
Wat wierook schenkt hij toch den schaars van hem gezienen ?
1195 Waarom belast men ons een snooden worm te dienen,
Te dragen op de hand, te luistren naar zijn stem ?
Schiep God de hemelen en Englen slechts om hem,
Wij waren nutter nooit geschapen noch geworden.
Ontfarm u, Lucifer ! Gedoog niet dat onze Orden
1200 Zoo laag vernederd werde, en zonder schuld verzink',
De mensch, gelijk een hoofd der Englen, strale en blink',
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In 't ongenaakbre licht, waarvoor de Serafijnen,
Al bevende van angst, als schaduwen, verdwijnen.
Indien gij u verneert zoo groot een ongelijk,
1205 Tot voorstand van ons Recht, to slechten in dit Rijk ;
Wij zweren uwen arm eendrachtig t'onderstutten.
Aanvaard dees' heirbiji ; help, och help ons Recht beschutten !
Wij zweren u met kracht, in voile majesteit,
Te zetten op den troon, aan Adam toegeleld.
1210 Wij zweren uwen arm eendrachtig t'onderstutten,
Aanvaard dees' heirbijl! help, och help ons Recht beschutten !
Lucifer.
Mijn zonen, op wier trouw geen vlek van ontrouw hecht,
Al wat de Godheid wil en van ons eischt, is recht.
Ik ken geen ander Recht, en stutte, als Stedehouder
1215 Der Godheid, zijn besluit en raadslot met mijn schouder.
Den schepter, dien ik voer, ontving mijn rechte hand
Van zijne Almogendheid, als een genadepand
En teeken van Gods gunst en liefde tot ons alien.
Is nu zijn hart en zin op Adam juist gevallen,
1220 En lust het hem den mensch, in voile heerschappij,
Te zetten bovenaan, en, boven u en mij,
Te kronen, schoon we nooit in onzen plicht bezweken ;
Wat raad hiertoe ? Wie wil dat raadslot tegenspreken ?
Indien hij Adam nog een zelve heeriijkheid,
1225 En d' Engelsche natuur gelijk, had toegeleld,
Dat waar verdragelijk voor alle hemeltelgen,
Gesproten uit Gods stam : nu mochten zij 't zich belgen,
Zoo belgzucht geene vlek omhoog gerekend waar.
Maar hoe men 't vat, dit loopt van wederzij gevaar,
1230 Hetzij men zwichte uit schroomte, of moedig wederstreve ;
Ik wensche dat hij u dees' bellegzucht vergeve.
Luciferisten.
Heer Stedehouder ! ei, aanvaard dien heirstaf toch,
En handhaaf 't heilig Recht ; wij volgen in uw zog.
Wij volgen, streef vooruit op uw gezwinde veeren !
1235 Wij willen sneuvlen, of zeeghaftig triomfeeren.
Lucifer.
Dit strijdt met onzen eed , en Gabriels gebod.
1228. Belgzucht: oproerigheid. Wij zien hier en drie regels verder het
woord in twee vormen bezigen.
T231. Bellegzucht: muitzucht.
1236. D i t : het krijgvoeren tegen Gods raadslot.
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Luciferisten.
Dat strijdt met God, en zet het menschdom boven God.
Lucifer.
Laat God zijn eer en stoel en majesteit bewaren.

Luciferisten.
Bewaar uw eigen stoel , wij willen, als pilaren,
1240 U stutten, en den staat der Engelen meteen.
Geen mensch zal onze kroon, Gods kroon, met voeten trail!
Lucifer.
De Veldheer Michael, gewapend onder 't zegenen
Van boven, wil ons fluks met al zijn heir bejegenen.
Zijn heirkracht bij uw macht, wat is 't een groot verscheel!
Luciferisten.
1245 Is 't geene helft, gij sleept een staart van 't derde deel
Der Geesten mede, indien ge u geeft op onze zijde.
Lucifer.
Dan is de kans gewaagd, ons' gunst verloren bij de
Verdrukkers van uw Recht.
Luciferisten.
De moed, de dapperheid,
De hoon, de smaad, de spijt, de wanhoop, het beleid,
1250 De wraak, het ongelijk, niet anders te beslechten,
En wat bier aanhangt, zal ons stijven onder 't vechten.
Belzebub.
Wij hebben 't heilig Rijk alleen in onze macht.
Wat raadslot men besluit', de wapens geven 't kracht
En nadruk, zoo wij slechts ons in slagorden stellen!
1255 Wat nu nog weifelt, straks op onze zij zal hellen.
Lucifer.
Ik troost me dan, geweld te keeren met geweld.
1237. Dat: het raadslot zelf. — 1245. Een staart van 't derde
d e e 1: het derde deel, als een staart. Vergelijk bier het aangehaalde uit
de Openbaring in 't Berecht. — 1247. Bij de: een stoute wijze van
het rijm aan te brengen, die bier geen slechte werking doet, doch over 't
algemeen geen navolging verdient.
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Belzebub.
Zoo stijg de trappen op, o allerbraafste Held !
Heer Stedehouder ! stijg dien troon op, dat we u zweren.
Lucifer.
Vorst Belzebub ! getuig, en gij, doorluchtste Heeren !
1260 Apollion, getuig ! getuig, Vorst Belial !
Dat ik, uit nood en dwang, dien last aanvaarden zal,
Tot voorstand van Gods Rijk, om ons bederf te keeren.
Belzebub
Nu brengt den standerd voort, dat wij den standerd zweren :
Getrouwigheid aan God en onze Morgenster.
Luciferisten.
1265 Wij zweren te gelijk bij God en Lucifer 1
Belzebub.
Nu brengt het wierookvat, gij Godgetrouwe scharen !
Bewierookt Lucifer met wierookkandelaren,
En schalen, rijk van geur ! Verheerlijkt hem met licht,
En glans van fakkelen ! Verheft hem met gedicht,
1270 Gezangen en muziek, bazuinen en schalmeien !
Het voegt ons, hem aldus met staatsie te geleien.
Heft op een heldren toon,
Ter eere van zijn kroon !

1275

1280

1285

Luciferisten.
Op ! trekt op, o gij Luciferisten !
Volgt dees' vaan.
Rukt te hoop al uw krachten en listen !
Trekt vrij aan.
Volgt dezen God, op zijn trommel en trant.
Beschermt uw Recht en Vaderland !
Helpt hem Michaels heirkrachten stuiten ,
Houdt nu moed !
Helpt den Hemel voor Adam nu sluiten
En zijn bloed !
Volgt dezen Held, op zijn bazuin en trom.
Beschut de kroon van 't Engelsdom ! —

1272. Heft op: heft aan.— 1278. Volgt dezen God, op zijn tromm el en t r an t: de bedoeling is: volgt dezen God, als aanvoerder, op de
maat van zijn krijgsmuziek. De uitdrukking op zijn trommel en t ran t,
die wel eenigszins vreemd, doch hoogst bevallig en sierlijk klinkt, heeft
dezelfde kracht als later vs. 1284 op zijn b a z u i n en t r o m.
VONDEL VI.

18

274

1290

LUCIFER.
Ziet, ai ziet nu de Morgenster blinken I
Voor die pracht
Zal des vijands banier haast verzinken,
In den nacht ;
Wij met triomf kronen God Lucifer,
Bewierookt hem; en zijne Ster !
REI VAN ENGELEN.

I295

I 300

1305

1310

1315

Zang.
Waar zijn we toe gekomen,
Dat 's Hemels burgertwist
De regimenten splitst,
En 't zwaard is opgenomen,
Te zinneloos en blind ?
Wie is er van ons' benden,
Hij sneuvelt of verwint,

Gelukkig ? die d'ellenden
Van hunne broedren zien,
En Rijks- en Reigenooten ?
Of die verwonnen vlien,
In ballingschap gestooten ?
0, zoons van eënen God,
Waartoe verdwaalt uw lot !
Tegenzang.
Helaas ! waartoe verdwalen
De Geesten ? wat verleidt
Hen, uit de zekerheid
Van hunnen Staat en palen
Te spatten, zonder nood ?
Zich op het spits te wagen ?
Ons' weelde was te groot,
Te dertel om te dragen ;
De Hemel niet genoeg
Om Engelen te paaien ;
De Nijdigheid most vroeg
Dit zaad van oorlog zaaien,
In 't vreedzaam Vaderland.
Wie lett dien twist aan band ?

1298. H ij sneuvelt of verwint: om 't rijm wordt hier de indicat.
gebezigd. Beter ware: hij sneuvele of verwinne. — 1315. Om Engelen te paaien: paaien heeft hier zijn oorspronkelijke beteekenis van
voldoen, 't Fr. payer.
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Toezang.
Is dit krijgsvier niet te smoren,
Door een macht van hooger hand,
Wat wil blijven in zijn stand ?
Staatzucht zal alle Orden storen ;
Hemel, aarde, zee en strand
Zullen staan in lichten brand.
Staatzucht, door het triomfeeren
Als gewettigd, zal verwoed
God en alle macht braveeren.
Staatzucht kent noch God, noch bloed.
HET VIERDE BEDRIJF.
GABRItL. MICHAEL

Gabriel
D E gansche Hemel gloeit, in eenen lichten brand
Van oproer en verraad. 'k Verdaag u, als Gezant
Van God en zijnen stoel, nu daadlijk op te trekker.
Met eenen gloed van vier en ijver deze vlekken
Te branden uit Gods naam, en 't zuiver Hemeisdom.
1335 Vorst Lucifer braveert ; hij roert trompet en trom.
1330

Michael.
Is Lucifer, helaas ! in zijne trouw veranderd ?
Gabriel.
Des Hemels derde deel heeft reede zijnen standerd,
Die valsche Morgenster, gezworen, zijnen troon
Bewierookt, als een God, en met een lastertoon
1340 Van goddeloos muziek hem eere toegezongen ;
Zij komen herwaarts aan in voile kracht gedrongen,
En dreigen schrikkelijk, de poort van 't wapenhuis
Te rammen met geweld. Een woest, een wild gedruisch
Van onweer buldert vast, van boven en van onder.
1345 Het weerlicht, stormt, en raast. De bliksem en de donder,
In arbeid, schudden vast de pijlers van ons Hof.
Men hoort geen Serafijns, noch wedergalm van lof;
Een ieder zit in druk gedompeld over d'ooren.
Dan zwijgen plotseling, dan huilen al de kooren
1350 Der Engelen, van druk en medelijden, om
Den blinden afval van 't gezaligd Engelsdom,
1335. V orst Lucifer braveer t: steekt dreigend het hoofd op.
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En d'Engelsche natuur. 't Is meer dan tijd om heden
Te kwijten uwen plicht, en op uw heilige eeden,
[Die gij, als Veldheer, op het punt des bliksems zwoert,
1355 Bij God en zijnen naam] te passen.
Michael.
Wat vervoert
Gods Stedehouder dus, zich tegens God te kanten,
Te dragen als een hoofd van dolle vloekverwanten ?
Gabrie l.
De Hemel weet, hoe noode ik Gods gerechte zaak
Verdadige, op dees' wijs Hoe bitter wil de wraak
[360 Hem treffen ! want men weet geen middelen te vinden,
Om dit verdoold geslacht rampzaligen en blinden,
Te leiden op de baan, de heirbaan van hun trouw.
Ik zag Gods blijdschap zelf zich met een wolk van rouw
Beschaduwen ; in 't end de wraak een vlam ontsteken
1365 In d'oogen van het licht ; eer, om dien slag te breken,
Het last gaf tot den tocht. Ik hoorde een wiji het pleit,
Hoe d'opperste Genade en Gods Gerechtigheid
Elkandre in wederwicht, met pit van reden, hielen.
Ik zag de Cherubijns, hoe ze op hun aanzicht vielen,
1370 En riepen vast : „Gend,, gent, ! o Heer, geen Becht !"
Men had dit zwaar geschil gezoend, en schier geslecht ;
Zoo scheen de Godheid tot genade en zoen genegen;
Maar als de wierookstank in top komt opgestegen,
De smook, die Lucifer omlaag wordt toegezwaaid,
1375 Met wierookvat, bazuin, en lofgezangen, draait
De Hemel zijn gezicht van zulke afgoderijen,
Gevloekt van God, en Geest, en alle Hierarchijen
Gena had uitgediend. Waak op, in 't harrenas.
De Godheid dagvaart u, eer 't oproer ons verrass'.
1380 Betem met uwen arm de woeste Behemotten
En Leviathans, die dus godloos ezamen rotten.
Michae l.
Uriel ! schildknaap, fluks ! men breng' den bliksetn bier,
Mijn harnas, helm, en schild. Breng herwaart Gods battier.
Men blaze de bazuin. Te wapen ! fluks te wapen,
1385 Gij Machten, Tronen ! wat getrouw is, en rechtschapen,
1380, 1381. De woeste Behemotten en Leviathans: de woeste
monsters. Op enkele plaatsen in de Schrift vindt men het laatste woord,
waardoor eigenlijk een groot zeegedrocht schijnt verstaan te worden, gebezigd om „een machtigen vijand" aan te duiden. Zoo b. v. Psalm LXXIV :
14; .7es. XXVII: 1.
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Dat wapen' zich met ons. Gij regementen, voort,
Een ieder in 't gelid ! de Hemel geeft het woord.
Men blaze de bazuin ; men sla de holle trommels,
Verdagvaarde inderij1 ontelbre dikke drommels
1390 Gewapenden. Blaast op; ik schiet de wapens aan.
Het geldt Gods eer alleen. Het moet er nu op staan.
Gabriel.
Dit harnas past zoo braaf, al waar 't u aangeschapen.
Hier komt de veldbanier, waarin Gods naam en wapen
U toestraalt, en de zon in top u heil belooft.
1395 Hier komen de Cornels u groeten, als het hoofd
Van 't heir der Hemelen, die Gods baniere zwoeren.
Schep moed, Vorst Michael ! gij zult Gods oorlog voeren.
Michael.
Zoo zal ik. Hoft mijn woord omhoog; wij trekker been.
Gabriel.
Wij volgen uwen tocht met wenschen en gebe6n.
LUCIFER. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.

Lucifer.
1400 Hoe staat het met ons' heir ? hoe is 't er mee gelegen ?
Belzebub.
Het heir verlangt, gereed om, onder uwen zegen,
Te vliegen regelrecht op 't spits van Michael.
Luciferisten.
Zoo doet het : ieder wacht op Lucifers bevel,
Om teffens d' armen en hun vleugels eens te reppen,
1405 Dien grooten vijand lucht en winden t' onderscheppen,
En, als hij legt in zwijm, te ketenen met kracht.
Lucifer.
Hoe talrijk is het heer ? waarin bestaat ons' macht ?
Belzebub.
Die groeit alle oogenblik, en bruist uit alle transen
Ons toe, gelijk een zee van vier en heldre glansen.
1410 'k Vertrouw het derde deel des Hemels houdt ons' zij,
Is 't niet de halve streek ; want Michaels getij
1398. Hoil mijn woord omhoog: sta mijne zaak omhoog voor.
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Verloopt alle oogenblik, en ebt aan alle kanten.
De helleft van de wacht en eerste hoftrouwanten,
Uit ieder Orden, van een ieder Hierarchij,
1415 Verzweren hunnen Heer, Vorst Michael, als wij.
Men ziet er Cherubijns, Aartsenglen, Serafijnen
De vanen voeren. Zelf het Paradijs, aan 't kwijnen
Geslagen van verdriet, verschiet zijn groente en verf:
En waar men d'oogen keert, daar schijnt een wis bederf,
1420 En boven 't hoofd een bui en donkre wolk te hangen.
Dat voorspook spelt ons Neil ; men heeft slechts aan te vangen.
Gij draagt aired de kroon des Hemels op uw kruin.
Lucifer.
Die klank behaagt me meer dan Gabriels bazuin.
Hoort toe, en geeft gehoor beneden deze trappen.
1425 Hoort toe, gij Oversten ! hoort toe, gij Ridderschappen !
En luistert wat wij u vermelden, klaar en kort.
Gij weet, hoe verre wij aired zijn uitgestort
In wraakzucht tegens 't Hoofd der opperste paleizen,
Dat het een dolheid ware, op hoop van zoen, te deizen ;
1430 En niemand denken durf deze onuitwischbre smet
Te zuivren door gent,; dies moet de nood een wet,
Een wisse toevlucht van te wanken noch te wijken
Verstrekken ; gij, met kracht en zonder om te kijken,
Dien standerd en mijn star verdadigen, meteen
1435 Den vrijgeschapen Staat der Englen in 't gemeen.
Het ga zoo 't wil ; volhardt groothartig, onverdrietig ;
Geen almacht heeft de macht, dat zij geheel vernietig'
Het wezen, dat gij eens voor eeuwiglijk ontvingt.
Indien ge, fel en forsch, met uwe heirspits dringt
14.4.0 In 't hart van 's vijands heir, en komt te triomfeeren,
Zoo zal de tirannij der Hemelen verkeeren
In eenen vrijen Staat, en Adams noon en bloed,
Gekroond in top van eere, en met een aardschen stoet
Omsingeld, uwen hals niet boeien aan de keten
1445 Van slaafsche dienstbaarheid, om hem ten dienst te zweeten,
En onder 't koopren juk te hijgen, zonder end.
Indien ge mij voor 't hoofd van uwen vrijdom kent,
Gelijk ge uit eenen mond dien standerd hebt gezworen,
1415. Verzweren: zweren af, worden ontrouw. - - 1416. Cherub ij n s —
Sera fij n en: hier vindt men een voorbeeld van twee woorden op ij n, in
denzelfden regel met verschillende vormen van 't meery — 1424. Beneden
deze trappen: Lucifer wordt hier verondersteld, zijn troon te hebben
bestegen. — 1436. O n v e r d r i e t i g: zonder dat het u verdriete, zonder te
verflauwen.
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Zoo staaft den eed nog eens eenstemmig, dat wij 't hooren,

1450 En zweert getrouwigheid aan onze Morgenster!
Luciferisten.
Wij zweren te gelijk bij God en Lucifer!
Belzebub.
Maar zie, hoe Rafael, verbaasd en vol meedoogen,
Met zijnen vredetak van boven komt gevlogen,
Om uwen hals, op hoop van stilstand en verdrag.
RAFAEL. LUCIFER.

1455

1460

Rafael.
Och, Stedehouder ! mond van 't goddelijk gezag,
Wat heeft u buiten 't spoor van uwen plicht gedreven?
Zoudt gij den Schepper van uw glorie wederstreven ?
Lichtvaardig weifelen en wanklen in uw trouw ?
Dat hoop ik nimmermeer. Helaas! ik zwijm van rouw,
En blijve om uwen hals beklemd, bestorven hangen.
Lucifer.
Oprechte Rafael!
Rafael.
Mijn blijdschap, mijn verlangen!
Ik bidde u, hoor me.
Lucifer.
Spreek, zoo lang het u behaag'.

Rafael.
Genade, o Lucifer! Verschoon uzelven; draag
Geen harnas tegens mij, die treurig smilte en kwijne
1465 Van druk, om uwentwil. Ik koom, met medicijne
En balsem van gent,, gestegen uit den schoot
Der Godheid, die, gelijk ze in haren Raad besloot,
U, boven duizenden gekroonde Heerschappijen,
Gezalfd heeft op den stoel van haar Stadhouderijen.
1470 Wat dolheid is het, die uw zinnen dus verrukt ?
Zij had haar zegel en gelijkenis gedrukt
1461. Mijn blijdschap, mijn verlangen: gij, naar wien ik zoo verlangd heb, wien ik zoo verheugd ben te ontmoeten — 1470. Verrukt:
van 't spoor voert. — 1471-1481. Vergelijk de woorden uit Eztehiel, in 't
Berecht aangehaald, bl. 221.
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Op uw geheiligd hoofd en voorhoofd, overgoten
Met schoonheid, wijsheid, gunst, en wat er komt gevloten,
En stroomen, zonder maat, uit alter schatten bron.
1475 Gij blonkt in 't Paradijs, voor 't aanschijn van de zon
Der Godheid, uit een wolk van dauw en versche rozen.
Uw feestgewaad stond stijf van perlen en turkozen,
Smaragden, diamant, robijn, en louter goud.
De zwaarste schepter werd uw rechtehand betrouwd,
1480 Zoodra gij steegt in 't licht, en, op bazuin en bommen,
Door 't blakende gesternte en steenen kwaamt te brommen;
En zoudt gij reukeloos u storten uit dien troon ?
Verreukeloozen al dat heerelijk en schoon?
Zoudt gij uw glansen, die de Hemelen versieren,
1485 Ons licht verduisteren, in eenen knoop van dieren,
En mengsel van gedierte en ondier ondereen,
Griffoensklauw, drakenhoofd en andre gruwzaamheen,
Misscheppen onbedacht? En zouden 's Hemels oogen,
De starren, u zoo laag beroofd zien van vermogen,
1490 En eere, en majesteit, door 't schenden van uw trouw ?

Dat keer' de goede God, wiens aanschijn ik aanschouw,
In 't zalig licht, daar wij, geheiligd alle zeven,
Hem dienen voor zijn troon, en sidderen, en beven
Voor zulk een Majesteit, die op ons voorhoofd straalt,
1495 Verkwikt en leven geeft wat leeft, en ademhaalt.
Heer Stedehouder ! mag mijn bede uw hart bewegen;
Gij kept mijn zuiver wit en hart, met u verlegen.
Ruk of dien trotschen kam, schud uit dit harrenas!
Smijt neder nit Bees' hand de heerbijl, de rondas
1500 Uit d'andre ! Hooger niet; leg neder, och ! leg neder,
Leg neder ! strijk vanzelf den standerd, en de veder
Van uwe vleugelen, voor God en zijnen glans;
Eer hij u uit den troon, den allerhoogsten trans
Van eere, nederklinke aan gruis en stof te mortel,
1505 Ja, zulks dat van den stam der Geesten taak noch wortel,
Noch geen gedachtenis, noch leven overschiet;
't En ware een leven van ellende, van verdriet,
De Dood, de Wanhoop, en een worm, een eeuwig knagen
En knersetanden mocht den naam van leven dragen.
1510 Verner u! staak dien tocht; ik offere u gent,
Met dien olijftak ; grijp, of echter 't is te spa!
5 481. 't Blakende gesternte en steenen: dichterlijk voor: door
sterren, die als steenen (t. w. als edelgesteente), blaakten of flonkerden. —
5492. Alle zev en: Rafael was, volgens de overlevering, een der zeven
Hoofdengelen, die bij Gods troon staan; ook op de lijst der Personages
in den Gijsbreght komt hij als zoodanig voor. — 1504 Nederklinke: echt
schilderachtige uitdrukking. — 1511. E c h ter voor: achter, later, naderhand.
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Lucifer.
Heer Rafel! ik verdien noch dreigement noch toren.
Mijn helden hebben God en Lucifer gezworen,
En, onder 's Hemels eed, dien standerd opgerecht
1515 Men strooie wat men wil den Hemel door, ik vecht,
En oorloge onder God, tot voorstand van zijn koren,
De handvest, en het Recht, hun wettig aangeboren,
Eer Adam zijne zon zag opgaan, eer de dag
Zijn Paradijs bescheen. Geen menschelijk gezag,
1520 Geen juk van menschen zal den nek der Geesten plagen ,
Geen Engelsdom den troon van Adam onderschragen,
Met zijnen vrijen hals, gelijk een dienstbaar slaaf,
't En zij de Hemel ons in eenen poel begraaf',
Met zooveel schepteren en kronen, glans en vonken,
1525 Als ons de Godheid uit haar boezem heeft geschonken,
Voor eeuwig en altijd. Laat bersten al wat berst ,
Ik handhaaf 't heilig Recht, door hoogen nood geperst,
En, na veel wederstands, mij endlijk overdrongen,
Op 't kiagen en gekerm van duizenden van tongen.
1530 Ga hene, boodschap dit den Vader, onder wien
Ik dus, voor 't Vaderland, den standerd voere en dien'.
Rafael.
Och, Stedehouder ! wat verbloemt gij uw gepeinzen.
Voor 't alziende oog? gij kunt uw oogmerk niet ontveinzen.
De straal van Zijn gezicht verraadt de duisternis,
1535 De staatzucht, daar uw geest zoo grof van zwanger is,
En reede in arbeid gaat, om dit gedrocht to baren.
Waar berg ik mij van schrik ! hoe rijzen al mijn haren !
Verdwaalde Morgenstar! verschoon uzelve toch.
Gij kunt d'Alwetendheid niet paaien met bedrog.
Lucifer.
1540 Wat staatzucht ? heeft mijn plicht in eenig deel ontbroken ?
Rafael.
Wat hebt gij in uw harte al heimelijk gesproken ?
Ik wil in 's Hemels top, door alle wolken heen,
En boven Gods gestarnte opstijgen, van beneen,
God zelf gelijk, geen macht bestralen met genade,
1545 't En zij ze aan mijnen stoel het leen verheergewade.
1540. Ontbroken: gefaald. — x540-1545. Vergelijk de woorden uit
7ezctias, in 't Berecht aangehaald, bl. 221. - 1545. Het leen v e r h e e rgewade: de hulde toebrenge, welke de leenman aan zijn leenheer verschuldigd is.
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Geen majesteit braveer' met schepter nochte kroon,
Tenzij ik haar beleene uit mijnen hoogen troon.
Bedekt uw aangezicht ; valt neder ; strijkt uw pennen,
En wacht u, boven ons, een hooger macht te kennen !

Lucifer.
1550 Hoe nu toe ? ben ik dan Gods Stedehouder niet ?
Rafael.
Dat zijt gij, en ontvingt van 't onbepaald Gebied
Bepaalde mogendheid, en heerscht uit Zijnen name.
Lucifer.
Helaas, hoe lang ? Totdat Vorst Adam ons beschame,
En, boven de natuur der Engelen, zijn lot
1555 Uit 's Hemels schoot ontvange, en aanzitt' neffens God ?
Rafael.
Wil d'opperste Monarch zijn macht met mindren deelen ;
Ja, d'eerste kroon den mensch opzetten, en bevelen,
Hem wijden tot een hoofd der Geesten, boven al
Wat kroon en schepter voert, of namaals voeren zal;
1560 Zoo leer ootmoedig u Gods raadslot onderwerpen.
Lucifer.
Dat is de wetsteen om dees' heirbijl op te scherpen.
Rafael.
Gij scherpt ze reukeloos voor uwen eigen nek.
Bedenk eens waar wij staan! De Hemel kan geen vlek
Van afgunst, haat en nijd, noch hoovaardij verdragen.
1565 De wraak des Hemels dreigt dees' schandvlek uit te vagen;
Hier helpt geen veinzen. Och ! of voor d'alziende Zon,
Het aldoordringende oog, ik deze lastren kon
Bedekken. Lucifer, waar is uw glans gebleven ?
Lucifer.
Mijn glans is Adam en zijne afkomst lang gegeven.
1570 Men noem' mij langer niet den eerstgewijden zoon,
Den oudsten erfgenaam.
Ra fael.
Vorst Lucifer ! verschoon
Uzelven ; onderwerp u 't opperste behagen.
155o. Hoe nu toe: versta : hoe gaat het nu toe ? wat zal er nu gebeuren? -- 1567. Las tren: schelmstukken.
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Gewaardig ons, dat wij die blijde tijding dragen
Naar boven; ieder ziet mijn weerkomst te gemoet.
1575 1k valle ootmoedig dus uw majesteit te voet.
Om Gods wil, wacht u toch wedrspannigen te stijven,
Die op uw wil en wenk, als op hun aspunt, drijven.
Zoudt gij, in wederwil van 't Hemelsche paleis,
Dees' lucht, vol heiligheid, vol vrede, d'eerste reis,
1580 Met duizendduizenden in 't harrenas, beroeren ?
Op trommel en trompet den oorlogsstanderd voeren,
En kanten tegens God, den sterksten worstelaar ?
Lucifer.
Men kant zich tegens ons. Was Adams afkomst maar
Een zelven staat en stoel, als d'Engelen, geschonken ;
1585 Dat scheen verdragelijk; nu vliegen vast de vonken
Van dezen hemeltwist door alle daken heen.
Zwijg Engelsdom ! verhef eerbiediglijk het leen
Van al wat gij bezit aan Adam en zijn neven!
Den mensch weerstreven, is de Godheid wederstreven
1590 Hoe mag het God van 't hart, dat hij zoo laag, zoo diep
Vernedert, dien hij tot den grootsten schepter schiep ?
Een edelmoedigheid, geheiligd tot regeeren,
Voor eenen minder zich zoo zwaarlijk kan verneeren,
Van heerlijkheid ontkleen, en opstaan uit Naar staat
1595 En stoel, dat zij vervloekt den glans en dageraad
Van haren opgang, ja veel liever had gebleven
Een schaduw, zonder verf, een niet en zonder leven
Want niet-zijn overtreft verkleening duizendwerf!
Rafael.
Geleende heerschappij staat los, en is geen erf.
Lucifer.
1600 'k Misdank me dan dit leen, als 't immers leen moet heeten.
Rafael.
Bewaar uw ambt! of is zijn oogmerk u vergeten ?
1573. G ew aar dig ons: hier wordt gew a ardigen active gebezigd.
Vergelijk het aanget. op vs. 1102. - 1582. U k ant en t e g ens God:
versta: den oorlogsstanderd — 1587, 1588. Ver he f. ... het leen van al
wat gij bezit aan Adam: ken Adam als uw leenheer, maak u zelf tot
vazal van Adam voor al wat gij bezit. — 1592. E en edelmoedigheid:
hier wordt de titel gebezigd om den persoon aan te duiden. Gelijk men
meermalen leest e en m aj es t e i t voor „een koning", zoo staat hier een

edelmoedigheid voor „ieraand van edele afkomst, een edelman." —
i600. 'k Misdank me dan dit 1een: ik bedank voor dit leen.
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Het Stedehouderschap uw wijsheid werd betrouwd,
Opdat gij 't al in ruste en orden houden zoudt;
En hebt ge tegens God het panser aangeschoten,
1605 Als een meineedig hoofd van blinde bondgenooten ?
Lucifer.
Wij schoten slechts, uit flood en noodweer, 't panser aan ;
Zoo luttel wouden wij de Godheid wederstaan.
De reden spreekt, al waar 't dat schild en wapen zwege.
Wij vrijen onzen Staat; benijdt men ons dien zege?
Rafael.
1610 Geen zege is heerelijk, daar, in een zelve Rijk,
Slagordens van een Staat bestrijden haars gelijk :
En deerlijk is het, zoo gebroeders van gene Orden
Door hun gebroeders zelfs in 't end verwonnen worden,
Om onzentwil, om God, en Zijn gedreigde straf,
1615 Och, Stedehouder ! voer uw regementen af;
Voer af, en laat u toch vermorwen door gebeden!
Ik hoor, 't is schrikkelijk, alree de ketens smeden,
Om, na de neerlaag, u geketend door de lucht
Te voeren in triomf. Ik hoor alree gerucht,
1620 En zie allengs het heir van Michael genaken.
Het is hoog tijd, hoog tijd, dien dollen tocht te staken.
Lucifer.
Wat baat het, schoon men zich op 't uiterste berd.?
Hier is geen hoop van peis.
Rafael.
'k Verzeker u gent,,
En stel me, als middelaar, omhoog voor u te pande.
Lucifer.
1625 Mijn Star te dompelen in duisternisse en schande!
Mijn vijanden te zien braveeren op den stoel!
Rafael.
Och, Lucifer! waak op. Ik zie den zwavelpoel,
Met opgespalkte keel, afgrijslijk naar u gapen.
Zult gij, het schoonst van al wat God ooit heeft geschapen,
1604. Pans e r : Deze spelling zonder t laat zich verdedigen door de
afleiding des woords van pan c e of pens (lijf), zie BILD. Ge$l. in v. —
P an t ser of p ant sie r is echter beter, omdat het meer 't Ital. panzi er a
teruggeeft, waar onze voorouders 't aan ontleend hebben. -- 1609. W ij
v r ij e n : wij bevrijen, wij verdedigen.
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1630 Een aas verstrekken voor het vratige ingewand
Des afgronds, nimmer zat, en nimmer uitgebrand?
Dat hoede God ! Och, och! bewillig onze bede:
Ontvang dien tak van peis: wij offren u Gods vrede.
Lucifer.
Of ergens schepsel zoo rampzalig zwerft als ik ?
1635 Aan d' een zij flauwe hoop, aan d'andre grooter schrik :
De zege is hachelijk ; de neerlaag zwaar te mijden,
Op 't on wis tegens God en Gods banier te strijden!
Den eersten standerd op te rechten tegens God,
Zijn hemelsche bazuin, en openbaar gebod ?
1640 Zich op te worpen, als een hoofd van Gods rebellen,
En tegen 's Hemels wet een wederwet te stellen ?
Te vallen in den vloek der snoodste ondankbaarheid?
Te kwetsen de genade en liefde en majesteit
Des rijken Vaders, bron van alle zegeningen,
1645 Die nog t'ontvangen staan, en wat wij reede ontvingen ?
Hoe zijn we nu zoo wijd verzeild uit onzen plicht !
1k zwoer mijn Schepper af. Hoe kan ik voor dat licht
Mijn lasterstukken, mijn verwatenheid vermommen?
Hier baat geen deinzen, Teen, wij zijn te hoog geklommen.
1650 Wat raad? wat best geraamd in dees' vertwijfeldheén?
De tijd geen uitstel lijdt. Fen oogenblik is geen
Genoegzaamheid van tijd; indien men tijd mag noemen
Dees' kortheid, tusschen heil en endeloos verdoemen.
Maar 't is te spa, en hier geen boete voor ons' smet.
1655 De hoop is uit. Wat raad ? Daar hoor ik Gods trompet !
APOLLION. LUCIFER. RAFAEL.

Ap olli on.
Heer Stedehouder, op! het is geen tijd te marren ;
De Veidheer Michael, in aantocht met zijn starren
En regementen, daagt u uit in 't vlakke veld.
De tijd gebiedt, dat gij u in slagorden stelt.
1660 Trek op, trek op met ons! wij zien den strijd gewonnen.
Lucifer.
Gewonnen? dat 's te vroeg ; de strijd is niet begonnen.
Men weeg' dien zwaren slag en oorlog niet te licht.
1633. Wij offren : hier heeft offren dezelfde beteekenis als 't Fr.
a ffrir, t. w. die van: aanbieden. Evenzoo vs. 152o.
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Apollion.
1k zag alreê den schrik in Michaels gezicht,
En al zijn benden doodsch schier omzien naar de hielen.
1665 Wij willen, twijfel niet, haar sloopen en vernielen.
Hier komen d'Oversten met onzen standerd aan.
Lucifer.
Een ieder in 't gelid ! een ieder kenn' zijn vaan ;
Nu rustig de bazuin en krijgstrompet gesteken!
Apollion.
Wij wachten op uw woord.
Lucifer.
Zoo volgt ons op dit teeken.
Rafael.
1670 Helaas ! hij stond alreede in twijfel en beraad;
Nu voert hem wanhoop aan. Helaas! in welk een staat
Van jammernissen stort d'Aartsengel al de zijnen !
Nu mag hij nimmermeer in vreugd omhoog verschijnen,
't En zij de Godheid dit meédoogende belett'.
1675 Gij, Hemelreien! komt, en geeft u in 't gebed:
Misschien of nog dees' slag to schutten waar' met smeeken.
Het bidden kan een hart van diamantsteen breken.
REI VAN ENGELEN. RAFAEL.

1680

1685

1690

Rei van Engelen.
0 Vader! die geen wierookvat,
Noch goud, noch lofzang waarder schat
Dan Godgelatenheid en stilte
Van 't schepsel, dat, uit needrigheid,
Behagen schept aan uw beleid,
En in uw wil zichzelf versmilte ;
Gij ziet, o aller telgen stam !
Hoe 't hoofd der Geesten zijnen kam
Durf kanten tegens uw behagen ;
Hoe hij trompet en trommel roert,
En blind, van Staatzucht aangevoerd,
U tergt op zijnen oorlogswagen.
Ontferm u over 't lasterstuk,
En keer, och, keer het ongeluk

1680. Go dgelatenheid: berusting in Gods wil.
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Van duizend duizend lotgenooten,
Die, al to jammerlijk misleid,
Met zulk een wederspannigheid
Het harnas hebben aangeschoten.

1700

Rafael.
Verschoon genadig, och! verschoon
Den Stedehouder, die de kroon
Der kronen op zijn hoofd wil zetten,
Om neffens u en boven al
Te triomfeeren. Och ! wie zal
Hem zuiveren van zulke smetten ?

1705
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Rei van Engelen.
Gedoog niet, dat de schoonste ziel,
Waarop uw oog genadig viel,
Gedoog niet, dat d'Aartsengel sneve !
Hij boete deze ondankbre daad,
En blijv' gehandhaafd bij zijn staat ,
Dat uw gelid, zijn schuld vergeve !
HET VIJFDE BEDRIJF.
RAFAa. URIEL.

Rafael.
DE gansche Hemel, van den grond op tot de kruin
Der aartspaleizen, juicht op Michaels bazuin,
1710 En zwaaiende banier. De veldslag is gewonnen.
Ons' schilden schitteren, en scheppen nieuwe zonnen.
Uit elke schildzon straalt een triomfanten dag.
Daar komt Uriel zelf, de Schildknaap, uit den slag,
En zwaait het vlammend zwaard, dat, scherp van wederzijden,
1715 Gewet van 's Hemels wraak en gramschap, onder 't strijden,
Door schild en harrenas, en helm van diamant,
Gevaagd heeft, slinks en rechts, al wat de horens kant
En opsteekt tegens Gods doordringende Alvermogen.
Gestrenge Schildknaap, die het scherprecht uit den hoogen
1720 Bekleedt, en 't ongelijk, dat tegens 't eeuwig Recht
Zich opworpt, met een slag rechtvaardiglijk beslecht ,
Gezegend is 't geweer, gezegend zijn uwe armen,
1712. Een triomfanten dag: ofschoon triomf door 't gebruik het
burgerrecht in onze taal verkregen hebbe, blijft triom fan t, vooral om den
uitgang, vrij barbaarsch klinken. — 1719-1721. Uridl wordt hier, gelijk
later in den Adam in Ballingschap, gesteld als de uitvoerder van Gods
vonnissen.
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Die d'eer van Englestad handhaven en beschermen.
Wat legt ge al prijzen in, bij d'Oppermajesteit !
1725 Verhaal ons toch den strijd; ontvouw ons al 't beleid,
En 's Hemels eersten tocht ; wij luistren met verlangen.
U r i 61.
Uw lust ontvonkt mijn geest, am rustig aan te vangen,
Dien vreeselijken storm t' ontvouwen op een rij;
Gelukkig vecht het beer, dat God heeft op zijn zij!
1730 De Veldheer Michael, [verwittigd nit den hoogen,
Door 's Hemels afgezant, die neder kwam gevlogen,
Nog sneller dan een star, die door de lucht verschiet,
Hoe Lucifer zoo trotsch zich tegens 't hoog gebied
• Had openlijk gekant, gereed hen aan te voeren,
1735 Die hem bewierookten, zijn starre en standerd zwoeren ;]
Schoot voort, op 't aanstaan van den trouwen Gabriel,
Het schubbig panser aan, en gaf terstond bevel
Aan al zijn Oversten en hoofden en kornellen,
De heeren, in Gods naam, in hun geleén te stellen,
1740 Om met gemeene macht en kracht, op 't luchtig ruim
Van 't zuivre hemelsblauw, al dit meineedig schuim
Te vagen, al dit spook in duisternis te dompelen,
Eer zij op 't ongezienste ons mochten overrompelen.
Op dezen last vergaart Gods heerkracht inderijl
1745 Slagordenswijs, zoo snel gelijk een vlugge pijl,
Gedreven van de pees. Men zag ontelbre drommen,
In een driekantig beer, aan alle kanten brommen,
Gelijk een driehoek steekt en straalt op ons gezicht.
Men zag een enkelheid in een driepuntig licht,
1750 Zoo spiegelglad, gelijk een diamant, geslepen ;
Een heerspits, eer van God dan eenig Geest begrepen.
De Veldheer, met den gloed des bliksems in de hand,
Hiel, recht voor Gods baniere, in 't hart van 't leger, stand.
Wie moed wil houden, en triomf en zege baren,
1755 Die moet vooral het hart verzeekren en bewaren.
Rafael.
Waar bleef 't verwaten heer, dat ons bestormen watt?
Urie1.
Het kwam vol moeds ter bane, en had zijn eerste trouw,
1728. Versta: achtereenvolgens het verhaal te geven van dien veldslag. —
1731. 's Hemels afgezant: Gabriel. Zie vs. 1331. — 1739. Geleén•
gelederen. — 5742. Al di t spook : gespook, gespuis. — 5743. Op 't
onge z i e n ste: zonder dat het zich liet aanzien dat zoo iets gebeuren kon.
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Gehoorzaamheid en eer en eed en al. vergeten,
Te heilloos en verwaand op God en ons gebeten.
1760 Het groeide snel, en wies gelijk een halve maan ;
Het wet zijn punten, zet twee horens op ons aan,
Gelijk 't gestarrent van den Stier de Hemeldieren
En andre monsters, die rondom hem henezwieren,
Met gouden hoornen dreigt. De rechte horen wordt
1765 Vorst Belzebub, opdat hij ons de vleugels kort',
En zijne wacht betrouwt; Vorst Belial de slinken.
Men ziet hen beide om strijd in hunne rusting blinken.
De Stedehouder, nu Veldmaarschalk tegens God,
Verzekerde den buik des legers, om het slot,
1770 Der regimenten knoop, in 't midden te bewaren.
De trotsche standerd, daar de dag scheen op te klaren
Uit zijne morgenstar, werd van Apollion
Gehandhaafd, achter hem, zoo moedig als hij kon,
In zijnen vollen krits, omhoog ten toon gezeten.
Rafael.

1775 Helaas! wat durf, wat durf d'Aartsengel zich vermeten !
Och, of ik hem bijtijds tot afstand had gebrocht!
Beschrijf me niettemin het aanzicht van dien tocht,
En in wat schijn de Vorst de benden kwam geleien.
Uriel.
Omringd van zijn staffiers en groene livereien,
1780 Hij, wreevlig aangevoerd van onverzoenbren wrok,
In 't gouden panser, dat, op zijnen wapenrok
Van gloeiend purper blonk en uitscheen, steeg te wager,
Met gouden wielen, van robijnen dicht beslagen.
De Leeuw en felle Draak, ter vlucht gereed en vlug,
1785 Met starren overal bezaaid op hunnen rug,
In 't parelen gareel, gespannen voor de wielen,
Verlangden naar den strijd, en vlamden op 't vernielen.
1766. Vorst Belial: zie het aanget. op vs. 1260. — De slinken: dit
moest in alien gevalle de slink e zijn: 't woord staat in den x 1w. en er
kan Been sprake zijn van een meerv. Het leger toch had niet sneer dan
twee horens (zie vs. 1661), waarvan de rechter was betrouwd aan Belzebub,
de slinke aan Belial. — 1773. Hij: Lucifer. — 1774. In zijn en v oll en
krits (voor k r eits), in de beteekenis van amplitudo, of als wij nu
zouden zeggen: in voile glorie. — 1777. Aanzich t: gezicht. — 1779. Gro en e
liv er ei en: versta: der volgelingen van Lucifer, die in 't groen zijn uitgemonsterd. Deze kleur, als die der slang, wordt doorgaans toegekend aan
boozen en verwatenen. — 1784. De Leeuw en fell e Draak: zie het
Berecht bl. • 223. — Ter vlucht gereed: gereed — niet tot vluchten,
maar — tot vliegen.
VONDEL VI.
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De heirbijl in de vuist, de scheemrende rondas,
Waarin de morgenstar met kunst gedreven was,
1790 Hing aan den slinken arm, gereed de kans te wagen.
Rafael.
0 Lucifer ! gij zult dien hoogmoed u beklagen.
Gij, fenix onder al wat God daar boven looft !
Hoe steekt gij, onder 't heir, zoo fier met hals en hoofd,
En helm, en schoudren uit ! Hoe heerlijk past u 't wapen,
1795 Als waar 't naturelijk uw Wezen aangeschapen !
0, hoofd der Engelen, niet hooger ! keer weerom.
U r i el.
Zoo stonden zij gekant en slagree, drom bij drom,
Een ieder op zijn lucht en hoefslag, en bij rijen
Gesnoerd aan hun gezag, om 't schoonst van wederzijen ;
1800 Wanneer de dolle trom en klinkende trompet
Zich mengen ; het geluid geweer en handen wet,
En steigert in den trans van 't heilig licht der lichten ;
Een klank, waarop terstond een zwangre wolk van schichten
Geborsten, slag op slag, een gloenden bagel baart,
1805 Een' storm en onweer, dat de Hemelen vervaart,
De hofpilaren schudt ; de kreitsen en de starren,
Verbijsterd in hun ronde en ommeloop, verwarren,
Of zwijmen op de wacht, en weten niet, waar heen
Te drijven, Oost of West, of boven of beneen.
1810 Al weerlicht wat men ziet, al wat men hoort is donder.
Wat blijft er in zijn stand ? Het bovenste raakt onder.
De heeren, na 't gedreun van 't eerste schutgevaart' ,
Geraken handgemeen met knots en hellebaart,
En sabel, speer en dolk. Het gaat er op een kerven
1815 En steken. Al wat kan, wat toelelt op bederven,
Op schenden, rept zich nu, bederft, en treft, en schendt.
De broederschap heeft uit, en niemand ziet noch kent
Zijn medeburger meer. Men ziet er parlen huiven,
Gekrolde vlechten haars, en pluim en pennen stuiven,
1820 En schitteren, in 't vier der bliksemen gezengd.
Men ziet turkoisblauw, goud, en diamant gemengd,
En perlesnoer, en wat de haarlok kon versieren ;
De vleugels, half geknot ; gebroken pijlen zwieren
En zweven door de lucht. Een gruwzaam veldgeschrei
1825 Verheft zich uit den stoet der groene liverei ;
Daar lijdt het krijgsheir last, geperst uit nood te deizen.
1798. Hoefslag: Kiliaen verklaart dit woord met „schaarwacht", in 't
Lat. statio, locus custodioe militum deputatus.
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De dolle Lucifer hervat den strijd drie reizen,
En stut de flauwte van zijn regiment zoo trotsch,
Gelijk het zeegedruisch al schuimende op een rots
1830 Gestuit wordt, reis op reis, en meer niet uit kan rechten.
Rafael.
Gewis, het heeft wat in, de Wanhoop of te vechten !
Uriel.
De dappre Michael laat blazen : Eer zij God !
De regimenten, op die leus en zijn gebod
Gemoedigd, te gelijk aan 't steigeren en stijgen
1835 Naar boven, om de loef van 's vijands heir te krijgen ;
Dat stijgt meteen omhoog, maar met een trager yam t,
En raakt in 't ende in lij ; alsof men hemelwaart
Een valk zag, van omlaag, op zijne wakkre pennen
Zich geven in de lucht, eer hem de reigers kennen;
1840 Die sidderen van schrik, in 't bosch, bij eenen beemd,
Zoodra het hooge nest dien vijand daar verneemt.
De reiger schreeuwt en stijgt, en, bang voor 's vijands pooten ;
Verwacht hem op den bek, om door de borst te stooten
Van onder, als hij ploft van boven op den buit.
Rafael.
1845 0 Lucifer ! wat raad ? Het ziet er schriklijk uit.
Gij zweeft hier op een vlakte, en zonder poort en wallen.
Een gruwelijke Orkaan wil plotsling u bevallen,
En zinken in een poel en afgrond, zonder grond.
Uriel.
Wat gaf 't een schoon verschiet, omlaag een hallef rond
1850 Of halve maan ; omhoog een driekant spits t'aanschouwen !
De regimenten, die zich sluiten en ontvouwen,
Op 't wenken van hun hoofd, een ieder in zijn vaan,
Te zien zoo pal, gelijk metalen muren staan,
Als op een wederwicht van lucht en eigen zwaarte,
1855 Met al hun slingertuig, geschut, en stormgevaarte.
1837-1844. Hoe juist het aangebrachte beeld van den strijd tusschen valk
en reiger ook zijn moge ter schildering van de betrekkelijke stelling der
beide slagorden, is het hier echter eenigszins misplaatst. De vraag
Si licet, in parvis, exentplis grandibus uti,

dat is: „of men in kleine zaken verheven beelden gebruiken mag," moge
bijwijlen toestemmend beantwoord kunnen worden; het tegenovergestelde is
min gepast. — 1847. B e v all e n: overvallen. — 1848. Z inken: hier bedr.
gebezigd, gelijk men het nog wel hoort in uitdrukkingen als „palen zinken"
voor „palen inslaan". — 1855. G es c h u t: geen „gr o f geschut", maar volgens de gewone beteekenis in Vondels dagen, schietgeweer.
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Zij hangen evenals men zich een wolk verbeeldt,
Een wolk, waarin de zon met heure stralen speelt,
En schildert en schakeert door luchte regenbogen.
De hemelsche adelaar, zoo steil in top gevlogen,
1860 Bespiedt Gods vijand vast, de haviksvlucht, beneen.
Hij klapt van moedigheid zijn pennen tegens een,
Misgunt ze 't weiden niet, en vruchteloos braveeren,
Terwijl hij vlamt om hem to zitten in de veeren,
Te plonderen eerlang van zijne gladde pluim ;
1865 Zoo ras de kromme bek en klauw, op 't luchtig ruim,
Het aas bevalle, of drijf voor wind af, uit zijn oogen.
Dus komen ze afgestort, en stroomen uit den hoogen,
Gelijk een binnenzee of noordschen waterval,
Die van de rotsen bruist, en ruischt met een geschal,
1870 Dat dier en ondier schrikt, in diepgezonken dalen;
Daar steepen, van de steilte, en dikke waterstralen,
En masten zonder tal, verpletten, en vertredn
Wat tegens woest geweld van stroom en hout en steen
Niet opgewassen is. De heirspits treft den navel
1875 Der halve mane fel, met roode en blauwe zwavel,
En viammen, slag op slag, en donderkloot op kloot.
Dat baart een luchtgeschrei. Het hart van 't heir in nood,
Begint van langer hand den wrevelen t' ontzakken.
De boog der halve mane, aan 't kraken en aan 't knakken,
1880 Zoo stiff gespannen staat [want d'einden krommen vast],
Dat hij in 't midden moet bezwijken voor dien last,
En springen, wordt hem fluks geen ademtocht gegeven.
De trotsche Lucifer, dan hier dan daar gedreven,
Schiet toe op dit geschrei, en geeft zich rustig bloot,
1885 Om zijn groothartigheid, in 't nijpen van den nood,
Te toonen voor de vuist, op zijnen oorlogswagen.
Dat geeft den flauwen moed. Hij schudt de wreedste slagen
En scheuten op 't gebit van zijn verwoed gespan.
De Leeuw en blauwe Draak aan 't woeden, vliegen van
1890 Zijn hand, op elken wenk, met vreeselijke driften.
D'een bruit en bijt en scheurt, en d'ander schiet vergiften.
Met zijn gesplitste tong, ontsteekt een pest, en raast,
En vult de lucht met smook, dien hij ten neuze uitblaast.
Rafael.
Hier wil de barrening van boven hem beknellen.
1866. Het aas bevalle: op het aas invalle, nederstorte. Zie vs. 7847. —
1889. Blauwe Draak: waarom blauw? een slang is immers gr o en.
Zie vs. 1825. — Zeer waar; doch hier wordt de draak voorgesteld als
zwellende van vergift — zie vs. 1891 — waardoor hij loodkleurig of blauw
wordt.
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Uriel.
1895 Hij zwaait de heirbijl vast, om Gods banier te vellen,
Die neerstijgt, en waar uit Gods naam een schooner licht
En schooner stralen schiet, in 't gloen van zijn gezicht.
Men denke eens na, of hij dit voorspook ons benijdde
De heirbijl in zijn vuist, aan d'eene en d'andre zijde,
1900 Den toescheut stuit, en sloopt, of schut ze op zijn rondas,
Totdat hem Michael, in 't schittrend harrenas,
Verschijnt, gelijk een God, uit eenen kring van zonnen
„Zit af, o Lucifer ! en geef het God gewonnen.
Geef over uw geweer, en standerd; strijk voor God !
1905 Voer af dit heilloos heir, dees' goddelooze rot,
Of anders wacht uw hoofd !" Zoo roept hij uit den hoogen.
D'Aartsvijand van Gods naam, hardnekkig, onbewogen,
Ja trotscher op dat woord, hervat in aller ijl
Den slag, tot driewerf toe, om met zijn oorlogsbijl
1910 Den diamanten schild, meteen Gods naam, te kloven ;
Maar wie den Hemel tergt, gevoelt de wraak van boven.
De heirbijl klinkt en springt op 't heilig diamant
Aan stukken. Michael verheft zijn rechte hand,
En klinkt den bliksemstraal, gesterkt door 't Alvermogen,
1915 Dien wrevelmoedigen, door helm en hoofd, in d'oogen
Al t'ongenadig, dat hij achterover stort,
En uit den wagen schiet, die, omgeslingerd, kort
Met Leeuw en Draak en al, den meester volgt in 't zinken.
Den standerd van de star vergaat hierop het blinken ;
1920 Zoo ras Apollion mijn vlammend zwaard gevoelt,
Den standerd geeft ten roof, daar 't barrent en krioelt
Van duizend duizenden, om 't hoofd der Helsche scharen
In 't vallen, voor den val en neérsmak, te bewaren ;
Hier ijvert Belzebub, daar trotst ons Belial.
1925 Dus wordt de macht ontsnoerd, en met den zwaren val
Des Stedehouders breekt de boog der halve mane
In stukken. Echter komt Apollion ter bane
Met zooveel monstren, als de kloot des Hemels draagt.
De Reus Orion schreeuwt, dat al de lucht vertsaagt,
1930 En poogt met zijne knots ons heirspits 't hoofd te kneuzen,
Die op Orions past, noch knotsen, noch op Reuzen.
De Noordsche Beren op hun achterklauwen staan,
Om met een dommekracht in 't honderd toe te slaan.
De Hydra braakt vergift, en gaapt met vijftig kelen.
1 900. Schut ze: keert. — 1905. Rot: bende. — 1912 . 1914. Klinkt:
beide reizen voor „slaat", doch krachtiger. -- 1921. Barrent: brandt.
0 ntsno erd: ontbonden.
—1925.
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1935 Ik zie een galerij, vol oorlogstafereelen,
Geboren uit dien slag, zoo wijd men of kan zien.
Rafael.
Geloofd zij God! valt neer, aanbidt hem op uw knien!
Och, Lucifer ! helaas, waar blijft uw valsch betrouwen?
Helaas! in welk een schijn zal ik u lest aanschouwen ?
1940 Waar is uw klaarheid nu, die alien glans braveert?
Uriel.
Gelijk de klare dag in naren nacht verkeert,
Wanneer de zon verzinkt, vergeet met goud te brallen ;
Zoo wordt zijn schoonheid ook, in 't zinken, onder 't vallen,
In een wanschapenheid veranderd, al te vuil ;
1945 Dat helder aangezicht in eenen wreeden muil;
De tanden in gebit, gewet om staal te knauwen;
De voeten en de hand in vierderhande klauwen;
Dat glinstrend parlemoer in eene zwarte huid.
De rug, vol borstlen, spreidt twee Drakevleugels uit.
1950 In 't kort, d'Aartsengel, wien nog flus alle Englen vieren,
Verwisselt zijn gedaante, en mengelt zeven dieren
Afgrijslijk ondereen, naar uiterlijken schijn:
Een' leeuw, vol hoovaardij, een vratig, gulzig zwijn,
Eens tragen ezel, een rinoceros, van toren
1955 Ontsteken, eene sim, van achter en van voren
Al even schaamteloos, en geil en heet van aard,
Een' draak, vol nijds, een' wolf en vrekken gierigaard.
Nu is die schoonheid maar een ondier, te verwenschen,
Te vloeken, zelf van God, van Geesten, en van menschen.
1960 Dat ondier ijst, indien 't de blikken op zich slaat,
En dekt met damp en mist zijn gruwelijk gelaat.
Rafael.
Dat leert de Staatzucht God naar zijne kroon te steken!
Waar bleef Apollion ?
Uriel.
Hij zag zijn tij verstreken,
Op 't ondergaan der starre, en vlood; een ieder vlood.
1965 De hemelsche kortouw van boven, schoot op schoot,
Met weerlicht bliksemen en donderen aan 't rollen,
De monsters, in het licht geklauterd, holp aan 't hollen,
1951-1957. Onder de gedaante der z e v en di e r e n, hier genoemd, worden
de zeven hoofdzonden bedoeld: hoovaardij, vraatzucht, luiheid, toorn, wellust,
nijd en gierigheid, alle in Satan vereenigd. — 1955. S i m: aap, Latijn:
simia.— 1957 Een wolf en vrekken gierigaard: en staat hier slechts
tot aanvulling en men moet lezen : een vrekken, gierigen wolf.
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En groeide in zulk een jacht. Wat was 't een dwarreling
Van buien ondereen ! hoe ruischt 't hier ! wat ging,
1970 Wat ging er een getij ! ons' macht, van God gezegend,
Rukt voort, en treft, en sloopt voor 's hands wat zij bejegent.
Wat green hier overal, waar 't op een vluchten ging,
Een wilde woestheid, een gestaltverwisseling,
In leden, en in leest ! men hoort ze brullen, bassen ;
1975 D'een jankt en d'ander built. Wat ziet men al grimassen
In Engletronien nu zwemen naar de Hel
En Helsche gruwzaamheen ! — Daar boor ik Michael,
Om triomfant in 't licht met Engleroof te pralen.
De Reien groeten hem met lofzang en cimbalen,
198o Schalmeien en tamboer. Zij treden hier vooruit,
En strooien lauwerloof, op 't Hemelsche geluid.
REI VAN ENGELEN. MICHAEL.

1985

1990

1 995

2000

Rei van Engelen.
Gezegend zij de Held,
Die 't goddeloos geweld,
En zijn macht, en zijn kracht, en zijn' standerd
Ter neder heeft geveld !
Die God stak naar Zijn kroon,
Is, uit den hoogen troon,
Met zijn macht, in den nacht neergezonken ;
Hoe blinkt Gods naam zoo schoon !
Al brandt het oproer fel,
De dappre Michael
Weet den brand met zijn hand uit te blusschen,
Te straffen dien rebel 1
Hij handhaaft Gods banier ;
Bekranst hem met laurier !
Dit paleis groeit in peis en in vrede ;
Geen tweedracht hoort men bier.
Nu zingt de Godheid lof,
In 't onverwinbaar hof!
Prijs en eer zij den Heere aller Heeren !
Hij geeft ons zingens stof.
Michael.
Geloofd zij God ! de Staat hier boven is veranderd.
D' Aartsvijand lett er toe. Hij laat ons zijnen standerd,
En morgenstar, en helm, en vanen, en rondas,

1972. Green: van g r ij nen, schreien, huilen. — 1976. Zwem en naar de
H el: versta: nemen een helsch, afzichtelijk voorkomen aan. — 1978. Trio mfan t: zie het aanget. op vs. 1712.
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2005 Dien afgejaagden roof, aan 's Hemels heldere as,
Met juichen, en triomf, en eere, en lofgezangen,
Bazuinen, en trompet, ten klaren spiegel hangen
Van wederspannigheid en Staatzucht, die den kam
Verheffen tegens God, den onverzetbren stam
2010 En oorsprong, en de bron en Vader aller dingen,
Die wezen en natuur en eigenschap ontvingen.
Men zal niet meer den glans der Oppermajesteit
Bezwalkt zien door den damp van snoode ondankbaarheid.
Zij zwerven in de lucht, en tuimelen, en woelen,
2015 Heel diep beneden ons gezicht en deze stoelen,
Beneveld en verblind en ijselijk misvormd.
Zoo moet het gaan, die God en zijnen stoel bestormt !
Rei van Engelen.
Zoo moet het gaan, die God en zijnen stoel bestrijden,
Den mensch, naar 't Hemelsch beeld geschapen, 't licht
[benijden !
GABRIEL. MICHAEL. REI.

2020

Gabriel.
Helaas, helaas, helaas ! hoe is de kans gekeerd!
Wat vied men bier? 't Is nu vergeefs getriomfeerd ;
Vergeefs met wapenroof en standerden te brallen.
Michael.
Wat boor ik, Gabriel ?

2025

Gabriel.
Och, Adam is gevallen !
De vader en de stam van 't menschelijk geslacht
fie jammerlijk, te droef aired ten val gebracht !
Hij lest er toe.
Michael.
Dat is een donderslag in d'ooren.
Al ijze ik, mij verlangt die nederlaag te hooren.
Heeft dan 't verwaten Hoofd het aardrijk ook bestrttn ?

Gabriel.
Hij rukte, na den slag, 't verstrooide heir bijeen,
2030 Doch eerst zijn Oversten, die voor elkandre gruwen;
2027. Mij verlangt:ikverlang.-2030.Die voor elkandre gruwen:
als zijnde alien van hun oorspronkelijke schoonheid beroofd.
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En zette zich, om 't licht van 't alziende oog te schuwen,
In eene holle wolk, een duistre moordspelonk
Van neevlen, daar geen vier dan uit hun blikken blonk ;
En, midden in den ring des helschen Raads gezeten,
2035 Hief uit zijn zetel aan, te helsch op God gebeten:
„Gij machten, die zoo trotsch voor ons' gerechte zaak
Die afbreuk hebt geleen ; nu is het tijd om wraak
Te nemen van ons leed, en listig en verborgen,
Met onverzoenbren wrok den Hemel te vervolgen,
2040 In zijn verkoren beeld, en 't menschelijk geslacht
Te smoren in zijn wieg en opgang, eer het macht
In zijne zenuw krijge en aanwinne in zijne erven.
Mijn wit is Adam en zijn afkomst te bederven.
Ik weet, door 't overtredn der eerstgestelde wet,
2045 Hem aan te wrijven zulk een onuitwischbre smet,
Dat hij, naar lijf en ziel, met zijn nakomelingen
Vergiftigd, nimmer zal ten zetel innedringen,
Waaruit men ons verstiet; edoch gebeurt het al,
Dat iemand bovenstijge, een kleen, een dun getal,
2050 En nog door duizend doesn, en arrebeid en lijden,
Zal steigren tot den Staat en kroon, die ze ons benijden.
Ellenden zullen zich terstond, op Adams spoor,
Verspreiden zonder end, de wijde wereld door;
Natuur zal, van dies slag geteisterd, schier verteren,
2055 En wenschen in een Niet of mengelklomp te keeren.
Ik zie den mensch, die naar het beeld der Godheid zweemt,
Van Gods gelijkenis verbasterd en vervreemd,
In wil, geheugenis, en zijn verstand ontluisterd.
Het ingeschapen licht beneveld en verduisterd;
2060 En wat den dag beschreit, in 's moeders bangen schoot,
Gevallen in den muil der onvermijbre Dood.
Ik wil de tiranny verheffen, altijd stouter,
En u, mijn zoons ! gewijd tot Godheen, op het outer,
In kerken, zonder tal, tot aan de lucht gebouwd,
2065 Vereeren offervee, en wierookgeur, en goud,
Ja zooveel menschen, als geen tong vermag te noemen,
En al wat Adam teelt in eeuwigheid verdoemen,
Door gruwelstuk op stuk, Gods naam ten trots begaan.
Zoo dier wil hem mijn kroon, en zijn triomffeest staan!"

2055. Mengelklomp: baaierd, chaos.-2o63. U, mijn zoons! gewijd
t o t Go dheén: een bewijs, dat, naar het vrij algemeen begrip in de dagen
van Vondel, de valsche Goden geen bloote vindingen waren, uit het menschelijk brein voortgekomen, doch werkelijk bestaande Kwade Geesten, die den
naam — somtijds ook de gedaante — van Baal, Apollo, Venus, enz. aan,
namen.
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Michael.
2070 Verwaten vloek, zoo trotsch de Godheid nog braveeren !
Wij willen u eerlang dat lasterstuk verleeren.
Gabriel.
Aldus spreekt Lucifer, en zendt Vorst Belial,
Opdat hij datelijk den menschen brerig' ten val.
Dees schiet de boosheid zelf, de listigste aller dieren,
2075 De slang aan, om met glimp van woorden te versieren
Het lokaas, 't welk aldus d'onnoozle schepsels ving,
Daar zij geslingerd om den tak der kennis hing:
„Heeft God, op halsstraf, u zoo dier, zoo streng, benomen
Den vrijdom van dit ooft, den smaak van 't puik der boomen ?
2080 Neen, Eva, simple duif! geenszins ; gij zijt verdwaald.
Aanschouw eens, bid ik u, dien appel ! Ei, hoe straalt,
Hoe gloeit dit ooft van goud en karmozijn te gader I
Hoe noodt u dit banket! Ei, dochter ! tree wat nader ;
Hier nestelt geen venijn in dit onsterflijk loof.
2085 Hoe lokt dees' vrucht ! ei pluk, ei pluk vrij! ik beloof
U wetenschap en licht. Wat deist ge, bang voor schennis?
Tast toe, en wordt God zelf, in wijsheid, en in kennis,
En wetenschap gelijk, en eere en majesteit,
Hoezeer Hij 't u benij. Zoo vat men 't onderscheid,
2090 Het wezen en den aard en d'eigenschap der zaken."
Terstond begint het hart der schoone bruid te blaken,
T'ontvonken, en zij vlamt op d'aangeprezen vrucht.
De vrucht bekoort het oog, het oog den mond, die zucht.
De lust beweegt de hand al bevende te plukken.
2095 Zoo plukt ze, en proeft en eet (dat wil Naar afkomst drukken !)
Met Adam, en zoodra hun oogen opengaan,
En zij hun naaktheid zien, bedekken ze, met blad,n,
Met vijgenloof, hun schaamte en schande en erfgebreken,
En gaan zich in geboomte en schaduwen versteken,
2100 Versteken, maar vergeefs, voor 't aldoordringende oog.
De lucht betrekt allengs. Zij zien den regenboog
Gespannen, als een bode en voorspook van Gods plagen.
De Hemel treurt in rouw. Geen handenwringen, klagen,
Noch schreien helpt den mensch en zijne weérgade. Ach !
2105 Het wedrlicht, reis op reis, het dondert slag op slag.
2070. V lo e k: voor vloekwaardig schepsel. — 2080. G ij zij t v er d w a al d:
gij vergist u. — 2098. Er fgebr ek en: versta: de schuldsmet, die voortaan
hun afkomst beerven zal. — 2101, 2102. De regenboog, die later aan Noach
een belofte moest strekken van betere tijden, strekt hier een zinnebeeld van
naderende plagen. En te recht: bier verkondigt hij het opkomen — aan
Noach verkondigt hij het einde — van den storm.

LUCIFER.

299

Al wat men hoort en ziet, is schrik en angst en zuchten.
Zij vluchten voor hun schim, maar kunnen niet ontvluchten
Den worm, die 't hart doorknaagt, het overtuigd gemoed.
Zij knikkebeenen beide, en struiklen, voet voor voet.
2110 Het aangezicht ziet doodsch, en d' oogen, diep verdronken
In tranen, zien geen licht. Hoe is de moed gezonken!
Hoe stak hij flus het hoofd zoo moedig in de lucht!
Het ritslen van een blad of beek, een kleen gerucht
Verbijstert hen ; terwij1 een zwangre wolk komt dalen,
2115 Die scheurt, en baart allengs een licht, een glans en stralen,
Daar d'Opperste uit verschijnt, in dien bedrukten staat,
En dondert met zijn stem, die hen ter aarde slaat.
Rei.
Och, och! och, och ! de mensch waar' nutter nooit geschapen ;
Dat leert zich aan een vrucht, een mondvol saps ! vergapen.
Gabriel.
2120 „O Adam !" dondert God, „waar zijt gij toe geraakt ?"
„Vergeef me, o Heer ! Ik vlucht uw aanzicht, bloot en naakt."
„Wie leerde u," vraagt hem God, ,,uw schaamte en naakt[heid kennen?
Durft gij uw lippen aan verboden vruchten schennen ?"
„Mijn gade, mine bruid bekoorde mij, helaas !"
2125 Zij zegt : „De slimme slang bedroog me met dit aas."
Bus schuift elk van den hals den oorsprong der gebreken.
Rei.
Gent! — Wat vonnis wordt op dit vergrijp gestreken ?
Gabriel.
De Godheid dreigt de vrouw, die Adam heeft verleid,
Met weer), en barensnood, en onderworpenheid;
213o Den man met arbeid, zweet, en zorge, en lastig slaven ;
Den akker, die den mensch ten leste zal begraven,
Met onkruid en veel ramp ; de slang, om 't loos misbruik
Van haar doortrapte tong, zal kruipen op den buik,
Langs d'aarde hene, en slechts bij stof en aarde leven.
2135 Maar om den armen mensch een' vasten troost to geven,
In zulk een jammernis, belooft de Godheid trouw
Te wekken, uit het zaad en bloed van d'eerste vrouw,
Den Sterken, die de Slang, den Draak, het hoofd zal pletten,
1209. K n i k k e b e en en: zeer eigenaardig en juist gevormd woord. —
2131. B egr a v en: bespitten. — 2136. Jammernis: jammer. Zie ook
vs. 1672.

300

LUCIFER.

Door erfhaat, van geen tijd noch eeuwen te verzetten.
2140 En schoon dat felle Dier hem naar de hielen bijt,
Nog triomfeert de Held met eere, na dien strijd.
Ik kom uit 's Hoogsten naam dat onheil u ontvouwen ;
Stel daatlijk orden, eer ze ons moeite op moeite brouwen.
Michael.
Uriel ! Schildknaap, die het heilig Recht bewaart
2145 En reukeloosheid straft, grijp aan uw vlammend zwaard !
Vlieg hene naar oinlaag, en drijf ze beide uit Eden,
Die d'eerste wet zoo blind, zoo reukloos overtreden.
Bewaak den ingang van 't ontheiligd Paradijs,
En keer de ballingen met kracht of van de spijs,
215o Den boom, die 't leven rekt. Gedoog niet, dat ze pluiken
D'onsterfelijke vrucht, en 't hemelsch ooft misbruiken.
Gij wordt op schildwacht voor den hof en boom gesteld.
Dat Adam buiten zwerve, en, vroeg en spade, veld
En kleigrond ommeploeg', waaruit hem God bootseerde.
2155 Ozias, aan wiens vuist de Godheid zelf vereerde
Den zwaren hamer van geklonken diamant,
En ketens van robijn, en krammen, spits van tand,
Ga hene, yang en span het heir der Helsche dieren,
Den Leeuw en fellen Draak, die tegens ons' banieren
2 I 6o Dus woeden ; vaag de lucht van dees' vervloekte jacht,
En boei ze aan nek en klauw, en keten ze met kracht !
Dees' sleutel van den put des afgronds en zijn holen
Wordt, Azarias, u en uwe zorg bevolen.
Ga hene, sluit in 't hol al wat ons' macht bestrijdt.
2165 Maceda ! neem dees' torts, die vlam is u gewijd ;
Ontsteek den zwavelpoel, in 't middelpunt der aarde,
En pijnig Lucifer, die zooveel gruwlen baarde,
In 't eeuwigbrandend vier, gemengd met kille vorst ;
Daar Droefheid, Gruwzaamheid, Versteendheid, Honger, Dorst,
2170 De Wanhoop, zonder troost, de prikkel van 't geweten,
En Onverzoenbaarheid, een straf van 't boos vermeten,
Versteken van den glans der Godheid, in dien rook,
2147. Reukloos: onbescheid. — 2150. P1 uiken: plukken. — 2155,
2563, 2165. 0 zia s, A z a r i a s, Maceda: ik geloof niet, dat er een andere
grond bestaat, waarom Vondel aan de drie Engelen, welke Michael hier
toespreekt, bij voorkeur deze namen gegeven heeft, dan alleen omdat zij
nogal Oostersch klinken en in de maat goed te pas komen. — 2560. D e e s'
v ervloek te jacht: jacht wordt hier gebezigd voor „wild." — 2565. Die
vl am is u g e w ij d: wil Michael hier zeggen, dat de vlam in de oogen
van Maceda, g e w ij d, d. i : „heilig" moet zijn ? Ik geloof niet, dat dit in
's dichters bedoeling liggen kan; maar veeleer, dat g e w ij d hier moet
worden opgenomen als synoniem met : „toevertrouwd".
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Getuigen 's Hemels ban, geveld op 't heilloos Spook;
Terwijl 't beloofde Zaad, verzoenende Gods toren,
2175 Herstelle uit liefde al wat in Adam werd verloren.
R e i.
Verlosser ! die de Slang het hoofd verpletten zult,
't Vervallen Menschdom eens van Adams errefschuld
Verlossen, t' zijner tijd, en weer, voor Eva's spruiten,
Een schooner Paradijs hierboven opensluiten ;
2180 Wij tellen d'eeuwen, en het jaar, ja dag en uur,
Dat uw gena verschijn' , de kwijnende Natuur
Herstell', verheerelijke, in lichamen en zielen ;
Stoffeerende den troon, daar d'Engelen uit vielen.

Ttotoses seying.
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Hemel, boor naar mijne regen.
Het aardrijk geef' mijn stem gehoor.
Mijn leering druipe in ieders oor,
Gelijk de wolken naar beneden.
Ik wensche dat de woorden vloeien,
Uit mijnen mond, als dauw en vocht ;
Gelijk de regen, uit de locht
Het kruid en druppels 't gras besproeien :
Dewijl mijn tong den naam des Heeren
Verheffen wil, gelijk 't behoort.
Geef Gode alleen den prijs: komt voort,
En helpt zijn majesteit verme6ren.
Gods wonderwerken zijn volkomen,
En al zijn paden loopen recht.
God is getrouw: geen valschheid hecht
Op dien rechtvaardigen, en vromen.
Die zich geenszins als kinders droegen,
Maar schendig, tegens 's Hemels stem,
Zich zelfs vergrepen, gaven hem
Niet weinig stof van ongenoegen,
Verkeerd geslacht, bedorven ranken,
Onwetend yolk, to dwaas en snoO,
Bejegent gij de Godheid zoo !
Is dit den Allerhoogste danken ?
Is hij dan niet uw rechte Vader,

2183. Stoffeerende: bekleedende.
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Uw eigen voogd en wettig Heer,
Die u bootseerde tot zijn eer,
En 't wezen gaf en schiep to gader?
Gedenk aan d'overoude dagen,
En loop met uw gedachten vrij
Door alle huizen, op een rij:
Ga hene, ga uw vader vragen:
Hij zal u al 't voorleden mellen,
En wat er is gebeurd voorheen.
Ga, vraag uwe ouders naar 't voorheen ;
Zij zullen 't u in 't lang vertellen.
Toen d'Opperste elk zijn land ging toonen,
Toen Adams afkomst wierd verspreid,
Hij elk zijn deel heeft toegeleld,
Naar 't juist getal van Jakobs zonen.
Gods yolk is 't eigendom des Heeren,
En Jakob blijft zijn errefpand.
Hij vond hem in verwilderd land,
Daar Schrik en Eenzaamheid verkeeren.
Hij voerde hem omher, bewogen
Van liefde, en gaf dien zone een wet ;
Bewaarde hem voor ramp en smet,
Gelijk den appel van zijn oogen.
Gelijk een arend vlugge vogels
Tot vliegen port, rondom hen zweeft,
Spreidt God zijn pennen uit, en heeft
Hem opgenomen op de vlogels.
De ware God alleen geleidde
Hem op dien tocht: geen heidensch god,
Of uitheemsch ongod brocht zijn lot
En erfdeel door woestijn en heide.
Hij zette het met zijne veder
Op hooge landen, in een lucht,
En veld, vol spijze en akkervrucht
En welige gewassen, neder.
Daar zogen de verkoren lippen
Aan honigdauw het hart gezond ;
Aan olie, die hun in den mond
Kwam vloeien, van de harde klippen ;
Aan boter van de gladde koeien,
De schapenmelk, 't gemeste lam,
En Bazans bok, en vetten ram,
De tarwe-bloem, zoo schoon in 't bloeien.
God schonk hem rustig van den klaren
En rooden wijn: aldus gemest
En zat, begon de zoon in 't lest
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Weerspannig achter uit to varen.
De zoon werd glad en vet, en grover,
Verliet de Godheid, die hem schiep,
Ontviel de Godheid, die hem riep,
En zette aan vruchtbre beemden over.
Zij tergden God, door vreemde goden,
Ontstaken 's Hemels Majesteit
Tot gramschap, door de gruwzaamheid
Der afgoOn, hun zoo streng verboden.
Zij offerden den Go6n der beemden,
En niet den God, die hen verbond.
Zij dienden, los en zonder grond,
Den onbekenden, en den vreemden;
De nieuwe en onbekende altaren,
Bij uwe vaders nooit geeerd.
Gij loochent God, die u bootseert,
En laat uw Heer en Schepper varen.
Dat zag d'Almachtige, uit zijn tronen,
Ontsteken van verbolgenheid,
Getergd door 't schendig onbescheid
Van zijne dochteren en zonen.
Hij sprak : ik wil voor deze boozen
Mijn aanschijn dekken met een wolk,
En zien den uitgang van dit yolk,
Verkeerde kinders, trouweloozen.
Men durf door ongoOn mij vergrammen,
Mij tergen door afgoderij.
Ik wil een ander yolk aan mij
Verbinden, buiten Jakobs stammen.
1k wil verwekken dwaze volken,
Ten trots van hunnen wreevlen moed.
Mijn gramschap zal, geliik een gloed,
Ontsteken 's afgronds diepste kolken ;
Al 't land met zijne vruchten blaken,
Der bergen grond in asch vertreen,
De rampen stapelen opeen,
En hen met al mijn pijlen raken.
De honger zal hun vleesch verzwelgen.
't Gevogelt om hen pikt en zwiert.
De felle slang en wreed gediert'
Zal hen, in stof gesleept, verdelgen.
Het zwaard van binnen, schrik van buiten
Zal teffens al wat mij mishaagt

76. En zette aan vruchtbre beemden over: en (die) hem aan
vruchtbare beemden overzette.
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Bederven, jongeling en maagd,
Den ouden man en teere spruiten.
Dan wil, dan wil ik schimpwijs vragen :
Waar zijn ze nu in rook en wind ?
Ik wil ze, waar men menschen vindt,
Uit elks gedachtenisse vagen.
120
Doch om geen vijand stof te geven
Tot lastren, schortte ik deze straf,
Eer zij hun haatren voedsel gaf,
Om trotscher mij te wederstreven.
Zij mochten licht nit hoogmoed stoffen:
125
Ons' hand is sterk, daar 't al op stuit.
Hun Godheid voerde dit niet uit,
Noch heeft ze door haar maagd getroffen.
0 radelooze en zinneloozen!
Och, was dit yolk toch wijs en vroed.
130
En zaag nog tijdig te gemoet
D'aanstaande straf, en plaag der boozen !
Hoe kan een enkle, duizend jagen,
En twee, tien duizend op den tocht ?
135 Is 't niet omdat hen God verkocht,
En dreef in 't net, om hen te plagen ?
Ons Godheid slachtte nooit de goden
Der vijanden: dat boos geslacht
Kan zelf getuigen van de macht,
Waarvoor alle afgotin henevloden.
140
De wijnstok, die ons' haters poten,
Is als der Sodomyten rank,
En Gomorreeschen akkerdrank ;
Een bittre wijn, vol gal gegoten.
Hun
wijn is gal van felle draken,
145
En doodlijk addrengift. En broedt
Dit niet al stil, in mijn gemoed,
Bezegeld, als een schat van wraken?
Ik hou de weerwraak voor mijn eigen,
En wil 't vergelden, op zijn tijd,
150
Opdat ze sneuvlen in den strijd.
De dagen naken, die hun dreigen.
De tijd, beschoren tot hun schade,
Is voor de hand. De Hemel zal
155De boosheid brengen tot een val,
Zijn dienaars troosten, uit genade.
115

137. Slachtte nooit: was nooit gelijk aan. —149. Voor mijn eigen:
een nog gebruikelijke, hoezeer heden ten dage als plat gebrandmerkte uitdrukking „voor mij zelven." De zin is dus: ik behoud mij voor.
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Zij zullen zien hoe die hen haten
In kracht vermindren, en getal,
En hoe ze smilten, die op wal
En sterke muren zich verlaten.
Dan roept ge : Waar zijn nu hun goden,
Hun toevlucht, en hun toeverlaat,
Van welker offer zij verzaad
En vet geworden zijn, gevloden ?
Van welker offerwijn zij nutten?
Zij geven nu zich zelfs eens bloot,
En redden u, in dezen nood.
't Is tijd, dat zij u nu beschutten.
Nu merkt, aan 't geen er is bedreven,
Dat ik alleen de Godheid ben,
En, neffens mij, geen andre ken.
Ik ben de Heer van dood en leven.
Ik kwetse en zalve, aan alle zijden,
En geen geweld noch geene kracht
Kan iemand rukken uit mijn macht,
Noch voor mijn hand zichzelf bevrijden.
Ik hef mijn rechte hand naar boven,
En zwere bij mijn Majesteit :
Ik leef alleen in eeuwigheid,
Die alle machten kan verdooven.
Indien ik koom' mijn zwaard te wetten,
Totdat het als een bliksemstraal,
En mijne hand, met schittrend staal
Gewapend, zich in 't recht ga zetten ,
Zoo wil ik me aan mijn haters wreken,
Vergelden hunnen wreevlen moed.
Mijn pijlen zullen, rood van bloed,
En dronken, druppelen, en leken.
Mijn zwaard zal 's vijands vleesch verslinden,
En 't bloed der dooden, in den slag;
's Gevangens vleesch, die met geklag
Blootshoofds zich boeien liet, en binden.
Dat allerhande yolk, en tongen
Gods vollek loven : want hij boet
Zijn dienaars schade, en wreekt hun bloed,
Uit wrake tot dees' straf gedrongen.

184. Z i c h in 't recht ga z e t t e n: d. i. „zich ga zetten om recht uit
te oefenen." Zie Deut. XXXII: 41. „En mijne hand ten gerichte grijpt." -1 94, 1 95. Want hij boet zijn dienaars schade: versta: „want hij zal
(den vijand) de schade, (het Teed, de ramp) zijnen dienaars (aangedaan)
do en boe ten (wreken, vergelden).
VONDEL VI.
20
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Hij zal het onrecht van zijn zonen
Uit ijver wreken, naar zijn macht,
Maar Jakobs erfdeel en geslacht
Genadig vallen, en verschoonen.

16 ¢f 6 efoofoittfitit
DER

APOSTELEN.
K stut de hoop van mijn gemoed
mijn geloof in God den Vader,
I Met
Almachtig, en volkomen goed,
5

Die hemel, aarde, en zee to gader
Hun wezen gaf. Ik rust meteen
Op Jezus, boven zijn genooten

Gezalfd, des Vaders zoon alleen,
Van eeuwigheid uit hem gesproten,
10

15

20

Ons aller Priester, Vorst en Heer,
En Leeraar, waardig prijs en eer:
Die, indertijd ook, door de kracht
Des Geests, die heilig is, ontvangen
Uit Davids Koninklijk geslacht,
Na aller vaderen verlangen,
Geboren werd uit eene Maagd,
Maria: zonder schuld most lijden,
En voor Pilatus' stoel gedaagd
In 't end, benauwd van alle zijden,
Aan 't kruis den bittren doodssnik gaf;
Gesloten werd in 't nare graf;
Ter helle daalde: wederom
Ten derden dage, van 's doods keten
Ontbonden, naar den Hemel klom,
Daar hij in glorie is gezeten,

25

30

Aan 's Vaders rechte hand ; wiens macht
Het al bestiert door zijn vermogen :
Van waar men hem ten oordeel wacht.
Als Rechter, in des Hemels bogen ;
Om uit de wolken, zijnen troon,
Te scheiden levenden, en doOn.

6, 7. Boven zijn genooten gezalfd: bijgevoegd uit Psalm XLV: 8.
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'k Geloof (waarin mij God versterk')
Ook in den Heilgen Geest vol vrede :
De heilge en Katholieke Kerk ;
Der Heiligen gemeenschap mede :
Vergiffenis van alle kwaad :
35
Verrijzenis van vleesch en wren :
Het leven in volkomen staat,
En niet bepaald van tijd of jaren.
Dit is 't Apostelijk geloof.
40Dat niemand ons hiervan beroof'.

HET

(MO bto 36tertit.

0

5

10

I5

20

Vader, die mij naar uw beeld
Bootseerde, na den val herteelde,
En heiligde, en mij mededeelt
Uit uwen rijken schoot, vol weelde,
Wat ziel en lichaam onderhoudt ;
En mij mijn lusten leert betoomen ;
Mijn hoop, op uw gend, gebouwd
En liefde, o Vader aller vromen,
Ten hemel stijgt, om, als een noon,
Te knielen voor uw hoogen troon.
Uw groote naam, o groote God,
Van valsche godheen afgescheiden,
En wat verroest en haast verrot,
Gediend wordt bij den blinden Heiden ;
Uw heiligheid, uw majesteit,
Voorzienigheid en almacht blijven
Zoo lang en wijder uitgebreid
Als 't licht de schaduw zal verdrijven.
Uw heerlijkheid en eere straal',
Dat geen bepaaldheid haar bepaal'.
Uw Rijk, geen aardsch Hoch wereldsch Rijk,
Verknocht aan plaats, en grens en tijden,
Maar uwe majesteit gelijk,

7-9. Hoop is vrouwelijk, en kan dus niet als een z o o n, maar wel als
een do c h t e r voor Gods troon knielen.
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In hun, die voor uwe eere strijden,
Op hoop, van eens met uwen Zoon
In eeuwigheid te triomfeeren,
Daar duizenden, voor uwen troon,
Uw heerlijkheid en Godheid eeren ;
Dat Rijk moet groeien, en volsta
In heerlijkheid, als in gelid.
Uw wijze wil, en niet mijn wil,
Gekrenkt door daaglijks overtreden,
En Adams heilloos erfgeschil,
Neem zijnen voortgang hier beneden,
Als boven, in het hemelsch hof,
Alle Englen, op uw wenk, uw wetten
Bestemmen, en uw rijken lof
Eenstemmig zingen, en trompetten.
Mijn wil in uwen wille smile,
En wille al wat de Hemel wilt.
Verleen ons, uit uw vollen schoot,
Uw woord en 't voedsel der genade ;
Voor al het Manne en hemelsch brood,
Opdat dit onze ziel verzade,
En voede, en sterke, eer zij verreist.
Verleen ons door uw zegen, heden
En daaglijks, wat de nooddruft eischt,
Tot onderhoud van lijf en leden ;
Hoewel geenszins voor mij alleen,
Maar alle menschen in 't gem een.
Naardien we, door verzuim van deugd,
Of boosheid, menigmaal bedreven,
Ons schuldig vinden van der jeugd,
Zoo wil de schulden ons vergeven ;
Gelijk we 's naasten reek ning net,
In 't schuldboek van ons harte, sluiten,
Met weer wraak, haat noch wrok besmet,
Uit liefde, om 's naasten leed te stuiten ;

Zoo boeten wij door kleen geduld
Uw grooten eisch, ons' zware schuld.

32. Gekr en k t heeft hier den zin van: „onvast, onbestendig, verkeerd." —
40. Wilt voor w i 1, als vroeger meermalen. — 45. E e r z ij v e r r e i s t: d. i.:
„eer zij nit dit lichaam reist." — 53. Van der jeugd: zeer juist : het is :
„van (den tijd) der jeugd (af)."
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Wanneer de Hel ons kiampe aan boord,
De lust der wereld hart en zinnen
Met eenen glimp van vreugd bekoort,
Hetzij van buiten, of van binnen ;
Zoo troost en moedig en versterk
Den zwakken geest door uw genade,
Om onbezweken in dit perk,
En onverwonnen, zonder schade,
T'ontworstelen dit zielgevaar.
Och, dat geschiede: dat zij waar !

goobis trecOt
OVER

DE NIEUWE NEDERDUITSCHE MISSPELLINGE.1)

s

Edert eenige jaren herwaart had Nederduitschland het geluk,
dat vernuftige Schrijvers en Letterkunstenaars loflijk hunnen
ijver besteedden in onze Spraak te verrijken, te schuimen, te
zuiveren, en te regelen, door schriften of letterkunstig onderwijs;
waarover wij tegenwoordig niet voornemen, ons inzicht, onder verbeteringe van letterwijzen, te melden, dan alleen, wat de misspellinge belangt, in het verdubbelen der klinkletteren, bij weinigen
begonnen in te voeren ; gelijk (om een voorbeeld te stellen) voor
Vader : Vaader ; voor Vrede: Vreede ; voor Koning: Kooning, en
diergelijke walgende verdubbelingen van klinkletteren meer ; kwansuis om de langkheid van den klank der syllabe of lettergrepe uit
te drukken, en niet te lezen: Vader, Vrede, Koning: welke verdubbelinge ik, gelijk ook eertijds van wijlen den hooggeleerden
Heere Vossius zelf, oordeele een gansch ongerijmde en overtollige
misspellinge te wezen, tegens den voorgang van Hebreen, Grieken,
Latijnen, Italianen, Spanjaarden, Franschen, Hoogduitschen, en
andere tongen. En schoon men dezen voet van verdubbelen al
volgde, nog blijft evenwel de twijfelachtigheid der langkheid of
kortheid des klanks der syllabe of lettergrepe, in een ongelijk
grooter getal van andere woorden, daar de klank lang valt, op
d'eerste of tweede of derde lettergreep, gelijk bij deze voorbeelden
blijkt : namelijk op d'eerste, in afgaan; op de tweede, in beerin;
op de derde in koo.ftvaardy` : hetwelk ik noodig vond aan te
1) Werd evenals de voorgaande achter Lucifer gedrukt; men zie in de
Bijlagen hiertegen een Antwoord.
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wijzen, om den inbreuk van deze wilde woestheid te stuiten, de
Nederlandsche pennen voor d'aanstootelijke klippe dezer misselijke
misspellinge te waarschuwen, en zulk een inktvlak uit onze boeken
te wisschen.
HORATIUS :

Leef lang, vaarwel. Of slaat gij beter geld als dit,
Zoo deel het rustig mee; zoo niet, bestem mijn wit.

OP

Viitaronstr.'"
TRompetter van de Zeeuwen I
Gij tergt een nest vol spreeuwen.

eactetri Van Orfato.
Oen Orfeus, met zijn keel,
Toen Orfeus, met zijn keel en veel,
In 't mastbosch zong en speelde,
Tierelier, tierelier,
Dat schoone lustprieel;

T

5

LXX. Petrus Wittewrongel, een Soutelander van geboorte, werd van
Zierikzee naar Amsterdam beroepen en aldaar 35 Juli 5638 bevestigd. Hij
stierf te Amsterdam 7 December 5662, oud 53 jaren.
Hij was een der hevigste tegenstanders van het tooneel en schijnt zich
in het bijzonder in de Lucifer-zaak geroerd te hebben.
5. 0 r feu s: de Thracische zanger, wiens heerlijke muziek niet alleen
Goden en menschen, maar zelfs de redelooze dieren, ja de onbezielde wezens,
tot zich trok. Bij hetgeen Vondel hier echter van hem zegt, kan men
zonder moeite gedurige toespelingen op den dichter zelven herkennen.
2. Met z ij n keel en v e é 1: opmerkenswaardig is hier de zangerige en
gemakkelijke rijmslag, die telkens aan den tweeden regel het slotwoord
opvangt. Wat den v e61 of v e d el betreft, zij opgemerkt dat Vondel de gewone voorstelling volgt, gelijk die ook in de schilderstukken van zijn tijd
werd gegeven, en waarbij Orfeus altijd met een soort van viool of v e d el
in de hand werd afgebeeld. 5. Dat schoone lu s tp ri de 1: dit behoort
bij 't mastbosc h, waarvan vs. 3 is gesproken en waarmede Amsterdam
bedoeld is.
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10

Scheen hemel, aarde en zee,
Scheen hemel, aarde en zee aired
Op zang en spel to dansen,
Tierelier, tierelier,
Gevolgd van wild en vee.

I5

Hij zat op een tapijt,
Hij zat op een tapijt, gewijd,
Een regenboog van bloemen,
Tierelier, tierelier,
De Deugd braveert den Nijd.

20

Een krans van lauwerier,
Een krans van lauwerier, heel fier,
Vereert de heldre lokken,
Tierelier, tierelier,
Een God gelijk in zwier.

25

De lange witte rok,
De lange witte rok, van vlok
Gesponnen door zijn moeder,
Tierelier, tierelier,
Hield streek met boog en stok.

30

Hij zong, wat Reuzerot,
Hij zong, wat Reuzerot, den God
Jupijn aan boord durf klampen,
Tierelier, tierelier,
Bestormen 't Hemelsch slot ;

35

Hoe elk zijn krachten vergt,
Hoe elk zijn krachten vergt, en tergt :
Hoe zij een stormkat bouwen,
Tierelier, tierelier,
Van steenrots en gebergt'.

3II

Hoe zij, met torts en knots,
Hoe zij, met torts en knots en rots,
12. Op een tapijt, gewijd: op een gewijd tapijt. — 13. Een r eg enb oog v an b lo e men: nadere omschrijving van 't voorafgaande tapij t. -18. Ver eert: met dit woord is aangeduid dat de lauwerkrans aan Orpheus
als prijs der overwinning was toegekend. — 22. V an vlok: van Igivolle. —
23. Z ij n moeder: de zanggodin Calliope. Zie vs. 98. — 25. Hield streek:
wapperde op.
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De Goden zelfs matteeren,
Tierelier, tierelier,
40In 't Rijk des Dondergods.

45

En hoe Jupijn in 't lest,
En hoe Jupijn in 't lest dees' pest,
Met bliksemstraal en donder,
Tierelier, tierelier,
Begraaft in 't Helsche nest.

50

Terwijl hij speelde en zong,
Terwijl hij speelde en zong, ontsprong
Een bron van melk en honig,
Tierelier, tierelier,
Gevloeid van zijne tong.

55

De boomen in het rond,
De boomen in het rond terstond
Vergáren om den Zanger,
Tierelier, tierelier,
En kussen zijnen mond.

60

De wildzang tiereliert,
De wildzang tiereliert, en zwiert
Rondom den Speelman hene,
Tierelier, tierelier,
Ook wild en tam gediert'.

65

De nachtegaal ontsteekt,
De nachtegaal ontsteekt en breekt
Zijn toon aan Orfeus' gallem,
Tierelier, tierelier,
Die duizend zangers kweekt.

70

De leeuw zijn brullen staakt,
De leeuw zijn brullen staakt, en blaakt ;
De duiven trekkebekken,
Tierelier, tierelier,
Wat God blij ft ongeraakt !

38. Mat teer e n: afmatten, vermoeien. 't Woord is 't Spaansch mata re —
62, 63. Br eekt z ij n too n: d. i : wijzigt, of, zooals men 't met een
onduitsch woord zou zeggen: „moduleert zijn toon."
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75

Maar onder spel en zang,
Maar onder spel en zang eerlang
Een Rei van Boschbacchanten,
Tierelier, tierelier,
Nam derwaarts haren gang.

8o

Daar zagen zij Gods Held,
Daar zagen zij Gods Held in 't veld
En 't bosch; en d'elementen,
Tierelier, tierelier,
Bekoord door 't zoet geweld.

85

Zij holden, door den drank,
Zij holden, door den drank doodkrank
Van zinnen en van zeden,
Tierelier, tierelier,
Dat bleek aan haren gangk.

90

Zij bulkten overluid,
Zij bulkten overluid voluit:
„Wat plaagt ons al dit spelen!
Tierelier, tierelier,
Daar Bacchus' vreugd op stuit ?"

95

„Dees' speelman woti zijn oor,
Dees' speelman watt zijn oor ons koor
En wijngerdspies nooit gunnen,
Tierelier, tierelier,
Hij houdt Apollo's spoor."

100

313

„Al is 't Apollo4 s zoon,
Al is 't Apollo's zoon en kroon,
Trots Callioop zijn moeder;
Tierelier, tierelier,
Hij zit ons nu to schoon.!'

73. Een Rei v an Boschbac chant en: lees hier, ingevolge Vondels
bedoeling, en met behoud van 't rijm: „een rei van Predikanten." —
82. Door den drank doodkr an k: de oude beschuldiging tegen Trigland en de Synodusheeren.— 86-88. De gewone klachten over de Academie,
enz. – 95-95. Lees: die Vondel wou van ons nooit iets weten. —
93 . Wijngerdspies: de tbyrs; maar 't was meer een kolf of knots dan
een spies.
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105

„Valt aan, als dol en dog
Valt aan, als dol en doof ; dien roof
Zal niemand ons ontrukken,
Tierelier, tierelier,
Wat hulp men hem beloof '."

1 Do

Dus raast de Wijngods Rei,
Dus raast de Wijngods Rei : „hei, hei !
Valt aan; hij moet er onder !
Tierelier, tierelier,
Valt aan met veldgeschrei !"

I15

Met worp de Menas snel,
Met worp de Menas, snel en fel
Des speelmans borst met keien,
Tierelier, tierelier,
In was verkeerd door 't spel.

120

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

125

De vedel rolt daarheen,
De vedel rolt daarheen beneen,
En wild en vlucht verstrooien,
Tierelier, tierelier,
Hoe lillen al zijn leen !

130

Schoon hij den jammerpoel,
Schoon hij den jammerpoel en stoel
Van Pluto had bewogen,
Tierelier, tierelier,
In 't onderaardsch gewoel ;
Euridice en haar ziel,
Euridice en haar ziel, wiens hiel

'xi. De Menas: Menas is eensluidend met Bacchant. — 123. Wild en
vlucht:boschdierenenvogels.— 127, 128. Schoon hij den jammerpoel
en stoel van Pluto had bewogen: hij had namelijk, door zijn verrukkelijk spel, Pluto, den God der Onderwereld, bewogen, hem zijn afgestorven vrouw, Euridice, terug to geven. — 132 Lees : en de ziel van Euridice,
wier hiel : 't was Euridice, en niet haar z i e 1, welke door de adder in
den hiel was gebeten.
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1 35

Van d'adder was verbeten,
Tierelier, tierelier,
Hem weer in d'armen viel ;

1 40

Schoon hij den wildsten aard,
Schoon hij den wildsten aard hier paart,
En breidelt 's tijgers toren,
Tierelier, tierelier,
De wijnkroes niemand spaart.

145

Zij rukken met geweld,
Zij rukken met geweld dien Held,
En spreien al zijn leden,
Tierelier, tierelier,
Gesleurd, verscheurd, langs 't veld.

150

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

1 55

De vedelgallem zucht,
De vedelgallem zucht, en vlucht;
De keel en vingers beven.
Tierelier, tierelier,
't Geluid verdwijnt in lucht.

160

Toen schreide al wat er was,
Toen schreide al wat er was, een plas,
Een heele beek van tranen,
Tierelier, tierelier,
Die vloeiden over 't gras.

165

De beek- en boom-godin,
De beek- en boom-godin niet min
Betreurden haren zanger,
Tierelier, tierelier,
Met eenen droeven zin.

315

148. Voor win d: zoodat die met den wind heendreef. — i 5o. H e b r us
k i 1: de Hebrus is een rivier, die, door de valleien tusschen den Hemus en
de Rhodope stroomende, zich in de Egeesche Zee ontlast.
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170

De Wijngod strafte voort,
De Wijngod strafte voort dien moord
Aan alle Bosch bacchanten,
Tierelier, tierelier,
Zoo straf als ooit gehoord.

175

Apollo van Parnas,
Apollo van Parnas kwam ras
Met negen Zanggodinnen,
Tierelier, tierelier,
Daar 't lijk gemarteld was.

i80

Zij zamelden 't gebeent',
Zij zamelden 't gebeent', besteend
En zonken 't lijk met klachten,
Tierelier, tierelier,
In 't graf van elk beweend.

1 85

De Vader trekt een schicht,
De Vader trekt een schicht van licht
En stralen uit zijn koker,
Tierelier, tierelier,
En schrijft dit grafgedicht :

I90

„Gun Orfeus, hier gebluscht,
Gun Orfeus, bier gebluscht, nu rust,
Mijn zang- en spelorakel !
Tierelier, tierelier,
Hij plantte deugd met lust."

195

Apollo veel en boog,
Apollo veel en boog, omhoog,
Ten toon hing in de starren ;
Tierelier, tierelier,
Een trots voor 't nijdig oog.

200

Terwiji voer Orfeus' geest,
Ter wijl voer Orfeus' geest op 't feest
Der zielen, bij Gods reien,
Tierelier, tierelier,
Daar vreugd den rouw geneest.

586. Hi er geblusch t: wiens levenslicht hier werd uitgedoofd. — 598. B ij
Gods reien: bij de goddelijke, bij de hemelreien.

UITVAART VAN ORFEUS.

205

Het hoofd, voor tij in zee,
Het hoofd, voor tij in zee, aired
Te Lesbos aangedreven,
Tierelier, tierelier,
Brocht tijding van dit wee.

210

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

215

Apollo kwam op slag,
Apollo kwam op slag, en zag
De slang afgrijslijk gapen,
Tierelier, tierelier,
Nog wijder dan ze plag.

220

De God, hierdoor onteerd,
De God, hierdoor onteerd, verkeert
Gebit en bek in marmer,
Tierelier, tierelier,
En 't bijten haar verleert.

317

Nu vrees geen haat en nijd,
Nu vrees geen haat en nijd, noch strijd ;
Wat kan een dier ons schaden,
Tierelier, tierelier,
Dat gaapt, maar niet en bijt ?

201. Vo or tij: met den stroom mede. — 203. T e Lesbo s: het eiland
Lesbos, de geboorteplaats van Saffo, was vanouds beroemd als aan den zang
gewijd. — 206, 207. Uit deze z e eslang, wier wit t e tong zich wrong, kan
men den naam van den Zeeuw W i t te w r on gel spellen. —213, 215. A fgrijslijk gapen, nog wijder dan ze plag: met andere woorden: nog
harder uitvaren en bulken dan naar gewoonte. — 220. Haar: de slang.
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gpeerstrip
VAN

APOLLO EN PAN.

5

E God Apollo werd,
De God Apollo werd heel hard,
Om tegens Pan te zingen,
Tin tin tin tin tin tin,
Getergd en uitgetart.

10

Zij kwamen beide in 't perk,
Zij kwamen beide in 't perk, heel sterk,
Met herderen en nimfen,
Tin tin tin tin tin tin,
In God Apollo's kerk.

I5

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

20

Apollo hief eerst aan,
Apollo hief eerst aan, met blad,n
Van lauwerier belommerd,
Tin tin tin tin tin tin ;
Hij zong gelijk een zwaan:

25

„Toen Herkles nit den stoel,
Toen Herkles uit den stoel en poel
Des jammers op kwam dondren,
Tin tin tin tin tin tin,
Wat zag men een gewoel !

D

21— io5. Allerkluchtigst is dit lied van Apollo, en een model van hetgeen
men in Frankrijk onder den naam van tra y es ti en later hier te lande
onder dien van b o e r t i g e of luimige poezie opdischte. Tijden en gewoonten worden hier op 't vermakelijkst door elkander gehaspeld. Die klok
te Athene (vs. 26), die twaalf slaat, die Hercules, die hier (vs. 46), als een
zoogenaamde wildeman op kermis, zijn heihond, die uit drie kelen blaft,
komt vertoonen, die D r o es (vs. 65) en die Thales met zijn school
(vs. 61-7x) hier zeer anachronistisch te pas gebracht, zijn ongemeen
vermakelijk.
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30

't Was middag bij de klok,
't Was middag bij de klok en kok,
In Pallas' stad, Athene,
Tin tin tin tin tin tin,
Toen al de lucht betrok.

35

Een ieder riep : „gewis,"
Een ieder riep : „gewis, wat is,
Wat wil dit ijslijk voorspook ?
Tin tin tin tin tin tin,
Wie schept dees' duisternis ?"

319

Zij liepen naar de mert,
Zij liepen naar de mert, benard,
Daar zagen zij den wachter,
Tin tin tin tin tin tin,
40Den Helhond met zijn start.

45

Zij hoorden veel geschals,
Zij hoorden veel geschals, een valsch
Geluid in drie geluiden,
Tin tin tin tin tin tin,
Drie hoofden, eenen hals.

50

De Wilde dreef dien gast,
De Wilde dreef dien gast, heel vast
Gebonden aan zijn keten,
Tin tin tin tin tin tin ;
Wie schrikt niet, als hij bast!

55

Hij kwam in Plato's school,
Hij kwam in Plato's school ; de kool
In 't bakhuis glom als fakkels,
Tin tin tin tin tin tin,
Dat stonk, als een giool.
De wijze en grijze baard,
De wijze en grijze baard, vervaard,
Werd grijzer om dit monster,

55. Gi o ol: of geool, eigenlijk „kooi of kerker," vandaar vuile poel.
Misschien heeft echter Vondel 't verward met r i o o 1. — 56. D e w ij z e
en grij ze b a ar d: die der hier gezeten wijsgeeren. — 58. 0 m dit
monster: op het zien van dat monster.
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6o

Tin tin tin tin tin tin ;
De school kroop achterwaart,

65

Nu zwijgt het schoolkrakeel,
Nu zwijgt het schoolkrakeel geheel,
En klooft geen haar in zeven;
Tin tin tin tin tin tin,
De Droes ziet al te scheel.

70

Die in den tabberd zat,
Die in den tabberd zat, vergat
Zijn boeken en zijn schriften,
Tin tin tin tin tin tin,
En wist niet, hoe hij 't had.

75

En Thales sprak in 't lest,
En Thales sprak in 't lest: „o pest 1
Gij steurt ons gouden lessen,
Tin tin tin tin tin tin,
Loop heen naar 't Helsche nest!"

8o

Hij ging van deur tot deur,
Hij ging van deur tot deur, recht veur
Den Wildeman, zijn temmer ;
Tin tin tin tin tin tin,
De stad verschoot haar kleur.

85

Het geemlijk kind kijkt bril,
Het geemlijk kind kijkt bril, zwijgt stil ;
Het gaat nu vroed te bedde,
Tin tin tin tin tin tin,
En volgt zijn moeders wil.
Hij kwam in 't Heiligdom,
Hij kwam in 't Heiligdom ; hoe stom

65. De Dro es ziet al te schee 1: de helhond kijkt ons al te schuinsch,
al te kwaad aan. — 71. Th ales: een der zeven wijzen van Griekenland,
die echter lang vOOr Plato leefde en dus wel geen onderwijs in diens school
(zie vs. 51) gegeven zal hebben. — 81. Kij k t bril: kijkt langs zijn neus. —
83. He t gaat n u v roe d te be d d e: v r o ed heeft hier de dubbele beteekenis, die 't Fr. sage heeft. Vondel wil zeggen: het gaat te bedde als een
zoet, gehoorzaam kind.
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90

Zat Pallas op het outer !
Tin tin tin tin tin tin,
Al d'uilen keken om.

95

Nu zogen zij niet meer,
Nu zogen zij niet meer, als eer,
Den olie uit de lampen,
Tin tin tin tin tin tin,
Noch vlogen been en wear.

100

Toen schreeuwde een halve roes,
Toen schreeuwde een halve roes: „wat Droes
Versteurt de Hierofanten ?
Tin tin tin tin tin tin,
Hoe staat hun hoofd zoo kroes!

105

Meduza's slangenhoofd,
Meduza's slangenhoofd, berooft
Geen mensch zoo van zijn zinnen,
Tin tin tin tin tin tin,
't Gebas ons' stem verdooft."

Ho

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

115

Hij zong verwaand en stout,
Hij zong verwaand en stout, van woud
En tempel, bij Dodone,
Tin tin tin tin tin tin,
Daar zich Jupijn onthoudt;
Daar hij orakels kweekt,
Daar hij orakels kweekt, en breekt,

go. D' uile n: de Predikanten.— 93. Den oli e: hun inkomsten.— 98.D e
H i e r o fan ten: de Priesters, t. w. in Vondels meening : de Predikanten. -112-118 Nabij Dodone, een stad in Epirus, be yond zich een heilig woud,
geheel van eikeboomen, en, binnen dat woud, het oudste der orakels van
Griekenland. Twee heilige duiven, hier — vs 118 — d r a a i e r s genoemd,
en waarvan HERODOTUS, Lib. II, cap. 57, „waarzegsters" maakt, gaven er
antwoord op de vragen der weetgierigen. Dat Jupijn er alzoo orakels
k w eek te, is overeenkomstig de oude overlevering; dat hij ze echter ook
bra k, schijnt hier alleen om 't rijm vermeld.
VONDEL VI.

21
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120

Door 't korren van zijn draaiers,
Tin tin tin tin tin tin,
Als 't yolk hem bidt en smeekt ;

125

Daar boomen, groen als palm,
Daar boomen, groen als palm, door galm
Verlegen vragers raden,
Tin tin tin tin tin tin
Geluid slaan als een halm.

130

Daar klinkend koperspel,
Daar klinkend koperspel en bet,
Hun klank verdubbeleeren,
Tin tin tin tin tin tin,
En klinken hel en schel.

135

Ook woft zijn zangk hunlièn,
Ook wog zijn zangk hunlidn bedién,
Hoe sommig slag van beesten,
Tin tin tin tin tin tin,
Met kracht geen wit mag zien ;

1 40

Een ander aard zich stoot,
Een ander aard zich stoot aan 't rood,
Een verf bij d'olifanten,
Tin tin tin tin tin tin,
Gehaat, gelijk de dood;

145

En hoe zich 't buffelsveld,
En hoe zich 't buffelsveld ontstelt
Om 't rood, en roode rokken,
Tin tin tin tin tin tin,
Bezuurd van menig held.

122-125. Volgens andere schrijvers waren het de eikeboomen zelven, die
de orakels gaven. — 127-130. In het woud van Dodone bevonden zich
twee hooge kolommen: op den top van de eene stond een koperen bekken;
op de andere het beeld van een knaap, met een beweegbaren koperen viegel
in de hand, die, wanneer hij door den wind bewogen werd, op het bekken
sloeg en een geluid maakte, dat lang aanhield en veraf gehoord werd. —
133. Sommig slag van b e e s t e n: de Puriteinen en Independenten. —
135. Ge en wit: geen witte koorkleederen. — 537. 't R o o d: 't Bisschoppelijk gewaad. — 138. D 'olifante n: de Predikanten, als zijnde, evenals
de olifan ten, in 't z wart gekleed. — 141. 't Buffelsveld: Cromwells
Independenten droegen lederen kolders.
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150

Wie niet ontrennen kan,
Wie niet ontrennen kan, wordt van
De buffels dood geknuffeld,
Tin tin tin tin tin tin
Al waar"t een oorlogsman.

155

Nu zwegen ze allebet,
Nu zwegen ze allebet ; elk zei :
„Apollo wint de prijzen ;"
Tin tin tin tin tin tin,
Bestemd van rei bij rei.

160

Maar Midas, tegens reen,
Maar Midas, tegens reen, alleen
Gaf Pan den prijs van 't zingen,
Tin tin tin tin tin tin,
En daarmee ging hij been.

165

De plompert, bij een vliet,
De plompert, bij een vliet, beziet
Zijn eigen schijn in 't water,
Tin tin tin tin tin tin,
En zucht, van groot verdriet.

170

Hij ziet, van zin beroofd,
Hij ziet, van zin beroofd, zijn hoofd
Versierd met ezelsooren ,
Tin tin tin tin tin tin,
Wie had dit ooit geloofd !

1 75

Eer 't iemand wordt gewaar,
Eer 't iemand wordt gewaar, hij 't haar
Met een en hoed gaat dekken,
Tin tin tin tin tin tin,
Nog loopt de schand' gevaar.

18o

De scheerder merkt het ras,
De scheerder merkt het ras, toen was
Het melden hem verboden,
Tin tin tin tin tin tin,
Hoe sterk men hem belas.

iss. Bestemd: naar 't oordeel van.
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185

Hij groef, opdat hij 't zweeg,
Hij groef, opdat hij 't zweeg, omleeg
Een diepen put in d'aarde,
Tin tin tin tin tin tin,
Waarin hij nedersteeg.

190

Daar riep hij overluid,
Daar riep hij overluid rechtuit:
„Zwijg stil van Midas' ooren,
Tin tin tin tin tin tin,
Te lang en ruig van huid."

195

Hij stopt na dit gehuil,
Hij stopt na dit gehuil, den kuil
Met zand en aarde weder:
Tin tin tin tin tin tin,
Nog ging de schand' niet schuil.

200

De herder leert dit haast,
De herder leert dit haast. Hij blaast
Op 't riet, hieruit gesproten,
Tin tin tin tin tin tin,
Dees' kiank, die hem verbaast:

205

,Wie u naar Midas vraagt,
'Wie u naar Midas vraagt, hij draagt
En roert twee ezelsooren,
Tin tin tin tin tin tin,
Met recht aldus geplaagd."

roitcitur 1))063o8f.

5

Annord Isegrim, van den boozen Geest bezeten,
1V/ Had den goeden Herder de keel afgebeten ;
Nu wordt hem de Kudde, die dus lang ging dolen,
En de stal met schapen en bokken bevolen;
Hij bewaart de Vleesch-hal en Biji met zijn Vleeschhouwers[Honden,
Aan bun Hoofden met Halsbanden als rekels gebonden,
Hij mag de schapen scheren, villen en stropen,
Lardeeren, braden, en met hun eigen vet bedropen.

8. Bedropen: zou bedruipen moeten zijn.

PROTECTEUR WEERWOLF.

10

15
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Hij ontvangt, in spijt van blinden en zienden,
Kostumen, en schipgeld, vrijbuitgeld en tienden.
Maar als hij uit zijn Bijbel begint te spreken,
Dan hoort men den Duivel de Passie preeken :
Dan kan hij kwijlen en varkenstranen huilen,
Bij heele plassen, daar krokedillen in schuilen.
Och, arme gentelmans! beschreit uw oude zonden ;
Nu wordt u de staart eerst terdeeg opgebonden.
Gij bruidde Koning Karel, zoo na als veur:
Nu bruidt u een schrobber, een protecteur.

OP DE AFBEELDINGE
VAN DEN E. HEERE
6treirbuts

35ttetvxxi

GESCHILDERD DOOR G. FLINCK,

toen hij stond op zijn vertrek naar Oost-Indien.

Ldus heeft Hulft tot eer der Hasselaren.
Ons Raadhuis viel zijn moedigheid te kleen :
Hij woft voor 't land zich wagen op de baren,
Daar Holland en Britanje om 't zeerecht streên.
Dat 's niet genoeg; dees' zeeheld zet ons palen
Nog verder dan de Straat van Gibraltar,

A

5

LXXI. Tot eersten Raad en Directeur-Generaal van Neérlandsch-Indic,
aismede tot Opperbevelhebber over de krijgsmacht der Oost-Indische Maatschappij, zoo te water als te lande, was omtrent dezen tijd door Bewindhebberen benoemd Gerard Hulft, die in 1645 Secretaris van Amsterdam
was geweest en den Staat in verschillende betrekkingen, onder andere op
de vloot tegen de Engelschen, gediend had. Vondel, die met den Admiraal,
evenals vroeger met Reael, schijnt bekend geweest te zijn, schreef bij zijn
afbeelding, door beider vriend, Govert Flinck, vervaardigd, het boven afgedrukt gedicht.
1. Tot eer der Has selar en: Hulft was van moeders zijde aan de
Hasselaren vermaagschapt. — 2. Versta : hij wilde zich niet tevreden stellen,
met op 't stadhuis een stille betrekking waar te nemen. — 3, 4. Uit deze
regels leeren wij, dat Hulft, in welke hoedanigheid dan ook, in een der
zeegevechten, aan Engeland geleverd, heeft medegevochten. — 5. Z e t ons
palen: lees hier, ter vertnijding van alle dubbelzinnigheid • verzet onze
palen, d. i. : breidt ons gebied uit.
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m

Op 't heerlijk spoor der Hollandsche Admiralen,
Uit liefde tot de schoone Morgenstar;
Daar sluit zijn hoop een nieuwe wereld open.
Wat meer ? Al wat een edel hart durf hopen.

OP DEN TAFELKRANS
VOOR DEN HEER

45tr4tri

ti,earciaxii

Directeur-Generaal in de Oost-Indien,
KUNSTIG VAN PARLEMOER IN EEN TOETSSTEENEN TAFEL DOOR RIJSWIJK
GEVLOCHT EN.
MATERIAM SUPERABAT OPUS.

E dorre toetssteen, daar Natuur
Geen plant in poot, noch bloemen zaait,
Als 't licht zijn aanschijn herwaart draait,
Na 's winters buien, koud en guur.
Die steenen grond, dus net geploegd
Met kunst, van Rijswijks eele hand,
Een lente baart, als vruchtbaar land,
Dat zijnen hovenier vernoegt.
Flier blinkt de schoone regenboog,
Van bloemen, lofwerk en festoen,
Uit rood en blauw en geel en groen

D

5

10

LXXII. Onder de geschenken, welke nu en dan aan den nieuwen Directeur werden toegezonden, behoorde een tafel van toetssteen, waarop
een krans of bloemslinger, uit paarlemoer vervaardigd, en de heerlijkste
figuren vertoonende, was ingelegd. De maker van dit kunststuk was zekere
Dirk van Rijswijk, die in dat slag van mozaIek, 't geen men thans schier
bij uitsluiting in Italic weet te bewerken, een groote bedrevenheid schijnt
gehad te hebben.
8. De schoone Morgenstar: Oost-Indic,— 0, den tafelkrans, enz. —
Materiam super a b a t opu s: d. i. naar des dichters bedoeling: hoe
kostbaar ook de stof ware, uit welke het werk was samengesteld, de kunst,
aan den arbeid ten koste gelegd, verdiende nog hoogeren prijs. Zie OVID.
Metam II, 5. — 9-12. Een volkomen beschrijving van hetgeen men thans
gewoon is, Florentijnsch mozalek te noemen. Zoo bloeiden toen in ons kleine
land alle kunsten, ook die, waarvan wij ons sedert lang den roem geheel
hebben laten ontnemen.
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En goud gemengeld, in ons oog.
Wie zou gelooven, schoon men 't zwoer,
Dat dit geen zomerlovers zijn,
Noch bloemen, anders dan de schijn,
15
En anders niet dan parlemoer ?
0 parlemoeder ! nit der zee
Geboren, als de Koningin
Van Cyprus, gij ontvonkt de min
Van Hull/ te Jakatra . alree !
20
Wat ziet hij, door den minnegloed,
Al schoonheid in dien tafelkrans !
Hoe gaat zijn geest hier om ten dans
En danst dees' schoonheid te gemoet !
Hier geeft genoffel, lelie, roos,
25
Gemengd uit onderscheiden kleur,
Trots Indisch veld, een lucht en geur.
Hier praalt robijn, saffier, turkoos.
Hier blinkt de goud- en zilvermijn.
Hier rijst de witte morgenstar;
30
Zij voert den dag aan op haar kar,
En boodschapt ons den zonneschijn.
Hier wast de blauwe korenbloem,
En spijst de Raden aan den disch.
Hier leeft de trosbloem en melis,
35
En wat ik nauwlijks ken, noch noem.
Het onverwelkbre klimop klimt,
Als 't hart van Hulft, al even blij
Van groente, en vreest geen wintertij
In 't Oosten, daar geen sneeuwbeer grimt.
40
Hier kwetst de hulst, gelijk de maagd,
Die zuiver is van hart en grond,
Den wulpschen wederstreeft, en wondt
Die haar iet vergen ongevraagd.
45 De pauwestaart, de duivenhals,
De Fenix kan niet schooner zijn ;
Ook geen narcis in kristallijn ;
Noch is de schijn in 't water valsch.
Hier legt de schilder zijn palet
En rijk penseel uit zijne hand ;
50
De juwelier acht diamant
15. Anders dan de schijn: versta.: dat het niet anders is dan de
nabootsing. — 25. Genoffel: nagelbloem, het Fr. g i r °fide. — 3o. De
witte morgenstar: de aster of sterrebloem. — 47. In kristallijn: in.
water. — 48. Noch is de schijn in 't water valsch: ook die nabootsing is de natuur niet ongelijk.
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Noch dier gesteente, in goud gezet.
Dees' kunst schept, nit een ruwe schulp,
Gesteente en tulpen, knoppen, blaan,
Gesternte en licht, en zon en maan.
Zij neemt vernis noch verf te hulp.
De Schilderkunst verschiet haar verf,
Gelijk de maagd haar frissche jeugd;
De tulpen zien haar waarde en vreugd
Verwelkt, of schrikken voor bederf;
De rijp, de nevel en de mist
Verstikt de tulp; een felle storm
Vernielt de bloem, een bitse worm
Verbijt haar leven, eer men 't gist;
De parlemoerbloem, op haar steel,
Volgt d'eeuwigheid, in duurzaamheid,
En blijft totdat de wereld scheidt.
Waar bloeide ooit eeler bloemprieel!
Dat een Japonner of Chinees,
Of Perziaan, of eenig Heer
Den disch met kunstgerecht stoffeer',
Zoo koninklijk, zoo rijk als Bees.
Indien ons d'eer gebeuren mag
Dat MO, van blijdschap aangewinkt,
Hieraan op Hollands welvaart drinkt,
Met zijnen Raad en Hofgezag ;
Dan zal zijn dischkrans mijn gezang
Versieren meer dan lauwerier :
Dan zing ik met een blijder zwier :
Zoo leef hij vroolijk jaren lang !

69. Een Japonner: inboorling van Japon of Japan. — 74. Van blij dschap aangewinkt voor: wanneer de vreugde hem toewenkt, of, met
andere woorden: bij den genoeglijken disch. — 76. H ofgezag: civiele en
militaire stoet, voor 't geen wij nu „Huis" zouden noemen. — 77, 78. Versta:
dan zal de eer, zijn gast te zijn, mijn schoonste belooning wezen.
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OP HET VERTREK
VAN DEN E. HEERE
45traert

16uffc..iii

Directeur-Generaal in de Oost-Indien.
HAE TIBI ERUNT ARTES.

Anhafte Hulft I een ieder wordt
(Bestraft me, indien ik mis)
Een geest van boven ingestort,
Die nauw verzetbaar is.
Elk heeft zijn trek en tegenheid,
Tot dit, van dit en dat.
Wie breidelt dees' genegenheid,
Dat zij niet uit en spat
En uitberst, d' een of d'andren tijd ?
Men onderdrukt ze wel

m

5

I0

Een poos, maar geenszins zonder strijd
En innerlijk gekwel.
Natuurwet wankelt niet zoo licht,
Hoe hard zij werd geschokt ;
Zij zet zich schrap, en sluit zich dicht,
En staat, gelijk verstokt ;
Lykurgus, die weleer tot nut
Van Lacedemon schreef,
Zijn wet, die Staat en steden stut,
Dees' nutte waarheid steef.
Wanneer de jonkheid aan de poort
Van haren leidsman kwam,

I5

20

LXXIII. Huift vertrok met het schip de Paerl e, gelijk wij leeren uit
het fraai gedicht van Joan Six van Chandelier, in Klioos Kr a a m voor komende en tot opschrift hebbende : „ Voorwind naa nieuw Batavie. Aan
het schip de P a e r 1 e, voerende den Heere GERARD HULFT; uyt het
Sekretarisschap der stad Amsterdam, beroepen tot Hooge Raad van Oostindien."
Hae tibi erunt artes: d. i. : dat zal uw kunst (uw toeleg) zijn. Zie
Aen. VI. 852. — 4. Die nauw verzetbaar is: die zich moeilijk laat
verzetten. — T e g en h e i d: tegenzin, weerzin. — 21, 22. A an de poort

5.

van haren lei d s m a n: versta: binnen de schoolpoort.
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OP HET VERTREK VAN GERAERT HULFT .
Hij uit den aard van elks geboort'
Een zeker teeken nam.
De vrije keur haar vrijheid hiel
In 't kiezen onder veel,
Een oefentuig, daar 't oog op viel.
Natuur gaf elk zijn deel.
Men greep, als in een oorlogsbuit,
Dees snel, en die bedaard,
Fen ring, een pen, een vijl, een luit,
Een boek, een beeld, een zwaard ;
En op hetgeen een ieder greep,
Gedreven van zijn lot,
De kiezer dan zijn zinnen sleep
Gelijk een ambt, van God
En Vrouw Natuur hem opgeleId.
Wie hieraan' twijfel slaat,
Die hale op Jakatra bescheid
Bij u, den Eersten Raad
Van ons Oost-Indiaansch gebied,
En scheppe een blijk uit u,
Die ruim moest weiden, anders niet,
Van enge palen schuw.
Dies viel ons ruim en nieuw Stadhuis
Uw ruimen geest to kleen.
Het zitten op ons wapenkruis
U ongemaklijk scheen.
Dat dreef u naar het zeegevecht ;
Een zorgelijke kans,
Daar 't Britsch en Hollandsch waterrecht
Elkandere om den krans
In 't zeeperk sloegen, en de brand
Den Oceaan ontstak.
De lontstok, in uw rechte hand,
Kartouwen, krak op krak,
Aan 't baren holp, en staal en schroot
En ketens van metaal

23. Uit den aard van elks geboor t' : niet gelukkig, voor: uit elks
ingeboren aard. — 25-37. De dichter wil zeggen : ieder (knaap) had vrije
keuze uit de vele oefentuigen, die hier tentoongesteld waren. De een greep
onmiddellijk, de ander met eenig overleg of weifelen, naar het voorwerp,
waar zijn natuurlijke aanleg hem op wees, deze naar een ring, gene naar
een pen, vijl, enz. en alsdan werd ieder opgeleid om zijne oefeningen to
bepalen tot het beroep, 't welk de keuze, door hem gedaan, had aangewezen als • met zijn natuurlijken aanleg overeenstemmende. — 43. D i e
ruim moest w e i d en: die u in een ruimen werkkring bewegen moest. —
45. ons ruim en nieuw Stadhuis: versta: z elfs ons ruim Stadhuis,
ons nieuw Stadhuis, h o e ruim ook."
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Ten beste gaf aan 's vijands vloot,
En zijnen Admiraal.
Gij strekte, in 't midden van 't geschreeuw,
Van brand en gloed en vloed.
Een klauw aan Hollands waterleeuw,
Geverfd in Engelsch bloed.
Nu dreef dezelve waterzucht
U naar d'opgaande zon,
Ter wereld uit, in ruimer lucht,
Zoo wijd men zeilen kon.
De hoop van Ridder Maarseveen
En onzen Vrijheer Graef
Verzekert ons, dat gij 't Gemeen
Zult voorstaan, ruim zoo braaf
Als ooit een Amsterdammer zoon
Zich in het Oosten droeg.
De Deugd begeert geen rijker kroon;
Deze eer is haar genoeg.
OP DEN AFSTAND DER KRONE
EN HET REIZEN
VAN

Itoninginnt COriotine.'"iv
Virtus, recludens immeritis mori
Ccelum, negata tentat iter via.

w

At Noordstar gunt ons nu haar licht,
En voert, in voorhoofd en gezicht,
Een glans van wijze majesteit,

LXXIV. Op 26 Juni 1654 deed de Koningin Christina van Zweden,
wars van de tegenstreving, welke zij in haar Rijk ontmoette, in 't geheim
reeds overhellende tot het Roomsche geloof, en wellicht beducht voor het
lot van Karel I van Engeland, afstand van de kroon ten behoeve van haren
neef Karel Gustaaf, en begaf zich naar Brussel, met het voornemen om van
daar over Frankrijk naar Rome te reizen. Vondel liet deze gelegenheid niet
voorbijgaan om den lof der doorluchte Vorstin, die hem blijken van welwillendheid gegeven had, te bezingen.
65. Wa ter z uc h t: zucht naar de zee. — Op den afstand der krone, enz. —
Virtu s, r e cl u den s caet.: Zie HORAT , Carm. III, II: 21. De zin is:
Hem, die het sterflot moest verschoonen,
Zal, nieuwe banen doorgespoed,
De blanke Deugd den Hemel toonen,
Wiens poorte zij hem opendoet.
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OP DEN AFSTAND DER KRONE, ENZ.
Genade en goedertierenheid,
En stralen van doorluchtigheen,
Het wierook waardig? Al verscheen
De Deugd, uit Karen hoogen troon,
Zoo fier en onbesproken schoon
Als d'allereélste pen haar ooit
Heeft afgeteekend en voltooid ;
Zij zoude, in wezen nochte schijn,
Niet aangenamer konnen zijn
Dan deze, die alle oogen trekt,
En heimelijk de harten wekt,
Om aan te bidden, op dit feest,
Een Godheid, die des menschen geest
In haar bejegent en verrukt.
Terwijl elk nedervalt en bukt,
Door overtuigden plicht en zucht,
Verneemt men, uit d'omschenen lucht,
Een aanspraak, die ons, onbewust
Van dees' geheimnis, stelt gerust :
Wat spelt ge? Twijfelt langer niet:
Het is Christine, die gij ziet,
De glorie van Gustavus' Rijk,
Die honderd duizend te gelijk,
Uit liefde tot den Duitschen pais,
Ontwapend heeft, in haar paleis ;
Zooveel kortouwen, met een woord,
De koopren kelen toegesmoord ;
Ontelbre zwaarden in de schee
Gebonden, door den band van vree.
Dit is de trotsche, die, vol moed,
Het recht der kronen, dat geen bloed
Noch maagschap kent, noch zielen spaart,
Durf afstaan, rustig en bedaard,
In 't allerbloeiendst van haar tijd,
Den stoel der Wijsheid toegewijd.
Is 't wonder, dat dees' trotsche daad
De Vorsten voor het voorhoofd slaat,
En al wat Kroon en Schepter voert
Verbaasdheid aanjaagt en beroert ?
Dat gansch Europe staat verbluft?
Geen aardsch, geen sterfelijk vernuft
Begrijpt dees' wondren, maar een ziel
Als zij, die 's Hemels heirbaan hiel,

26, 32. Vergelijk hier de lofspraken, in vroegere gedichten door Vondel
aan Christina geschonken wegens het bevorderen van den vrede.

OP DEN AFSTAND DER KRONE, ENZ.

333

Van kreits in kreits, daar, in 't verschiet
De wereldkloot in eenen Niet
Verdwijnt, en 't Hemelsch hof vergroot,
Hetwelk met zijnen open schoot
Haar wenscht t'ontvangen op Gods troon.
Daar is der Wijzen Rijk en Kroon.

50

OP HET OVERLIJDEN
VAN WIJLEN ZIJN EXCELLENTIE DEN GRAVE
g,xte

oxtnottntILxxv

Kanselier der krone van Zweden, en Vader des Vaderlands.

E staf van Zwedenrijk, handhaver van drie kronen,
En wereldwijze, daar geen nijd op vatten kan,
's Rijks Kantsler Oxenstern zag uit naar hooger tronen.
Nu dekt dit graf het lijk van zulk een grooten man.

D

LXXV. Axel Oxenstierna, geboren 16 Juni 1583 to FanO in Upland,
werd in 16o8 lid van den Senaat en na Gustaaf Adolfs troonsbestijging
kanselier. In 162i was hij tijdens den Poolschen oorlog bestuurder van het
rijk; en in 1626 benoemd tot gouverneur-generaal van Pruisen, ging hij in
1631 naar Duitschland. Hij keerde in 1636 naar Zweden terug, waar hij
als rijkskanselier een der vijf voogden van de minderjarige koningin Christine
was. Hij stierf 28 Augustus 1654.
3. K a n ts 1 e r: kanselier.
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INWIJDINGE DER SCHILDERKUNSTE, ENZ.

INWIJDINGE
DER

gcoiebedunote,LXXVI
OP SINT-LUKAS-FEEST.
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Elijk de zonnebloem haar oogen

Uit minne draait naar 's hemels bogen,
En volgt met haar gezicht
Het alverkwikkend licht,
De zon, die 't al zijn verve geeft,
En daar geboomte en plant bij leeft;
Zoo volgt de Schilderkunst,
Uit aangeboren gunst,
Ontsteken van een heilig vuur,
De schoonheid van Natuur,
Met hare streken en penseelen ;
Geeft dooden doeken en panneelen
Het leven, waar ze zweeft en zwiert ;
Verkloekt de menschen en 't gediert.
0, eedle Schildermin !
0, tiende Zanggodin !
Wij loopen u, met d'andre negen
Parnasgodinnen tegen;
Van zingen noch van spelen moe :
Ontvang dees' kroon : zij komt u toe.

LXXVI. Op 20 October 1653 werd door eenige „Schilders, Poeten en
Liefhebbers der dicht- en schilderkunste", ongeveer honderd in getal, op
den St.-Joris-Doelen een maaltijd, een St.-Lukas-feest gehouden. Vondel,
een der genoodigden, werd door een der feestgenooten, als Apollo gekleed,
gehuldigd met een gedicht. Hij was de held van het feest en werd aan het
hoofd der tafel geplaatst en met lofdichten overladen. Uit dankbaarheid voor
dit eerbetoon droeg Vondel zijn vertaling van Horatius op aan de „Kunstgenooten van Sint-Lukas".
Op 21 October 1654 werd het feest herhaald. Voor dit feest dichtte
T. Asselyn zijn Broederschap der Schilderkunst, waarin het boven afgedrukte Sonnet van Vondel is opgenomen.
Het is niet met zekerheid bekend, of Vondel op dit feest tegenwoordig was.
14. Verkloek t: verschalkt, bedriegt.
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OP HET ONWEDER
VAN

'0 Afetnbo untaruirxvil
TE DELFT.
PLURIMA MORTIS IMAGO.

AAN DEN HEER

JOAN VAN MAERSEVEEN,
Ridder van St.-Michiel.

Et was, geleerde Maerseveen!
Geenszins Salmoneus, die voorheen
Zoo stout, op 't spoor van d'Allergrootste,
In Elis met zijn torts nabootste
Den donderkloot en bliksemstraal,
En langs de brug, uit klaar metaal,
Van hoovaardije om 't hoofd gezwollen,

H

5

LXXVII. Op 12 October 1654 leed de stad Delft een beklagenswaardige
ramp door het springen van een kruittoren, die des voormiddags te halfelf
met meer dan 8o,000 pond buskruit in de lucht vloog, zoodat ter plaatse,
waar het gebouw gestaan had, niets overbleef dan een stinkpoel met vijftien
of zestien voet water. De gansche stad en de omliggende dorpen daverden
en dreunden: tot op Tessel, en verder nog, werd de slag gehoord. Het getal
der omgekomen menschen werd tusschen de vier- of vijfhonderd begroot:
en van vijfhonderd huizen waren er tweehonderd geheel verwoest.
P 1 u r ima mortis imago : d. i.: „de dood, zich op onderscheiden wijze
voordoende". De woorden komen voor Aen. II, 369. — 1. Gel e e r de
M a e r s e v een: de hier bedoelde is Joan Huydecoper, Heer van Maerseveen. Hij was de man geweest, wien de Regeering van Amsterdam, ter
gelegenheid van den aanslag op die stad, tot Graaf Frederik Willem had
afgevaardigd. In 1651, en ook in dit jaar 1654, en volgende, bekleedde hij
het Burgemeesterschap; terwijl hij bovendien in onderscheiden belangrijke
staatscommissien werd gebruikt. Als invloedrijk en krachtig lid der staatsgezinde partij of zoogenaamde „Loevesteinsche factie", kon hij niet anders
dan zeer aangenaam zijn in Vondels oogen. — 2. Salmoneu s: de Koning
van Elis, die Jupiter zocht na te bootsen, en over wien nader, bij gelegenheid van Vondels treurspel, 't welk dien naam draagt en waaraan Vondel
wellicht, toen hij dit gedicht schreef, reeds bezig was.
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Met koopren raden of kwam roller,
Als een verbolgen God en kracht,
Die Hemel, aarde, en Pluto's nacht
Alleen braveeren durf en plagen,
Op zijnen donderenden wagen ;
Nooit had Salmoneus zooveel harts :
Maar 't was de Denemerker Zwarts,
Die, zwart van rook en smook en kolen,
Natuur doorgrondde, en alle holen
Van haren boezem openbrak,
En polste wat in 't harte stak.
Hij mengt salpeter, kool en zwavel,
Dat scheurt den afgrond tot den navel
Van boven open, buldert, brandt
En slingert aarde en ingewand,
Kasteelen, sloten, steer' te mortel.
Dat rukt den aardboOm van zijn wortel,
Vermengelt levenden en doOn,
En schijnt den Hemel naar zijn kroon
Te steken, door geweld te baren,
Dat al de Helsche slangeharen,
Uit schrik voor 't oorlogs-element
Te berge staan en overend.
Uw jeugd, in 't opgaan van haar sterre,
0 brave Ridded ging zoo verre
Bespieglen, op Campanjes kust,
Den zwavelberg, die, nooit gebluscht,
Maar eeuwig vlammen braakt en vonken,
En Plinius' gebeent' noch schonken
Ons gunde, noch het minste merk,
Om zijne doodbus met een zerk
Te dekken, voor den trouwen ijver
En faam van dien Natuurbeschrijver ;
Nu zaagt ge, hier op Hollands grond,
Vesuvius in zijnen mond,
Te Delft, daar, tegens stijl en orden,
Ons kruit, 's lands vijandin geworden,
Stadbuis ontziet, noch kerkgewelf,

14. D e Denemerker Z warts: volgens sommigen was Berthold
Schwartz, de uitvinder van het buskruit, geboortig van Freiburg in Duitschland ; volgens anderen heette hij eigenlijk Konstantijn Ancklitzen, welke
naam wel wat Deensch klinkt, en was Berthold zijn naam als kloosterling,
terwij1 zijn liefhebberij voor de alchimie, in die dagen ook wel „z warte
kunst" genoemd, hem zijn toenaam Schwartz kan hebben doen verwerven. -34. D en z w avelb erg: den Vesuvius. — 36. P1 i n i u s: men weet dat de
beroemde natuuronderzoeker bij een uitbarsting om 't leven kwam.
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En delft een burgergraf voor Delf,
In puin, en menschevleesch, en golven.
Van gloeiende assche en glas gedolven.
Wie wordt van bitter schreien moe ?
De woeste hoofdstad huilt u toe,
En gaapt en stinkt, in zooveel wijken,
Gelijk een kerkhof, zat van lijken,
Geplet, geknot, gescheurd, gezengd.
Een Chaos, ondereen gemengd.
Een jongste dag, vol doodsche schrikken,
En d'oogenblik der oogenblikken.
Verbouw een eeuw, en Cresus' schat:
Een vonk, een blik verwoest een stad.

50

55

g enyont

canbtacot

IN DE VASTEN.
Secura quies 4- nescia fallere vita.

En eenzaam Kluizenaar

zijn getijden waar,
E Nam
Daar 't beekje spiegelklaar
5

IO

I5

Langs 't kluisje vloeit,
De klaverweide schaaft,
Zijn dorre lippen laaft,
Geboomt' met vocht begaaft,
En mild besproeit.
Hij docht om geen verdriet.
Dan zag hij, in 't verschiet,
Bijwijle een spits, of iet
Gelijk een kerk.
Zijn aandacht, als een boog
Gespannen, voert zijn oog
En zinnen steil omhoog,
Ja, boven 't zwerk ;
Daar d'Engelen zingen,

46. Delft-Del f: woordspeling. — 50. Hoofdsta d: stemhebbende stad. —
Eenzame aandacht. — Secura q u i e s, c a e t: d. i.: „een verzekerde rust,
en een levenswandel, die niet in staat is tot bedrog." De plaats is ontleend
aan VERG. Georg. II, 467. — 16-21. Uit het vervolg blijkt, dat de geopende
hemel, welken de kluizenaar ineende to zien, een zinsbedrog was, door den
Booze verwekt.
VONDEL VI.
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EENZAME AANDACHT IN DE VASTEN.
Krioelen en klingen,
En dansen en springen
Om God, hun lot, hun eenigste wit.
„O jeugd, o vreugd, wat Leven is dit !"

Dan zat, dan sprong hij wat ;
Dan bad, dan zong hij dat;
Of schreef, of las een blad;
25
Dan prees zijn tong,
In aangename stilt',
Zijn God, zijn hoop, zijn schild 1
Daar d'Afgrond vier op spilt,
Die hem besprong.
30 Toen sprak hij onbevreesd:
„Gij zijt dat spook geweest,
Dezelve tuimelgeest,
Die met Gods Schrift
Het afgevaste Woord,
Mijn Kruisheer, klampt aan boord,
35
Met staat en eer bekoort,
En Helsche drift;
Maar hoe gij dit mengelt,
Uw doolhoven strengelt,
Uw tronie verengelt,
40
Gij zijt de Nijd, de baarlijke Droes.
Houd rust 1 mij lust geen giftige kroes."

45

50

55

„Ik ken uw nukken wel,
Tooneel- en guichelspel :
Uw Hemel is een Hel,
Vol druk, vol wean.
Hoe schoon gij u verguldt,
En oefent mijn geduld,
Schoon ieder brast en smult,
Mij lust geen steen ;
Die kost is veel to rauw.
Al wordt het lichaam flauw,
Ik leef bij manne en dauw ;
0 plompe vond !
Gij spant vergeefs dit net.
Een kei is geen banket ;

31 G ij z ij t dat spook g e wee s t: gij, fraaie vertooning van zingende
Engelen enz., zijt niets dan misleiding. — 34. Het a fgevas t e Woord:
den afgevasten Christus. — 41. D r o e s: duivel — 5o. M ij lust geen
s teen: zinspeling op Lukas IV : 3.
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Maar lekker aas besmet
En lokt den mond.
Uw aanslagen stinken;
Loop elders rinkinken!
Laat anderen hinken ;
Gods knecht houdt recht en simpel en slecht,
Het pad naar stad, daar Jezus voor vecht."
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„Wat smaakt zoo zoet, als spijs
En vrucht van 't Paradijs,
Genut met lof en prijs?
Dees voedt mijn ziel.
Dit heilig Hemelsch brood,
Een troost in druk en nood,
Uit den genadeschoot
Des Vaders viel,
Geen winter schendt Gods palm.
En waarom spreuk en galm
Van Koning Davids Psalm
Dus loos misduid,
Op dien verkeerden zin ?
Hier schuilen slangen in.
1k stort me van geen tin,
Op zulk een fluit.
Mijn ooren verduren
Dat zoet tureluren.
Zij kennen uw kuren.
Uw spook is rook, en nevel en wind.
Wie wijkt en strijkt, is razende blind."
„Al biedt ge nog zooveel,
En toont me, op 't bergtooneel,
Wat in dat lustprieel
De zon beschijnt;
1k luister naar geen eisch
Van 't wulpsch en welig vleisch,
Noch eer van 't aardsch paleis,
Die snel verdwijnt.
Mijn wellust is mijn boek,
In een vergeten hoek ;
Dees' stomme leert me kloek,
En spreekt met mij.
Daar val ik God to voet;
Zijn Geest, het hoogste goed,

78. I k s tort me van ge en tin: evenzeer zinspeling op Lukas IV.
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Mijn geest ontvonkt door gloed
Van Poezij.
Schuif toe uw vertooning!
Mijn fezus, mijn Koning,
Is al mijn belooning.
Ik eer den Heer van 't kruis, in mijn kluis;
Dat zwaard vervaart het logengespuis."
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45 tiOstittant
OF

ENGELETROOST.
E Godheid trok, in 't lichaam van Marije,
Het lichaam aan, opdat ze lijden zou,
Tot 's menschdoms heil, wat wet en profecije
Had afgebeeld en voorgespeld zoo trouw.
Dees' uur genaakte, als Jezus, met verlangen
Naar 't heilzaam Kruis, zijn lichaam en zijn bloed
Had uitgereikt, daar dankbaar met gezangen
Het twaleftal God looft voor 't Hemelsch goed.
De leerling had den Meester, hier in 't midden
Ter Paaschfeeste, al op snooden prijs geschat;
Nu gingen ze uit met God, on] God t'aanbidden.
De bidplaats was d'Olijfberg, bij de stad.
Messias scheidt zich of van alle d'andren,
Opdat Hij zich nu wapen' met gebedn 3
Het treurtooneel zal draaien, en veranderen;
De bende komt, en Judas treedt voorheen.
d'Aanstaande schimp en smaad, de smert van 't lijden
Ontvouwen zich voor zijn alwetende oog;
En schoon de Zoon dit flus zag met verblijden,
Niet minder dan de Vader zelf omhoog;
De krankheid der nature is niet gescheien
Van 't lichaam, daar de geest den strijd gevoelt,
En duizend ween, nooit uitgebeeld met schreien,
Een gloed van pijn, door tranen nooit verkoeld.
Hij voelt alree de koorden, d'ijzren vuisten,
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16. Tr e e d t v o o r h e e n: treedt vooruit. — 25-40. Deze voorstelling, alsof
de doodsangst, in Gethsemane door den Heiland uitgestaan, moest toegeschreven worden aan vrees voor aanstaand, lichamelijk lijden, is al heel
ongelukkig, en bewijst, welke materieele begrippen men zich in Vondels
dagen nog van geestelijke zaken vormde.
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En 't lastig kruis. Hij hoort den smaad en schimp,
Hij kent aired, wat vijanden Hem kruisten,
Met schijn van Schrift en Farizeeuwschen glimp.
Het bloedgeld ziet Hij zijn scholier ontvangen,
En tegens God den Ouderling gekant;
30
Het purpren kleed om zijne schouders hangen,
Den rieten staf Hem steken in de hand.
Hij voelt de smart der doornekrone en roeden
En nagelen. Hij proeft, gesmacht van dorst,
De
gal en eek der tijgersche gemoeden ;
35
Hij voelt de speer, den moordsteek in zijn borst.
Hij worpt zich neer wel driemaal, schijnt te zinken
In 't graf des doods, en bidt in dit geschil:
„O Vader ! laat mij dezen kelk niet drinken ;
40Doch Vaders wil sta boven mijnen wil !"
Hij worstelt met den dood in zijn gebeden;
Het doodzweet breekt Hem uit, zoo rood als bloed.
Het bloed, uit angst, komt vloeien, langs zijn leden
Op d'aarde, daar Hij neerstort, flauw van moed.
Den Vader komt dit moordgeschrei ter ooren,
45
En zendt ten troost, uit 's Hemels hoogsten troon,
Een Engel neer aan zijnen eerstgeboren
En eenigen en troosteloozen Zoon.
Hoewel de naam des troosters wordt gezwegen,
Het was misschien d'Aartsengel Gabriel,
5o
Die voortijds brocht de boodschap van Gods zegen
Aan Jozefs bruid in d'onbesmette cel.
Hij vindt hem op zijn aanschijn neergevallen,
In stof en bloed, dat van dit aanschijn droop,
Daar Cherubijns om wenschen met hun allen.
55
Hij heft hem op, en heldert Jezus' hoop.
Hij stut den hals en 't hoofd, en streelt de kaken
Met zijne hand, nog zachter dan fluweel.
Hij kust Gods mond, en schijnt hem aan te blaken,
60
En sterkt het hart, met geur uit Gods prieel.
Hij spreekt ten leste: ,,O eenige uitgekoren!
O erfgenaam van God en 't hemelsch Rijk!
Wat is uw hoofd een kroon omhoog beschoren !
Wat is die kroon uw schimpkroon ongelijk !
65
Hoe wil uw naam en titel alle namen
45. Moor d g e s chr e i: wellicht een drukfout in de oorspronkelijke uitgave
voor noodgeschre i, dat hier beter paste. — 46. En z en d t: zendt kan
volgens de regels van den goeden zinsbouw niet of hangen van den vade r,
't welk in dativo staat : en de zuiverheid der taal vorderde — wat wellicht
in Vondels handschrift stond — h ij zend t. — 65-68 Toespeling op
Filippens. II : 1o.
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Verdooven, als de Hemel, Aarde en Hel,
Voor u geknield in Jezus' naam, te zamen
Zich buigen voor uw troon en voetschabel!
De Heemlen en alle Engelen verlangen
Naar uwe komste en blijde Hemelvaart.
Ons Paradijs luikt op van groot verlangen ;
Alle oogen zien, vol hoops, benedenwaart.
Al wordt ge in 't aardsch Jeruzalem verschoven,
Ter poorte uit naar den Kruisberg heengeleid,
Een schooner stad, Jeruzalem daar boven.
Ontsluit voor u haar glans en heerlijkheid.
De mantel, uw triomfkleed, wordt geschapen,
Vol zonnen en vol starren, rijk gezaaid,
Vol fenixen. Het kruis, uw heerlijk wapen,
Zal glinstren, waar de zon haar oogen draait.
Hoe kan 't geloei der Schriftgeleerde stieren,
Dat vloeken, dat verlastren, uwe Faam
Verdooven ! Geen gebulk van tempelieren
Verdooft de loftrompet van Jezus' naam.
Dees druppels bloeds verkeeren in robijnen,
In perlesnoer de tranen, bier gestort.
De zon en maan zich schamen meer te schijnen,
Als gij uw kleed met diamant omgordt.
Dat titelschrift, ten schimpschrift van de waarheid,
Aan 't kruis gehecht, eerlange der Hebreen
Schijnheiligheid, met goddelijke klaarheid,
Verwijten zal dien hoon, bij u geleen;
Wanneer ge heerscht door nimmer eindende eeuwen,
In 't onbepaald en eeuwig erfgebied,
Als Gods Gezalfde en Koning der Hebreeuwen
En Onhebreen, waar 't licht zijn stralen schiet.
Verberg uw glans en Godheid nog drie dagen,
Een oogenblik bij d'aanstaande eeuwigheid;
Zoo ras de zon dan 's morgens stijgtte wagen,
Zal 't licht u zien gewekt met majesteit.
Dan zullen dood noch graf u langer houden;
Uw grafwacht, al verbaasd op dat gerucht,
Zoo menige als op zichtbre macht betrouwden,
Uit schaamte en angst, zich geven op de vlucht.
Ten spiegel van de kwad,n, ten troost der vrome,
Zal God uw bloed hereischen van hun hand;
Wanneer de wraak en roode roe van Rome
Haar standerd bier op 's tempels puinhoop plant.

73. V e r s chove n: veracht, ter zijde gesteld, waarvan nog: verschov e83. Tempelieren . tempeldienaars. — 90. E e r 1 ange: eerlang.
1 i n g.
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De Rechter, met de Wetgeleerde vloeken,
Gedagvaard voor uw strengen rechterstoel,
Zal schaduwen in moordspelonken zoeken,
Op hoop, of eens uw grimmigheid verkod.
Terwijl we nog dat hoogste Recht verbeien,
En gij alleen de wijnpers treden moet,
Betrouw, dat wij uw smeeken en uw schreien
Den Vader bi6n, en voeren te gemoet.
Gij kept zijn hart en gloeiendige liefde:
Heeft hij vanzelf het menschdom zoo bemind,
Dat zijnen Zoon, zijn hart, zoo bitter griefde,
Wat liefde draagt hij zijn gehoorzaam kind!
Gezegend hoofd der Serafijnsche Geesten !
Getroost u dan dit worstlen voor Gods eer ;
Om God, om uw triomfen en uw feesten,
Aanvaard dien kelk, een kruiskelk, dan geen meer !"
d'Aartsengel wascht het aanschijn met zijn slippen,
En Jezus niet zoodra dien kelk ontvong,
Met eenen kus van troost voor mond en lippen,
Of mist hem, als een bliksem, op een sprong.

Scct 35oino.
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Ien brengt de grijze Rechter daar
Ten rechthuize uit, in 't openbaar,
Door zijnen hofsoldaat ten toon ?
Gekroond met eene doornekroon,
De koorde om d'armen stijf en straf,
Een riet, kwansuis de gouden staf,
In zijne hand ; het purpren kleed

III. Waarschijnlijk bedoelt Vondel hier: zal, zelfs in een moordspelonk,
zich nog veiliger achten, of een minder erg lot te wachten hebben, dan hem
uw toorn doet verbeiden. Wellicht speelde hier den dichter het gezegde van
Christus voor den geest, Lukas XXI: 2z. Zie ook Lukas XXIII: 30. —
114. Versta: wanneer gij, als rechter optredende, uwe vijanden straffen zult.
De uitdrukking is Bijbelsch en ontleend aan Klaagl. I: 15. Vergelijk ook
Openb. XIV: 19, 20; XIX: 15. - 125. Met zij n s lipp en: Vondel stelt
zich bier den aartsengel voor gelijk die op schilderijen of prenten is afgebeeld, met een kleed of mantel om 't lijf. Den teekenaar is zoodanige wijze
van voorstelling te vergeven, om de zwarigheden, die 't afbeelden eener
geestelijke figuur medebrengt; doch in den dichter, die het in zijn macht
heeft, het stoffelijke te vergeestelijken, is het niet te verschoonen, wanneer
hij, als dit geheele gedicht door geschiedt, integendeel het geestelijke, zoo
zinnelijk als maar wezen kan, voorstelt.
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Hangt om de schouders. Wat een kreet
Van schimp verheft zich, uit de wolk
En drang van 't opgehitste yolk,
Hetwelk, vol wrok en Helschen haat,
Omlaag hem aangrimt, van de straat !
Schijnheiligheid van Farizeen
Noch Schriftgeleerden bier beneen
Ontbreken, stout en trotsch van geest.
Wie scherrep toeziet, spelt en leest
De wet van Mozes, in den boord
Van hunnen mantel, met Gods woord
Bestikt, zoo vol Hebreeuwsch gezaaid,
Als deerlijk door hun tong verdraaid.
d'Een torst het wetboek in den arm,
Een ander tergt een zwarten zwarm
Van horselen, die al bereid
Zijn angels, om d'Onnoozelheid
Te kwetsen, vinnig scherpt en slijpt.
Het bloed, dat door de dorens zijpt,
En langs den hals en boezem loopt;
Dat aanschijn, in zijn bloed gedoopt ;
De stramen, in die zuivre borst;
Zijn armen, rood van bloed bemorst
Onnoozel bloed, van top tot teen,
Zoo rood gevloeid door al zijn le6n ;
Verzachten noch de Helschheid niet,
Die dit ellendig schouwspel ziet,
En, onverzoend en onverzaad,
Hierom alleen geen tranen laat,
Maar vloekt Hem nog, door haat verblind,
Daar 't Roomsch Gerecht geen schuld bij vindt !
Wie mag dit zijn? Wie anders, och !
Dan Jezus zelf, die geen bedrog
Noch smet, noch vlek, noch misdaad kent.
Aartspriesters, Wetgeleerden ! schendt

8. Hangt: dewijl de w.woorden, die bij de koorde en bij het ri et behoorden, als genoegzaam uit den zin op te maken, zijn weggelaten, had
hangt evenzeer kunnen wegbliiven. 't Luidt nu, als hi ngen niet alleen
het k 1 e e d, maar ook de koorde en de s t a f. Het w elk: dit woord,
waarvan de eerste lettergreep geheel toonloos is, kan in geen vers geduld
worden, tenzij als 't w e 1 k. — 22-25. Lees : een ander hitst een zwarten
zwerm aan van horsels (akolyten, jeugdige ijveraars, als b. v. Saulus en
dezulkenl, die reeds vaardig staan en hun angels (zwaarden, of, figuurlijk,
smaadredenen) scherpen en aanzetten om de Onschuld (Jezus) te griever'.
Dat de zwerm z war t genoemd wordt, ziet weer op de Predikanten of
Puriteinen. — 26. Z ij p t: drupt.
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Gij dus uw handen aan Gods Lam,
Aan 't heilig bloed van Abraham
En David ? Hoe verantwoordt gij
Dees' dolheid ? Wet en profecij
Op niemand oogen dan op Hem.
0 Koning van Jeruzalem,
Hoe staat ge hier van glans beroofd !
0 doornekroon ! gij drukt dat hoofd,
Om 't welk de glans der Godheid straalt,
En daar Gods Duif op nederdaalt.
Is dit het stralende aangezicht,
Waaruit, op Thabor, 't Hemelsch licht,
Gelij k een zon, op d'aarde scheen ?
En heeft dees' mond de zuivre speen
Der Maagd gezogen, toen de tong
Der Englen Gods geboorte zong ?
Is dit het Koninklijk gestalt,
Waarvoor het Oosten nedervalt,
En offert wierook, mirre en goud ?
Nog hoopt Pilatus, en betrouwt,
Dat zulk een schouwspel 't wreed geschal
Den lastermond eens stoppen zal ;
Maar al vergeefs. Helaas ! de stem
Is : „Kruist Hem, kruist Hem ! Voort met Hem !"
Al heeft Hij Lazarus gewekt,
De weeuw en wees een kruk verstrekt,
Den blinde een oog, den lamme een voet;
Geen weldadn, geen genoten goed
Gedenkt d'ondankbre, al ziende blind.
Alreede slaat men in den wind,
Hoe zij Hozanne zongen, toen,
De weg bestrooid met pallemgroen
En hunne kleedren, Hij de stad,
Als Koning, innereed, en zat
Zachtzinnig op zijn ezelin.
Zooveel vermag die booze spin
Der Schriftgeleerdheid, overtuigd
Van boosheid, als zij moordsap zuigt
Uit rozeblaan en heilzaam schrift
Van Gods oraklen, in vergift
Verkeerd, en daar de honigbij
Haar dauw uit trekt en lekkernij.
Pilatus, met zooveel geschreeuws
Des opgerokkenden Hebreeuws

47. Op niemand oogen dan op Hem: beoogen Hem alleen.
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En der Rabbijnen lasterkeel
Verlegen, op Gods schimptooneel,
Verwijst in 't ende Emanuel.
Aanschouw bier God, elks guichelspel !

of3ctits
VAN

SINTE AGNES.
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HOe zalig was de Maagd,
Die Gode zoo behaagt,
Dat op haar ziel„ Het oog van Jezus viel,
Die dees' bedauwde roos
Tot zijne Bruid verkoos,
Zoo ras zijn licht„ Verheugde haar gezicht,
En zij hem opdroeg den morgenstond
Van 's levens geuren„ En knop en kleuren,
In 't hart gewond.
Sinte Agnes was dees' Bruid,
Die oog en ooren sluit
En hart en zin„ Voor 's werelds Meeremin,
Wiens honigzoete keel
De Jeugd naar 't lustprieel
Van Rome troont„ En aanlokt, en vertoont,
Wat rijkdom, adel en eer vermag,
Een sleep van staten„ En onderzaten,
En spel en lach.
Dit speet Symfronius,
Toen zij zoo fier den kus
Van 's levens Mei„ Zijn eedlen mond ontzet,
Juweelen, ring en schat
Op straat met voeten trad.
Hoe blaakt de deugd„ Van hare schoone jeugd
Den Roomschen Jongeling, dag en nacht.
De vlam door 't weigren , Begint to steigren
Met grooter kracht.

2. Behaagt: regelmatiger ware hier, in verband met hetgeen voorafgaat
en volgt: behaagde. — 12. ' S Werelds Meeremin: rneermin (sirene)
staat hier voor verleiding. — 21. Z ij n eedlen m o n d: hem, een edelman.
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De vader van Symfroon,
Beladen met den zoon,
De Schoone vrijt„ En aanlokt, en bestrijdt;
Maar Agnes, even trotsch,
Houdt stand, gelijk een rots,
In dit gedruisch„ Getrouw en rein en kuisch;
Zij weigert Vesta de wierook-eer,
Door hooger kennis,, Acht schand' noch schennis,
Hoe jong en tee's.

Maar d'Oppermajesteit
Bewaart haar zuiverheid,
Door 's Hemels Geest„ Voor 't eeuwig bruiloftsfeest;
40Symfroon, ter dood geplet,
Verrijst door haar gebed,
En looft de kracht„ Van 't kruis, dus lang veracht.
De wraak verwijst ten vure Gods bloed,
Dat bluscht, in 't midden„ Des brands, door bidden,
Den rooden gloed.
45

50

55

6o

Het ongeschonden Lam,
Gered door vier en vlam,
Biedt onvervaard„ Den hats het punt van 't zwaard,
En erft de martelfaam.
De daad bestemt den naam.
Haar Geest bij nacht,, Verschijnt eerlang de wacht
Bij 't graf, daar d'ouders haar koud gebeent'
En asch bewaken„ En God genaken,
Niet onbeweend.
Zij blonk in eenen rei
En goddelijk geld
Van zuiverheen„ Die op de wolken tre6n ;
Een kroon, die 't licht verdooft,
Bestraalt haar vroolijk hoofd ;
Een Lam bij haar„ In 't midden van de schaar ;
Zij sprak ten leste de moeder aan :
,,Hou op van ijzen ; „Naar deze prijzen
Heb ik gestaan!"

29. Beladen: begaan, bekommerd.— 35. Acht schand' noch schenn i s : laat zich niet afschrikken door vrees voor schande of schennis. —
42. D u s lang: tot op dien tijd. — 43. Gods bloed: Gods kind. —
57. Zuiv erhe en: zuivere, gelouterde zielen.
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Gekroonde Kruisheldin I
In oude en teerheid min,
Doch meer in kracht„ En wijsheid waard gedacht,
Die 't eelste van uw tijd
Den Hemel hadt gewijd ,
Och, sla uw oog„ Uit 's Hemels gouden boog !
Verbid uw Speelnoots in 't Englenkoor,
Die hier beneden„ Om God, betreden
Uw zuiver spoor.

Aof3ang
VAN

SINTE CLARA.
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A Ssisium verplicht
-". Europe om 't kloosterlicht,
Dat uit haar „Het altaar„ Der Clarissen
Gebouwd heeft en gesticht.
De zwangre Moeder had
Niet ijdel, toen ze bad
Op de knien „Al voorzien„ Deze klaarheid
Van haar geboortestad.
Dit voorspel van de faam
Gaf Clara haren naam
Naar de daad „En den staat„ Van haar leven,
Eer 't 's werelds nacht beschaam'.
Men zag in d'eedle vrucht
Godvruchtigheid en tucht,
Op de void „Uit Gods mond„ Ingeblazen,
Een zuivre drift en lucht.
Haar tijd- en stadgenoot
Franciscus, naakt en bloot,

65, 66. In oude en teérheid min, doch meer in kracht en
w ij sheid: lees : minder om uwen jeugdigen en teederen leeftijd dan om
uwe zielskracht en wijsheid. — 70, 71. Versta: bid, dat uwe speelnoots, enz.
in 't Engelenkoor worden opgenomen. — Lofzang van Sinte-Clara. —
1. As sisium: een stad in 't Hertogdom Spolete, beroemd wegens de geboorte van S.-Franciscus Seraphicus, die er in 1212 de Orde van Clara of
der Clarissen stichtte. — 3. Dat uit haar het al t a a r : men lette hier en
bij elken derden en zevenden regel van ieder couplet op de kunstig aangebrachte tusschenrijmen. — 18. N a a k t en bloot: deze woorden doen hier
geen gelukkige uitwerking, vooral, omdat uit de volgende regels blijkt, dat
zij letterlijk moeten worden opgevat : en nu biedt „die man, die naakt en
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Niet van moed „Maar van goed„ Neemt behagen
In zulk een kerk-kleinood.
Hij leert ze 's werelds lot
VersmaAn, uit lust tot God,
En hij wijdt „Haar, verblijd„ Met zijn handen,
De weelde en pracht ten spot.
De zuster Agnes wordt
Door haar gebeen gepord,
Naar Gods raad „Eer en staat„ Te verlaten,
In 't haren kleed gegord.
De heilge Clara, naakt
En arm, van ijver blaakt ;
Zij regeert „Dus verneerd„ , Als Abdisse,
En bidt, en vast, en waakt.

Op 't voorbeeld dezer Maagd,
Het duizenden behaagt,
Hoofsche pracht „En geslacht„ Te versmaden,
35
En lust, van elk bejaagd.
Hetzij ze leeft of bidt,
Of opgetogen zit,
Boven 't yolk „In een wolk„ Van stralen,
40Zij mikt op 't hoogste wit.

45
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In armoede is zij rijk,
In needrigheid gelijk
't Minste kind „En gezind„ Elk te dienen.
Het outer is haar wijk.
Haar spiegel, klaar en kuisch,
Is Jezus en zijn kruis,
En de stam „Daar Gods Lam„ Heeft gehangen.
Hier legt haar aandacht thuis.
Dees' klooster-Serafijn
Ontzag geen Saracijn,
Die gestoord „Muur en poort„ kwam bestormen,
Hoe krank zij was van pijn,

bloot, maar toch zeer moedig is, en in dat kerkjuweel (het jonge meisje)
behagen heeft," een geheel ander beeld, dan de dichtei bedoeld heeft. —
25. De zuster Agnes: hier behoorde te staan : haar zuster ; want nu
blijkt er niet, of er van de zuster van Clara of van die van Franciscus
gesproken wordt. — 44 . Het outer is haar w ij k : herinnering van vs. 977
van den Gijsbrecht. — 49, 50. Zie het aangeteekende op Gijsbrecht van
Amstel," terzelfder plaatse. — 51. Gestoord: verstoord. — 52. H o e
krank z ij was van p ij n : ik geloof, dat deze regel hier alleen om 't rijm
staat : voorts had hij om der duidelijkheidswille achter vs. 49 behoord.
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Zij schut zijn spies en trom
Op 't Outerheiligdom.
Hij verschijnt „Maar verdwijnt„ Voor haar oogen
In stof, beschaamd en stom.

55

Door 't merk van 't heilzaam Kruis
Verdreef ze 't Helsch gespuis,
En belas „En genas„ Den bezeten,
Verlost van dit gedruisch.
Door kracht van haar gebed,
Genas zij smet bij smet.
In geen smarte „Is haar hart„ Ooit bezweken,
Al bleef zij ongered.

60
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Gods Moeder en haar Zoon
Bezoeken ze uit Gods troon,
Eer ze sterft „Zij verwerft„ Door hun bede,
De lang beloofde kroon.
In eene zelve kerk
Bij Sint-Franciscus' zerk
Wordt dees' Non ,,Deze zon„ Ook begraven,
Hun bede ons zwakheid sterk' !

70

OP DE WIJDVERMAARDE ZEESTAD

J6coorn.
AAN

DE E. E. HEEREN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS
DERZELVE STEDE.

Alias inter caput extulit urbes.
E Zuider-Triton heeft tot zijn trompet gekoren
De Hoofdstad van zijn zee, den uitgelezen Horen,
Gezegend en gepropt, in een bedauwde lucht,
Met ooft en korenaar en welige akkervrucht.

D

53. Schut: keert. — 6o. Verlost van dit gedruisch: plaats dezen
regel voor de drie voorgaande en lees dan: „zij, van dit (krijgs)gedruisch
verlost, verdreef", enz. — 0. p de wijdvermaarde, enz. — 1. De Zuide rTri to n: de Triton (of „zeegod") van de Zuiderzee, gelijk blijkt uit den
volgenden regel. — 3, 4. De dichter zinspeelde in de beide vorige regels op
den Hoorn voor „muziek-werktuig", en in deze twee op den „hoorn des
overvloeds." Hoorn beteekent : hoek.

OP DE WIJDVERMAARDE ZEESTAD HOORN.
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5 Dees' boezem Helden teelt en macht van Oorlogsschepen
En vloten, die den oogst des aardboOrns binnenslepen,
Of wijder voeren dan d'oneindige Oceaan
Om alle stranden, wordt beschenen van de maan.
Hier is de Zuivelwaag, de Munt, en 't Hof der Staten,
10 En Zeevaart, op wiens trouw d'inwoners zich verlaten;
Zij vond het haringnet. Geen letterwijs vernuft
Noch geest van andre steen haar telgen heeft verbluft,
Een stille burgerij, oprecht van eigenschappen.
'k Geloof Rechtvaardigheid liet hier haar leste stappen.
15
Een Raadhuis zonder smet, de vrijburg van 't gemeen ;
Zoo draagt Westfriesland moed op d'eere van zijn steen.

TER INWIJDINGE
VAN DEN E. HEERE

45erarbuo 53411 TOtoirentit,LXXVIII
Toen hem het Recht van Licenciaatschap der Heilige Godgeleerdheid
te Loven wierd opgedragen.

I. Zang.
Lkeen is niet zoo hooggeschapen
Dat hij, met adellijk gezag,
Op 't spoor der oudren, voeren mag
Acht grijze schilden in zijn wapen ;
Dat zijn geslachtboom toont aan 't licht
Gewijde en ongewijde mannen,
Vierhonderd jaren lang, gespannen
In 't eerlijk juk, ten dienst van 't Sticht ;
Beproefd in ooreloge en vrede ;
Naamhaftig door hun brave blijk,

E
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LXXVIII. Van Gerardus van Westrenen is alleen bekend dat hij, waar•
schijnlijk uit een oud adellijk Stichtsch geslacht gesproten, den 5den Mei
1654 tot Licentiaat werd gewijd en in 1669 als pastoor te Weesp overleed.
11. Zij vond het haringnet: in 1416. — 15. Een Raadhuis: een
Regeering. — De v r ij burg: de toevlucht. — Ter inwijdinge, enz. 2. Met adell ij k gezag: naar de regelen van 't blazoen, naar rechte.
4. A c h t g r ij z e schilden: acht kwartieren of wapenen van edele geslachten. — 8. In 't e e r l ij k juk: in zoodanig juk, als vrije mannen zich niet
behoeven te schamen, in tegenstelling van : een „slaafsch juk". — 1o. H u n
brave bl ij k : de blijken van braafheid, welke zij gegeven hebben.
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In schriften, brieven, en kronijk ;
Bekend in Kerke, op hof, in stede;
Indien men op deze eere ziet,
Westrenen strijkt voor lager niet.
I. Tegenzang.
15 Ai, span de snaren van uw vedel
Niet ijdel! Ai, wat is geslacht,
Of vergehaalde wapenpracht ?
Door 's anders helm wordt niemand edel.
Men kroonde de Godvruchtigheid,
20
Op geenen eenen dag te noemen
Met Stam en Adel ! Al dat roemen
Is enkel rook. De Wijze vleit
Zichzelven met geen glans, die, buiten
Zijn wezen, dwazen is gemeen ;
Maar acht het wezenlijke alleen,
25
En deugden, die in 't harte spruiten,
Bedauwd van God, het hoogste goed ;
Die schild veredelt zijn gemoed.
II. Zang.
Laat varen dan geleende gunsten !
Gerardus werd van eedler lust
30
Aileen ontvonkt. Wat arbeid bluscht
Zijn zuivren trek tot vrije kunsten ?
Hij kweet zich braaf, in 't worstelperk
Der Wijsheid, en haar letterwijzen.
Dus rees hij, daar de trappen rijzen,
35
En klom in Godgeleerdheids Kerk ;
Daar kon zijn oogmerk hem niet missen,
In 't heilig licht, dat op 't altaar
Gods waarheid toont. Toen zag hij klaar
40Den grond der Kruisgeheimenissen,
En wat zijn oog verdragen kon,
Gelijk Gods arend in de zon.

45

II. Tegenzang.
Geworsteld door den drang der scholen,
In Godgeleerdheid afgerecht,
Werd zijne zorge, bij de Vecht,
Sint-Laurens' kudde en kooi bevolen ;

20. Op geenen eenen dag: geenen eenen is noch om den wille
der welluidendheid noch om dien der taal aan te prijzen voor: niet eenen. —
45. Bij de Vecht: namelijk, te Weesp. —46. Sint-Laurens' kudde en
k ooi: de kerkparochie, aan den H. Laurens gewijd.
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Die, vijf paar jaren achtereen,
Ging weiden in gerusten lommer
Van zijnen staf, bevrijd van kommer.
Wat Herder droeg zich zoo gemeen ?
Gelukkig zijn d'onnoozle harten,
Daar dees' getrouwe 't oog op slaat,
Z'ontberen weide, hulp, noch raad,
Noch troost, in tegenspoed en smarten.
Men vindt veel Leeraars overal,
Maar luttel Vaders in getal.
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Toezang.
Laat Loven dan den lof trompetten
Van dezen Held, aan God verloofd,
Hem Godgeleerdheidskroon opzetten,
Die goud en diamant verdooft.
De Meimaand wil 't eerwaardig hoofd
Met haren geur en bloesem sieren ;
Helene komt zijn haar laurieren
Met Kruisloof, nooit van groen beroofd.
Een ander roeme op stam en wapen ;
De Godgeleerdheid, die ten strijd
Westrenen heden Ridder wijdt,
Ziet 's Hemels kroon voor hem geschapen.
Dees' kroon verduurt laurier en tijd.
inir.34115.LXXIX

R

Ozemond zag op, en riep,

Met den dood op hare lippen,
Toen de wang haar verf verschiep,
Boksvoet, wat bediedt dit knippen?
LXXIX. Het gedichtje van Vondel is het tweede in een reeks van i8
versjes, waarvan het eerste door Hooft gedicht is, terwijl Vondel er het
slot bij maakte.
Men vindt deze versjes met een reeks andere als antwoord in de Bijlagen.
50. Wat Herder droeg zich zoo gemeen?:debedoelingis:watHerder
wijdde zich zoo zeer toe aan 't nut van 't algemeen. — 57, 58. L o yen,
lof, verloofd: 't is hier weder, naturam expellas, caet.-63.Helene:
de moeder van Konstantijn, en, volgens de overlevering, „vindster van het
kruis." — Knip-zang. — 2. Met den dood op hare lippen: niet, dat
zij „stervende" was, maar: „haar lippen waren verbleekt van schrik." --4. Knippen: is hier voor: „beet pakken," 't welk de Boksvoet of „Satyr"
verondersteld wordt to doen.
VONDEL VI

23

KNIP- ZANG.
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Zoek in wouden en op klippen
Andre jacht- en minnestof,
Zonder onzen slaap te steuren.
Mag ons dan geen rust gebeuren ?
Och, och, och ! dit is te grof.

5

gra s5an bttt linip-yins.
Aat het kostelijkst van al

ontslippen,
I.,UDatniet's reukeloos
de tijd, die snel gaat glippen,
Zonder dat hij keeren zal.
Och, hoe dun is dit getal,
Dat zijn uren meet bij stippen,
Eer de dood den draad komt knippen
Van hun leven onverwacht.
Meest verloren, minst geacht,

5

OP HET MARMERBEELD
VAN DEN EDELEN EN GESTRENGEN HEERE

.

3 0411

ttibta0Op

it roLXXX

Ridder, Heere van Maerseveen, Neerdijk, &c.
BURGEMEESTER EN RAAD, EN BEWINDHEER DER OOSTINDISCHE MAATSCHAPPIJE T'AMSTERDAM.

Oo vat de beitel van Quellijn in louter marmer
Naar 't leven, wat ons oog in Hui dekooper ziet,
Den burgervader en trouwhartigen beschermer
Der koopstad, daar de Nijd haar pijlen op verschiet.

Z

LXXX. Het bier bezongen borstbeeld was in 1879 op de Vondeltentoonstelling te Amsterdam aanwezig en behoort aan Jhr. Huydecoper van Maarseveen te Maarsen.
Het is gebeeldhouwd door Arthur Quellinus en gemerkt: I. HVYDECOOPER SR. VAN MAERSEVEEN A 1654. ETATIS 53 — A. Q.
(door elkaar).
Jan Vos vervaardigde insgelijks een bijschrift op dit borstbeeld van
Huydecoper (Gedichten, I, bl. 283).

OP H. JOAN HUIDEKOOPER.

355

5 Christine heeft dien held het ridderzwaard gegeven.

De Keurvorst welkomt hem, als stads Gezant in 't Hof.
Zijn raad stut Indien, zoo wijd ons' zeilen zweven,
En Maerseveen draaft hoog en groeit op 's Ridders lof
Het lust den burger, hem in marmersteen t' aanschouwen :
io
Maar schooner staat de man in 't hart des yolks gehouwen.

OP DE KUNSTIGE

TEEKENINGEN EN BOOTSEERSELS
VAN JUFFR.

e4tOctrinet Ottatitro.LXXXI
Weede Saffo, in uw dichten,
bestiert Natuur uw geest,
Als gij levende op haar leest
Ons seizoenen, door 't verlichten,
Knoppen, bloemen, aren, ooft,
IJs en kegels, ziel en leven
Op uw bladen weet te geven;
Ja, een oud bloemist, beroofd
Van zijn zinnen, van zijn oogen,
Die, van geen bedrog bewust,
Waant den levenden August
Aan te zien, en staat bedrogen.
Maar ik stel dit wonderwerk,
Zonder schimp, bij d'andre zeven,
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LXXXI. Catharina Questiers, geboren 21 November 1637, en dochter van
Salomon Davidsz. Questiers, trad in 1655 als dichteres op met een door
haar uit het Spaansch vertaald blijspel: Den geheymen minnaar. Behalve
eenige verzen in de b\undels Klioos Kraam en Bloemkrans van Verscheiden
Gediehten, gaf zij later nog eenige tooneelstukken uit: Casimier of Gedenzpte
hoogmoet (1656) en d'Ondanckbare Fulvius en Getrouwe Octavia (1665). In
1665 verscheen van hare hand: Lauwerstryd tusschen C. Questiers en
C. Van der Veen.
Ook was zij zeer bedreven in bet maken van pennekunst, het graveeren
op glas, koper en hout en teekenen en schilderen. In den boven aangehaalden bundel de Koddige Olitodrigo vindt men eenige etsjes van haar hand.
Zij ondertrouwde 19 April 1664 met Joan de Hoest, jongman van Leiden
en werd 7 Februari 1669 in de Oude Kerk begraven, in graf n°. 237 Noordzij.
8. Een oud bloemist: o u d staat hier voor „ervaren, kundig." —
11. Den levenden August: t. w. de tulp, semper Augusta genoemd
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Dat een maagd is maagd gebleven,
Buiten opspraak van de Kerk,
Schoon ze een kind bootseerde en teelde,
't Welk natuurlijk leeft en bloost,
In wiens aanschijn 't eigen kroost
Van de zuivre moeder speelde.
Zoekt Natuur bij kunst wat viers,
Dat ze licht haal' bij Questiers /

20
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VAN DEN E. HEER
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Raadpensionaris van den Lande van Holland en Westfriesland,
EN DE ED. JOFFER

Vtnbtret gictitre.
N 't Haagsche bosch verschijnt de Vrijheid van het land,

Die fiere en eedle Maagd. Zij voert in d'eene hand
I De
gouden speer, den hoed omhoog op 't spits gesteken,
Der steden hoofdsieraad, dat triomfeerend teeken,
5 En d'andre hand regeert den toom en 't mondgebit
Van haren wakkren Leeuw, waarop die brave zit.
Aldus bejegent zij de Moeder van het minnen,
Die spreekt haar aan vanzelf: „o Maagd! wat voert uw zinnen
In 't bladelooze woud, daar mirt noch eike bloeit,
10 Mijn bloem, in haren bol gedoken, bloost noch gloeit ;
LXXXII. Johan de Witt, de zoon van Cornelis de Witt, geboren te
Dordrecht 24 September 1625, huwde 16 Februari 1655 met Wendela
Bicker, dochter van Jan Bicker en van Agneta de Graeff van Polsbroek, geboren 1636. Zij overleed te 's-Gravenhage 1 Juli 1668.
16. Lees: „zonder dat zij voor de kerk werd geroepen." In vroeger tijd,
zelfs nog in het begin onzer eeuw, was het gebruikelijk een meisje, dat zich
-vergist had, voor den kerkeraad te roepen, en bij de openbare godsdienstoefening door den Predikant te laten bestraffen en tot boete aan te manen.
B i c k e r s voor „Bickers dochter."
—Terbuiloft,nz.-
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De winter schendt het al. De Vorst der Noordsche buien
Is vijand van de groente en levendige kruien,
Begraaft al 't veldsieraad in hagel, ijs en sneeuw ;
En lust het u, een lucht to scheppen met den Leeuw ?"
15 De Maagd begroet ze heusch, en antwoordt op dit vragen :
„Godin der wereld 1 laat mijn tocht u niet mishagen ,
Ik zocht en vinde u hier ter goeder tijd en uur,
0, levenwekkerin en voedster van natuur !
Bij wie de wereld leeft, en al wat schijnt verloren
20 Zich kleedt in versche verve, en opstaat, als herboren,
Zoo ras de lentetijd uw vier en prikkels voelt,
Waarop gedierte en vee en voglezang krioelt,
De leeuwrik uit den dauw, in vroolijke landouwen,
Met zang ten hemel vaart, om 't nieuwe licht t' aanschouwen,
25 Te groeten met den dag,daar 't gras, dus lang verwelkt,
Vast aangroeit, dat het piept, en 't landvolk koeien melkt ;
0, Moeder van de Min! begunstig mijne beden :
De welvaart van mijn Staat bestaat alleen in steden
En macht van menschen niet, maar ook in eerlijk bloed,
30 Ter heerschappij geteeld, gekweekt, en aangevoed.
's Lands adeldom bestaat alleen in schild noch wapen,
Maar ook in 't vroom gemoed, ten dienst des yolks geschapen ;
En hierom heeft het lot de Witt, mijn trouwen held,
Op Cato's ouden stoel, aan 't roer des lands gesteld,
35 En juist ter goeder tijd; toen d'eilanden der Heeren,
Die al den Oceaan en werelden regeeren,
Geraakten handgemeen, en klampten boord aan boord,
Van hier tot Indus' kust, en purperden met moord
De velden van Neptuin, die, op den Helschen donder
40 En bliksem der kortouw, met al zijn heir, van onder,
Den zeestroom rooken zag en branden, rood van gloed,
Het vreeslijk kraken hoorde en 't scheuren van den vloed,
Het bersten van 't metaal, 't geknars, 't geschrei der mannen,
Alsof de vrede was ter wereld uitgebannen,
45 De grendel van de Hel gesprongen uit zijn slot,
Al 't nare spook ontboeid, de vijanden van God
En 't menschelijk geslacht. In 't midden van die baren,
34. Op Cato 's o u d en stoel: door Cato verstaat natuurlijk Vondel hier
noch een der Romeinsche Cato's, noch Cats of Pauw, die geen van beiden
in zijn gunst stonden, maar Oldenbarneveldt : en de stoel is die van den
Advocaat of Raadpensionaris. — 35. D' e i la nden: Engeland en de Nederlanden, dit laatste, als door de Rijnarmen en Zeeuwsche stroomen omvat
en uit dien hoofde mede als een eiland beschouwd. — 36, 37. De zin is :
toen de machten, die, als Engeland, Portugal, de Nederlanden, enz., overzeesche bezittingen hadden, in oorlog waren. — 46. A l 't n a r e spook:
al 't gespook, de gansche troep van duivels.
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Dien zeebrand, stond de Witt, in 't opgaan van zijn jaren,
Gelijk een rots, aan 't roer van mijnen vrijen Staat,
50 Bekoord door niemands gunst, verschrikt voor niemands haat.
Hij stak, door zijn beleid, de zwaarden in de scheede,
En holp de zee en 't land aan dien gewenschten vrede,
Waarbij de burgerij van weerszij zit ontlast,
De hulk den akker ploegt, daar goud en zilver wast,
55 D'eilanden onderling elkandren heusch bejegenen,
En minzaam, als voorheen, met eere en liefde zegenen.
Wat waar 't een jammer, dat dees' Staattelg, zonder vrouw
En afkomst, afgeslaafd, in 't eind verdorren zou!
Het is uw eigen ambt, mijne uitgelezen stammen
6o En huizen ondereen, door kracht van minnevlammen.
Te smilten, en de deugd to kweeken in haar kroost.
's Lands arbeid eischt een stut en minnelijken troost.
Wanneer mijn wachter zit beschanst in zijn papieren,
Of worstelt in den Raad, en nacht en dag van stieren
65 Vermoeid wordt, kan een vrouw door vriendelijk onthaal
Verkwikken 's mans gemoed. Men ziet hoe steen en staal
En diamanten zelfs, door een gedurig wrijten,
Verliezen en vergaan ; en zou de borst niet slijten
Van dezen Hercules, die voor den vrijdom waakt ?
70 Gij, die met uwe torts en minnevieren blaakt
De kilste harten, die nooit gloed van minne voelden,
Of, voelende, terstond door bezigheid verkoelden,
Tree toe, ontvonk de Witt en Wendele, zijn gd,
Met uwe zuivre vlamme, opdat haar ongena
75 Verzachte, en zij dien Held, haar trouwe toebeschoren,
Omhelze, en wellekome. Ik zie den Held herboren,
En al het vrije land in deze twee vereend.
Zoo ga de bruiloft in, op 't juichen der gemeent'.
Zij zal hem afgeslaafd des middernachts verpoozen,
8o Daar gij de ledikant bestrooit met geur van rozen,
Die op haar kaken reede ontluiken van de schaamt',
En 't schaamrood, eene verf, die zulk een Bruid betaamt.
Ik zie twee hoofdsteen reede in deze beide paren,
De Merwe en Amstelstroom, gelijk in echt, vergaren,
85 Den Haag en Amsterdam elkandren wel verstaan,
Zoo wijd als Bickers' vlag den grooten Oceaan
Beschaduwde, en doorsnee met rijk geladen schepen,
64 S tier en: hier voor het besturen. — 73. Wendele: Vondel zegt
hier W en dele en niet Wendela: waarschijnlijk omdat Wend el a, z ij n
g a niet mooi zou klinken. — 76. Den Held her b or en: t. w. De Witt,
in een zoon, zijn evenbeeld. — 81, 82. De schaam t', en 't schaamrood:
het blozen van schaamte. — 83 Twee hoo fd s t e é n: Dordrecht en Amsterdam, beide stemhebbende en dus regeerende of hoofdsteden.
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Die 's werelds gouden oogst in Hollands boezem slepen.
Ik boor den ouden Graef, in top van Amsterdam,
90 Uit eene heldre wolk, met blijdschap zijnen stam
Begroeten in dees' twee, die wij met wenschen paarden,
En vruchten gunden, die naar bet de Grootvaars aarden.
Behaagt u dit, voltrek mijn bee, tot Hollands heil,
Zoo vierig, dat geen twist hun minne scheide en deil' !"
95 De Moeder van de Min bestemde deze bede.
De Leeuw des lands, ontvonkt van minne, scheen dit mede
fie stem men. Venus zag het vier in zijn gezicht,
Dat eerst te branden scheen van grimmigheid, gezwicht,
Alsof hij, om de Witt, de joffer scheen te vrijen.
wo De Hemel zeegne hen en 't land met gulden tijen !

Seinfibidi
VOOR DE KEUR VAN ZIJNE HEILIGHEID
ALEXANDER VII.
HYLAX IN LIMINE LATRAT.

Ie rozen strooit voor 't zwijn, belust in stank te wroeten,
Verkwist dien eedlen geur, dat Christus zelf mishaagt.
De Stoel, die veertig en tweehonderd herders draagt,
Most somtijds het gebrek van Gods Stadhouder boeten;

W

5 Doch geen godvruchtige aard den Bijbel treedt met voeten,
Schoon David zit van moord en overspel beklaagd,
Zijn nazaat Gods altaar met boel en afgod plaagt,
Sint-Pieter God verzaakt, daar dienstboOn hem gemoeten.
89. Den o uden Gr a e f: den grootvader der bruid.— 94. D ei P: deel. —
Klinkdicht, ens. — H yl a x in 1 imi n e latr a t: Hylax blaft op den drempel.
Zie VERG. Ed. VIII, 107. — 2. Geur: gebloemte. — 3. De Sto el:

de Pauselijke zetel.— 4. Het g e b r e k; de verkeerdheden, de ondeugden. —
Hij wil zeggen: Op 24o Pausen spreekt het vanzelf dat er nu en dan een
schavuit was. — 7. Zijii nazaat: Salomo. — 8. Daar dienstboOn
hem gemoeten: tegenover een dienstmaagd.
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Schoon Paulus, heet en wreed, vervolgde fezus' schaar,
En Sint-Mattheus stonk, gelijk een tollenaar;
Dees' smet verdoofde nooit den luister van hun pennen.
Wie geen gewettigd ambt van misbruik onderscheidt,
Onteert meteen den Stoel der wereldsche Overheid.
0 Midas! dek uw hoofd, en duik ; men mocht u kennen.

tjti 11153iptn
VAN ZIJNE HEILIGHEID

ALEXANDER VII.LXXXIII
TU MAXIMUS ILLE ES.
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Elijk de Wijsheid zich een huis

Op zeven pijlers sticht,
Dat voor geen buldrend zeegedruisch
Noch regenbuien zwicht;
Zoo zien we 't hof van Vaticaan
Gegrondvest sterk en vast,
Dat op geen brullenden orkaan
Noch dondersiagen past.
De Deugden zijn wel lotgemeen,

LXXXIII. Fabio Chigi, als Paus Alexander VII genaamd, werd 16 Februari 1599 geboren. Vroegtijdig begaf hij zich naar Rome, waar hij weldra
door zijn buitengewone talenten tot allerlei hooge bedieningen in de Kerk
werd benoemd. Na den dood van Innocentius X werd hij 8 April 1655
tot Paus verheven.
9. Schoon Paul u s, enz. : min juist; de vervolger heette „Saulus." Doch
men leze hier: had vervolg d, evenals in den vorigen regel: had verzaak t, en in den volgenden : had g e s t onk e n. — 12, 13. Hij meent:
wie het Pausdom aaiivalt, omdat er slechte daden door Pausen bedreven
zijn, kan evengoed het gezag der wereldsche machten aanvallen, omdat zij,
die ze bekleedden, somtijds hun gezag misbruikten, of zedelijk slecht waren.
14 Midas droeg namelijk, volgens de fabel, ezelsooren. — 0, het inwijden,
enz. — T u maximus ill e e s: gij zij t die allergrootste. Zie Aen. VI, 8 45 .
2. Op zev en p ij 1 er s: de zeven Hoofddeugden, alsmede de zeven heuvelen,
waar Rome op gebouwd is. — 9. Lotgemee n: naar 't lot valt.
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Bij druppels uitgespreid,
Maar zelden vindt men ze al in een;
Dit wordt Nature ontzeid
Dat bleek, toen d' opperste Genf,,
De kracht van 's Hemels Geest,
Zich stortte, zonder wederga,
Op 't heilig Pinksterfeest ;
Daar Gods Aposteldom, bijeen
Vergaderd, onder 't dak,
Verlichtte Grieken en Hebreen,
En al het yolk ontstak.
Dat bleek nog onlangs, toen de Keur
Te Rome, een wijl verwacht,
Gelijk een leidstar, eindlijk deur
De nevels henebrak,
En 't lot des Hemels Chisius
Verhief op 't hoogste altaar,
Met een gemeenen vredekus,
En wensch : dat menig jaar
De Kruisstaf door zijn sleutelmacht
Regeere in vrede en peis ;
Dat Fabius zijn grijs geslacht
Versiere in 't kerkpaleis,
Als braafste hoofdtak van den stam,
Die, door zijn wijs beleid,
Carthago's tocht den scheut benam,
En, Rome in veiligheid
Herstellende, met recht den naam
Van Allergrootste kreeg ;
Een eer, bekend door d'oude Faam ;
Maar Alexander steeg
Nog hooger met de mijterkroon,
Geeerd door zulk een held,

xo. B ij d r u p p els uitg esprei d: in meerdere of mindere mate aan de
menschen toebedeeld. — 21. De K e u r: de verkiezing van een nieuwen
Paus. — 25. Chi si u s: Latijnsche vervorming van Chigi. — 31. Zij n
g r ij s g e slacht: het geslacht Chigi was uit Sienna afkomstig en werd
onder de aanzienlijkste van Rome geteld. Voor 't overige speelt de dichter her
met den naam van Fabius, dien Alexander VII vOOr zijn verheffing droeg, en
dien van den' Romeinschen Consul, die Hannibal op zijn veldtocht tegen
Rome het doordringen belette, of, als Vondel vs. 35 zegt, hem den scheut
b en am. De voorstelling echter, alsof de nieuwe Paus uit den stam der oude
Fabiussen ware voortgesproten, is ten eenenmale verdicht. Hij droeg dien
naam enkel als doopnaam, terwijl die bij den Consul een geslachtsnaam was. —
38. All er g r ootst e: Fabius M a xi m u s, op wien de als motto gebezigde
regel van Vergilius slaat.
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Handhaver van zijns voorzaats troon,
Ten trots van 's Turks geweld,
Dat eeuwig op Gods Kerkdeur bruit.
Al dwong de Macedoon
De wereld, dees zal, met geduld
En zijn godvruchten toon
Van wijsheid en rechtmatigheid,
Veroveren, al wat
De woestheid van Gods wetten scheidt.
Zoo groeit Sint-Peters stad,
Terwijl elk stil te weide gaat,
Waar 't eikloof schaduw geeft
Het yolk, dat, op dien toeverlaat,
Gerust in vrede leeft ;
Zoo wijd d'Aartsherder, op de wacht,
De bergen gadeslaat,
d'Orakelrol zet in haar kracht,
Die dezen gulden Staat
Ons spelde, jaren lang vooruit;
Een teeken, dat dit lot
Zich voegt naar 't eeuwig Raadsbesluit.
Dus stond de Kerk, van God
Gewijd op bergen, voor 't gezicht
Van David, die haar zag
Ontworpen in 't voorziende licht,
Op haren schoonsten dag.
Daar gaat de zanger aan den rei,
i
Verrukt in haren lof.
Wat keurfeest hem nooit stof ontzel,
Hier vindt hij rijker stof!

46 . De Macedoon: Alexander de Groote, wiens naam aan Vondel een
nieuwe aanleiding geeft om vergelijkingen en toespelingen te maken. —
55. Het volk: beter ware : aan het yolk, of: den volke. — 59. d' 0 r a k elrol zet in haar k r a c h t, voor ,de profetieen vervult." — 64-68. Toespeling
op Psalm LXXVII : 3.

TER BRUILOFT VAN A, H. HOOFT, ENZ.

363

TER BRUILOFT
VAN DEN E. HEER

irxxiv
qiernout 16tegottane 3600f
Ridder van Sint-Michiel,
EN DE E. JUFFROUW

pui4 fan ber

f oat.

Elden kan Natuur ontveinzen
Haren aard, die noode liegt,
Al vermomt ze haar gepeinzen,
Schoon ze loos een wijl bedriegt.
Sperwers telen musch noch spreeuwen,
Wolven geen onnoozel lam,
Leeuwenesten voeden leeuwen;
Wild van wild, en tam van tam.
Zoek bij d'Ouden merk noch teeken
Van dees' waarheid, loop niet wijd.
Blijf in Holland, en die streken
Van den onvervlogen tijd.
Die getuigt u, hoe een jonge
Arend, van den Muider borg,
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LXXXIV. Mr. Arnout Hellemans Hooft ondertrouwde 3o April 1655,
oud 25 jaar, geassisteerd door Leonora Hellemans, zijne moeder, met Maria
van der Houve, eveneens van Amsterdam, oud 26 jaar, geassisteerd door
Josina van Offenburgh, haar moei.
De bruidegom, Schepen te Amsterdam, Commissaris van kleine zaken van
1656 tot 1661, van Huwelijkszaken in 1663, van Zeezaken in 1664, 1666 en
1669, van Assurantien in 167o en 1671, van de Wisselbank in 1670, was
de zoon van Pieter Cornelisz. Hooft en van Leonora Hellemans. Hij stierf
25 Februari 168o, na hertrouwd te zijn met Anna Maria van Hoorn.
De bruid was de dochter van Robbert van der Houve en van Maria van
Offenburgh.
Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren.
9, io. Versta: gij behoeft hier geen bewijzen of voorbeelden van te
zoeken, bij de Oudheid; zij liggen voor de hand. — 14. Van den Muider
borg: uit den geheelen samenhang blijkt, dat Aernout 't zij bij het leven
zijns vaders, 't zij na diens dood — want de familie bleef nog een of twee
zomers op 't kasteel — Muiden verliet, en in vreemde landen ging reizen;
terwijl hij — zie vs. 42 — eerst na zijn terugkomst met Maria kennis
maakte. — Dat borg hier 't zelfde is als burg, „slot", behoeft wel niet
gezegd te worden.
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Door de min tot roof gedrongen,
Uitvloog. Denk eens, in wat zorg
Werelooze duiven vliegen,
Als de vogel van Jupijn,
Op zijn vleugels, van der wiege,
20
Volgt zijns vaders streek en lijn.
Hij doorsnuffelt alle landen,
En bezocht uitheemsche lucht,
Rijnstroom, bosschen en waranden ;
d'Alpes kosten zijne vlucht
25
Niet beletten, met haar kruinen;
Hij ziet zee noch bergen aan,
Vlieten, wildernis, noch duinen;
Po noch Arno houdt hem staan,
Noch geen Tiber. Parthenope
30
Zag hem drijven op zijn pluim ;
Maar hij keerde zonder hope,
Door het hemelsblauwe ruim,
Naar de Loir en d'oude Seine,
Van de Seine naar de Theems.
„Valt mijn Holland dan te kleine,"
35
Sprak hij, „dat ik dus uitheemsch,
Eeuwig omdwaal door de wolken ?
Beter in mijn vaderland
Buit gezocht, dan vreemde volken
40Te bespieden." Aan den kant,
15

59. Van der wiege: sierlijker dan : van de wieg af. — 21-30. D o o rsnu ffelt.... , bezocht...., kosten...., ziet...., hout...., zag: Waarom
hier dat verspringen van den t. w. op den onv. veil.. tijd en terug, zonder
dat rijm of maat er toe dwong? Het bevordert de sierlijkheid niet en verraadt achteloosheid bij 't schrijven. — 24. D' Alpes: opmerking verdient,
dat Vondel — anders zoo zorgvuldig in het vertolken van alle uitheemsche
namen van personen en plaatsen — den naam van dit gebergte doorgaans,
geheel onvertaald, met een s schrijft. — 27. Noch d u i n e n: deze staan
hier alleen om 't rijm; want een aren d, die over de bergen vloog —
zie vs. 24 en 26 — behoefde zich waarlijk om geen duin te bekommeren. —
30. D r ij ven op z ij n plui m. men vergete niet, dat de beeldspraak
voortdurend wordt doorgezet. Evenals een arend in de lucht een poos op
zijn wieken d r ij ft, zoo vertoefde Arend Hooft een tijdlang te Nape's.
„Hij bleef er hange n", zouden wij nog, in 't gemeenzaam gesprek, met
een gelijke beeldspraak zeggen. — 35. Te kleine voor te kle in, om 't
rijm; doch niet na te volgen. — 38, 39. Be ter in m ij n vade rl and
buit gezocht: deze uitdrukking geeft een opheldering van 't geen vs. 55
gelezen wordt. Hij vond den gewenschten roof niet buitenslands, en kwam
dien alzoo in 't vaderland zoeken.
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Daar de Rijnstroom loopt ten ende,
Zag hij fluks een kuische duif
Zitten onder de bekenden,
En bekoord door deze kuif,
Vliegt hij tienwerf om die Houve,
Eindlijk valt hij uit de lucht,
Grijpt d'onschuldige en de droeve,
Die van doodsschrik kermt en zucht :
„Och! waar vind ik een behoeder ?
Helpt me! och, helpt me nu, och, och!
Helpt me, Zusters, Speelnoots, Broeder !
Och, de lucht is vol bedrog !"
Maar geen Arend past op 't kermen
Van een duive. Hij vliegt heen,
En vertroost haar, uit ontfermen:
„Zijt gerust en wel tevreen;
't Is onnoodig, dat men sidder',
Daar geen onheil werd verwacht.
Geef u over aan den Ridder,
Als een vrucht van zijne jacht.
Vrees geen Arendsklauw of pennen :
Dees verscheurt de duive niet,
Kunt gij slechts uw aard gewennen
Naar zijn lust en Hooft-gebied,
En uw moeders Hoef vergeten,
Alle uw droefheid is gesleten."

41. Daar de Rijnstroom loopt ten ende: te Leiden. Waarschijnlijk
maakte Aernout kennis met Maria, toen hij aldaar studeerde. — 45. D i e
Houve: uit het rijm blijkt, dat de o u in dit woord, op zijn Fransch,
als o e moet worden uitgesproken. — 54, 55. H ij v li e g t hee n, en y e rt r oost haar: versta : hij vliegt, met haar als zijn roof, heen, en", enz. —
58. Werd verwacht: te wachten stond. — 5 9 Den Ridder: van SintMichiel. — 64, 65. Wederom woordspelingen, gelijk die in dit gedicht van
't begin tot aan 't einde voorkomen; doch zoo zij ergens op hare plaats
zijn, dan is het in een vroolijk gelegenheidsstukje als dit, en niemand zal

ontkennen, dat zij met bevalligheid en smaak zijn aangebracht en doorgezet.
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SIX EN M. PULP.

TER BRUILOFT
VAN DEN E. HEER

o an

g i xLXXXV

EN DE E. JOFFER

Pugs:mitt Zap,
CONCORDES ANIMAE.

D

Er kindren eer en dienst, hunne ouderen bewezen,

Vanouds bij heilig en onheilig werd geprezen,
En met den titel van Godvruchtigheid gekroond ;
Dewijl hij tegens God omhoog zich dankbaar toont,
5 Die d'ouders dient en eert, als oorsprong van het leven
En wezen, aan het kind door hen van God gegeven ;
LXXXV. Jan Six, van Amsterdam, oud 37 jaar, ondertrouwde 2 Juli
1655 geassisteerd met zijn broeder Pieter Six, met Margarite Tulp, eveneens
van Amsterdam, oud 20 jaar en geassisteerd met hare ouders Dr. Nicolaes
Tulp, Burgemeester, en Margaretha Vlaming.
In aanteekeningen, berustende bij den heer Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam, leest men het volgende:
„A°. 1618 Januari 14 ben ik Jan Six geboren soon, van Jan Six en Anna
Wymer, op een Sondach 's morgens ten 5 uren en een half, groot en kloek.
„A°. 1634 December 15 Is myn Huisvrouw Margarita Tulp geboren,
dochter van Nicolaes Tulp en Margarita van Outshoorn, des avonds voor
zes uren.
0655 den 20 July ben ik met myn huisvrouw Margarita Tulp getroudt
in de Nieuwe Kerk. Quod felix faustumque sit door D. Abraham de Rooy."
Uit dit huwelijk werden geboren : Anna (13 Juni 1656, st. 17 Nov. 1657),
een tweeling, Jan en Nicolaes (geb. 16 Februari 1659, Jan st. 2 Maart
1659, Nicolaes 19 Maart 1659), Nicolaes (geb. 15 Maart 1662), Jan (geb.
25 Januari 1664, st. 26 Februari 1664), Anna (geb. 12 Aug. 1665, st. 23
Nov. 1672), Margarita (geb. 31 October 1666), Jan (geb. 8 Februari 1668),
Maria (geb. II Aug. 1669), Christina (geb. 3o Sept. 1671, st. 24 Sept 1672),
Diederik (geb. 13 Februari 1674, st. 14 Aug. 1696).
Jan Six overleed te Amsterdam 28 Mei 1700; Margarita Tulp werd 23
Augustus 1700 in de Nieuwe Kerk begraven.
Een schilderij, van Barent Graat, dat hangt in Buckingham Palace, stelt
volgens den catalogus voor „les fiangailles de Jan Six avec une fille du
Docteur Tulp 1658." Zeker is het evenwel niet.
C on cor des animae: d. i „eensgezinde zielen." Zie Aen. VI, 828.
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Behalve 'tgeen de telg van zijnen stamme deelt
Aan sap van deugd en tucht, de spruiten ingebeeld
En levende ingeplant, als Goddelijke vonken,
10 Van kindsbeen met de melk der moeder ingedronken ;
Wat zaad van leeringen men dikwijls vruchtloos strooi,'
Dees' hoofddeugd zette in Six van zijne wieg haar plooi,
En blonk in hem, en in zijn eensgezinden broeder.
Wat eer, wat dienstbaarheid ooit kind zijn waarde moeder
i 5 Van harte opdragen kon, als een vereischte schuld,
Die droegen ze op aan haar, uit schijn niet, noch verguld
Met een geveinsd gelaat, maar uit oprechte trouwe.
Wat was het een vermaak voor d'oude weduwvrouwe,
Zich dus te zien gediend door haar gehoorzaam bloed!
20 De dagen uitgerekt, en zonder tegenspoed
Van wederspannigheid, de weduwlijke jaren,
In 't keeren en in 't gaan, gelijk op twee pilaren,
Gestut te zien, een heil, dat niet gevonden wordt
Bij tortels, troosteloos op haren tak verdord;
25 Maar Six was 't niet genoeg, de moeder in haar leven
Te volgen ; hij had lust haar graf deze eer te geven,
Nadat de Dood zoo lang haar mond en oogen look,
En zij verdwenen was, gelijk een damp en rook
Omboog aan lucht verdwijnt. Hij overwoog haar zorgen,
30 In 't vallen van den dag, in 't rijzen van den morgen,
En hoe ze in haren tijd, bekommerd voor den zoon,
Uit duizend maagden een zoo zedig koos als schoon,
Een zuivre 7u1p, het puik van allerhande bloemen ;
Toen 't oog op deze viel, die wij de Paarle noemen,
35 In Grieksch en oud-Latijn, en niet onduitsch noch vremd,
Als met de bloem gepaard, haar eigen naam bestemd,
Met uitgelezenheid van zedigheid en waarde,
Die van der moedren aard, van weerszij, niet veraarde.
Zij hing geduriglijk aan haar Vrouw moeders zij,
40 Gekend in 't zedig kroost, de beste schilderij ;
Hetzij ze speelde of zong, op 't klinken van de snaren,
Waarop de geest van Six ten hemel scheen te varen,
En met zijn moeders geest te spreken van de maagd,
Die hem, op haren raad en zijn gezicht, behaagt ,
8. I n g eb eeld: 't woord inbeelden wordt thans niet meer gebezigd
dan als reflectiv. met het pron. z i c h, en beteekent alsdan : „zich een verkeerde voorstelling maker." Deze min eigenlijke zin is echter door tijdsverloop aan 't woord gehecht; hier wordt het nog genomen in zijn oorspronkelijke beteekenis van : „inprenten, ingieten " — 14. Z ij n w a a r de
mo e der : Anna Wymers, vroeger (1641) door Vondel bezongen. — 34. D e
P a a r le: Margarita, de naam der Bruid, beteekent in 't Latijn parel en in
't Hollandsch : madeliefje.

368

TER BRUILOFT VAN J. SIX EN M. TULP.

45 Als eene aan wie hij hoopt zichzelven te verbinden,
Om in dat lieve bloed zijn moeders ziel te vinden,
Die hij verloren heeft, en zijn Vrouw moeders naam
In een herboren klank te wekken, zoo hij kwaam
Ontmoeten zijn geluk in deze Margariete:
50 „O !" zucht hij menigmaal, „dat 's Hemels zegen vliete
En vloeie op mijnen wensch, en ik den blijden dag
Beleef', die moeders wil geheel voltrekken mag,
In mijnen trouwring, lang dees' joffer toebeschoren,
Gelijk mijn geest getuigt. 0, waar die dag geboren !"
55 De Liefde ontsteekt aldus des jongelings gemoed,
Gelijk de vlam een torts. Al d'aders, al zijn bloed
Veranderen in vier, dat, krachtig van vermogen,
Hem uitstraalt uit gebaar en aangezicht en oogen,
En niet te blusschen is, zoo lang het voedsel vindt.
6o Waar twee vereenigen, daar strengelt en verbindt
De Liefde tien aaneen ; want ieder heeft zijn zinnen;
Doch lichter zal die band op deze harten winnen,
En hechten, aangezien de wil in 't algemeen
Een heilzaam wit beoogt; dat wit smelt vele ineen.
65 Gestadigheid verwint. Zoo wordt de draad volsponnen.
Haar broeder heeft aldus den hoogen Burg gewonnen.
Moskovisch ijs noch sneeuw verkoelden nooit den gloed
Van zijne ontsteken borst, door 't afzijn aangevoed,
Daarna gewellekomd, en bij de liefste ontvangen,
70 Verkwikster van het moede en afgestreen verlangen.
De trouwe min van Six verdiende ook 't echte pand
Te schenken aan zijn Bruid, te trouwen met haar hand
Die schoone wederga, hem toegeschikt van boven,
En schooner door haar deugd. Op zulk een trouw beloven
75 De starren hen te zien, aan onzen Amstelstroom,
In telgen uitgespreid, gelijk een vruchtbre booth,
Waarin de Sixen en Outshorens weder bloeien,
Waarin men Vlamingen en Tulpen aan ziet groeien,
Ten dienst van onze stad en Hollands vrijen Staat ;
8o Terwijl de Bruidegom zijn Bruid en toeverlaat
Omhelst en onderhoudt met vriendelijke togen,
En dauw en geur, uit tijm van Poezy gezogen ;
Daar hij, bijwijlen, 't hart en zijn verliefden geest
Met geuren sterkt, en witte en roode rozen leest
6o, 6i. De zin is : waar twee trouwen, zijn er, dewijl elk van beiden
zijn v ij f zinnen heeft, tien aaneenverbonden. — 66. Haar b r o e der: de
broeder der Bruid, die met een juffrouw Burgh getrouwd was. — 77, 78. 0 u t sh o r en s, Vlaming en: de moeder der Bruid namelijk was Margareta de
Vlaming van Outshoren. — 84. Witte en r o ode r o z e n: haar blank vel
en roode wangen kust.
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85 Op hare ontloken wang ; daar verf in verf verdreven,
Hem 't gansche jaar den Mei afschilderen naar 't leven.
De deugd, aldus gevat in uitgelezen stof,
Veredelt haar waardij met onwaardeerbren la
Wat zocht de Bruigom 't oog der schoone te behagen
go Door parlesnoer, om aan den blanken hals te dragen,
Om 't hoofd en om de hand ? Zijn parlevisscherij
Is ijdel ; want de schoonste en eelste Parle is zij,
Wiens deugd geen tooisel hoeft, noch ijdele sieraden
Van baggen en gesteente of krakende gewaden,
95 Vol parlen geborduurd, en stijf van Indisch goud,
Zij leent van buiten niet, die d'ijdelheid mistrouwt.
Geen ramp den bloesem van dit huwelijk verniele,
Een bruiloft, zonder eind, voor lichaam en voor ziele,
Die, even onverzaad, verlangen naar het zoet,
Too Dat lijf en ziel vernoegt, door 't onbegrepen Goed.

INWIJDINGE
VAN HET

giabOttio
T'AMSTERDAM.
TOEGEEIGEND

DEN E. E. HEEREN BURGEMEESTEREN EN
REGEERDEREN DERZELVE STEDE.
Tectum augustum ingens.
[Een groot en deftig gebouw].
Zie Aen. VII. 170.

Elijk nu d'akkerman de zeisen slaat in d'aren,
En heenstreeft, door een zee van goud en gouden baren,
Zoo wekt ons Amsterdam, door overvloed van stof,
Om in den vruchtbren oogst van zijnen rijken lof
5 Te weiden met de penile, en vroolijk in te wijen

G

9o. Door paarlesnoer: versta: door geschenken van parelsnoeren. —
Inwijdinge van het Stadhuis t' Amsterdam. — 1-3. Versta: Amsterdam wekt
ons, om,, gelijk een akkerman, die de zeisen enz.
VONDEL VI.
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De hoogtijd van 't Stadhuis en burgerheerschappijen,
Meteen de jaarmerkt, die, met haren open schoot,
Alle omgelegen steen en bondgenooten noodt
Op 't heerelijk banket van allerhande gading,
10 Die 't nimmer zat gezicht genoegen en verzading
Belooft, door zooveel schat, gerief, verscheidenhe6n,
Als kunst en handwerk hier nu stapelen opeen.
Dat zooveel duizenden, als sterk ter poorte indringen,
Zich spoeden naar den Dam, om 't wijfeest in te zingen,
15 In 't midden van ons vloên, den Amstel en het IJ,
Met al de burgerjeugd van d'Oude en Nieuwe Zij,
Op 't heldere geklank der zilveren trompetten,
Het dondren van kortouwe en maatklank van musketten,
Het vliegen van de vane en luid triomfgeschal;
20 Terwiji elk element van blijdschap juichen zal,
De hemel huppelen, en alle starretransen
In 't ronde, als hand aan hand, rondom ons Raadhuis dansen,
De Bruid, daar 't al om danst, en die, zoo fier en rijk,
Op haren schoonsten dag en 't kussen zit te prijk.

25

De Leeuw des hemels schijnt de hoofdstad van de landen,
Wiens schild gehandhaafd wordt van leeuwen, onder 't branden,
Te zeegnen, met een lucht, uit zijne keel gestort,
Te matigen zijn vier, om frisch en onverdord,
De graftlaan en het loof der boomen te bewaren.
30 De stralen van zijn mane en glinsterende haren
En oogen steken niet zoo vinnig op ons hoofd ;
Als had hij dezen dag en zijn triomf beloofd
Een koele lentezon ; want dit gestarnt, bij vlagen,
Den geest verstikkende, door 't gloen der heetste dagen
35 En weken, koestert nu den zanglust en de Min,
En Oogstmaand gaat met lust, gelijk de Meimaand, in.
Gij, Heeren, die de Stad, gelijk vier hoofdpilaren,
Met raad en wijsheid stut, in 't rijpste van uw jaren,
8. Bond g e n o o t en: namel. de andere steden van den Bond of Unie.
14. In te zin gen: een fraai woord en even wettig als „in te luiden." —
15. Vlo é n: vloeden, stroomen. — 17. Geklank : met het voorvoegsel g e
als collect. voor den klank der gezamenlijke trompetten. Deze regels doen
met hun klanknabootsing een zeer fraaie uitwerking. — 25. D e Lee uw
des h emels: de zon stond in het teeken van den Leeuw. — 25-36. De
zin dezer regels komt hierop neer, dat er, ofschoon men in de hondsdagen
was, een aangenaam meikoeltje woei, zoodat de feestvierenden bij 't matige
weer hun lust en vreugdebedrijven niet behoefden te matigen. — 29. D e
graftl a a n : sierlijk, voor „de boomen, langs de gracht geplant." — 3o Mane :
dit is de juiste benaming voor hetgeen men tegenwoordig verkeerdelijk
manen noemt. De maan van een leeuw of paard is de verzameling zijner
haarlokken.
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Grootachtbre Vrijheer Graef en Ridder Maerseveen,
40 Oprechte telg van Pol en Spiegel, die 't gemeen
Ten burgerspiegel strekt, gewaardigt ons' gezangen
Te hooren, daar 't muziek uw intree zal ontvangen
Met blijdschap op den stoel, en 't eerlijk wapenkruis;
Uw burgemeesterschap het ingewijd Steehuis
45 Versieren, meer dan kunst, besteed aan witte marmers;
En d'oude burgerij haar hoofden en beschermers
Begroeten, uit den drang, van overal vergaard;
De burgervaders zijn met recht alle eere waard.
De zwakheid van den mensch behoeft gestut to worden
50 Door loon en straf, dit eischt gezag en wettige orden;
Gezag en orden meldt terstond het onderscheid
Van yolk en burgerije en 't ambt der Overheid:
Het ambt vereischt een plaats en huis, hiertoe gekoren,
Ten dienst der stede; aldus wordt hier 't Steehuis geboren,
55 Uit een noodwendigheid, tot heil van 's burgers Staat.
Stadhuizen dienen dan alom ten toeverlaat
En vrijborg van het yolk, dat, vrij van alle zorgen,
Gerust zijn handel drijft, en heenslaapt op die borgen,
Het oog der Vaderen, dat voor de kinderen waakt,
6o En toeziet, eer de storm de poorte en wal genaakt.
Dus lijdt het yolk geen last van schipbreuke, in 't verheffen
Der oorlogsbuien, die de burgerstaten treffen,
En storten in den grond, tenzij 't de Hemel schutt',
Die Heeren handhaaft, en door zulke pijlers stut',
65 Veel duizend huizen, als in een Steehuis gesloten,
Het hart van al de stad en trouwe stadgenooten,
Die 't hart bedanken voor zijn levendigen gloed,
TerwijI het al de leen der burgerije voedt,
In 't leven onderhoudt, veel honderden van jaren.
70 Zoo staat Venedig pal, in 't midden van de baren,
Als een metalen rots, na twalef eeuwen tijds,
Bestreden van de pest, en dierte, en zooveel strijds,
Gestreden met den Turk en 't huis der Ottomannen
En Vorsten, tegens 't Recht der vrijheid ingespannen.
75 Zoo blinkt de stad, mijn wieg, gebouwd van Agrippijn,
Gelijk een halve mane, op d'oevers van den Rijn,
Na zestienhonderd jaar, en toont haar lauwerieren,

39. V r ij he er Gr a e f: Cornelis de Graeff, vrijheer van Zuidpolsbroek. —
M a e r seve en: Joan Huydecoper, Ridder van Sint-Michiel, Heer van
Maerseveen. — 4o. P o 1: Joan van de Poll, zoon van Harmen Gysbertsz.,
Raad sedert 1646, Burgemeester in 1653. — Spiegel : Hendrik Dirksz,
Spiegel, Raad sedert 1632.
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Gestrikt in 't vreeverbond met d'oude Batavieren.
Aldus stond Rome vast, schier zes paar eeuwen lang,
8o Eer 't Noorden met zijn biji, bij haren ondergang,
In 't ommewroeten groeide, en 't sloopen der gebouwen,
Geworteld al te diep, te hard om nit te houwen.
Al handhaaft d'oppermacht, in oorloge en geweld,
De steden, eeuw op eeuw, haar palen zijn gesteld,
85 Haar oude stuit in 't eind, gelijk des menschen leven.
Wat menschen bouwen, wordt geene eeuwigheid gegeven.
Wie iet geduurzaams zoekt, die heff' zijn hart omhoog ;
Men kan niet zekers hier beschieten met ons oog.
Hoe 't Raadhuis bij het hart met reden wordt geleken,
90 Waarnaar de vijanden der burgervrijheid steken
Met heimelijk geweer, en lagen, en verraad,
Of inbreuk van de poorte, uit openbaren haat,
Dat bleek, toen Beukels rot haar moedernaakte waarheid,
Het licht der logentale, als een herboren klaarheid,
95 Wou planten op den Dam, ten trots van 't wapenkruis,
Gelijk de Schilderkunst, op 't afgebrand Stadhuis,
Getuigde menig jaar; dat bleek, toen d'eerste Gallen
Na 't winnen van de Stad, nog zochten t' overvallen
Het Roomsche Kapitool, beletter van hun kans ;
wo Daar Manlius, zoo braaf, gewaarschuwd van de gans
En haar verbaasd geschal, het burgerrecht verweerde,
Door 't overschot des yolks, en Brennus' heirkracht keerde,
Die, zeven maanden lang, verrijkt door roof en buit,
Most slaken zijnen roof, op 't Kapitool gestuit.
105
Gelijk Heer Gijsbrechts stad van visschers is begonnen,
Door haar gelegenheid, en na heeft aangewonnen,
Zoo werd haar Raadhuis ook tot driewerf weer verzet.
Het eerste stond, daar 't V zich uitstrekt in zijn bed,
Met biezen, riet en helm geboord van wederzijde;
78. Dit slaat op 't verbond tusschen Civilis en de Agrippinensen (Keulenaars) tegen de Romeinen gemaakt. Zie TACIT. Hist. IV: 65, 66. —
88. Met ons o o g: versta: „met het menschelijk oog." — 93. Beukeis
rot: de Wederdoopers, die in 1535 de stad poogden te overweldigen. —
96, 97. Dit ziet op eenige schilderijen, op welke de aanslag der Wederdoopers was afgebeeld en die in den brand van 't oude Stadhuis verloren
waren gegaan. — z o6. N a: naderhand. — i o8. Het eerste ston d, enz.:
Dit is een loutere gissing, zoo geen bepaalde onjuistheid. De kapel van
Sint-Olof, nu de Oudezijds Kapel, was ongetwijfeld zeer oud, en men heeft
daartegenover zware overwulfde kelders gevonden, waarin groote ijzeren
ringen of tralien plachten te zijn: — intusschen is het niet waarschijnlijk,
dat er, in de dagen toen Amsterdam nog anders niet was dan een Heerlijkheid des Heeren van Amstel, reeds een eigenlijk gezegd Raad- of Stadhuis zou bestaan hebben. Van het zoogenaamde „oude Stadhuis op de
Plaatse of Dam" weet men, dat het reeds bestond in 1410.
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II0 Daar d'Amstelheer, vanouds, de zeekapelle wijdde,
Ter eere van Gods Held, Sint-Olof, die zijn troon
In 't Noorden had gebouwd, en wien de martelkroon
Met recht werd toegekeurd ; want toen hij onder d'Ieren
Tot kennis kwam van God en Christus' kruisbanieren,
115 En in Nieuw-Megen sprak d'orakels van Gods mond,
Liet hij zich kerstenen, en wasschen, op de vont,
Van 't heilloos Heidensch slijm. Dus zuiver en herboren,
Zocht hij Gods dienst en Kruis te planten bij zijn Noren,
En, die een K oning was, verkondigde het licht,
120 Waarvoor de zon en maan en steile Noordstar zwicht.
De macht der Afgoein raast, en, als een stroom gedreven,
Bejegent hem in 't veld, daar hij getroost zijn leven
En kroon ten beste schenkt aan Christus' kruisaltaar,
Geheiligd door het bloed van zulk een Martelaar.
125
Het tweede Raadhuis stond, daar nu de kant gesleten
Wordt van het waterrak, dat, naar den Dam geheeten,
Allengs ten Zuiden van het V teruggespringt,
Tot daar de middensluis en duiker 't water dwingt,
Of weder uitgiet, als de sterke wind van 't Zuien
13o Den Amstel viert den toom, en afjaagt met zijn buien;
Gelijk de stroomen staan ten dienst van weer en wind,
Naardat der winden Vorst hem uitlaat en ontbindt.
Men zag de derdemaal het Raadhuis weer verrezen,
Alsof Natuur den grond had met haar hand gewezen,
135 Daar Kalverstraat en Dijk nog uitzien naar den Dam,
En reiken aan de merkt, daar 't Sticht ter merrekt kwam,
De Gooier, Amstelaar, de Veene- en Waterlander,
Zij staaplen vrucht en vee en zuivel op elkander,
Gevogelte en gewas, en wat de nooddruft eischt,
140 Ter liefde van 't gewin, daar 't al om draaft en reist,
En vlet en vaart en woelt; terwij1 de burgerijen,
Van d'eene aan d'andre week, bij deze merkt gedijen,
En kelder en schappra, met opgepropten schoot,
Bezorgen, als de mier haar hol, voor hongersnood.
De Koning van de Stad, wiens kruin 't geweld zou tergen,
145
Verkoos Tarpejus' berg alleen, uit zeven bergen,
Omtrent den Tiberstroom en zijne waterkolk,
Om daar den Adelaar en stoel van 't strijdbre yolk,
Als op den vrijburg van 't Gemeenebest, te planten,
150 Dat tegens al de macht der wereld zich zou kanten.
ii5. Nie u w - Meg en: Nijmegen. — 136. De merkt: de markt op den
Dam. — 143. S chappr a. schap pera de is samengesteld uit sch a p, dat
„plank" beteekent, ('t Fr. ic hop p e) en r a a i ('t Fr. rayon) „straal, rij."
't Is alzoo: een „rij planken", vandaar: „een kast met planken, een etenskast." — 145. De Koning van de S tad, enz.: Romulus, koning van Rome.
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Dus rees het Kapitool, op dezen steenen bult,
Van Romulus met riet gedekt, en na verguld,
Gelijk een gouden berg, om, in het onderdalen
En opstaan van de zon, de zon ten trots te pralen ;
155 Een eer, waarvoor de berg den vader Numa dankt,
Zoo lang 't Romeinsch gebied, dat nimmer zakt noch schrankt,
Maar op zijn wijze duurt, de wereld zal verduren ;
Terwijl de Noordsche biji en heirschap Remus' muren
En menig trotsch gevaart', gelijk een steenrotsduin,
160 Nog nooit begraven kon, in 't omgewroete puin.
De Raden van de Stad vier van hun leden zetten,
Graef, Wavren, Maerseveen, en Geelvinck, om te letten
Op 't voorgebeelde ontworp van 't Raadhuis, wijs en rijp
Beraadslaagd en bepaald in zijn vereischt begrijp,
165 Bespiegeld door en door, in 't oog der Trezorieren
En Burgemeesteren, totdat uit meer papieren
De waardste teekeninge en d'eelste niet ontbrak,
Waaraan de breede Raad in 't end zijn zegel stak.
De Raad van Amsterdam verkoos, met rijpe reden,
170 De plaats van 't oud Stadhuis, nu moede en afgereden,
Van hoogen ouderdom en arbeid, zorge en last;
Als 't midden van de stad, het hart in 't lichaam, past,
Gestut van wederzij met heur vermaarde stroomen,
Om of en aan in zee, of aan den Rijn te komen,
175 En Scheid', en Waal, en Maas, burinnen van den Rijn,
Verheerlijkt door de steen, waarvan zij voedsters zijn.
Hier keert ons trotsch gevaart' zijn aanschijn naar het Oosten,
Den opgang van de zon, die d'aarde komt vertroosten,
Verkwikken met haar glans, waarnaar elks oog verlangt.
180 De slinke vleugel dekt de Noordzijde, en ontvangt
Den offer uit der zee; de rechte dekt den zegen
Van Beurze en vliet, van wien dees' zeestad heeft gekregen
Haar naam, de wereld door geviogen en bekend,
Zoo wijd zij 's werelds oogst op alle merkten zendt,
185 En inhaalt uit de zee, met overladen kielen,
Gestuurd van WatergoOn en snelle waterzielen,
151. Steenen bult: rots, berg. — 152. N a: in later tijd. — 156. D a t
nimmer zakt no c h schrank t: hier spreekt de Roomsch-Katholieke. —
Schranke n: wankelen. — i57. 0 p z ij n w ij z e: als geestelijke mogendheid. — 15 9. Steenrotsduin: min gelukkige samenstelling. Vondel heeft,
als meermalen, d ui n voor „verhevenheid in 't algemeen" genomen en men
hebbe dus te verstaan: „een verheven steenrots": met welke hier de p e t r a
bedoeld wordt, waar de Katholieke Kerk op gegrondvest is. De geheele zin
is echter niet zeer helder. — 166, 167. Versta : totdat men, uit meer ingeleverde ontwerpen, datgene gekozen had, 't welk de meeste waarde bezat. —
i86. WatergoOn en snelle waterzielen: stuurlieden en rappe varensgasten.
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Die, schuw van weide en ploeg, in zee te weide gaan,
En dansen op den rug van vader Oceaan.
Maar 't weifelende lot, dat nooit zijn rust kon houwen,
190 Kwam 't rustig raadsbesluit des Amstels, onder 't bouwen,
Bespringen, slag op slag, niet anders of de Nijd,
Die schendige Harpij, uit wrevel, schimp, en spijt,
Het noodwerk scheuren won., en, met verwoede klauwen
Der Burgemeestren gunst verbijstren en verflauwen,
195 En dwingen of te staan van dezen arrebeid,
Zoo noodig en zoo nut, gevorderd en beleid
Door opzicht en het oog der meestren, die bedreven
Steenhouweren hun maat en wet en regel geven;
Dies 't uurwerk van dien bouw gestadig schijnt te gaan
200 Van hand tot hand, gelijk de wijzer, op zijn raan,
De ronde doet, en past op klokkeslag en uren,
Zoo net gelijk de zon omhoog haar loop kan sturen.
Gestadigheid verwint. Al draait de wijzer kort
Den dag om, niemand merkt, dat hij bewogen wordt.
205
De Nijdigheid zocht eerst de poorten stil t'ontgrendelen,
En daagde, uit eenen mist, voor stad op, met haar vendelen,
Door Amsterdam betaald, en van den hanekraai
Ontdekt, eer 't nachtgedrocht belandde aan wal en kaai,
Dat van verbaasdheid zwichtte, in stee van aan te vallen,
210 Toen al de burgerij 't geschut voerde op de wallen,
En blank in 't harnas blonk, gelijk een ijzren rots,
Die geenen aanstoot vreest, den Oceaan ten trots.
Nog rust ze niet, maar streeft naar d'onbevrozen oorden,
En hitst met voile kracht den blaasbalg, uit den Noorden,
215 Op dijk en dammen aan, dat Holland schudt en ijst.
De zee verlaat haar bed. De springvloed wast en rijst,
En overschrijdt haar peil. De wakende Amsterlanders
Aan 't zweeten in dien nood, met schuppe en zoOn, niet anders
Als waren ze getroost, den springvloed van Neptuin
220 Het hoofd te bien, gelijk een strandbeer van arduin.
Neptuin, hier tegens aan, wil toonen dat geen zoden
Vermogen zijne vork en opgepreste Goden
Te stuiten, op den tocht ; ontziet noch dijk, noch paal,
Noch eiken plank, en komt u, boven Outewaal,
225 Geborsten in de weide, en, bruisende op zijn riemen,
Vaart voort, en zakt, en rijst, en valt in 't meer van Diemen,
Zet hofste6n, vee, en vrucht in 't water, dat weleer,
Zijns ondanks, ruimen moest den boezem van zijn meer,
Daar d'Amsterdammers, die hier lucht en adern schiepen,
205-210. Dit ziet op den aanslag van Willem II op Amsterdam. -213-238. Dit ziet op den hoogen watervloed van 't jaar 1651.
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Al morrende om 't stéehuis, nu huis en hof verliepen.
Het open Amsterland, de polder rondom heen,
Al 't vlakke veld lag blank, tot in het Sticht en 't Veen
Geleek een bare zee. Men kon het meer van Leiden
En Haarlem, stroom noch sloot noch wegen onderscheiden.
235 De hooiberg bergde 't vee. De droeve huisman stak,
Met vrouwe en kindren, 't hoofd gedoodverfd uit het dak,
In 't uitgemalen meer. Onwetenden aan 't schelden,
En 't kostelijk steehuis de landschd most ontgelden.
Na zulk een zeestorm woelt het zeeziek Brittenland.
240 De Faam gewaagt hoe dit de waterketen spant,
Van Doever of aan 't hoofd te Kalis en zijn krammen.
De hoop van Londen vischt een net vol Amsterdammen.
Carthage en Rome zien elkandren grimmig aan,
Als leeuw en tigerdier. Alle oorlogsvensters staan,
245 Als Pluto's blikken, rood van gloed en zwavelvlamm en ;
Zij treen in 't waterperk, als strijdgezinde rammen,
Of stieren, dol van wraak, en nimmer stootens moe,
Hervatten strijd op strijd, en stooten vreeslijk toe;
Terwijl hun schuim en blued ontloopt, en, in 't vertoornen,
250 De herders toezien, hoe zij, met geweld van hoornen,
Elkandren gaan te keere, en boren door de huid
In 't vleesch en ingewand, en menig toestoot stuit
Op ribben en gebeent'. d'Een poogt, met d'achtervoeten
En klauwen, stof en zand in 's vijands oog te wroeten,
255 Van achteruit te slaan, te stuiven voor den wind ;
En d'ander slingert fel den staart om, en verblindt
't Gezicht des vijands vast, met hene en weer te zwaaien.
Zij loeien schrikkelijk, en wenden zich, en draaien,
Totdat de worstelstrijd en dag zijn einde neemt,
260 En ieder wenscht om rust, in zijnen eigen beemd.
Gedurende dien storm en strijd der worstelaren
Vernam men hoe omhoog Saturnus kwam gevaren,
Op bel zijn vleugels, schier gesleten van de vlucht;
En zwevende rondom den Dam, in onze lucht,
265 Met zijne scherpe zein, waarmee hij d'eeuwen maaide,

230

237. 't Uitgemalen meer: namel. de Diemermeerpolder, die ondergeloopen was. Onwetenden aan 't schelden: versta: zulk slag van
lieden, als, der zake onkundig, altijd de schuld maar werpen op het Bestuur,
weten deze overstrooming ook aan de Stadsregeering. — 239-26o. De oorlog
met Engeland in 't jaar 1652. — 241. Kalis en zij n krammen: de
oorlogsschepen die 't Kanaal bezet hielden worden vergeleken met een
keten, over 't Kanaal gespannen, en te Dover en te Calais, als aan k r a mmen vastgelegd. — 242. De hoop van Londen vischt een net vol
A msterdamm en: te Londen hoopt men zich te verrijken door den buit,
op Amsterdam en andere zeesteden behaald.
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Het uurglas op zijn hoofd, de grijsaard d'oogen draaide
Naar 't afgeleefd stadhuis, of eer zijn overschot,
Gereten, onderstut, verminkt, en half verrot,
En evenwel, ter nood, 't verblijf der ambtenaren,
270 Om schrift, gerief, en schat, en diensten te bewaren.
„Wan ben ik," zegt hij, „dan mijn kracht en sikkel kwijt,
Dat dit bouwvallig dak mijn ouderdom verslijt,
En wacht het nog gerust, als liggende op zijn sterven,
Dat menschenhanden voort het slechten en bederven ?
275 Ik wil een korter gang met dit geraamte gaan !"
Zoo spreekt hij, en verzinkt in 't smidshol van Vulcaan,
Beveelt hem 's middernachts dien ouden romp te sloopen.
Vulcaan, toen 't nachtglas net ten halve was verloopen,
De wachters, van den slaap beschoten, stom en stil,
280 Vergaten hunne wacht, voltrekt Saturnus' wil,
Ontsteekt het zolderveen van boven, met zijn vonken.
Het veen geraakt in brand, dat eertijds lag verdronken;
Dus brandt het vier den balk, den zolder, en het dak.
De gansche stad waakt op. De vlam ging op, en stak
285 Het torenbuskruit aan. Nu rusten geene bedden.
De trouwsten schieten toe, en reppen zich, en redden
De brieven, boeken, geld, trezoor, en bank en schat ;
En bergen in dien brand de ziel der gansche stad ;
Terwij1 de vlam in top blijft weiden, als een wonder,
290 Uit gunst, die 't vier ons droeg, dat tijd gaf, om van onder
Te redden have en goed, ten oorbaar van 't Gemeen.
Dus liet Vulcaan bier niets dan muurwerk, puin, en steen,
Waarna de Bouwkunst breed haar vleugels ging ontvouwen,
De nieuwe fenixpluim en kroon van 's lands gebouwen,
295 Als rijzende uit den grave en d'assche en 't lijk van 't oud,
En een geduurzaamheid van eeuwen toebetrouwd.
Maar 't is aanmerkeiiswaard, hoe God zich openbaarde
In 't midden van die vlamme, en door zijn zorg bewaarde
De hooge steigering, rondom 't begonnen werk,
300 Toen vlam en roode gloed den lesscher viel te sterk,
Met zijne tong, voorwind, alrte de masten lekte
En blaakte, en eene wolk van smook het yolk bedekte,
Daar Stalpaert, op zijn wacht, gelijk brandmeester, stond,
En zag het gapend vier, zijn vijand, in den mond.
305 Hij sterkt het tegenweer, dan onder, dan van boven.
278. De brand kwam aan te twee uren na middernacht. — 28x. Versta:
ontsteekt de turf, die op zolder lag. — 282. D at eer tijds lag v erdr onken: namel. het lage veen. —285. Nu rusten geene bedden: nu blijft
niemand rustig op zijn bed. — 301. De ma sten: of palen van den steiger
om 't nieuwe gebouw. — 303. S t alp a e r t: met van Campen, bouwheer
van 't stadhuis.
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De leedren eemer bluscht al kissende den oven
Van 't grimmig element, dat schriklijk kraakt en knerst,
En niet een kart noch steen van 't nieuwgestichte berst.
Waar zulk een heilloos ramp tot dit gevaart' geslagen,
310 Het was om 's bouwers glans uit al zijn werk te vagen,
Den moed der Overheid te kneuzen van verdriet,
Te schenden 't aangezicht, daar al het land op ziet.
Een voorspook scheen voorhene ons in te willen prenten
Den opgang van dien brand, toen heele regimenten
315 Van rotten zich verbaasd begaven op de vlucht,
Drie dagen voor den nood, gelijk van eene zucht
Tot haar behoudenis al heimelijk gedreven,
En, boven ons begrijp, dit ondier ingegeven,
Dat, vroeger wakker, eer zijne ongevallen vat
320 Dan ons vernuft, dat traag, tot kosten van de stad,
Voor 't nakende onweer duikt. Hoe onvast staan dees' gronden !
't Geluk der steden is aan 't oud Steehuis gebonden ;
Men vrage Scheld' en Eems; zij hebben 't ons geleerd
Hoe met den Raadhuisbouw 't geluk der steden keert !

325

De bouwer van 't Steehuis wist nog van geen verhuizen,

Toen schon de bouwplaag fluks cen watervloed van muizen
Op Hollands kusten aan. Dit heir, in 't lang en 't bree,
Geslingerd staart aan staart, kwam drijven over zee,
Van 't Noorden, op ons strand. Hier baat geen tegensportelen.
330 Zij knagen hooi, en gras, en klaver, met hun wortelen
En groente en stelen, af. De geest des beemds verdwijnt.
De landheer, bij gebrek van voer en klaver, kwijnt.
Men troost hem, dat de schd, der muizen 't land zal baten,
En zij een gouden tand in veld en weide laten;
335 Gelijk het naaste jaar de muizescha, vergoedt,
Met driemaal zooveel winste, en weide in overvloed ;
Maar 't reizend Raadhuis wordt met smaad en hoon bejegend,
En houdt een zelve streek, zoo hoog als 't nu, gezegend
Van al de burgerije, een ieders oog behaagt,
340 En d'eer van al de stad in 't statig voorhoofd draagt.
De Kerk van Sint-Kathrijn, gelijk men ze innewijdde,
306. Al kissende: kiss en is 't geluid, 't welk men hoort bij 't indompelen van gloeiende stollen in koud water. — 321-324. Versta: de bewering, alsof de voorspoed eener stad aan het bestaan van het oude Stadhuis verknocht was, steunt op onvasten grond : — Antwerpen en Embden
hebben bewezen, dat het geluk eener stad juist gelijken tred houdt met den
aanbouw van een nieuw Raadhuis. — 325. Verhuiz en: namel. uit zijn
werk. Zie vs. 310. — 331. De geest: het leven, de ziel. — 337. Versta :
maar toch ziet de bijgeloovige menigte in die muizenplaag, evenals in de
vooraf genoemde rampen, een bewijs dat de voorgenomen bouw Gode
ongevallig is. — 341. De Kerk van Sint-Kathrijn: de Nieuwe Kerk.
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En bouwde tot Gods eer, bekleedt de slinke zijde;
Een rijk gebouw, waaraan de Heer van Purmerend,
Heer Eggert, bij 't geschrift voor bouwheer nog gekend,
345 Den eersten grondsteen lei, dies wij zijn eedle ranken
Gehouden zijn met lof, voor 's vaders deugd, te danken.
Wie Amiens bezoekt, dat hij zijne oogen sla
Op 't grootste kerkgesticht, de rechte wederga
Van Eggerts arrebeid, en lette of ons pilaren
350 Gewelf en koren min den bouwlust openbaren
In Hollands Graaflijkheid, dan in het Konings Rijk,
Den Grave in majesteit en macht al t' ongelijk.
Het heerlijk orgel noodt geen dwaze zangverkwisters,
Maar wijzen, op 't banket van veertien paar registers.
355 Vier orgeldeuren noon alle oogen, door de gunst
Van Bronckhorsts teekengeest en schoone schilderkunst,
Hem van Nature alleen milddadig ingegeven.
Men ziet bier geene verf, maar louter ziel en leven,
Daar Saul zit te paarde, en David voert het hoofd
360 Van Goliath, den Reus, gelijk hij wordt geloofd
Om zulk een trotsche daad, en ingehaald van reien,
Die, zingende in triomf, den held ter poorte inleien,
En wetten Sauls haat en kroonzucht door dien zang,
Bezuurd van Jesses zoon, zoovele jaren lang.
365 Men ziet, daar Davids harp en snaar den Godvergeten
En dollen Saul streelt, hoe eerloos en vermeten
De Haat dien jongeling den schicht toedrijven wil,
TerwijI hij dien ontduikt, en balling wordt al stil,
Totdat een fluksch soldaat hem boodschapt, bier beneden,
370 Hoe Saul op den berg, van wanhoop overstreden,
Na zulk een nederlaag, met zijn verwaten ziel,
Op drie verslagen zoons, in zijnen degen viel.
Opdat men het gevolg aan deze keten schakel',
Vraagt David God om raad, daar Abjathar 't orakel
375 Zal spellen, uit den glans van 't heilig borstgesteent',
Dat hem naar Hebron wijst, die Sauls dood beweent.
Wanneer de dubble deur van 't orgel hangt gesloten,
Wordt David, daar hij knielt, gezalfd en overgoten
347-351. De Nieuwe Kerk werd gebouwd op 't voorbeeld van de Hoofdkerk van Amiens. — 352 A 1 t' on gel ij k : hier voor : ongelijk grooter. —
35 6. Bronckhorsts teekengeest: Jan van Bronckhorst, in 1603 te
Utrecht geboren, oefende zich eerst in het glasschilderen, zoo bier te lande
als te Atrecht, bij Peter Mathijs en te Parijs bij Chamu. Vervolgens in
kennis gekomen zijnde met Cornelis Poelenburgh, bekroop hem de lust om
zich als deze een naam te maken in het schilderen met olieverf. De orgeldeuren zoowel als eenige glazen der Nieuwe Kerk zijn door hem beschilderd. — 36o H ij : t. w. David. — Geloo fd : geprezen,
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Ten Koning, over 't Huis van Juda, toen die stam
380 Te Hebron, met gejuich, op deze staatsie kwam,
Waarop d'eenstemmigheid van uitgelezen kelen,
De Joffers en de jeugd, met zingen, dans en spelen,
En citer, en tamboer, en rinkeltuig, en luit,
Verheffen haren galm, die aan den hemel stuit.
385
Graaf Willem, tot den stoel des lands, van God geschapen,
Beschenkt, in 't Noorder glas, met haar doorluchtig wapen,
Dees' stad, waarover hij, als wettig Graaf, regeert ;
Waarna Maxmiliaan, Roomsch Koning, hoog geeerd,
Haar wapenkruisschild kroont met diamanten stralen,
390 En paarlen van zijn krone, om eeuwiglijk te pralen,
Als met een dankbaar merk van zijne majesteit,
Voor Ridder Boelens goud, en 's helds grootdadigheid,
Ten dienst van zijnen Heer, voor ieders oog, gebleken ;
Een eer, die blijft en duurt, als 't brosse glas zal breken,
395 Gelijk ze ook op de kruin des Westertorens blinkt
En blinken zal, zoo lang de zon verrijst en zinkt.
In deze hoofdkerk gaat de Batavier ten grave
Naar Galen, die den dood waft kiezen, eer dan slave
Te wordeii op de zee, geboeid aan 't Britsch gebied,
400 Daar hij op 't Midlandsch meer den brand in 't buskruit schiet
Van 's vijands zeekasteel, en leert hem, op de baren,
In weerlicht, rook en smook, in Pluto's hemel varen,
En stuiven, recht voor wind, om in dien waterbrand,
Als voorboO, naar den Theems, en 't vijandsch Brittenland,
405 De tijdinge aan het hof van Withal zelf te dragen.
Hetrurie en Livorne en 't zeestrand zal gewagen,
Vele eeuwen na zijn dood, hoe stout dees' watervorst
Den vijand, boord aan boord, groothartig klampen dorst,
Gelijk een oorlogsheld, uit louter hart geschapen,
410 Waarom de grafzerk nog gekroond hangt met zijn wapen
En ridderlijk geweer, en met de vaan bedekt,
Terwijl dit lijk de deugd der levenden verwekt.
De Waag, aan deze zij voor 't Raadhuis, weet den zegen
Van 's werelds koopstad net, maar nimmer of te wegen,
415 Door toevloed van de vaart. Zij voert met haar gewin,
De stede een Potozy van daaglijksch zilver in,
Door twee paar poorten, als om strijd, van vier gewesten,
Om Hollands vrijen Leeuw te weliger te mesten,
In uitgemalen meer, of duin, en poldergras.
42o Hier grout het Hollandsch hart. Hier zwelt de zuiveltas,
392. Ridder Boelens: Andries Boelens. — 413. De Waag: in 't begin
dezer eeuw weggebroken, om aan Lodewijk Napoleon, die 't Stadhuis in
koninklijk paleis had omgeschapen, een ruimer uitzicht te verschaffen.

INWIJDINGE VAN HET STADHUIS T'AMSTERDAM. 381
Van zilver en rood goud en vriendelijke schijven,
Die, bij gevaar en nood, onze oorlogszenuw stijven,
En leeren, dat men licht den Amsterdammer tergt,
Maar zijn geduld den krijg niet ongewroken vergt,
425 Zoo lang de schildwacht waakt, en hier, langs steenen trappen,
Gewapend nacht en dag, de waagtrap op zal stappen,
En uitzien, vroeg en spa, en luistren of 't Stéehuis
Geen lagen wordt gelegd, ten schimp van 't wapenkruis.
De Vischmerkt woelt vooruit, en leeft van spartelvisschen ;
430 Schaft stroom- en zeevisch, en bezorgt de burgerdisschen
Met allerhande teelt van 't vochtige element,
Tot 's levens onderhoud. Het Gild was hier gewend
Sint-Peters-feest, vanouds, met kronen te vereeren,
Te zingen, hand aan hand, naardien 't zich moet geneeren,
435 Als 't Galileesch geslacht, bij 's Hemels zegening,
En 't uitgeworpen net, dat 's waters vruchten ving.
De Beurs [daar d' Amstel stuit, en, door vijf steenen bogen,
Met waterpijlen schiet, als van een pees gevlogen,
Wanneer het water valt, en ademhaalt in 't Y],
440 Ontvangt den burgerzwarm van d'Oude en Nieuwe Zij,
En al het uitheemsch bloed, dat 's middags hier te gader
In eeneu boezem vloeit, en uit zoo menige ader
Gevloten, leven geeft aan 't lichaam van 't Gemeen.
Hier wordt Mercuur gediend, gevierd en aangebeen,
445 Met zijnen slangestok en vleuglen aan de hielen.
Hier zweet het koopmansbrein, gepropt van vrachten, kielen,
Papieren, wisselkanse, en munte, en beurskrakeel,
En winninge en verlies. Elk grijpt naar 't beste deel,
In schipbreuk, haverij, verzekert kist en pakken,
450 En bergt zijn have en 't lijf op masten en op wrakken.
De weiflende Fortuin smijt blindling 's werelds goed
Te grabbel in den drang. De rijkdom stijft den moed
Des koopmans, door het lot, zoo rijk hem toegevallen.
Dan steigeren om strijd de gevels, poort, en wallen,
455 En torens hemelhoog. De Staat en burgerdracht
Getuigen van 't geluk, door schattingen en pracht.
Gewinzucht propt de breede en lange galerijen,
Die brommen in 't vierkant, gelijk een korf vol bijen,
En uitgelezen geur, gewonnen op het veld.
46o Dan roept de Beurs zich heesch : „Waarheen met al uw geld,
0 geldrijk Amsterdam ? Mijn nissen zien u draven,
En missen midlerwijl haar driemaal twalef Graven
429. De Vischmerk t: bij 't bouwen der nieuwe Beurs verplaatst. —
437. De Beurs: de oude Beurs, aan 't einde van 't Rokin, en toen nog
van den Dam door geen gebouwen afgescheiden. — 462. Haar d r iemaal
t w ale f Graven: de zes en dertig Raden. G r a a f staat hier voor „regeerder."
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Uit klaren marmersteen te klinken, tot een eer
Van 't koopmans Capitool. Of mag mij nimmermeer
465 Gebeuren dit geluk, hetwelk mijn Beursgenooten
Verdienden, die het goud, met heele schepen, goten
In uwen open schoot, door kommer, zorg, en zweet,
Ten bouw van uwen Staat en 't vrije land besteed?
Vijf hoofdgebouwen, hier in 't ronde te bereiken,
470 Uit 's merktvelds navelpunte, is geen onkenbaar teiken
Van majesteit en macht, die nu doorluchtig blijkt,
Naardien de Dam in naam Sint-Marcus' plaats niet wijkt,
Noch zelf het veld van Mars, zoo wijd befaamd bij d'ouden,
Die Rome, in zijne kracht en middagglans, aanschouwden,
475 Toen Cesars erfgenaam, August, in vollen vred,
Het heilig Kapitool in zijn triomfe opree.
Hoe luchtig kan men nu op 't merktveld adem scheppen,
En, ieder 's merktdags, zich, op zulk een ruitnte, reppen
In alle stallingen, en inkoop, en verkoop;
480 Daar yolk en burgerdrang en huisman, in den hoop,
Vast veilen, loven, bier), en afslaan, en besteden,
Verkochte waren ladn op burrien en sleden,
Of torsen op den hals, of onder hunnen arm,
Of kruien op het rad. Geen wakkre bijenzwarm
485 Is drokker op het veld en in de honigkorven,
Wanneer de boekweit bloeit, die dood lag en gestorven
In d'aarde, eer klont en zon en dauw haar leven schenkt,
En naar dien eedlen geur de honigzuigers wenkt.
Hier is de wandelstreek van Amsterdamsche Heeren,
490 Wethouderen en Raad, bekommerd met regeeren
En deftig staatgesprek. De koopman luistert hier
Naar luchten uit de zee, en zamelt uit papier
Den zin der letterer, van overal geschreven.
Dan valt, dan rijst de merkt. Hier is een schip gebleven,
495 En ginder een beland, dat met Turkije sloeg,
De roofgaleien brandde, of binnen Tunis joeg,
En 't roofnest, oud Algiers, nooit zat van schepeplonderen.
Dan hoort men bier van 't Y een oorlogsman opdonderen,
Of vloten uit de Strate of van de Spaansche kust;
500 Dan groeit het koopmanshart, nu zeker en gerust,
In zijn bekommeringe, en dankt Gods weer en winden
En waatren, die bij storm zoo menig schip verslinden.
De rijke zee is nu niet rijker als de man,
Die met dees' blijde maar zijn zolders laden kan,
489. Hier is de wandelstreek, enz.: dat praten over 't nieuws van

den dag, al wandelende op den Dam, is, sedert de opkomst der so cieteite n,
zeer verminderd.
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505 Verkwikken zijne hoef, en groene Gravelanden
En Beemsters, klaverrijk, vol vee en vol waranden.
De Stadhuistoren stelt zijn kunstig klokwerk, rijk
Van klank. Hemoni speelt een hemelsch klokmuzijk,
Zoo snel, gelijk een luit, of Swelinghs orgelpijpen,
510 En snellen cimbeltoon, met vingeren te grijpen.
Hier blazen schuiftrompet en kromme en rechte fluit
Orlando's grooten geest ter heeren venstren uit,
Ter eere van de Wet, en burgerwandelaren,
Verkwikt door blij muziek, in ongeruste maren
515 Van oorloge en tempeest. Hier leest men de geboon
Der ondertrouwden af, die op den Zondagstoon
Naarhunne trouwboei treen, met onverzaad verlangen ;
Terwijl de drang des yolks en toeloop vast de wangen
Der bloode bruiden verft, in 't op-en-nedergaan
520 Van 't Raadhuis, naar hun straat, bestrooid met pallemblaam,
En gouden loveren, door eene straat van menschen,
Die 't nieuwgetrouwde paar den schoot vol zegen wenschen,
Of wegen onderling de bruid en bruidegom,
Te rijk, te vrek, te lang, te kort, te wijs, te dom.
525 Hier leest men 's lands plakkaat, of oude en nieuwe keuren,
Of vonnissen, wanneer de jongste dag het treuren
Des sterfdags inneluidt, en 't spiegelnut schavot
Den scherreprechter daagt, die 't hoofd van 't lichaam knot,
De keel de lucht verbiedt, en streept met taaie roeden
530 De ruggen, op 't geschrei, en brandmerkt ze, onder 't bloeden,
Met 's Heeren wapenkruis. Hier trekt de stadssoldaat
Op trommelsiag ter wacht, naar 't wachthuis toe, en staat
's Wachtmeesters oog ten dienst; hijzelf ontvangt de leuze,
Het woord der nachtwacht, van des Burgermeesters keuze
535 En orde, tot een merk en veiligheid der wacht,
Om alle misverstand te schuwen in der nacht.
De vlijt en bezigheid der burgerambtenaren,
Die ceder hunnen plicht bekleeden en bewaren,
Vermeerdert hier den zwarm van 't Raadhuis af, en aan.
505, 506 Gra y elan den en Bee ms ter s: lustoorden, gelijk 's-Gravenland of de Beemster, beiden nieuw beplant. — 508. Hemoni: Over dezen
beroemden kunstenaar, die 't klokkenspel op 't Stadhuis gemaakt had, zal
later meer uitvoerig worden gesproken. — 511-515. In die dagen, toen men
nog geene, althans geene officieele dagbladen had, werden niet alleen keuren
en geboden, maar ook belangrijke tijdingen van de pui afgelezen, nadat
vooraf de aandacht der voorbijgangers was opgewekt door muziek, uit de
vensters geblazen. — 512. Orlando's g r o o ten gee s t: de hier bedoelde
Orlando is de groote muzikant Orlandus Lassus, van Brugge, die in 1594
overleed en op wien men dit grafschrift vervaardigde:

I/ic iacet Orlandus Lassum qui recreat orbem.
527. S pi egelnu t: „nuttig, opdat men zich aan 't voorbeeld spiegele".

384 INWIJDINGE VAN HET STADHUIS T'AMSTERDAM.
540 Hier waakt de burgerij. Hier oefent zij haar vadn,
De wapens, en 't geweer, zoo trotsch in harrenassen
Gegespt en uitgerust, alsof ze waar gewassen
In 't ijver, uit de wiege, en van haar moeders mam.
Wie Amsterdammers dreigt, die vindt hier Amsterdam
545 Gereed om toe te teen, groothartig uit te vallen,
Het zwangere geschut te voeren op de wallen,
Tot voorstand van haar recht en vrijheid, zoo verraad
Haar poorten onderkruipt, of Mars de trommel slaat.
Het Damrak voert den Dam de vrachten toe met schepen,
55o Gemakkelijker dan veel duizend sleden slepen,
Veel wagens konnen lad,n. Tien wegen, nimmer moe
Van woelen, loopen drok naar 't vrije merktveld toe,
En kruisen 't hene en weer met menschen en , met rossen,
Van Burgwal, strate en graft. Heeft Orfeus eertijds bosschen
555 Verplant met zijne lier, Amfion met zijn snaar
De steenen ooit verzaa.md, om Thebe wonderbaar
Te stichten tot een stad; 't is t'Amsterdam gebleken
In waarheid, onverbloemd, en zonder dichters streken.
Het Noordsche mastbosch neemt het Raadhuis op den rug.
560 De rots van Benthem danst. De Wezerstroom wordt vlug.
De Wester marmerklip den maatzang volgt van Campen
En Stalpaert, die bezweet noch arbeid vli6n noch rampen,
Noch opspraak, nu en dan gesprongen voor hun scheen,
Tevreden, dat ze zich verbouwen voor 't Gemeen.
De mieren, in den bouw, om nooddruft te vergdren
565
Des zomers, eer de koil des winters, zonder aren
En vrucht, haar overvall', zijn bezig in het veld,
Vervoeren ordentlijk de rijpe tarwe en spelt
Met ijver in het hol. D'een sleept en torst het koren
570 Al zweetende op den nek. Een ander geeft de sporen
Aan tragen, en bestuurt ze, en drijft ze op 't smalle pad.
Het is er alszins drok. D'een geeft en d'ander vat,
Zij bijten 't zaad in d'aarde, eer 't wortel koom' te schieten.
Voorzichtige arbeid zwicht voor lasten noch verdrieten.
De bouw van 't Raadhuis schijnt op dezen trant te gaan.
575
Dus komt een regiment ruigwerkers op de baan,
En schikt den baaierd op van balken, steen en masten.
559. Het Noordsche mastbosch: de palen, die 't gebouw dragen
en van Noordsche dennen gemaakt waren. — 560. De rots van Benthem
danst: op de golven. — De Wezerstroom wordt vlug: tal van vaartuigen zakken den Wezer af, om steenen, enz. voor den bouw aan te voeren.
Zie vs. 585. — 561. De Wester mar m erklip: het marmer voor 't
stadhuis werd grootendeels uit Schotland aangebracht, gelijk mij zulks, te
Edinburg zijnde, uit oude bescheiden gebleken is. — 564. Dat ze zich
v er bouw en: dat zij zich (desnoods) ziek of kapot bouwen.
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Steenzagers, kanters, en polijsters, fluksche gasten,
Een ieder past zijn werk te spoeden, even drok.
580 Men draaft er of en aan, op 't luiden van de klok.
Men voert pilasters aan, en voedsel voor de muren.
De biksteen wast en groeit, om al de stad te schuren,
En d'afval van arduin, vertreden en veracht,
Als puin en stof, betaalt den Trezorier nog pacht.
Men ziet den Benthemer en Bremer grond gesleten,
585
En vratig ingeslikt, om hier een rots te Tilden,
Tweehonderd tachtig breed, tweehonderd voeten diep,
Daar 't Raadhuis het vernuft der eedle bouwkunst riep
Tot stichtheer, om gerief en aanzien te bewaren,
590 En een geduurzaamheid, de drie, die hier vergAren,
Als krachten van de ziel der bouwkunste, in 't gesticht,
Dat eeuwig tuigen kan van 's bouwers trouwe en plicht,
Aan zijne arbeidzaamheid en overleg te merken,
Ten trots der grijze Faam van zeven Wonderwerken.
595 Wien namaals lusten zal te toetsen 't recht bescheid,
Wanneer, en ook van wien de grondsteen wierd geleid,
Dat hij ter vierschaar ga den stommen toetssteen spreken,
Daar Polsbroek in Latijn, tot een gedenkbaar teeken,
Uitheemschen klaar berecht, en, door de gouden tong
600 Van 't bouwschrift, alle kunne, en staat, en oud en jong
Vernoegt, als hij gedenkt hoe 't wit der oorelogen
Getroffen, en de peis in haren krits voltogen,
Den Amstelraad bewoog te vallen aan den bouw
Van 't Raadhuis, toeverlaat van 's burgers deugd en trouw.
605 Graeff, Pancras, Valckonier en Schaep men hier te zamen
Ziet glinstren in den toets, met hun doorluchte namen,
Als burgemeesters zoon en neven, in 't gemeen,
Grondleggers van 't Stêehuis, en zijnen eersten steen,
In 't gulden vredejaar, en 't aanzien van hunn' Vaderen
610 En oomen, die hierop, omringd van 't y olk, vergaderen,
Hetwelk hun zegen wenscht, totdat de leste steen
Den eersten volgen zal, daar zij den stoel bekle@n.
Een, die te nauwgezet, wat hij bedilt, wil pluizen,
Verschoont zelf d'afbreuk van den terling burgerhuizen,
615 Nu ruimte en stadgerief does' schade ruim vergoedt.
583, 584. Voor het weghalen van dien afval, die niet enkel tot schuurzand,
maar ook o. a. tot den aanleg van kolf- of kegelbanen of van tuinpaden
zeer geschikt kon gebezigd worden, werd iets aan Stads kas betaald. —
590. De drie: gerief (of „nut"), aanzien (of „schoonheid") en d u urzaamheid zijn de drie vereischten van elk gebouw. — 598. Polsbroek:
de burgemeester de Graeff van Polsbroek. — 6o6. In den t o e t s: t. w.
in den toetssteen, met gouden letteren. — 614. Den ter ling bur ge rhuize n: wij zouden zeggen: het vierkant, het blok.
VONDEL VI.
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Geen dolle Nero heeft de stad hierom in gloed
En lichten brand gezet, belust den nacht van Trojen
Te spelen, en de bocht der wijken of te rooien,
Op land- en stadgeschrei. Geen Celer, geen Seveer
620 Versmolten schat en stad, voor ooglust van hunn' Heer,
Aan overdaad van kunst, die veel te dertel steigert,
Daar Vrouw Natuur, te zwak, de Bouwkunst grondvest weigert ;
De nood, de nutbaarheid, in 't dringen even stijf,
Vereischten dak en ruimte en lucht en veel gerijf
625 Van ambten, die beknopt bijeen zich t'zamen kwijten,
Ten dienst van Amsterdam, die d'eeuwen zal verslijten,
Indien de Zeevaart haar getrouw blijve, en de Twist
En Tweedracht niet den Raad van Hollands steden splitst,
Door onderkruipingen en baatzucht, van geen muren,
630 Zoo sterk als diamant en ijzer, te verduren.
De Bouwkunst, toen ze in 't werk beoogde haren wensch,
Koos tot haar voorbeeld uit het lichaam van den mensch,
Zoo meesterlijk volbouwd, van buiten en van binnen,
Dat niets hieraan ontbreekt, en d'allersnelste zinnen,
635 Die dit doorsnuffelen, van 't meeste aan 't minste lid,
Bekennen moeten, dat het allerminst miszit
Wat hieraan wordt hersteld. Herstellen is misstellen.
Wie dit hervormt, misvormt. Laat overmeten, tellen,
En wegen, wien dit lust; het lichaam schroomt geen licht,
640 Geen klare middagzon, noch maat, getal, en wicht.
Zoo blijkt dit bouwsel dan van lid tot lid rechtvaardig
In evenredenheid en zulk een bouwheer waardig,
Die ieder bouwer wijst, en, als Gods leerkind, trouw
Het oog leert slaan op Hem, en zijnen schoonsten bouw.
645 De bouwers van 't Stadhuis den eisch der wet voldeden,
En volgden zulks de kunst, dat geen van all' de leden
In zijnen stand bezwijkt. Vitruvius trede aan,
En zelf Apollodoor, bouwmeester van Trajaan,
Wiens naald nog heden praalt te Rome, voor onze oogen;
65o Zij vinden dit gebouw door al zijn leén voltogen,
61 9. Geen Celer, geen Seveer: Celer en Seveer komen voor
bij TACITUS Ann. XI V, 42, als bouwmeesters van Nero's paleis. Zij
hadden het genie of de stoutheid, te beproeven om zelfs wat tegen de natuur
streed, door kunst te overwinnen en 's vorsten schatten dwaaslijk daaraan
te verspillen. Zoo b. v. poogden zij het plan door te zetten, om een bevaarbaar kanaal te graven van het meer Avernus naar den Tibermond, door
het droge zand en de bergen heen. Nero kenrde het goed, ofschoon het
werk bijna onuitvoerbaar en het nut onbeteekenend was. — 641. Rech tv a ar dig: juist, precies. — 646. Zulk s: op zoodanige wijze. — 647. Vitru v in s: de beroemde bouwmeester, die ten tijde van Caesaren Augustus
leefde en het eenige werk over bouwkunde schreef, dat ons van de Romeinen
is overgebleven.

INWIJDINGE VAN HET STADHUIS T'AMSTERDAM. 387
Van boven tot beneen. Geene oudheid dit verdooft.
Het heeft zijn middenlijf, zijne armen, voeten, hoofd,
En schouders, elk om 't netst. Het heeft zijn ingewanden,
Elk lid, elk ingewand zijn ambt, gebruik, en standen.
655 Hier leeft en zweeft de ziel van ons Wethouderij,
Gelijk een Godheid, in, en ziet het zeilrijk Y
Met 's werelds oogsten en Oost-Indien geladen.
De Zeven landen zelfs ons Heeren en hun Raden,
Orakels van den Staat, bezoeken, reis op reis,
660 In tijd van ooreloge en ongestoorden peis,
En leeren, beter dan bij Grieken en Romeinen,
Hoe zich de Grooten hier tot 's nabuurs dienst verkleinen.
Hier houdt het burgerhof de wateren in toom,
Geplant op Amstels grond, gelijk een hooge boom,
665 Die zijne wortels schiet heel diep en taai in d'aarde,
En, wassende in de lucht, zijn pit voor lucht bewaarde,
Voor regen, hitte, en vorst, met schorse, en schelle, en bast.
Geene over wichtigheid in 't groeien hem vermast.
Hij geeft den hemel bosch, en loof, en groene bladen,
670 Den grond zijn schaduwen, en hangt met ooft geladen.
De waterstroomen voén de wortels, en zijn groen
Wordt van den dauw verkwikt Al 't jaar is zijn seizoen.
Men hoort de vogels schel in zijne takken zingen.
Men ziet de melkbron versch, rondom gedurig springen
675 En vloeien, tweemaal 's daags; wanneer de zon, gehuld
Met stralen, 's morgens rijst, en 's aardrijks lijst verguldt,
Of 's avonds ons ontzinkt, en schuilgaat achter duinen.
De Noordsche blaasbalg schudt de bosschen en hun kruinen,
Of knakt den eiken stain; maar dees, al even vast
68o Gehandhaafd van omhoog, ontziet noch teed noch last.
Men ziet, van buiten en van binnen, drie kolommen,
Gekoren uit de vijf aloude, kunstig brommen,
In bel de stadien, voor 't opgetogen oog.
De laagste uit twee gemengd, en d'ongemengde omhoog.
685 D'Ionische, en Korinthsche, als in een huwlijk, onder,
Gesmolten ondereen, wordt, tot een wereldsch wonder,
Gedragen van den voet, en draagt Korinthen weer
Uit Grieken t'Amsterdam omhoog, tot Amstels eer.
Wie dees' verknochtheid ziet en orden, zag niet vasters
690 Niet mtters uitgewrocht. Gestreepte muurpilasters,
De hangende festoen, of die zichzelve spant,
Het marmeren poortaal, de vloer, gewelf, en pand,
Het kroonwerk, zinrijk loof, rondom elks innegangen,
682. De vijf aloude: de vijf bouworden. — 683. S tadien: verdiepingen.
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Naar eisch van ieders ambt, gevlochten en gehangen,
695 Geen ledige ijdelheid, het beeld, dat draagt of siert,
Geen woeste wildernis, maar alles gemanierd,
De voet, de lange pijp, de kapiteel, de friezen
En lijsten, elk om 't rijkst, bij d'Ouden niets verliezen.
Doch eer wij nog gerijf en sieraad gadeslaan
700 Inwendig, laat ons voor de beide gevels staan,
En in elks voorhoofd eerst de beeldewerken eeren,
Daar wij Quellijns vernuft en geest zien triomfeeren.
Het Ooster voorhoofd draagt bier moed op Amsterdam,
Een dochter, voortgeteeld uit Amstels grijzen stam,
705 En eindelijk gekroond, door 's keizers gunst en handen,
Met zulk een hoofdsieraad, de zon der Duitsche landen.
De leeuw stut haren stoel, en waakt aan elke zij,
Daar d'Amstelnymf haar kruik, de Stroomgod van het Y
Zijn water giet in zee, en rusten in hun biezen,
710 Die, al den zomer groen, bij wintervorst bevriezen.
De Watergoden slaan een ongelijk geluid,
En blazen haren lof op alle waatren uit.
De Zeegodinnen, nu gewekt door zulke galmen,
Vereeren haar met Wier, en krans, en mos, en palmen.
715 De krokodil, de zwaan, de zeehond, reis op reis,
Zich domplen, daar ze heerscht met haren tak van peis.
Ik boor de Tritons heesch trompetten, zie dolfijnen
En meereminnen, nat van vlechten, bier verschijnen
Ter wijfeest, God Neptuin gezeten, met zijn hulp
720 En trouwe gemalin, in zijne wagenschulp.
Hier woelt de waterjacht van ZeegoOn en Godinnen.
Zoo kil een element kan nog de kool van 't minnen
Niet blusschen in den vloed, of Peleus, beet en warm,
Neemt Thetis op den schoot, en drukt ze in zijnen arm.
725 En dunkt dit iemand vreemd? Zij toeten op den horen,
Dat Venus uit het schuim en zeeschuim werd geboren.
Al 't zeedom leeft bier nu, in 't groeien van ons stad,
Alsof het haar geluk om strijd gezworen had.
Zij roepen, waar een vloot de baren door komt bruisen:
730 „Vaart hene : propt de stad, de zolders, en de huizen
En kelders met uw vracht ! wij schenken u 't geld.
De koe geest Holland melk, maar dit 's de vetste wei,
Waarbij de koe gedijt." Wie twijfelt aan dit zeggen,
Zal Gijsbrechts wallen nog aan Pampus uit zien leggen
735 Geen koeienuier maakt de ste e n en dorpen rijk :
De Zeevaart bouwt ze, en brengt eerst zoden aan den dijk.
697. De lange pijp: de schaft. — 727. Al 't zeedom: al vat de zee
bewoont,
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Indien 't geoorloofd waar, ter zijde Bens of te treden,
Om ieder hoofdgebouw der Koopstede aller steden
Te gaan bespiegelen; ik sleet den dag en tijd,
740 Die den Steehuisbouw nu alleen is toegewijd ;
Ik overvlocht het hoofd van Amsterdam met kransen,
Of, als een Cybele, met heldre torentransen,
En spitsen, op wier kruis de gouden weerhaan draait,
Aanwijzende uit wat streek de koopvloot overwaait.
Lucy, daar 't Weeshuis groeit, zich dagelijks verwondert,
745
Als zij haar weezen telt, en opvoedt zevenhonderd,
Uit Karen milden schoot. Sint-Klare ziet Raspijn
Betemmen met zijn rasp het wild, dat in de lijn
Het Braziliaansche bosch moet malen en versleepen,
750 En siddren voor den knoop en 't klaatren van de zweepen
Der overstrenge Tucht. Het Spinhuis raagt de spin,
Die looze netten spant voor breidelooze Min.
Het Dolhuis sluit en stilt ontzinde Razernijen,
In stille schaduwen. Sint-Peters-Galerijen
755 Geleiden ons naar 't bed van kranken man en vrouw,
Door Kosters kunst verkwikt. De Baaierd herbergt trouw,
Drie nachten achtereen, verlegen wandelgasten,
Die, naakt en geldeloos, vermagerd zien van vasten.
Het nabuurgasthuis troost den ouderdom in rouw,
76o Ontvangt den ouden stok en d'afgeleefde vrouw.
Het Admiraalshof dient den Zeeraad, scherp geslepen
Op 't veiligen der zee, gekruist met oorlogsschepen.
Ontvanger Spiegel bier 't geleigeld wordt betrouwd,
Ten steun der zenuw, die de zeekust ploegt en bouwt.
765 Het rond Begijnhof bergt de Maagd in zijne muren.
De Zuid- en Noordkerk en de Westkerk haar geburen
Ten dienst staan. Sint-Niclaas wint aanzien, door de kunst
Des torens, net gedraaid, en Swelings faam en gunst,
745. Lucy: het vroegere Sint-Lucia's-klooster (waarna nog de S i n tLuciesteeg haar naam draagt) maakte plaats voor het nog bestaande
Burgerweeshuis. — 747. Sin te -Klare: het Tuchthuis werd gesticht ter
plaatse, waar vroeger het Klarissen-klooster stond. — Rasp ij n : de tuchtheer, deze zal ons nader voorkomen. — 749 Het Br aziliaan s c h e Bosch:
het was bepaaldelijk tot het raspen van rood Braziliaansch hout, dat de
tuchtelingen plachten gebezigd te worden. Zie WAGENAAR, Amst. III Deel,
IV. Boek. — 751. Raagt: rage n, waarvan ragebo 1, is : „wegvagen " —
754. Sint-Peters - Gal er ij en : het Sint-Pieters-Gasthuis. — 756. D e
Baaierd: zie WAGENAAR t. a. p. — 759 Het nabuurgasthuis: het
Oude Mannen- en Vrouwenhuis. — 761. Het Admiraalsho f: het Prin.
senhof, nu 't Stadhuis. — 763. Ontv anger Spiegel: de Ontvanger der
Admiraliteit, of van 't zeerecht. — 767. Sint- N i claas: de Oude Kerk. -768. Swelings faam en gunst: zie het gedicht op Mr. Diedrik Zweling,
voorkomende in dit deeltje, bl. 165.
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Wiens geest door d'orgelkeel zoo hemelsch kwam gedrongen,
770 Dat Englen op den galm van Jesses noten zongen.
De dubbele orgeldeur, een stichtig tafereel,
Verwekt nog Heemskerks geest ten grave uit, door 't penseel,
Dat David, die den reus het hoofd heeft afgeslagen,
Op maagdegalmen schijnt tot aan de lucht te dragen
775 De koninklijke harp, voor 't heilig Kistverbond,
Zijn voeten gaande maakt, die raken nauwlijks grond,
Daar Michol, uit het hof, te blind vervoerd, eilacie!
Dien ommegang beschimpt en Godsdans met zijn staatsie
De Godskist, zevenmaal gedragen om den wal,
780 Dreigt Jericho verbaasd met eenen zwaren val.
Maar 't heerlijk kerkglas, daar ons' Lieve-Vrouws-kapelle
Vanouds gesticht was, geeft getuignis van het snelle
Vernuft des schildergeests, die 't werk zoo schikken kon,
Dat 's Engels Groet, Gods Kribbe, en oude Simeon,
785 Daar Christus wordt vertoond, de grootste meesters leeren
Hun verven matigen, hartstochten ordineeren,
En bouwen naar de kunst; te schildren een gewelf
Natuurlijk, en gelijk de kerk in 't leven zelf.
Ik zwijg van 't koorglas, daar de kloeksten naar verlangen,
790 Van Ridder Heemskerks graf, met zijnen schild behangen.
't Gewelf, van Heiligheid in d'ouden tijd befaamd,
Op achttien pijlers rust. Sint-Agnes' school betaamt
Door Baerle en Vossius de Koopstad te stoffeeren
Met wijsheid, die de jeugd t'Athene plag te leeren.
795 De Schouwburg licht de stad, gelijk een Morgenster,
En schuift tooneelen op, daar Engel Lucifer
Uit zijnen hemel ploft, en starrelichte stoelen,
In 't onuitbluschbre vier der helsche zwavelpoelen ;
Een treurspel, om een hart van diamant, als glas,
80o Te brijzelen tot stof, te kneen als maagdewas;
Naardien 't veranderen van heil in ongelukken
Nooit grooter ommezwaai in 's trotschen brein kon drukken.
De Schouwburg plant en stampt de zeden in de jeugd,
Ontmomt de wereld, leert welsprekendheid en deugd,
805 En wijsheid, uitgebeeld door rol en personage,
Gelaarsd, of licht geschoeid, gevoerd op haar stellage.
772 Hee m s k e r k s g e e s t: de deuren van het oude orgel (in 1724 vernieuwd) waren, volgens Wagenaar, geschilderd door Meester Maarten van
Heemskerck, een der oudste Hollandsche schilders, in 1498 in het dorp
van dien naam uit landlieden geboren Hij overleed in 1554, na zich een
grooten naam te hebben gemaakt en een aanzienlijk vermogen, van welk
laatste hij bij uitersten wil op een edelmoedige wijze beschikte. — 790 Ridder
Heemskerks g r a f: het graf van den Admiraal van dien naam, die te
Gibraltar sneuvelde. — 792. Sint -Agee s' school: het Athenaeum.
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De tooneeldichter zuigt, gelijk de bie, zijn stof
En geur, uit heilig en onheilig, om met lof
t'Onthalen al de Wet en wijze Burgerheeren,
810 Die met hun achtbaarheid 't gestoelte bier vereeren.
Sint-Joris'-hof bezorgt den onbezorgden kost
Zijn makke vooglen, van bekommering verlost.
De Heerenherberg staat voor alle Grooten open,
En zweet om 't vaste goed in 't veilen, en verkoopen.
815 Het rijke Oost-Indisch huis verslaaft zich, mat en moe,
En riekt ons met den geur van 't kruidig Oosten toe.
't West-Indiaansche wil nog eens den Portugeezen
Afeischen 't geen we bij de zeefortuin verliezen.
Het Schrijnwerks pand bestelt ons tafel en kantoor,
820 En glimt van sakkerdaan, en ebben, en ivoor.
De Vleeschhal schaft ons vee, Wiens kelen afgesteken
Niet blaten, daar voorheen Sint-Peter plag te preeken
Van d'oude visscherij. Het dienstbaar Leenhuis plant
Zijn nutte leenbank, daar het ingebrochte pand
825 Den flood der armen stut. 't Geschuthuis smilt aan vlieten
Van koper, rood van gloed, om donders of te gieten,
En bliksems op haar vorm. De korenschuur schaft graan,
Betoomt de vrekke merkt, en spijst den onderdaan.
Steenhouwerij, sttetuin bezorgen stadsgebouwen,
807. De tooneel di c ht er : nergens heb ik, noch bij Vondel, noch bij
eenig schrijver van zijn tijd, het woord tooneel zoo geplaatst gezien als
hier, waar de klemtoon onvermijdelijk op de eerste lettergreep moet vallen.
Ik zou bijna gelooven, dat men hier aan een schrijffout te denken hebbe
en lezen moet: de treurspel di c h t e r. Van „blij- en kluchtspelen" kan
toch, als uit den samenhang blijkt, hier geen sprake zijn. — 81 i. S i n tJori s' - ho f: een Proveniershuis, dat vroeger in de Kalverstraat stond over
den Heiligen Weg, dock in 1579 naar 't klooster der St.-Paulus-Broederen
in de Spinhuissteeg werd overgebracht. — 813. De Heerenherber g:
het Oude-Zijds-Heeren-Logement. — 815. Het r ij ke Oost-Indisch
huis: in de Hoogstraat. — 817. 't West- In diaansche: later het NieuweZijds-Heeren-Logement op de Heerenmarkt, thans een Weeshuis. — 819. H e t
S c h r ij nwerks p and : of Kistenmakerspand, op den hoek van de Kalverstraat en Olieslagerssteeg. — 82o. Sakkerdaan: soort van kajaten-hout.
Evenals bij ebben wordt er hout bij verstaan. — 821. De Vleeschha 1:
de groote vleeschhal was overgebracht in de Sint-Pieters-Kapel in de Nes,
langs de Rivier-vischmarkt. — 823. Het dienstbaar Lee n h u i s: de
Bank van Leening. — 825. 't Geschuthui s: de Geschut- en klokgieterij
werd in 't jaar 1614 gebouwd aan 't einde van de Karthuizerstraat aan de
Baangracht, tegenover de Zaagmolenspoort. — 827. De korenschuur: waarschijnlijk wordt hier het Korenmetershuis bedoeld, op de N.-Z.-Kolk staande. —
829. Steenhouwer ij : de Stads-steenhouwerij stond, in Vondels tijd, in
de Staalstraat, bij den Groenen Burgwal, tegenover de Saai-hal. Zij werd
later verlegd, eerst naar 't einde van de Heerengracht tegenover de Beulingstraat, en daarna naar de Baangracht bij de Leidsche Gracht. — Stêetuin:
de Stads-timmertuin, eertijds S caff erie of „Schafferij" genaamd, plag te
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83o Daar zaag en beitel knerst, in 't zagen en in 't houwen.
d'Aalmossenier bezorgt den nooddruft, in den nood,
Door al het ronde jaar, en deelt uit zijnen schoot
Der burgren schaalgifte uit. Huiszittevaders winnen,
Bij winterdag, het hart der naakte huisgezinnen,
835 Door armoede uitgeput. De Schermschool trekt haar eer
Uit Amstels schutterije, en oefent ze in 't geweer.
Zij monstert den soldaat, op hare monsterrollen,
En helpt hem aan soldij en munt, betaalt ten vollen.
Van 't Pesthuis rep ik niet, dat, buiten ons steevest,
840 De lucht der stede vaagt van doodelijke pest;
Noch ook van d'Ossemerkt, daar vette en magere ossen
De weide en Eiderstee van hunnen last verlossen ;
De gladde klepper van ons' Ridderjeugd zoo vroom
Leert luistren, in den ring, naar roede en spore en toom.
845 De scheepswerf bouwt een vloot, ten dienst der Admiralen,
En Bickers eiland schept eilanden, om to dwalen
Op 't wijzen van 't kompas, en al de ruime zee
Te dwingen met geschut, van d'eene aan d'andre rae.
Het bezig Werkhuis kan de luie koorts verjagen,
zijn gelegen ter plaatse, waar sedert het Oude-Zijds-Heeren-Logement gesticht is: zij werd later verlegd naar de nieuwe Doelenstraat en omstreeks
1630 op Jan-Pieter-Aartsen-Land tusschen de Anjeliers- en de Tuinstraat.
Eerst ter gelegenheid der jongste vergrooting werd zij overgebracht, waar
zij thans nog ligt, aan de zuidzijde der Onbekende Gracht, tusschen den
Amstel en 't Weesperplein. — 831. d'A al mosse ni e r: het Aalmoezeniersof, als Vondel schrijft, Almosseniershuis werd in 1613 gesticht op den
Singel, op een gedeelte van den grond van 't Klarissen-klooster, ter plaatse
waar later de Latijnsche School werd overgebracht. Het nieuwe Aalmoezeniershuis, eerst in 1663 gesticht, werd in onzen leeftijd tot een Paleis van
Justitie verknoeid. — 833. Huiszittevader s: het Oude-Zijds-Huiszittenhuis
werd in den jare 1654 op den grond van den tuin der Leprozen gebouwd:
het Nieuwe-Zijds-Huiszittenhuis in 't jaar 1649 op de Prinsengracht bij de
Leliegracht. — 835. De S c h er mschoo 1: deze werd vroeger gehouden in
de Kerk van 't Prinsenhof, 't voorinalig Cecilienklooster; daarna boven
Sint-Margaretenkerkje in de Nes, later boven de Waag op den Dam en in
den Voetboogsdoelen op den Singel. In 't jaar 165o werd er een plaats
voor afgezonderd aan den binnenberm van den Stadswal, ten einde van de
Prinsengracht. — 839. 't Pesthuis: Buiten-gasthuis, aan den Overtoom. -841. d'O ssemerk t: deze, die herhaaldelijk van plaats verwisselde, beyond
zich, toen Vondel dit schreef, op het Reguliersplein, alzoo grenzende aan de
toenmalige Ganzenmarkt. Zie WAGENAAR, Anzst. IV. Deel, I. Boek, blz. 31
en 32. — Vette en magere ossen: de magere Ossenmarkt werd in
April, de vette in October en November gehouden. — 842. Eid ersté e:
eider beteekent „gans, zee-eend", waarvan nog de Engelschen hun ei derdo w n, „zwanedons", hebben. E i d e r s t é e is dus „ganzenmarkt." —
849. Het bezig Werkhui s: voor 't einde van 't jaar 165o werden
eenige pakhuizen der West-Indische Maatschappij, die, door het verlies van.
Braziel, ledig stonden, door de Vroedschap gehuurd en tot een Armen-
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850 Die voor den arbeid gruwt, als 't hoofd van alle plagen.
Nu zwijg ik van de Waal, die zwart van schepen krielt,
En 't mastbosch om de stad, zoo levende en gezield.
De stad verrijst, gelijk een wereld, nit het weiland,
Doorvloeid van aderen, bezaaid met menig eiland,
855 Met steenen bruggen, boog bij boog aaneengehecht.
Nog zwijg ik van den stoel, gewijd aan 't Waterrecht.
De zegen van den bouw der Zeevaart is gebleken,
Nu Amsterdam braveert, dus heerlijk uitgestreken,
En hare bolwerken en wallen heft omhoog,
86o Die, storm op storm getroost, uit een heel ander oog
Op hunnen vijand zien , terwiji 't geluk, ons gunstig,
De stad door Haimens sterkt, zoo heerlijk als wiskunstig.
Maar deze uitspanning dient het wijfeest tot een kruis,
Dies keer ik naar de pracht van 't steigerend St6ehuis.
865
De gevel voert in top Voorzichtigheid en Vrede.
Rechtvaardigheid bekleedt, ter slinke hands haar stede,
Regeert met Karen staf, en weegt een ieders Recht,
Gelijk en Ongelijk, door 's Weegschaals tong beslecht.
De Westerzon verzinkt ontrent de Westkim zachter,
870 Om zich te spiegelen in 's gevels praal van achter,
Daar deze hoofdstad draagt den hoed van God Merkuur,
Den graadboog en kompas en kaartboek, kaart en stuur,
Kanasterbaal en kas ziet slingren voor haar voeten,
Als schatten, die door winst al 's koopmans zorg verzoeten.
875 Vier werelden, en elk uit een verscheiden lucht,
Genaken de Godin, en offren hare vrucht,
Uit rechte eerbiedigheid. Het goudrijk Amerieke,
't Wijdheerschende Azia, het leeuwenvoènde Afrieke,
Het burgerlijk Europe ontvouwen, door dien schat
88() En gaven, hare gunst, gedragen deze Stad,
Die alle kusten kent, en omzeilt, en bewandelt,
Met gele en zwarten Moor, en alle uitheemschen handelt,
kinderenwerkhuis ingericht, doch eerlang ook gebezigd om er bedelaars en
leegloopers in te plaatsen en tot den arbeid te dwingen. — 856. D cn
sto el, ge w ij d aan 't Waterrech t: de Water-Substituut-Schout werd
voor 't eerst in den jare 1641, ter gelegenheid der oprichting van de Kamer
van Zeezaken, aangesteld. — 862. Haimens: Jan Heimense Koeck. —
863. Versta: maar dit afwijken van mijn onderwerp is lastig, en zou den
feestzang bederven. — 865. Omtrent de hier volgende keurige en uitvoerige
beschrijving van het Stadhuis, verwijs ik hoofdzakelijk naar die van Wagenaar in zijn „Amsterdam". — 876. D e Go din: Amsterdam, als een Maagd
of Godin afgebeeld. — 879. Het burgerlijk Europe : dit kan, in tegenstelling met de eigenschappen, aan de drie andere werelddeelen toegekend,
beteekenen „Europa, dat alleen en bij uitzondering geordende burgermaatschappijen heeft," of, eenvoudig, „het geciv ilis e er d e Europa". — 882. M e t
gel e en z w a r ten Moo r: de zuiverheid der taal vorderde hier gel en,
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Van daar het gouden hoofd des morgens straalt en praalt,
Of 's avonds in den schoot van Thetis nederdaalt,
885 Of 's middags blaakt, of 's nachts, bij 't grimmen van de beren,
Geen ijs ontdooien kan, noch sneeuw en sneeuwjacht deren.
Dus schijnt de wereld heel om Amsterdam gebouwd,
Gelijk men ze, op haar troon gezeten, hier aanschouwt.
Drie beelden staan in top. De Sterkheid, grof van leden,
890 Zich aan den pijler houdt. De breidel is de Reden
Met reden toegelegd, en Atlas onderschraagt
Op zijne schouders forsch den hemel, dien hij draagt,
Waarin al d'aardkloot hangt, gedeeld aan aarde en baren,
Om wien de zeeman durf naar alle kusten varen,
895 Op 't wijzen van 't kompas, en 't schieten van den boog,
Die 't wakkerste vernuft van Tifis nooit bedroog.
Toen Romulus begon zijn nieuwe stad te bouwen,
Met kracht, op Palatijn, uit louter rots gehouwen,
Omtrent den Tiberstroom, en met een smalle gracht
9C0 Omtrokken voor gevaar, had iemand ooit gedacht
Dat deze stad al d' aarde en zee zou wetter stellen,
Zoo menig aartsgeweld en Rijk ter neder vellen,
Gelijk een Keizerin der wereld, die het zwaard
Uit 's Hemels troon ontving, en niemands wrevel spaart ?
Toen Kennemers, vanouds, om 's Graven moord te wreken,
905
In Gijsbrechts houten muur den pekstok kwamen steken,
Zoo menig rieten dak begraven in zijne asch,
Wel tweewerf achtereen, had iemand op dit pas
Geloofd dat zulk een nest, nu andermaal begraven,
910 Verrijzen zoude, om nog behandvest van 's lands Graven,
Ten toon te staan, zoo trotsch, gelijk een landspilaar,
En uitstaan zooveel nood en land- en zeegevaar ?
Toen Amsterdam herbouwd, omgord met steenen muren,
En toornen half gebrand, zoo bitter moest bezuren
915 Den honger van het los verreukeloosde vier ;
Had iemand wel gedroomd, dat deze in 't lest dus fier
Haar kroon verheffen zou, na 't eindloos oorelogen,
Met zulk een heerlijk dak en overwelfde bogen ?
Gelijk dit Raadhuis nu geen Kapitolen wijkt,
883. Het go u d e n hoofd: vreemde en geene navolging verdienende benaming van de zon. — 890. De Reden: of: de Matigheid, gelijk zij bij
de Geschiedschrijvers genoemd wordt, hier, woorden van eenerleier beteekenis, — 896. Tifis: de stuurman van 't schip Argo. — gob, 907. Hier
bewijst Vondel door van Gij s bre c h ts ho uten muur en van de rie ten
daken van de oude stad te spreken, dat hij inderdaad wel beter wist
hoe Amsterdam er toen had uitgezien, dan hij zulks in zijn G ij sbrecht
voorstelde. — 914. Vermoedelijk wordt hier gedoeld op den brand, die op
23 Mei 1452 bijna de halve stad in kolen lei.
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920 Dat, als een schim den mensch, het oud Stéehuis gelijkt,
En, onder 't branden van het oude, kwam te wassen
Uit ijdel puin en rook en smook en stof en asschen;
Gelijk de Fenix wordt herboren uit de vlam,
En 't vaderlijke lijk ; dies roept nu Amsterdam:
925 „Laat Nijd, gevalt haar dit, zich bij mijn kolen warmen;
Hier staat het spreekwoord vast, dat branden niet verarmen
Het afgebrande huis; gelijk nu menigwerf
De brand tot viermaal toe verheerlijkte mijn erf,
En stad, en Stedehuis, waarbij men klaar kan merken,
930 Hoe 't lot behagen neemt door strijdigheen te werken,
Te zeegnen, onder schijn van vloek, ellende en ramp.
Zoo blink t de zon op 't schoonst, die aanbreekt uit den damp.
Zoo landt de vloot, na storm, gelukkigst in de haven,
De sad, van haverije en pakken te begraven
935 In 't onweér, wordt met vreugd door overwinst geboet,
En zet het rijk kantoor op eenen vaster voet.
't Gerief van binnen eischt dat wij de Bouwkunst loven,
Op haven ondergrond. Hier valt de dag van boven,
Door twee vierkanten, doch langworpig, om het licht
940 Te scheppen nit de lucht, van binnen, voor 't gezicht,
Ten dienste van de breede en diepe galerijen,
En alle duisternis inwendig te vermijen.
Hier slaapt het donderhol, de koker van 't metaal,
Hetwelk in arbeid gaat, bevrucht van ijzer, staal,
945 Salpeter, bliksem, vier, gereed geweld te baren,
Ten schrik van vijanden, en 's lands geweldenaren.
De Noorsche kerker duikt in droeve schemering,
Nog dieper voor den hals, gedoemd ten stroppe of kling.
De gijzelkamers, die het Noorderlicht ontvangen,
950 Zijn min met schaduwen en schemering behangen.
De folterkamer met vertrekken is voorzien,
Opdat ze het gerecht naar zijnen eisch bedien'.
Hier herbergt de cipier, gelijk rondom gegoten,
Terwijl hij kerkers spijst, en toeziet op hun sloten.
955 De pander woont in 't Weste: en 't Zuiden, diep en lank,
Ontvangt geheel Peru, op zijne wisselbank,
En lichts genoeg van straat, beschenen klaar en helder.
920. Als een s chim den m ens c h: liever: als de mensch een schim. —
939. Twee vierkanten: de twee binnenplaatsen. — 946. 's Lands g ew elden are n: de aanslag van Willem II spookte Vondel nog in 't hoofd. —
953. G el ij k rondom gegote n: met deze niet zeer duidelijke uitdrukking
wordt waarschijnlijk bedoeld, dat de cipier midden tusschen zijn gevangenen
woont. — 956. Geheel Per u: te recht laat Vondel hier den nadruk vallen op de tweede lettergreep, gelijk al de zuidelijke talen dien ook
hebben.
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Hier slaapt een zilvermijn, in Cresus' zilverkelder.
Men toetst hier zilver, goud, gemunt, en ongemunt.
960 De Wisselheer vooraan den koopman toegang gunt ;
d'Ontvanger, achter hem, ontvangt de ronde schijven,
Of keert ze weder uit, om ieder te gerijven ;
De wisselschrijver houdt de boeken, dicht bier bij,
Bekleedt den Wisselheer, en hangt aan 's meesters zij.
965 De lage rechtbank volgt, en dan, van wederzijen
De Vierschaar, waakt de Wacht, het oog der burgerijen,
Als Argus overal, op 't Raadhuis en den Dam.
De Vierschaar, als de mond van 't heilig scherprecht, nam
In 't midden haren stoel, om den ter dood verwezen
970 Zijn vonnis, vO6r de straf, rechtvaardig voor te lezen:
En wie de Vierschaar ziet, en let op haren stand,
Gelooft dat Ctesifon met zijn vernuft de hand
Den kloeken bouwheer bood, om deze t'ordineeren ;
Want wie de Bouwkunst zoekt, hier eeuwig uit zal leeren.
Nu roept de bovengrond rnij boven naar de praal
975
Van 't heerelijk gewelf, de groote burgerzaal.
Wat vloer betreedt men bier ! \Vat wil ons nu gemoeten 1
Hier wordt de hemelkloot en aardkloot met de voeten
Getreden, en men ziet bier aarde en Oceaan,
980 Twee werelden, gevloerd ; de starren, zon, en maan,
De twalef teekens mee, waardoor de zon haar ronden
Voltrekt, van jaar tot jaar, gehoorzamen de vonden
Van 's bouwers schrandren geest, en stralen, nimmer moe,
Den burger, van beneén, met hare glansen toe.
985 Wat schept mijn hart al lucht en zon, van wederzijen!
Hoe weide ik in 't vierkant, door d'open galerijen,
Waar langs men, stap op stap, naar ieder Ambtheer gaat,
Die hier zijn ambt bekleedt, en burgerlijken staat !
De groote zaal des yolks is net in 't hart begrepen,
990 Om van het Oosten 't oog te houden op den Schepen,
Die zich in 't Westen zet, en daar elks Recht bewaart.
De pleitbezorger en 's Rechts voorspraak zijn vergaArd
Van y ore, aan elke zijde, om op hun pleit te letten,
De keuren, 't Roomsche Recht, en keizerlijke wetten.
995 De Rekenkamer houdt hierbij haar schrijfkantoor,
Ontvangt bet geld, en sluit het slot van 't rijk trezoor.
De troostelooze boel zucht midden in het Noorden,
972. Ctesifon : de bouwmeester van den tempel van Diana te Efeze. —
979. Men ziet hier aarde en 0 c e aan: ongelukkig zijn deze thans met
een tapijt overdekt. — 986. D' open gale r ij e n : thans, helaas ! mede door
overplakte beschotten van de groote of middelgalerij afgesloten. — 997. D e
troostelooze bo 61: de Desolate-boedel-kamer.

INWIJDINGE VAN HET STADHUIS T'AMSTERDAM. 397
Terwij1 de schuldheer zich niet paaien laat met woorden.
Zijn Oosterbuurzaal zet de zeescha, net betaald,
woo Beslecht verzekertwist, zoo lang Fortuin verdwaalt,
En haren koopheer solt, op Wilde en woeste baren,
Door storm, en rooverij, en brand, en zeegevaren.
Het Noordoost pauweljoen de Weezemeesters dekt,
En 't Zuidwest het trezoor voor al het land verstrekt;
1005 Geheimnisschrijvers staan ten dienst van yolk en Heeren,
Daar boeken en papier de kamer dicht stoffeeren,
In 't midden naar de straat, van waar de middag straalt.
In 't Zuidoost pauweljoen wordt aan de stad betaald
De rent, of burgerschap, of huishuur, lang verstreken.
Imo Hier komen ambtenaars en ambachtsmeesters spreken
Om ambtloon en verschot, bij Amstels trezorier,
En zijne rijke kas betaalt den soldenier.
De groote Raadzaal, en de zes en dertig Raden,
Aan 's vierschaars slinke zijde, als burgerpijlers, laden
1015 Den last van Stad en Land op hunnen sterken nek.
De Burgemeesterszaal bekleedt, met zijn vertrek,
De vierschaar van omhoog. De borst der hooge puien
Steekt midden uit, en meldt 's Wethouders wil, op 't luien
Der schelle torenklok, door 's Heerenschrijvers mond,
1020 En wat de Heer, tot heil des yolks, geraden vond.
Van hier werd, op 't gejuich der aangedrongen stede
En alle de gemeent', den zeevaartnutten vrede,
Gesloten tusschen Brit en Batavier, gehoord,
En 't yolk verkundschapt, hoe nu d'ijzren oorlogspoort
1025 Ter zee gesloten was, en zooveel koopren monden
Van 't gruwzaam zeegedrocht, die schip op schip verslonden.
Men zag de steigeringe en masten gansch in 't groen,
En 't onvolbouwd Stdehuis met loofwerk en festoen
Behangen in triomf, met hangende prieelen.
1030 De Darn ontvouwt hierop de pracht der schouwtooneelen.
De waterzege steekt haar vreugdevieren aan,
Die geven schooner glans, bij d'uitgebluschte maan.
De Vredefaam schept lucht op allerhande tongen,
En zet de havens op, die teffens opensprongen,
1035 Als deuren uit haar slot. Wat zeilvlug is en rée
Licht anker voor den wind, en kiest de vrije zee.
De tweede stagie omhoog [gewijd voor 't bloedig outer
z000. Verzekertwist: geschillen of verzekering over assurantie. —
II:3.17. De borst der hooge puien: het vooruitspringende middelstuk
van 't gebouw. — 1030. De pracht der schou w tooneelen: vertooningen ter gelegenheid van den vrede met Engeland op last van Burgemeesteren, gegeven en vervaardigd door Jan Vos. Zie Vos, D. I, bl. 601. —
1037. S t a g i e: 't zelfde woord als 't Fr. é tag e.
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Van vader Mars, Bellone, en 't streng geslacht, dat stouter
In 't harnas, op de trom en 't vliegen van de vaan,
1040 Gereed is naar den slag, als naar zijn feest, te gaan]
Bewaart in haar gewelf, noch trotscher dan Venedig,
De wapens, en 't geweer, dat, spits, en scherp, en snedig,
En zwanger, op zijn tijd, van Pluto's kruit en lood,
De grootste schoonheid ziet in 't grimmen van den Dood ;
1045 Indien de nood vereischt te strijden op de vesten,
Of buiten, voor de poorte, ons dijken vet te mesten,
Met heilloos bloed en merg ; of, op den Amstelstroom
En 't Y, den vijand kort te houden bij den toom ;
Of ergens op de grens voor 't Vaderland te waken ;
1050 Of op een vlakke hei, daar d'elementen kraken,
In pulverrook, en smook, en stof, en vlamme, en vier,
Te halen uit den slag een lofkrans van laurier,
En zegerijken roof, na 's vijands nederlagen,
Gespreid langs 't open veld, verwonnen, en verslagen.
1055 Wie lust heeft toe te treen in 't ridderlijk gespan,
Hier schaft men wapentuig, om vijftig duizend man
Te wapenen van teen ten tanden toe, met helmen
En rustingen, ten schrik van eervergeten schelmen,
Tot voorstand van de ruste en vrijheid der gemeent',
1060 Haar handvest, goed, en bloed, en al wat God verleent
Tot 's levens onderhoud, om matig te gebruiken,
Daar ze in de schaduwen der Burgervaadren duiken.
Nu 't ovrig beeldsieraad van binnen aangemerkt :
De Vierschaar eerst omlaag, die, naar den eisch beperkt,
1065 Den rechterstoel bekleedt met driederhande stoffen
Van oordeelen, met kunst, als op het hoofd, getroffen :
De wijze Salomon, in 't midden, scheidt, niet blind,
Het duistere geschil om 't levendige kind,
En weet den boezem van Natuur dus uit te putten,
1070 Dat hij zijn oordeel bouwt op onverwrikbre stutten ;
Naardien hij klaar, door 't bloote en schitterende zwaard,
Het ware moedershart en 's valsche moeders aard
Zoo levendig ontdekt, dat geene haar gepeinzen
Voor zijn doorzichtig oog kan dekken, noch ontveinzen.
1057. Te wapenen van teen ten tanden toe: deze laatste vier
woorden leveren wel een klanknabootsing van 't wapengeknars; doch, behalve dat die nabootsing niet welluidend is, zoo is ook de uitdrukking niet
volkomen juist. Men zegt wel: „tot de tanden" — en ook: „van top tot
teen g e w a p end"; maar, zegt men, dat iemand „tot de tanden gewapend
is," dan sluit men den s c h e d el nit, en deze juist is het, die door den
helm, waarvan in eenen adem gesproken wordt, bedekt moet worden. —
1065, 1066. Driederhande stoffen van oordeelen: drie onderwerpen, aan de lijfstraffelijke rechtspleging ontleend.
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Ter rechte zijde laat Seleucus zelf het licht
Uitblusschen in zijn ooge, om 't halleve gezicht
Van zijn beklaagden zoon te sparen, te verschoonen,
En onbesproken zich oprecht in 't Recht te toonen.
De straffe Brutus houdt gestreng de slinke hand,
io8o Eischt halsrecht van zijn zoons, in heimelijk verstand
Getreden met Tarquijn, om Rome te verraden;
En schoon de volgende ceuw dit vonnis mag versmaden,
Als al te scherp en wreed voor 't vaderlijk gemoed ;
Hij draagt, ten dienst des Staats, geen kennis van zijn bloed.
1085
Gods oordeel, boven 't hoofd der Rechteren t'aanschouwen,
Verschrikt 's verwezens geest, verkwikt zijn flauw betrouwen,
Naardien genade en straf hem noodigt en ontstelt,
Daar 't Hemelsche penseel het jongste vonnis velt.
De Vierschaar, daar ze zit ten oordeele opgetogen,
1090 Twee zuivre beelden ziet verschijnen voor hare oogen:
't Rechtvaardige Gerecht, meteen Voorzichtigheid:
Want alle vierschaar doolt, die dit paar zustren scheidt.
Acht marmerbeelden, daar men d'Ouden op mag nooden,
De zeven Godheen, en de Moeder van de Goden,
1095 Vrouw Cybele, om de kunst, van 's beeldehouwers hand,
Naar 't leven, en vol ziels, tot bouwsieraad geplant
Omhoog, in d'enden van de lange galerijen,
Verdienen, dat Athene en Rome hun benijen.
Fortuin wo1 Amsterdam in 't bouwen gunstig zijn,
Hoo Toen zij, ter goeder tijd, hier Fidias Quellijn,
Van 't Schelt aan d'oevers van den Amstel, nederzette,
Opdat hij zijn vernuft op ons' sieraden wette;
Toen Koningin Christine, in 't bloeiendst van haar tijd,
Hem, als een perle, had haar krone toegewijd,
1105 En nos5 Bien held ontsloeg, ten dienst der bondgenooten.
De Tiber had voor hem de hoogeschool ontsloten.

1075

1075. S eleuc us: de wetgever der Lokriers, meer gewoonlijk Z al e u c us
genoemd. Hij had een wet uitgevaardigd, waarbij aan hem, die op overspel
betrapt werd, de beide oogen werden uitgestoken. Toen nu zijn eigen zoon
zich aan deze straf had blootgesteld, Dam hij, om tevens aan zijn kinderplicht en aan de wet te voldoen, de helft der straf op zich en liet zichzelven
en zijn zoon een oog uitsteken. Zie dit tafereel en de beide andere uitvoerig
beschreven bij VAN DOMSELAER, 4e B. bl. 19. — io88. 't Hem els c he
p ens e el: namelijk: de stift, die de straf of belooning in 't Boek des
Oordeels opteekent. — 1089. Ten oo rd e e le opgetogen: ten zetel gestegen om vonnis te wijzen. — 1093. Acht marmerbeelden: t. w. die
van Cybele, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Mercurius, Apollo en Diana,
die de gaanderijen versieren. — D a a r men d' O u d e n op mag n o o d en:
die men gerust mag vergelijken met de kunstwerken der aloudheid. —
Hoo. F i di as Quellijn: de beroemde beeldhouwer Artus Quellinus, door
Vondel meermalen bezongen.
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Hij staat voor Angelo's noch geen aloud vernuft,
In zijn beeldhouwerije of teekenkunst, verbluft.
Eischt iemand van dien lof een blijk en kenbaar teeken,
1110 Men vrage elk meesterstuk: de stommen zullen spreken,
En pleiten voor den man, die zulk een kunst en schat,
Als Aartsbeeldhouwer van de zegenrijkste stad,
Besteedde aan 't Kapitool der Amsterdamsche Heeren,
Die hun Stadhuis met kunst, gelijk met schat, stoffeeren ;
1115 Dus most de Schilderkunst de Beeldehouwerij,
Verzelschappen, als twee gezusters, zij aan zij.
De Schilderkunst zocht stof bij Grooten, niet bij kleinen,
Uit Gods gewijde blaán en d'oudheid der Romeinen,
Bemaalde galerij, schoorsteenen, boog bij boog,
1120 Naar eisch van ieders ambt, beneden en omhoog.
Men ziet er Burgerhart, het hoofd der Batavieren,
Bestrijden d'adelaars en Cesars krijgsbanieren,
Tot voorstand van zijn Recht, met opgeheven kling.
Men ziet er den triomf, en handel onderling.
1125 De 'Fiber leert de macht des Rijns beneden kennen,
Omhelst dien bondgenoot, waarop de Faam haar pennen
Ontvouwt met eenen klank, daar 't aardrijk van gewaagt;
Terwijl de Batavier geen juk van Rome draagt,
Maar op de vrijheid praalt, verworven door zijn wapen.
1130 Aldus eert Tacitus dit bloed, ter deugd geschapen.
Plutarch en Livius verleenen geest en gunst,
In hun historian, de rijke teekenkunst,
Op 't Raadhuis, overkleed met Roomschen en met Grieken.
Der Burgemeestren deugd, zoo liefelijk te rieken,
1135 Door hun trouwhartigheid, die Rome 't hoofd ophoudt,
[Daar dreigement, noch dood, noch eigenbaat, noch goud
Deze akkermans beweegt in hunnen plicht te wankel],
Waarvoor de Stad dat bloed niet ophoudt te bedanken,]
Behoudt haar verve nog. Lucurgus, zonder vrees,
1107. Angelo's noch geen aloud vernuft: lees: het vernuft van
Michel Angelo noch dat der oude beeldhouwers. — 1131, 1132. Versta:
Plutarchus en Livius leveren in hunne historian stof in overvloed voor de
teekenkunst, die het Raadhuis met voorstellingen van daden van Grieken
en Romeinen rijk versierd heeft. — 1134-1139. Zie de gedichten, door Vondel
op deze schilderijen vervaardigd, in het volgende deel. — 1139. L y cur g u s:
Lycurgus, de beroenide wetgever van Sparta, was zijnen broeder Polydectes
na diens overlijden in 't bewind opgevolgd, zonder te weten, dat diens huisvrouw zwanger was. Toen hij dit ontdekte, verklaarde hij, de regeering niet
voor zichzelven, maar voor het te verwachten kind zijns broeders uit te
oefenen, en verwierp het aanbod zijner schoonzuster, die hem voorstelde,
dat zij zich een miskraam bezorgen en hem huwen zou Na de geboorte
van Charilatts — gelijk het kind genoemd werd — bleef hij ook het bestuur
als diens voogd uitoefenen.
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1140 Beschermt het wettig Recht der Koninklijke wees.
Hier spreekt de Poezy, die stom is, alle spraken.
Medea wapent zelf den Vliesheld tegens draken,
En doodelijk venijn. Calipso bergt, uit nood
Van schipbreuk, nog den Griek in haren zachten schoot;
1145 En, om in 't heiligdom der letteren te treden ;
Men ziet er Jozefs macht gevierd en aangebeden,
Daar hij Egypten stut, gelijk een Koningsstijl,
Den hongerigen buik verzadigt aan den Nijl,
Met voorraad van gewas en opgeleide granen,
1150 In eenen dorren tijd, bedauwd van ieders tranen.
Men ziet hoe Amrams huis, tot wering van geweld,
Den volke een wijze wet en vrome rechters stelt ;
Hoe Salomon geknield, na 't bouwen van Gods drempel,
De wijsheid bidt van God, in Gods gewijden tempel;
1155 Hoe Mozes elders met de wet ten berge afdaalt;
En elders hoe men Gode en Cesar tol betaalt,
Door last van 't eeuwig Woord, zoo lang in kracht gebleven ;
Terwijl het elk beveelt zijn schuldig recht te geven.
VVat nog te malen staat, zal blijken, als 't penseel
1160 Den jongsten streek voltrekt, op ons Steehuispanneel.
De beeldehouwerij zou zich met recht beklagen,
Indien ik hem vergat, die, op den zegewagen
Gezeten, triomfeert, nadat hij stad en wal
Beschutte voor den arm en 't zwaard van Hannibal,
I 165 Door 's helds beleid misleid en schrander opgehouden;
Toen al het morrend yolk den heirtocht-toebetrouwden,
Den grootsten Fabius, belastte, zonder schuld.
Zoo redde een man den Staat door wijsheid en geduld.
Toen Stalpaert mij de kunst aldus liet zien en hooren,
1142. Den Vliesheld: Jazon. — 1145. 't Heiligdom der letteren:
de Heilige Schrift. — 1153. Gods d r e m p e 1: d r e m p el staat hier voor
't gebouw zelf en Vondel had evengoed hier temp el, en in den volgenden
regel: op Gods gewijden drempel" kunnen schrijven. — 1162. Hem:
Fabius, zie vs. 1167. — 1166-1168. Versta: toen de morrende Romeinen
Fabius Maximus, wien het beleid van den veldtocht was toebetrouwd, ten
onrechte beschuldigden — t. w. van traagheid. — 1169-1174. Versta: Toen
Stalpaert kde bouwmeester) mij de fraaie kunstgewrochten liet zien, die het
Raadhuis versieren, steeg mijn geest, verrukt door het genieten van zooveel schoons, naar hooger sfeer dan de top van Sint-Katrijnes-toren bereiken
zal, wanneer hij dien zal volbouwd hebben. Men weet, dat, volgens het
oorspronkelijke ontwerp, de Nieuwe Kerk zou voorzien worden met een
toren, hooger dan de Dom te Utrecht: en werkelijk ziet men dien in afbeeldingen van den Dam in die dagen, o. a. bij van Domselaer, als reeds
afgebouwd voorgesteld. Men liet echter het werk steken, naar men voorgaf
omdat naast zoo hoog gevaarte het Stadhuis te klein zou lijken; doch meer

waarschijnlijk, omdat de grondslagen te zwak of de kosten te hoog werden
bevonden.
VONDEL VI.
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1170 Op 't Raaclhuis, steeg mijn lust, daar Sint-Katrijnes-toren,
Wanneer hij dien volbouwt, in zijnen vollen krits,
Nog hooger dan de Dom van Utrecht, met zijn spits
Die lucht niet raken zal, waarin mijn geest ging weiden,
In beelde- en schilderkunst verrukt, en afgescheiden,
1175 Verwonderd, dat het brein des menschen zulk een schat
Van beitel en penseel beknopt te zamen vat,
En onder 't eenig dak, een ieder op zijn orden.
Wie nu bouwmeester of een schildergeest wil worden,
Of Fidias, in kunst en beeldehouwerij,
1180 Die zal, uit gansch Euroop, zich spoeden naar het Y,
En onzen trotschen Dam met penne en verve en kole,
Om in dit nieuw Stadhuis, als in de hoogste schole
Van Pallas, uit het brein van Jupiter geteeld,
Te teekenen al wat de leerlust hem beveelt
1185 t'Ontworpen op papier en perkament en doeken.
Zoo ging de Griek vanouds de kunst te Memfis zoeken,
De Roomsche jeugd t'Athene, en elk bij dien Romein.
Nu toont u Amsterdam, beknopt bijeen, in 't klein,
Wat Memfis, wat Athene en Rome t'zamenhaalden ;
1190 Toen deze, als eigenaars, met al hun leengoed praalden,
En zwoeren, elk om 't zwartst, met onbeschaamden mond,
Dat dit geen leenkunst was, maar ieders eigen vond ;
Inzonderheid de Griek, al kan hij niet ontschreeuwen,
Dat d'eerste kunstbron vloeide uit d'ader der Chaldeeuwen.
1195
Maar nauwgezetheid schijnt zich, om de praal en pracht
En 't ruim begrijp des bouws, te belgen, met dees' klacht :
Waar is de zuinige aard van onzen Amsterlander
Gebleven ? Anders ging 't bij d'Ouden, toen Evander
Eneas, den Trojaan, zoo gastvrij, zijn gemak
1200 Hiet nemen in zijn hof, en onder 't schamel dak,
Dat Herkles, met zijn knots en leeuwenhuid behangen,
Weleer geherbergd had, gewelkomd, en ontvangen ;
De gast van Troje ziet het hart aan van dien Heer,
Hij vlijt zich op de huid van een berinne neer ;
1205 De groote Koning slaapt op eene strooien bulster,
Daar kunst noch overdaad steenhouwster noch verguldster
Van poorte of welfsel was, als namaals ; daar ivoor
Noch toets noch marmer blonk. Op dat bekrompen spoor
Zocht Rome in akkeren haar eerste Staatgenooten.
1210 En hoe vergeet dees' stad, uit visscheren gesproten,
1171. Krits: kreits, omtrek. — 1191. Zwoeren, elk om 't zwartst:
dergelijke uitdrukkingen zijn nog zeer gebruikelijk als men bij v. zegt : „hij
liegt dat hij z wart worth; 't is zwarte logentaal," enz. — 1193. 0 n ts c h r e e u wen: ontkennen, door geschreeuw een waarheid versmoren.
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Zichzelve aan zulk een pracht, bij d'Ouden ongewend !
Gelukkig is de Staat, die zijnen oorsprong kent,
De middelmaat bewaart, en omziet onder 't sturen.
Het wankelbaar geluk kan zelden steen verduren.
Gelijk de tempels staan den Godsdienst toegewijd,
1215
Die 's Hemels eer bewaart, van 's afgronds spook benijd,
Zoo past het ons den Staat van 't burgerlijk regeeren,
En 't Recht, dat heilig is, en 's Rechts gestoelte t'eeren,
Naardien hun achtbaarheid eerbiedigheid vereischt,
1220 En 't oog dit ziet in twang, zoo wijd ons Zeevaart reist.
Zijn 's yolks regeerders hier ons mombers, anderde ouders;
Zijn stads Wethouders zelfs Gods stoel- en stedehouders;
Wie weigert hun een huis, gelijk hun waarde voegt,
Een onbekrompenheid, waaraan 't gebruik genoegt,
1225 De burger, en de Heer, en zoovele ambtenaren,
Al slaven der gemeente, en wit van grijze haren,
Geploegd met rimpelen in 't voorhoofd, door den last
Der koop- en zeestad, vol uitheemschen, en vermast
Van dit zwaarmoedig pak, door Atlas t'onderschragen,
1230 Die bier op zijnen hals den wereldkloot moet dragen ?
Wie Bunt elk ambt geen plaats en voegelijk bestek,
En elke kamer niet een eerlijk ambtvertrek ?
Hoe zat de heerschappij zoo jammerlijk bekrompen,
In luchten, die benauwd der zinnen snee verstompen,
1235 Den dienaar, volke en Heer hun dienst en plicht verbien,
Beluisterd al te scherp, of al te nauw bezien ;
Gesteurd door pleitkrakeel, gesmoord in hun papieren ;
Verkort aan kist en kas en laden ; zonder vieren
En haardsteen ; koud van vorst, of van het vier gezengd ;
1240 De kamers en het yolk, verdrongen en gemengd,
En onderling verwerd. De kerkers, nauwe holen,
Vol slijm en vochtigheid, die vuile stankgiolen
Vergiftigden terstond, verstikten, als een pest,
Het lichaam, dat gezond beklemd werd in dit nest.
1245 Het Naar viel uit, alsof de wortel was vergeven.
De doodkist bergt een lijk, een lichaam zonder leven ;
Dees' doodkist zinkt te vroeg den levende in zijn graf,
1221. An d er de ouder s voor „tweede ouders." — 1222. Merkwaardige
regel, waarin Vondel het goddelijk recht der Vorsten — toen nog algemeen
geeerbiedigd — op de Stads-Regeering overbrengt — 1224. Waaraan 't
g eb r uik genoeg t: 't is mij niet zeer duidelijk of ik hier verstaan moet:
„voor bet gebruik voldoende," dan wel: „gelijk het gebruik dit vordert."
De burger, en de Hee r: lees hier, om 't voorafgaande h u n: „den
—125.
bur g e r, en den H e e r." — 5234. Der zinnen s n e e letterlijke vertaling
van ingenii acumen: „scherpzinnigheid." — 1242. S t an k giole n: eigenlijk: „kooi", of „kerker", van daar: vuile poel.
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Eer 't vonnis legt geveld, en d'overwogen straf
In 't recht gesloten is. Om 't oud Stadhuis te noemen
1250 Bij zijnen rechten naam, en zonder te verbloeinen
Die rotte vuiligheid van 't afbrek, och! wat was 't ?
Een ijslijk rottenest, zichzelf een overlast.
De schrijver en de klerk verschrikten voor de dieren,
Wanneer ze menigmaal de boeken en papieren
1255 Bij avond knaagden, of, niet zonder meer gevaars
Van brand, al brandende het einde van de kaars,
En, lekker op dat aas, in hun doorboorde kioven
Versleepten, zonder schroom, naar onder en naar boven :
Want een bouwvalligheid, van zijn geval gestierd,
1260 Verstrekt de legerplaats voor gruwzaam ongediert'
En nachtgebroed ; en kwam het mank gebouw te storten,
Al teffens, och ! wien zou, wien zou die val verkorten
Aileen met eenen slag ? Wien anders dan de Stad,
De gansche Stad en 't yolk ? Geene eeuw, geen aanwas had
1265 Dien zwaren val geboet, die schade kunnen keeren,
Daar boeken, brieven, schat, en yolk en burgerheeren,
Al teffens in een graf begraven en vergaan,
Den lastermond ten schimp rechtvaardig zouden staan,
Om d'onvoorzichtigheid en vrekheid, en het sloffen
1270 Van toe te zien, eer ramp hun hoofden had getroffen.
En waarom stoot men zich aan pijler en gewelf,
Bevrijd voor vier, en vlam ? De brand van 't Raadhuis zelf
Ontschuldigt dit ; want vonk en vlam en vier vindt vatten
Aan balk en zoldering, stelt boeken, brieven, schatten,
1275 Ter nood en bij geluk geborgen uit den brand,
In 't uiterste gevaar. De hoogte siert den stand,
Is niet alleen in 't oog ontzagbaar, aangenamer,
Maar weert ook vochtigheid, om voor een wapenkamer
Te dienen, in den nood ; want of men goud vergaart,
1280 Het goud is, zonder staal en ijzer, slecht bewaard,
En een gereede roof voor wettelooze snoodheid.
Geen Wijze kan zich dan verstoren om de grootheid
Van 't overwelfd gebouw, daar 't noodig eerlijk nut
De Stad en burgerij en welvaart onderstut.
1285 Men moet den wijzen Raad des Amstels meer betrouwen :
Wie wetten handhaaft, kent zijn wet en maat in 't bouwen,
En houdt zich aan de schets, niet wuft en onbedacht.
1251. 't A fbrek : de a fb r a a k, als men tegenwoordig zou schrijven.
A fbrek is echter volkomen wettig en van gelijke vorming als 't nog bestaande gebrek en 't verouderde inbrek (nu in br aa k) — 5256. A 1
brandende het einde van de kaars: het einde van de kaars, terwijl
het nog brandde. — 1262. Wien zou die v al v erk or t en: op wien zou
dat alles neerkomen? Wie zou de schade dragen ?
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Geen rijpe raad mistrouwt zijn voorgewogen kracht.
Latinus' raadhuis, daar Eneas aan kwam varen,
1290 Verhief zich, als een kerk, op honderd hoofdpilaren,
In 't hoogste van de stad, aan 's Tibers ouden stroom,
En stond rondom in bosch en schaduwen, om schroom,
Om ootmoed en ontzag, in 't harte des aanschouwers,
Te wekken, als het wit des overkloeken bouwers
1295 Hier werd het hoog gezag in zijne kracht gezet,
Gewettigd bij den Raad der Vaadren, en de Wet.
Men zag den voorzaat bier uit ceedren-hout gesneden.
Saturnus, wit en grijs, en Janus, stram van leden,
Met dubble tronien, bewaakten het poortaal.
1300 Bellone en vader Mars de groote wapenzaal,
In 't ronde gestoffeerd, langs wanden en aan posten,
Met zegenrijken roof en wapenen, op kosten
Van burgerbloed gehaald, tot heil van 't vaderland,
Op al wat voor de vuist met boosheid innespant,
1305 Tot afbreuk van den Staat der moedige Latijnen,
Bij wie de Bataviers in 't einde ontzagbaar schijnen.
Het burgerlijk gebied, zoo schuw van tirannij,
En slaande op onzen aard, hier ook, haar zijn waardij,
Zijn stoel verheven heeft, daar Gijsbrechts Burgerheeren,
1310 Als op den hoogen burg der Vrijheid, nu regeeren,
En leiden de gemeent' met eenen zachten toom.
De stad, op hun gezag, zal, als een cederboom,
Voltrekken hare Kroon, en altijd hooger wassen.
Zij zal op haar kleenood, de gulden Vrijheid, passen,
1 3 15 Het wit, waarom zij 't zwaard getroost op zijde bond,
En schier een bloedige eeuw in 't vier des oorlogs stond.
Wie deze grieft, meteen de zegels van haar brieven,
Die zal haar kroon, haar oog, haar hart en hartaar grieven ;
Want zij naijverig geen vlek lijdt in haar kleed,
1320 Geen schipbreuk zwaarder acht dan 't schenden van haar leed
En eer, hoe reukeloos bier andren medespelen,
Die min in 't erf van deugd, en meer in 't ijdel deelen ;
Waarom de Hemel ook, in 't schokken van al 't land,
Haar Staat gehandhaafd heeft, en in een vaster stand,
1325 Ten schimp van zooveel nijds, erglistigheen en lagen,
Verzekerd, en gelijk op zijne hand gedragen.
De bondgenooten en 's lands vijanden, die 't zien,
Na d'overdrift van mist en misverstanden, bien
Haar burgren alle gunst, en haten, die haar haten.
1330 Zij eeren ze, als pilaar van Zeven vrije Staten,
1304. V o or de vuist: onvoorbereid, zonder lang beraad. — 1328. D'o v e rdr i f t: het overdrijven.
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En schatkist van den Staat, die zich verbonden houdt
Door eendracht, machtiger dan staal, en Indisch goud.
Aldus is Rome in top van 't hoofdgebied geklommen,
Van waar ze wetten gaf aan Rijken, Vorstendommen,
1335 En heerschappijen, van den Ganges, met haar roe,
Tot, achter Groot-Britanje, aan 't eiland Thule toe,
En van de Zuider Kreeft aan d'oversneeuwde vlieten,
Daar d'Ister zijne kruik in Pontus uit komt gieten.
Geheel Europe viel haar ruimen geest te kleen.
1340 Zij smolt drie werelden tot eenen klomp ineen,
En zette zich in top des aardkloots, als een wonder.
Wat voor haar lag in stof, zag dees' Godin, van onder,
Met ootmoed en ontzag en vreeze eerbiedig aan,
Als 't grootste, dat ooit wierd beschenen van de maan,
1345 Die wisselbaar haar licht dan ebben zag, dan vloeien,
Terwiji de Staat van Rome en 't Roomsch gebied bleef groeien ;
Dies Cesars loftrompet haar noemt, gelijk ze praalt,
Het eeuwig hoofdgezag, van tijd noch grens bepaalt.
De Burgemeester weet den breidel hier te vieren
1350 En aan te halen, weet alle ambten te bestieren
In orde, en kan nu zacht, dan weder strenger gaan,
Naar eisch van elks natuur en staat; niets onberaan
Verhaasten; wrevelen, die hooge en lagen hoonen,
Betemmen ; misverstand verbloemen en verschoonen ;
1355 De lasten minderen, zooveel de Staat dit lijdt,
Eer 's koopmans koopkans keere, en winste en welvaart slijt'.
Uitheemschen gunt hij plaats, en welkomt ze uit ontfarmen.
Hij zorgt doorgaans met lust voor Gods nooddruftige armen.
't Geweten, min of meer door onverstand verrukt,
1360 Beschut hij. Niemand wordt in zijn gemoed gedrukt,
Noch in zijn billijk Recht verkort of opgehouden.
Getrouwheid aan 't Gemeen wordt rijkelijk vergouden.
De deugden draven hoog op 't voortreen van den Heer.
De boosheid smilt allengs Geen goud gaat boven eer,
1365 De kunsten winnen veld. De nutte wetenschappen
Geraken op den troon. Geene averechtsche stappen
Misleiden nu de kiel in 't zog van snooden buit.
Men koestert pais en vree, tot daar de zeevaart stuit,
Houdt iedereen ten vriend en acht de baatzucht schande.
1370 Dus bloeit d'olijftak blij, te water en te lande.
De Zeven volken, alle uit denen Duitschen stam,
Bekennen, dat hun heil, van God en Amsterdam,
Gelijk een morgendauw en zegen, neer komt vallen.
Zij eeren nu, om strijd, de Wijsheid, daar dees' wallen
1336. Thule: IJsland.
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1375 Op wassen, in hun ronde, en sterken 's lands gezag.
Zij wenschen, dat ze nooit van 't Raadhuis scheiden mag,
Maar kronen dezen bouw, met titelen en namen
Van Heeren, die hun stoel en kussen niet beschamen.

Op btn
AMSTERDAMSCHEN GEDENKPENNING.LXXXVI
MATIGE REGEERING.

Ie leerzaam is, lene oog en oor
Aan maatzang en Amflons snaren ;
De ruwe rotssteen treedt u voor,
Vervormd in beeldwerk en pilaren.
Hij schikt zich rond, vierkant, en lang,
Trots Thebes sterke wallen :
Terwij1 Mercuur de dubb'le slang
Betemt, en mild aan alien
Den gulden hoed der Vrijheid schenkt,
En d'Overheid naar 't Raadhuis wenkt;
Wiens kloek beleid Naar onderzaten
Zoo voegzaam leidt, en vindt zoo trouw,
Dat ieder gaarne aan 't vast gebouw
Een grondsteen strekt, en stut der Staten,
Naardien dees' Harpenaar ons leert,
Dat maat te houden best regeert.
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LXXXVI. Ter gelegenheid der statelijke inbezitneming van 't nieuwe
Stadhuis, werd een gedenkpenning geslagen.
Op dezen penning, door den penningmaker G. Pool vervaardigd, ziet men
den Handelsgod Merkuur boven het nieuw gestichte gebouw vliegende,
houdende, onder het gekroonde wapen der stad, in de rechterhand zijn
slangestaf, en in de linker- den vrijheidshoed, op welks rand de spreuk uit
Vergilius (Aeneid. X : 112): Omnibus idem, „voor alien dezelfde," te lezen
staat. Op den voorgrond zit Amfion, die, volgens de fabel, oudtijds de
steenen zich tot het opbouwen der muren van Thebe deed samenvoegen. Op
een daarnevens liggenden steen ziet men voorts de namen van JOHAN HUYDECOPER, CORNELIS DE GRAEF, JOHAN VAN DE POLL en HENDRIK DIRKSZOON
SPIEGHEL, Burgemeesteren: gelijk mede van NICOLAES TULP en CORNELIS
VAN DRONKELAAR, beiden schatmeesters in dit jaar, en voorts tot randschrift deze woorden van HORATIUS, de Arte poetica, vs. 396:
Fuit haec sapientia quondam,
d. i.: „dit was vanouds de wijsheid."
Op deze zijde van den penning paste Vondel het boven afgedrukte gedicht toe.
M a tig e: gematigde.

MACHTIGE NERING.
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pcicotist Hurt .LXXXVII
ier landt het Grieksche Heldenschip

d'ongestuime baren,
Voor wind,
H Bevrijd
van barning, strand en klip,
uit
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De stieren, draak en oorlogsscharen,
Die 't al te boven is geraakt.
Het Gulden Vlies te plukken
Zoo ver van honk, en sterk bewaakt,
Mag ieder niet gelukken.
Men roemt vanouds op d'eerste kiel,
Die zulk een schat te beurte viel,
Zoo ons de Dichters niet bedrogen ;
Maar d Amsterdamsche Koir, gewis,
Veel grooter koopvaardijschip is,
Vol nering, rijkdom en vermogen.
Men trekk' te water of te veld,
De Stad van Amsterdam schaft geld.
OP

CD t 5etpotaroon an

Zittsitrbant,

AAN DEN ED. HEER

CORNELIS DE GRAEF,
Vrijheer van Zuidpolsbroek, Burgemeester en Raad derzelve stede.
MICAT INTER OMNEIS.

I

Ndien men uwen grijzen stam,
Ter heerschappij des lands geschapen,
En die 's lands vrijburg Amsterdam,

LXXXVII. Aan de keerzijde ziet men het schip Argo, van den tocht ter
verovering van 't Gulden Vlies terugkeerende. Op den achtergrond ziet men
de stad Amsterdam, en tot randschrift dezen regel van VALERIUS FLACCUS
SENTINUS Argonaut. Lib. I vs. 569:
Pelagus quantos afierimus in usus:

d. i.: „tot hoe groote voordeelen ontsluiten wij de zee."
1. Het Grieksche Heldenschip: het schip Argo,alsblijktuit vs.6.—
Op de wapenkroon, enz. — Micat inter o m n e is: d. i.: Zij schittert uit
boven alien. Zie HORAT., Carm. I, XII, 46.
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Gekroond heeft met de kroon van 't wapen,
Den lauwer schonk, die niet verdort,
Nog schoot de dankbaarheid to kort.
Had Andries niet Stads eer bewaard,
En 's Keizers glorie trouw verdadigd,
August had met zijn edel zwaard
Den Ridder spader begenadigd,
Wiens mildheid Oostenrijk behaagt,
Daar Amstels schild de kroon of draagt.
De gouden keten om den hals,
't Geweer den Held op zij gehangen,
In zooveel juichens en geschals
Der stede, daar hij wierd ontvangen,
Op 's Keizers hoftrompet en faam,
Verheft al d'afkomst in dien naam.
Hoe trotsch het hooge kerkglas praalt,
Met Cesars hoofdpraal, ons geschonken,
Daar Maximiliaan, bestraald
Van goud en diamanten vonken,
Die kruisen heiligt, voor altoos;
Gedachtenis van glas is broos.
Maar dees' geslachtboom bloeit, gekroond
In top met Bickeren en Graven,
Daar vrijheid in hun schaduw woont,
En grootvaAr Boelens zooveel braven
Gesproten ziet uit zijnen struik ;
Zoo blinkt de goudmijn in 't gebruik.
De stam, die voor 't Gemeenebest
Zichzelven uitdeelt, bij zijn leven,
Wordt nog, gelijk vanouds, bevest,
En in zijn takken hoog verheven ;
Want schoon 't gebeent' ten grave vaart,
De deugd blijft eeuwig en vermaard.

7 A n d r i es: deze Andries de Graeff werd door den Keizer in den adelstand verheven.— 19. Het hooge k e r k g 1 a s: dat namelijk in de Nieuwe
Kerk, waar Maximiliaan op is afgebeeld, de stad met de kroon op 't wapen
beschenkende. — 28. Boelens: dezelfde, over wien hierboven Inwijdinge van
het Stadhuis, vs. 392, gesproken is.

4.10 AAN DE DOORLUCHTIGSTE HEERSCHAPPIJE, ENZ.

AAN DE DOORLUCHTIGSTE HEERSCHAPPIJE
VAN

go entiit.
DIVES OPUM, STUDIISQUE ASPERRIMA BELLI.
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Ekroonde Zeeleeuwin ! gij bouwde uw heerlijk nest

In 't Adriatisch meer, beschermde Antenors zonen
Voor Attila, den Hun, die gruwelijkste pest.
Wie Stad en Staat verduurt der monarchijen tronen,
Slaat Mahomeds geweld met ijzren klauwen af,
Ten dienst van Christus' Rijk, terwijl die groote Heiland
En zijn Evangelist, Sint-Mark, uw Hertogsstaf
Bewaken, daar uw Raad vereenigt menig eiland.
Een stad, een eiland, zee en 't vaste land gebiedt.
Wie nooit Venedig zag, zag 't licht der Staten niet.

Op

bt

Ottgfittnot
VAN

DR, PAULUS BARBETTE.

H

ier verschijnt een heelzaam Paulus,
Niet gelijk een wreede Saulus,
Die met scherpe klauwen grijpt,

Dives op um, c a e t.: d. i.: „rijk in schatten en kloek in oorlogskunsten." Zie Aen I, 54. — 2. A n tenors zone n: volgens de overlevering zouden de inwoners van Padua (welke stad haar stichting te danken
zou hebben gehad aan den Trojaan Antenor en zijne tochtgenooten) het
eerst de eilandjes bezet hebben, waarop naderhand Venetic rees. — 3. A t ti 1 a,
den Hu n: ter gelegenheid dat deze in Italic viel en o. a. Aquileja verwoestte, versterkten zich die van Padua op de straks genoemde eilanden,
en leiden alzoo de beginselen der machtige zeestad. — 7. U w H e r t ogss t a f: namel. „dien van den Doge."-9. Zee en 't vaste land gebiedt:
d. i.: „voert gebied," of: „strekt haar gebied uit, ter zee en te laude."
—Opdehlkunst,z.
i. Heelzaam: heilzaam.
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En de tanden wet en slijpt
Op doortrapte en helsche vonden
Van geweer, om yolk te wonden,
Te vernielen, en verwoed
Zich te baan in menschenbloed,
En den vetten buit te deelen ;
Maar hij komt gewonden heelen,
En genezen, door de gunst
Van zijn meesterlijke kunst.
Hulpeloozen ! gaat ge kwijnen,
Doi van weedommen en pijnen,
Aan gekrompen ar of zeen,
Aan een breuk van arm en been,
Of gekneusde ledematen ;
Legt ge in 't uiterste verlaten,
Door een diepe vleeschkwetsuur;
Schijnt de geest, van uur tot uur,
't Zwakke lichaam te begeven ;
Kan 't veraarde bloed het leven
Niet bewaren , loopt om raad
Bij den Duitschen Hippocraat,
Bij Barbette, die zijn zegen
Uitgiet over den verlegen,
En den band breekt, die zoo stout
De natuur gekneveld houdt.
Zijne heelkunst ongedwongen
Komt ter zijden uitgesprongen,
Uit de voile medicijn,
Als een ader uit den Rijn,
En verkwikt de dorre leden,
In de Zeestad aller steden,
Dies zij hem deze eere geeft,
Dat hij voor een ander leeft.

15. Zeèn: zenuw. — 22. 't Veraarde bloed: 't bedorven bloed. --26. Den verlegen: voor den verlegene (om hulp).
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DOOR GOVERT FLINCK GESCHILDERD,

TOEN ZE DEN HEERE DIRECTEUR-GENERAAL GEERAERT
HULFT IN OOST-INDIEN TOEGEZONDEN WIERD.

IJ steekt dan af, voor d'Amsterdamsche palen,
Om over zee te zweven, daar de dag
Batavia verguldt met d'eerste stralen,
En geuren brengt, uit ootmoed en ontzag:
Daar d eilanden om strijd, van alle kanten,
Aanhouden om gehoor, voor 't Hollandsch hof,
Door koningen en smeekende gezanten,
Met hunne kroon gebogen in het stof.
Wanneer gij koomt in 't Oosten te belanden,
En d'eer geniet, dat Hull/ u wellekoomt,
Zoo kust dien held eerbiediglijk de handen ;
En meldt hem, wat ik onlangs heb gedroomd.
De duistre nacht bedekte met haar vlogelen
De kamer, daar ik eenzaam lag en sliep,

G
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LXXXVIII. Het oorspronkelijke handschrift des dichters behoort thans
aan den Heer A Th. Hartkamp te Amsterdam.
Bij vs. 39 teekende Vondel later, met bleekeren inkt, aan „een voorspelling van zyn doot, want Columbe daer de Heer voorgebleven is, heet
een duif "
Werkelijk werd Hulft den io April 1656 bij het beleg van Colombo in
de loopgraven doodgeschoten. Dat Vondel hier een profetischen blik gehad
heeft, blijkt uit een gedicht aan JOACHIM OUDAAN:
Lastmans Ofer-strijd tusschen Pylades en Oresies:
Zoo 't Vondel nu zijn zwang're geest
(Die vroeg is op Ceilon geweest,
En Hulft betreurd' in doodsgevaar,
(Eer 't iemand wist, en 't wierde waar ;)
Zooals 't hem voor Colombo griefde)
Te leenen tot dit werk geliefde ;
Zoo stond dit Stuk, zoowel als dat,
In meer dan gouden lijst gevat.
Vondel maakte op dit portret van hem nog een ander gedichtje, dat op
bl. 207 van dit deel is te vinden.
3. M et d'eerste s t r ale n: omdat Batavia, als oostwaarts van ons liggende, vroeger dan wij door de zon beschenen wordt. — 4. Uit oot moed
en ontzag: stoute beeldspraak : zelfs de „zon" vernedert zich hier voor
de „Compagnie" .
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Als Hu/ft, belust op vangst van 't puik der vogelen,
[Zoo 't scheen] door 't rijk kaneelbosch jagen liep.
Hij volgde in 't ende een duif, wiens pennen blonken
En flikkerden van zilver en fijn goud,
En purperverf, en scheen van min t'ontvonken,
Om zooveel schoons als hare pluim ontvouwt.
20
Eneas volgde aldus, door bosch en struiken,
De vogels, hem gestuurd van 's moeders dak,
Opdat hij hen, als leidsmans, mocht gebruiken,
Op 't heilzaam spoor naar Juno's gouden tak.
De boschduif streek op een kaneelboom neder.
25
De Hollander, gedoken onder 't loof,
Viel op een knie met zijne jachtbus weder,
Gelijk hij plag, en mikte op dezen roof.
Mijn geest verschrikte, en, om hem in to toomen,
Sprak dus bedacht den jongen schutter aan :
30
0 Jongeling, hoe wil u dit bekomen ?
Het schieten is u lest niet wel vergaan,
Gij jaagt, 't is waar, geen draak, noch Kolchis stieren,
Noch everzwijn, noch tigers, wild van aard :
Maar uwe jacht naar tamme en makke dieren,
35
Is 't voorspook, dat mij allermeest vervaart.
Geen duif noch spreeuw heeft vreeselijke kluiven,
Noch moordt geen mensch : maar echter houd u schuw :
Versteur geen vlucht van spreeuwen noch van duiven :
40Hoe mak zij zijn, die vogels dreigen u.
Het heugt mij hoe een spreeuw u had gebeten,
En meer gewond dan staal en donkerkloot,
Daar 't Britsch geschut op zee van was bezeten,
Toen gij den Theems braveerde met ons' vloot.
Dus sprak ik nauw, of 't vogelroer, gesprongen,
45
Gaf met zijn slot den schutter eenen slag
Op zijne heup, dat hem, van pijn gedrongen,
Het hart ontzonk, daar hij ter aarde lag.
De Droomgod was op dezen slag verviogen
Naar zijn spelonk. 'k Ontwaakte in 't bange bed.
50
En schoon ik mij gelukkig vond bedrogen,
Nog bleef mijn hart met schroomte en schrik bezet.
Nu wenschte ik, dat hij geene duiven langer
Belaagde op tak en boom, noch in haar vlucht,
Al gingen ze ook van een musschaatnoot zwanger,
55
15

32. Het schieten is u lest niet wel vergaan: een spreeuw, welke
Hulft geschoten had, had hem in de hand gebeten. Zie vs. 41. -52. Schroomte: schroom.-55. Musschaatnoot: sc waar 't in 't Sp.
of Ital. voorkomt, verandert bij ons regelmatig in sch: zoo bosco —
„bosch," muscado — „musschaat."
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Of pijpkaneel: hij schuw' die duivelucht,
Hij schuwe mede Oost-Indische Harpijen,
Een snood gebroed, bekend in d'ouden tijd,
Hetwelk op strand eens anders gasterijen
Besmet, en noode een dischgenootschap lijdt.
Het aanzicht schijnt een maagd gelijk van wezen.
Zij hongert van geen dischgerecht verzaad.
Haar krauwels, scherp geslepen, staan te vreezen.
Zij schijt met stank, en vloekt al wat ze haat.
Men moet haar nest met achterdocht genaken:
Want staat men haar een voet te na in 't licht,
Zij zal een vloed van dreigementen braken:
Of zwijgt ze stil, zij moordt met haar gezicht.
Nu zijt mijn bode, en meld dien Held mijn zorgen,
Als gij belandt in 't hof, daar hij gekeerd,
En uit gevaar, ter goeder tijd, geborgen,
Het roer van nieuw Batavia regeert.

otturs4n5 vein Zroexxxix
VIRGILIUS' TWEEDE BOEK VAN ENEAS,
IN NEDERDUITSCH GEDICHT.
URBS ANTIQUA RUIT.

DEN EDELEN HEERE

(Peter 1600ft be 45retef,
Jonkheere van Zuidpolsbroek.

E naamhaftige beer van Montaigne, Ridder van Sint-Michiel,
zegt, dat dichten lichter valt dan van gedichten te oordeelen,
en men de Poezy afmeet met eene zekere korte mate van
onderwijs en kunste, maar de goede, beste en goddelijke Poezy
hooger draaft dan de regels, en de reden: dat elkeen, die hare
schoonheid bespiegelt, de Poezy niet meer ziet dan het weerlicht

D

LXXXIX. In 1656 gaf Vondel onder bovenstaanden titel een vertaling in
dichtmaat uit van Vergilius' tweede boek van Eneas. Daar dit fragment
letterlijk is overgenomen in de latere uitgave van den volledig overgezetten
Vergilius, die in 166o verscheen, kan doze vertaling van het tweede boek
veilig hier weggelaten worden en is het voldoende alleen de opdracht hier
of te drukken.
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en flikkeren des bliksems, aangezien zij ons oordeel niet te werke
stelt, maar dat verrukt, en wegrukt. Indien dit wijze en doorzichtige
Kunstorakel de zaak op het hoofd treft, en deze zet-rede in eenige
Poezye stand grijpt, dat blijkt allerklaarst in Virgilius' werken,
waarvan wij wenschten waardig genoeg in de lofrede, voor het
rijmelooze verduitschen des zelven nooit volprezen dichters, gesproken te hebben: want gelijk de doorluchtigste Aristarchen of
gedichtwaardeins doorgaans bezig zijn, om d'uitnemendheid van
zijnen Eneas te bespiegelen, zoo worstelen ze ook onderlinge in
dit worstelperk, [alsof hun oordeel verrukt en weggerukt wordt]
om uit het twaleftal van Eneas' boeken [schoon ze alle den titel
van goddelijk voeren,] het beste, en gelijk den schoonsten diamant
uit d'andere diamanten, te kiezen. D'een verkiest het tweede, den
jammerlijken ondergang van Troje; d'ander het vierde, K oningin
Dido's razende minne; een ander het zesde, Eneas' nare bellevaart ; een ander het twalefde boek, Eneas' gezegend lijfgevecht,
en Turnus' rampzalige dood. Aldus brengt elk zijne bewijsreden
ter bane. Wat mij belangt, die mijn inzicht gaarne Apollo's uitsprake
onderworpe, dit tweede boek heeft in mijne gedachten altijd uitgeschenen, boven d'andere mij menigmaal verrukt, en nooit mijnen
lust genoeg konnen verzadigen Het scheen mij ook geen wonder,
dat de bloeddorstige Nero hieruit, volgens zijnen bedorven aard,
lust schepte den ondergang van Troje, als een snooder Simon,
binnen Rome, na te schilderen ; niet met Maro's fenixstuk alleen,
in zijn huis, op het treurtooneel, te kopieeren, en dat, met verven
van toestel, tooneelgewaden, stemmen en gebaar, nabootsende,
zich met de schaduwe en den schijn van zulk eene deerlijke verwoestinge te genoegen ; maar met deze jammernissen, naar de
Grieksche kunstenarijen en treken, volkomen inderdaad en het
leven uitwerkende, op den grooten doek van zijne groote Stad te
brengen ; zijne eeuwe het ondergaande Troje in het brandende
Rome, den bloedigen Xanthus in den gloeienden Tiber te laten
zien ; een schendig en verwaten lasterstuk, daar d'eerste en onnoozelste Roomsche Kruisheiligen, gelijk een vervloekt overschot en
uitschot, zoo deerlijk om te lijden hadden ; hetwelk bier alleen
dient tot eene blijk hoe Virgilius' afbeeldinge van der Trojanen
R. 3. Z e t-red e: stelling, thesi s. 't Woord is even goed van samenstelling als bijv. s t e 1- rege 1, doch heeft geen fortuin gemaakt. — 4. Stand
g r ij p t: zich vestigt, voorgoed aangenomen wordt. Zie TEN KATE, D. II,
bl. 416, 417. Zoo spreekt men nog van „een gewoonte, die s tand gegr epen heeft." — 8. Gedicht w a ardein s: beoordeelaars, keurders van gedichten Men zei oudtijds w a a r d e n voor 't geen men later, met aanhechting van een Walschen staart, w a a r d e e r en noemde Zie TEN KATE, D.
II, bl. 519 De Overlieden van sommige Gilden, als bijv. die van 't Lakenkoopersgild, werden ook w a ar d ein s of w a a r dijn s genoenid. Zie VAN
DOMSELAER, B. IV, bl. 271.
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uiterste nederlage, vanouds, in d'oogen der Romeinen en des
Keizers, op de kunst der Poezye verslingerd, geblonken heeft:
want hoewel Maro's gemeen voorstel, in het voorhoofd van zijnen
Eneas gedrukt,
ARMA VIRUMQUE CANO,

doorgaans in zijn heerlijk werk bevestigd wordt, nochtans laat
zich die hemelsche trompet bier allerhelderst en zoodanig hooren,
dat ze, gelijk een Koren van overvloed opgepropt, ons eenen vollen
zegen van natuurlijke welsprekendheid, kunsten, wetenschappen,
zeden, wereldsche en godvruchtige voorbeelden en leeringen toegiet, ten oirbaar van opmerkende vernuften, in het algemeen, en
in het bijzonder voor welgeboornen, opgetogen en geschikt ten
dienst van het Vaderland, dat zich aan hunnen stam en voorvaders niet luttel verbonden houdt. Den allergelukkigsten Keizer
Augustus jammerde het met reden Troje anderwerf in Virgilius'
werk te verbranden, uit edelmoedigen lust en liefde tot dezen
schoonen en kostelijken brand, het allerschoonste en kostelijkste,
dat ooit, met oogen van menschelijk begrijp, en ooren des verstands, gezien en gehoord wierd. Op hoop dan of de Nederduitsche
vertalinge van het wijd befaamde Trojaansche treurspel, vol hartroerende treurspelen, Uwe Ed. eenigszins, ten minste Virgilius ter
liefde, mocht behagen ; zoo offere ik uwe opluikende jeugd dit
boek, als een proefstuk van d'andere boeken. Aldus kopieert men
aloude marmeren en metalen stambeelden, gedenkpenningen, schilderijen, en teekeningen van uitstekende meesteren, om hunnen
dapperen voortred in de kunste, zooveel het mogelijk zij, al hijgende
in te volgen, en te leeren hoeveel wegs den nakomelingen, die steil
naar den top der volkotnenheid opklimmen, nog of te leggen staat.
Hoe verre mijn dichtlust en ijver nu in deze renbane achterblijft,
of van de rechte streke der Latijnsche Hofzwane afdwaalt, kan mij
niet ondienstig aangewezen worden, terwijl ik wensche te blijven,
Edele en gestrenge Heer,
Uwe Ed. dienstwillige
J. V. VONDEL.

R. 3. Gemeen voorstel voor propositio generalis, of liever:
”hoofd-thema." — 24. S tam b eel d en: dat zijn de zoodanige, als bij uitstek verdienen als beelden van navolging te worden aangeprezen: standar dworks, als de Engelschen zeggen. 't Kan echter ook zijn, dat Vondel met
s tam beeld eenvoudig het stemma der ouden, door JUVENALIS o. a. in
den aanhef van zijn eerste hekeldicht gebezigd, heeft willen uitdrukken. —
26. Voortred: of „voorgang." 't Woord is volkomen wettig en bruikbaar ,
wanneer men toch blijft spreken van „gelijken t r e d houden," verhindert
niets dat men iemand „den voortr e d toekenne." In inwijdinge van het
Stadhuis t' Amsterdam vs. 1363 vinden wij in gelijken zin voortre en ge-

bezigd.
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gait bot3¢ri5tit getr.
Elukkig is de hulk, daar midden in de baren,
Een stuurman zit te roer, die, zeewijs en ervaren,
De blinde klippen kent, de gronden meet en peilt,
Op zeekompas en kaart en starreschieten zeilt,
5 En, door de barning been, het uiterst weet te schuwen ;
Gelukkig is de kudde, [als veld en heide gruwen,
Voor 't huilen van den wolf, die, razende afgevast,
Het afgedwaalde schaap bezijden 's weegs verrast],
Terwijl ze bij der hand het voeder plukt, diet verder
1 0 Dan daar de trouwe staf en 't oog van haren herder
Kan reiken in den nood, ten troost en toeverlaat ;
Niet min gelukkig is de burgerlijke staat,
Daar ieder veilig rust in schaduwe van Heeren,
Die ter behoudenis des yolks alleen regeeren.
15 Want, wat de stuurman is op 't schip, in zeegevaar,
De herder op de heide en bij de schaapskooi, daar
De wolf om spookt en built; dat strekken d'Overheden
In 't wettige gebied van landen, yolk en steden,
Haar wakende oog, tot heil des onderzaats, betrouwd.
20 Op dezen grond is 't, dat de Hemel staten bouwt,
Op dezen voet zijn hun de titels aangeboden
Van vaadren, herderen, wetgeevren, voogden, Goden,
Die, op den vorm van 't ambt der Overheid gepast,
Ons melden 't heilzaam wit van zulk een zwaren last,
25 Nog grooter dan deze eer, waartoe zij zijn gekoren.
Aldus, zegt Plato, wordt geen mensch voor zich geboren
Aileen, maar ook ten dienst van vriend en Vaderland.
Hier staat de wereld bij, en zonder dezen band
Moet alles wetteloos verstrooien en verwilderen,
30 Nog woester dan Natuur een wildernis kan schilderen,
Vol breideloos gedierte en onraad, nacht en dag ;
Zij leefden dan tot nut der menschen, die 't gezag
Ter liefde van den mensch ooit holpen onderstutten,
En 't onderdrukte yolk beschermen en beschutten,
35 In zijn gerechtigheid. Dit kon men uit kronijk
En bock bevestigen, en sterken met de blijk
Van menig voorbeeld, klaar uit Grieken en Latijnen

G

2. Z e e w ij s voor: thuis op zee, bevaren. — 4. S tarr es chieten: vanouds gebruikelijke uitdrukking voor: het waarnemen der hemellichamen. —
5. Het uiterst voor : bet gevaar.
VONDEL VI.
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Te scheppen, waar de zon de wereld komt beschijnen.
Doch bier is 't noodeloos, naardien ons Nederland
40 Gereede spiegels heeft van mannen bij der hand.
Waarom, o eedle telg ! geen meester u iet naders
Kan toonen, als uw stam en loffelijke vaders,
In oorloge en in vreè, door al het land befaamd,
Waar hun voorzichtigheid onwetendheid beschaamt.
45 Zij zelfs bezegelden, in zijne kracht en klaarheid,
Het staatorakel van de goddelijke waarheid,
Dat geen Gemeenebest geluk noch heil ontbeert,
Daar lust tot wijsheid bloeit en stad en land regeert;
Zoo diksijls dan uw lust staatkundigheid zal zoeken
50 Te scheppen, uit het licht van letteren en boeken,
Kan 't voorschrift van uw oud, voorvaderlijk geslacht
Dees' staatles metterdaad u sterken, waar hun wacht
De wetten en het recht bekrachtigt en verdadigt,
En uwen leerlust voedt en aankweekt en verzadigt;
55 Want schoon een staatscholier de spreuk en regels merkt;
Dit wordt met voorbeeld en uitwerking best gesterkt.
Men leert, nit kaarte en boek, de gronden, zedn en streken

En kusten, maar een storm kan 't moede roer versteken
Van zijn behouden reis, indien de vierbaak niet
6o Het duister oog verlicht, en voor den zeeman ziet,
En toont, wat streek hem staat te houden, wat te mijden,
Wat loef-, wat lijwaart legt, wat achter, wat bezijden,
Wat oprijst voor den boeg; zoo loops hij, op dat licht,
Met vreugd de haven in, het end van zijnen plicht.
65 Doch hierom kan men u het opslaan van de bladen
En 'evens der uitheemsche en vreemden niet ontraden;
Het erf der staatkunde is en wordt elkeen gegund,
Geeigend en betaald, met oude en nieuwe munt.
De school der wijsheid staat gebouwd voor brave borsten ;
38. Waar de zon de wereld komt beschijnen: dit schijnt een
overtollige rijmlap, doch 't moet gelezen worden in verband met hetgeen
voorafgaat en volgt. De zin is: „Dit kon overal waar de zon maar schijnt,
(bij elk yolk) worden bewezen uit voorbeelden, bij de ouden gehaald; maar
wij Nederlanders kunnen 't aantoonen met voorbeelden uit ons eigen
land," enz. — 49. Staatkundi gh e i d: 't woord klinkt niet fraai in poezie : —
gelijk in 't algemeen lange woorden, die op heid uitgaan, in verzen behooren vermeden te worden; doch 't is het woord, dat hier gevorderd wordt.
S taatkunde zou bier minder passen, als beteekenende de „wetenschap
zelve ;" terwijl staatkundigheid uitdrukt: „bekendheid met die wetenschap." — 64. Het end van z ij n e n plicht: het einde van de taak, welke
het zijn plicht is, te volbrengen. — 67, 68. Het erf der staatkund e....
wordt ... betaald met oude en nieuwe munt: d. i.: „men koopt
de kennis der staatkunde door het bestudeeren van voorbeelden uit de oude
en nieuwe geschiedenis."
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70 Zij slacht ten goede 't paard van Troje, dat ons vorsten
En mannen levert, die wat mannelijks bestaan,
Op Pallas' toeverlaat ; dees wijst de wijsheid aan,
Die, met den slangeschild gewapend, altijd stouter
Op reden hare zaak en recht beschut op 't outer.
75 De zaak bespiegelen moet voor d'uitwerking teen ;
De meesters staan gereed, de leering slacht den steen,
Die staal en ijzer wet; zoo scherpt de les de snede
Van 't edele vernuft; de nutte en wijze rede
Wordt van 't begeerige oor gevat, gelijk de plant
80 Den morgendauw verzwelgt, op dor en dorstig land.
Hier derft uw jeugd geen licht, om goed en kwaad te schiften,
Zij erft den boekschat zelf uit 's Vaders kasse en schriften,
Wiens daaglijksch onderwijs en voorgang levend leert,
Waarmede een erfgenaarn en deugd zijn brein stoffeert,
85 En toerust tot het ambt, dat, voor de braven open,
Geen tragen waardig acht, op zulk een prijs te hopen.
De braafsten zelfs, de grootste, in top van macht en staat
En eere, hebben nooit het onderwijs versmaad,
Dat hun te scheppen stond uit sprekenden en stommen,
90 De levendige stemme en boeken, heiligdommen
Bij keizers, koningen, en oversten, gezond,
Zich van der wijzen raad, in wereldlijk bewind,
Te dienen, naar beloop en eisch van tijd en zaken,
Om veilig tot hun wit en oogmerk te geraken.
95 De keizer Nero, toen zijn oordeel nog gezond
En gaaf was, neigde 't oor gansch leerzaam naar den mond
Van zijnen Seneca; Trajaan, de goedertieren,
Omhelst Plutarchus' les, om zeden en manieren
En onderwijs van staat te leeren, als hij sprak.
100 Dees Scipio, die trotsch Carthago's muren brak,
Gewende zich doorgaans, met onverzadigde ooren,
Den afgerechten held Polybius te hooren.
70. Zij slacht ten goede 't paard van Troje: zij gelijkt het paard
van Troje, maar in goeden zin; want dat bracht brandstichters en moordenaars, zij daarentegen brave en wakkere lieden voort. — 102. D en a fg er e c h ten held P olyb ins: Polybius, te Megalopolis in Arcadie geboren
en door Filopemen in de krijgskunst onderwezen, bestreed zelfs op heldhaftige wijze de Romeinen, die in Macedonia waren gevallen, doch later,
als krijgsgevangen naar Rome gevoerd, volgde hij Scipio naar Carthago en
hielp hem die stad vermeesteren. Na Scipio's dood keerde hij naar zijn
vaderland terug, en bracht er zijn ouderdom in stille letter-oefeningen door,
de geschiedenissen beschrijvende, welke van den tweeden Punischen oorlog
tot aan den val van Perses, den laatsten Koning van Macedonia waren
voorgevallen. Van de veertig door hem geschreven boeken, zijn er maar
vijf overgebleven, die, naarmate zij hooger in verdienste zijn, het gemis der
overige te meer doen betreuren.
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De wijze Cicero bedankte Possidoon,
Die hem den gouden stijl en burgemeesters toon,
105 Ten dienst van Rome, leerde aandachtig overwegen,
Waardoor hij sedert kwam zoo hoog in top gestegen ,
Dezelve Tullius trompet des dichters eer,
Door Alexanders mond, lauriert en kranst Homeer,
Op held Achilles' zerk, die 't lijk zoude overstulpen
110 Meteen de faam, ten waar Homeer haar had gehulpen
En door zijn heldendicht gehandhaafd, waar die klank
Gehoord wordt Oost en West, ontelbre jaren lank.
Filippus' groote zoon, die 't Perzisch rijk ontzeide
Zijn hoofd op d'Ilias ter ruste nederleide,
115 En sloot in 't koffer van Darius zulk een schat
Van letteren, verschoonde, in d'overwonnen stad,
Het huis van Pindarus, op Wiens doorluchte pennen
De vorsten worstelen, de heete wielen rennen,
Daar geen oneerlijk stof om 's renners ooren stuift.
120 Ten lest komt August ten Capitole, schuift
De nevels van het oog, en toont het licht der lichten,

En zet zich, als een God, in top, op Maro's dichten.
Virgilius verstrekte een koopren zuil aan 't Rijk,
Een raadsheer van August, en wacht op zijns gelijk,
125 Na zoovele eeuwen tijds, terwijl men, voor zijn stralen,
Alle anderen dus Lang hun hoofd zag onderhalen.
Wij waagden evenwel [de wil verschoon de daad !]
Een Nederduitsche wijs op zijn Latijnsche maat
En Hemelsche kiaroen, naar onze macht, te zetten,
103. Possidoon: Posidonius was een wijsgeer uit Apamea, die ten tijde
van Marcellus te Rome kwam en Cicero tot leerling had. Hij stierf in 't
j aar van Rome 703. Van de keurige werken, door hem geschreven, zijn
alleen fragmenten over. — 107, io8. Versta : dezelfde Tullius (Cicero) verhaalt, hoe Alexander de Groote de eer van Homerus ophief, enz. —
109, no. Versta : „Achilles zou onbekend in zijn graf liggen, had Homerus
hem niet bezongen." 't Is 't denkbeeld, door HORATIUS uitgedrukt. Carm.
IV; IX, 25.
Vixere fortes ante Agamemnona
Multi; sed omnes illacrimabiles
Urgentur ignotique longa
.Arocte, carent quia vate sacro.
113. Die 't Perzisch r ij k ontzeide: die den oorlog verklaarde aan 't
rijk der Perzen. — 114. Alexander had een exemplaar der Ilias onder zijn
hoofdkussen. — 116, 117. Verschoonde.... Het huis van Pindarus:
nog sterker : hij verschoonde dat huis allee n, toen hij geheel Thebe liet
verwoesten. — 120. Ten 1 e s t komt August ten C apito 1 e: waarschijnlijk wordt in dezen en de volgende regels gedoeld op de hooge ingenomenheid van Augustus met Vergilius en zijn werken, en gewezen naar het gedicht, dat voorkomt voor de proza-vertaling van Vergilius' werken.
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130 Daar Troje, op wapenklank, gekerm, en krijgstrompetten,
In rook en smook, in gloed en bloed en assche smoort,
Zoo jammerlijk, als ooit met ooren wierd gehoord,
Met oogen wierd gezien. Onze uitspraak is niet machtig,
Dien brand te schilderen. Dat vier is veel te krachtig,
135 De verf te zwak en doof; dit kan ons tafereel
Ontschuldigen bij al de kenners van 't penseel;
En gij, o jonge Graef I zult gaarne ons lage tonen,
Waar maat en klank bezwijkt, beleefd en heusch verschoonen
Naar uw Heer vaders aard, gelijk een erfgenaam
140 Van Polsbroek en zijn staat en deugd en letterfaam.
Uw jeugd, die, onder 't eedle en ridderlijk geleide
Van Ridder Maerseveen, zoo wijd, door bosch en heide,
Hem volgde in Brandenburg, op 't Keurdoorluchtig hof,
Belooft, op 's vaders spoor, den dichter eenmaal stof
145 Te leevren, daar 't gebeent' der vaderen, in hun stoelen
Van ruste, met vermaak den nadruk van zal voelen.
Ontvang op dezen wensch, den weergalm van Virgijl,
Wiens naam 't gebrek vergoed' van mijnen ruwen stiji.

NEREUS' VOORSPELLINGE
OP

9Dtit onbergents 534tt Zroje+
UIT

HOR A TIUS.

T

Oen de trouwelooze Herder
Zijne huiswaardin Heleen
Met de vloot van Ide been

142, 143. Hieruit blijkt, dat Pieter de Graeff als „Edelknaap", gelijk men
toen zeide, of als „A t t a c h é", als men nu zegt, Huydecoper in zijn gezantschap naar Brandenburg had vergezeld. — 143. 't Keurdoorluchtig ho f:
Vondel bezigt deze uitdrukking voor „'t Hof van Z. Doorluchtigheid den
Keurvorst." — 145, 146. S toe len Van r us te voor : „grafsteden."
—Nerus'vopling,z.—
Nereus' voorspellinge: d. i.: NereY
vatic inium de ruina Trojae; HORATIUS Carmina, Lib. I, Ode XV. —
1. De trouwelooze Herder: Paris, de zoon van Priamus, koning van
Troje, die in zijn jeugd het vee op den berg Ida had gehoed. — 2. H el e e n:
Helene, de vrouw van Menelatis, koning van Sparta, werd door Paris geschaakt, 't geen aanleiding gaf tot den Trojaanschen oorlog.
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NEREUS' VOORSPELLINGE.
Over zee sleipte, altijd verder,
Bond God Nereus, naar zijn zin,
Dus de snelle winden in,
Om dien droeven val te spellen:

5

I0

I5
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Och, gij voert, ter kwader ure,
Thuis, die met een oorlogstocht
Wordt hereischt, en thuis gebrocht,
Van den Griek, en nagebure,
Die, gestoord om't ongelijk,
Zwoer 't aloude Priams Rijk,
En uw bruiloftsfeest te storen.
Och, hoe zweet soldaat en ruiter!
Och, wat haalt ge den Dardaan,
En zijn yolk al plagen aan.
Pallas wapent den vrijbuiter.
Wagen, helm en beukelaar
Rust ze toe, en raast. Voorwaar,
Gij zult u vergeefs verlaten
Op den bijstand der Godinne,
En uw lokken kemmen fier,
Spelende op uw bloode Tier
Wijzen, die uw lief en minne
D'ooren kitlen, en om niet
In uw kamer vlien 't geschiet
Van den Griekschen boog en schichten ;
Voor Kretenzer punt en pezen,
En 't gedruisch van Ajax' vaan,
Die u kort volgt achteraan :
Maar ten leste, als een verwezen,

5. Ner e us: de Zeegod, van wien reeds meer is gewag gemaakt.
6. Bond.... de winden in: deed de winden zwijgen. — 7. Dien
—5,
d r o even v al: den ondergang van Troje. — 8-1o. De zin is: gij voert ter
kwader ure naar Troje Helene, die gewapenderhand zal teruggeeischt en
weder naar Sparta gebracht zal worden. — 16. D en D ar d a an: den
Trojaan, aldus genoemd naar koning Dardanus. — 18. Den v rij buiter:
de Grieksche zeelieden, die voor Troje buit gaan zoeken. — 22. Der G odin n e : van Venus, aan wie Paris den prijs der schoonheid had toegewezen, en die hem daarom onder haar bescherming genomen had. —24. U w
bl o ode lier: niet, dat de Tier zelve bloode was; maar door dit epitheton
wordt te kennen gegeven, dat Paris uit blooheid de Her liever dan het
zwaard hanteerde. — 26. 0 m n i e t: vergeefs. — 30. Aj a x: de zoon van
Telamon, en, na Achilles, de strijdbaarste der Grieken.
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Zult ge uw overspelig haar
Lien begruisd van stof, te naar.
Ziet ge Ulysses niet van achter,

Die uw huizen komt vernielen ?
Ziet gij ouden Nestor niet,
Die van Pylus derwaarts schie t ?
Teucer zit u op de hielen,
Van
zijn
eiland Salamin.
40
Sthenelus zet dapper in,
Afgerecht op oorelogen ;

45

50

55

6o

Afgerecht op paardemennen,
En den wagen in den slag.
Wat vorst Merion vermag
Zult gij levend leeren kennen.
Forsche Diomedes' zwaard,
Trotscher dan zijns vaders aard,
Raast, en streeft om u te vinden.
Gij een suffert, en vol schroomen,
Zult, al hijgende van smart,
Voor hem vluchten, als een hart,
Dat den wolf in 't dal ziet komen ;
En zijn grazen ras vergeet.
Anders luidt de heilige eed,
Uwe schoone bruid gezworen.
De verbolgen vloot en kielen
Van Achilles rekken lang
Trojes tijd en ondergang,
En der joffren tijd en zielen.
Na tien jaren wederstand
Zal de Grieksche torts den brand
In de Trooische daken steken.

35 Ulysses: koning van Ithaka, en de schranderste der Grieksche
vorsten. — 37, 39, 41, 45, 47. Nestor, Teucer, Sthenelus, Merion,
Diomedes: Grieksche vorsten en krijgshoofden. — 57, 58. De ver b o Igen vloot en ki el en van Achilles voor : ,,de verbolgenheid van Achilles,"
die het onderwerp uitmaakt der Ilias van Homerus : — en welke verbolgenheid gedurende langen tijd verhinderde, dat de troepen van Achilles deel
namen aan den krijg. — 59. T ij d voor „uiterste uur." Zoo zegt men nog :
„zijn t ij d is gekomen." — 6o. Der joffren zielen: der juffren leven.

BIxTLAGEN.

Op 3000t '534n Tonbtes grta3troper.
WIJZE :

Betteken voer naar Mariemont.

HET IS GODS EERE EEN ZAAK TE VERBERGEN. Proverb. 25: 2.

Lweer doekt Joost vergeefs zijn kop,
Alweer doekt Joost vergeefs zijn kop,
Hij ijvert naar 't onzichtbaar top,
O jeemy, o jeemy,
Breekt d'Oppervoogds geheim-kist op,
Voor 't schuim van d'Academy.

A
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Die onrust speelt alweer den beest,
Die onrust, etc.
Die ongezonden plondergeest,
0 jeemy, etc.
Vreest, dat hij God of Duivel vreest,
Dood-trouw voor d'Academy.
Joost weet allienig sepers sneer,
Joost weet, etc.
Als zienders, oudvadrs, dat pluurt veer' !
O jeemy, etc.
Knoop toe jou keel, jou tuimelbeer !
Of 't hert van d'Academy.
Slechthoofd! is d'eer van Helicon,
Slechthoofd, etc.
Dat jij Gods Bijbelstoffen schon ?
O jeemy, etc.
Waar sliep je, toen jij dit spul spon?
Slijpstien van d'Academy ?
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'k Wod eer, dat hij zijn broek vol dreet,
'k Wod, etc.
Als dat hij blaft, dat niemand weet,
O jeemy, etc.
Die kerk-weerhaan, die pot-poeet,
Sleept God op d'Academy !
Hij kauwt wat krieks! hoor Joost ereis!
Hij kauwt, etc.
Straks krijgt de bok een bokkenprijs,
O jeemy, etc.
[Maar 't schapen is veel zoeter vleisch]
Men wedt op d'Academy!

Maar is 't nu tijd van wedden, Joost?
Maar is 't, etc.
't Is tijd, men dubb'le boetvrucht oogst;
400 jeemy, etc.
Verduivel niet meer 't lenig kroost,
Om ziep met d'Academy.
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Al kuip je nog eens zeven jaar,
Al kuip je, etc.
't Vleesch stinkt voor wees en mannen vaar,
O jeemy, etc.
Beschaf wat statigs 't zilverhaar,
De droes haal' d'Academy !
Dat Baals-aas schent kerk en hof,
Dat Baals-aas, etc.
Benijdt d'Alwetendheid haar lof,
O jeemy, etc.
0 vrije fiel, wat spin je grof!
Jou draf van d'Academy!
Daar is die landpest Lucifer,
Daar is, etc.
Een averechtsche Morgenster,
O jeemy, etc.
Hij haspelt zielen in de wer,
Dat 's 't heil van d'Academy.

31. Ziet 't einde zijns voor-berichts kort voor den inhoud. Kantteekening
der oude uitgave.
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't Hert-Christ'dom viel dit niet to lot,
't Hert-Christ'dom, etc.
Hij smoort dit vetjen zijn Afgod,
O jeemy, etc.
Heer-Omnes jouwt nu: Id, zoil
't Is mis voor d'Academy.
Geld 't trogg'len ook niet bij zijn Sant,
Geldt, etc.
Zoo bruit Joost wel van schaamt' nit 't land,
0 jeemy, etc.
't Kreng stank al lang bij Predikant,
In duigen d'Academy !
En zien de Lucif'risten dat,
En zien, etc.
Haar steévoogd kiest het hazenpad,
O jeemy, etc.
Zij, drommels bij de domp gevat,
Zij vloeken d'Academy.
Joost, ben je snee'g, loop niet voor zot,
Joost, etc.
't Blind raadslot hoort uw'r Goden God ;
O jeemy, etc.
U 't zichtbaar zoo blijf j' onbedot,
Wat 's met de Kakademy ?
Geen Godheid licht achtjarig knecht,
Geen, etc.
Drijft dit Paap Jan, 't is bot berecht,
O jeemy, etc.
't Was zaal' ger ingeschapen slecht,
God boven d'Academy!
Speelt eens wat goeds voor 't vaderland!
Speelt, etc.
Eens hiet niet altijd, Reedrijk-kwant !
O jeemy, etc.
Uw schicht boort steenen in den brand,
Vergiet eens d'Academy!

67. 't Moet met Joost armoé in 't einde zijn, dat hij met de bedelzak bij
den Keizer om GOo loopt. Kantteekening der oude uitgave.
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Jouw leven is doch wispeltuur,
Jouw leven, etc.
Uw leste zij uw beste uur,
0 jeemy, etc.
Elk zotskap leeft doch bij zijn kuur,
Brandmerk deus' Academy!
Jou, overlooper, stip vol dat,
Jou, etc.
Beschrei jouw snerpe geeselspat,
0 jeemy, etc.
Dit inlandsch treurspel aangevat,
Goe splint voor d'Academy.

Deze klisteer is gezet op ban en boet
Van 't Poetische vrijdom ;
post wee/ waarom,
Hij komt nit '1 Engelsdom.

Ztgen Tonbtes ticiftr.
E heilige Ark van Gods Verbond
Staat op der Filisteenen grond
In Dagons huis, nu Joostens dicht
Den troon van 't driemaal heilig Licht,
Waarachtig God, geen Jupiter,
Bestreden trotsch van Lucifer,
Sloot in een rijmkist, met gespeel,
Ontsloten op het boos tooneel,
Kwansuis tot stichtelijke leer,
Opdat hij England ga to keer.
Zoo vraag dan niemand : waarom wordt
Weer Dagon niet omver gestort ?
Gods vreeze straalt niet uit dat boek,
Hoe schoon bewimpelt met een doek ;
Maar 't toont hoe Vondels wellust woont,
Waar dat zich Lucifer vertoont,
Vol lachs, omdat zijn Hemelval
De Schouwburg ook bekoopen zal.
Die, met dees groote Godloosheid,
Verdient in kolen neergeleid,
Wanschapen tot een gloende Hel,
Voor Duivelsspelers in zulk spel.
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Of wil men fors den Hemel daar ?
Dat dan Gods Kerk die plaats bewaar,
Of dat men aalmoeze en recht sticht' :
Twee dekkleén voor 't tooneel verdicht.

25

OP DE TITELPLAAT
VOOR

Auciftr.
Ier ziet men Lucifer in 't harnas op zijn wagen.
De wreede leeuw en draak zijn in 't gareel geslagen.
De hooverdij maakt stout, om 't kwaadste te bestaan.
Keer, morgenstar, ei keer ; uw hoop van winst is waan.
5 Gij rent uw val te moet. De booswicht stopt zijn ooren.
De zucht tot heerschappij gedoogt geen nauwe sporen.
Wie steil wil klimmen moet geen doodsgevaar ontzien.
Men koopt de kroon voor bloed. Wie stout is, kan gebien.
Zijn boezem is van Nijd en Hooverdij bezeten.
10 Hij zwaait zijn legerbijl, om dol en godvergeten
Met 's hemels heir te woen. De Staatzucht drijft hem voort.
Hij poogt den gouden wal en diamanten poort,
Van 't eeuwig Englenburg, door stormen om te stooten.
Maar Michael verschijnt met gloende donderklooten,
15 Met bliksemschichten, en verplet dit boos geslacht.
Wie met zijn starker vecht betoont meer moed dan kracht.
Vermetelheid bedriegt het brein in alle deelen.
Hier ziet men hoe dat God, in d'eerst' der Staatskrakeelen,
De trouwloosheid verdelgt, tot schrik van d'Eigenbaat.
20 De straf verstrekt een zuil daar hof en land op staat.

H

gfeln 3.

v.

Tonbee.

Mijn Heer,
E dans van Engelen, daar gij met mij van gesproken hebt,
zal, mijns bedunkens, niet raadzaam zijn, dewijl gij de Engelen,
om den val van Lucifer, een wettige reden, met een treurig
gelaat op het tooneel laat komen : ik heb er een gemaakt, die
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zich wonderlijker, geloof ik, voor d'oogen der aanschouwers zal
vertoonen: want in deze wordt het vervolg van 't spel, de gouden
en zilveren eeuw, uitgebeeld.

Beschrijving van den Dans achter het spel van Lucifer.
Adam en Eva, van Liefde, Onnoozelheid, Trouw en Eer gevolgd, verschijnen in 't Paradijs; hierop komt het Bedrog uit
d'afgrond rijzen, maar omheind van Welsprekendheid, Meineedigheid, Smeeken, Vleien en looze lagen. Zij heeft haar pruik vol
slangen van 't hoofd, en 't vergift in haar mond geleid. Nu komt
zij met een aangezicht vol aanminnigheid, aan Eva, dan aan
Adam een schoonen appel bieden: dit wordt haar door een Engel,
die zich bier tusschen voegt, elke reis belet. Eindelijk, door de
vrucht bekoord, krijgt Eva d'appel en eet van 't verboden ooft
en geeft het aan Adam, die 't zelfde doet: d'Engel vertrekt met
een deerelijken zucht. Het Bedrog, dartel door zulk een vervloekte
zege, volgt met wufte sprongen.

't Bedrog, vol heilloosheid, verschuilt haar pruik vol slangen,
En berst door '1 aardrijk keen, daar zij haar kunst voor stelt.
Wie 't oog bedriegen wil, mod zich met glans behangen.
Het vleiende Bedrog is starker dan 'I Geweld.
Zoo deed zij 't eerste paar van' s Hemels spoor afwenden.
Wie dat Gods wet verwarpt, verwacht niet dan ellenden.
Terwijl Adam en Eva, die zich naakt bevinden, bezig zijn met
een hut te bouwen, vertoont zich een Engel, die de gramschap
afgrijselijk ten oogen uit komt blaken : hij drijft het verleide paar
door het brandende slagzwaard, dat hij in zijn vuist heeft, uit het
lusthof. Honger, Armoed, Arbeid, Ouderdom en Dood voegen zich
bij d'eerste ballingen. De Gouden eeuw wordt door d'ijzeren verjaagd: de Tijd komt vaardig voor den dag springen: hij heeft
Staatzucht, Nijdigheid, Oorlog, Roof en Moord aan zijn zijden;
nadat deze gruwelen een poos 't zamen gedanst hebben, verspreiden zij hen over de wereld. Liefde, Onnoozelheid, Trouw en Eer
worden in een wolk vol starren ten hemel gevoerd.

Wijkt Liefde, Trouw en Eer, de _platen zijn aan 't stijgen.
De Honger, Arbeid en de Dood betreden d'aard.
Het voedsel is niet dan door zorg en zweet te kriken.
De Staatzucht, Wreea'hei tl, Roof en al wat onheil Mart,
Bekomen volle macht, om 't aardrijk te overheeren.
De gruwlen zijn niet dan door 't schild des deugds te keeren.
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Nu komen de Faam met haar trompet, en de _Tijd met zijn
zeisen gewapend, op het midden van het tooneel: zij hebben
Adam en Eva aan hun rechte zij ; den Dag en Nacht aan de
slinke. Honger, Armoed, Arbeid en Bedrog volgen. Staatzucht,
Oorlog, Moord en Roof leveren hun wapens aan de Faam en
Tijd. De Dood deurschiet Adam, Eva, d'ellenden en d'andere
gruwelen: hierop geven de Faam en Tijd al wat zij van deze
Pesten ontvangen hebben, aan de Dood; die, om haar macht te
betoonen, de Faam en Tijd benevens alle de anderen deurschiet.
Natuur, die met haar vier dochters, Aarde, Water, Lucht en Vuur,
het geweld poogt te ontvluchten, wordt door de Dood, die haar
bier ontmoet, bevochten. Hier tusschen verschijnt er een heldere
wolk, daar men een wagen uit ziet komen, die van een Fenix
voortgetrokken wordt: op deze vertoont zich d'Eeuwigheid: zij is
in 't wit gekleed, en behangen met een blauwen staatsiemantel,
die met starren overzaaid is. Haar pruik wordt van een slang, die
den staart in haar bek heeft, omringd. Zij verdelgt door den bliksem,
dien zij in haar hand heeft, de Dood: en zet Natuur op haar
wagen en voert haar ten hemel: de hoofdstoffen verdwijnen.

Elk komt zijn wapens aan de Faam en Tijd o.pa'ragen.
Deez' worden weder door de Dood in V grisf geleid.
Wat immer aasem schiep wordt door de Dood verslagen.
Nog moet z/ zwichten voor de hand van d'Eeuwigheid.
Deez' wordt vergeefs betregn van d' allerstarkste krachten.
Wie geen beginsel heeft, heeft ook geen end te wachten.
Mijn Heer,
De wijzen, om op te dansen, heb ik nu droef, dan blijd, naar
d'eigenschap der gemelde personen gevoegd.
Uw E.

genegenste dienaar
JAN VOS.

aldatc0i
GEDAAN OP J. v. VONDELENS
NOODIG BERECHT
OVER DE NIEUWE NEDERDUITSCHE MISSPELLINGE.

Oen mij eerst in den zin kwam, nauwkeurige Lief hebbers,
de Aanmerkingen, die ik hadde op onze Nederduitsche Tale,
tot beste van dezelve gemeen te maken, was mijn bijzonderste zorge, om (zooveel mogelijk) klaar en kort te zijn, wel wetende,
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dat langwijlige verhandelingen, omtrent zulken stoffe, verdrietig en
walgelijk zijn. Achtede daarom onnoodig mij op te houden in het
wederleggen dergenen, die ergens in van mij mochten verschillen,
veel weiniger zelfs voor te werpen, dat zonder eenigen grond daartegen konde gezegd worden : 't was mij genoeg te toonen de
redenen op dewelke mijn gevoelen steunde, en dezelve wijzer
oordeel te onderwerpen. In welke Aanmerkingen ik onder anderen
de verdubbelinge van de klinkeren, tot onderscheid van een lange
lettergrepe ofte bevatsel, houde voor een van de zekerste en gevoegelijkste gronden van eenparigheid in onze spellinge, die food
van Vondelen in zijn Noodig Berecht, after het afgrijselijk Treurspel, Lucifer genaamd, voor een Nieuwe Nederduitsche Misspelh'nge
uitmaakt. Ben daarom genoodzaakt mijn gevoelen daarover wat
breeder te verklaren, opdat niemand meine dat ik iet zonder
redenen zoude gesteld hebben.
Dat onze Nederduitsche Taal de verdubbelinge der klinkeren
niet kan ontberen, blijkt in alle staande woorden daar de klinker
langzaam moet uitgesproken worden, als in been, grijs, oog- ; alsook in staande werkwoorden, gee ft grij,ht, rooft. Wat Wet gebiedt
ons in de buiginge of veranderinge van die woorden den eenen
klinker weg te werpen, en te zeggen, benen, grisen, open, geven,
gripen, roven? Wilt iemand zeggen dat eene klinker sterk genoeg
is om het geluid te geven, dat bekenne ik ook, nochtans is daar
de dubbele klinker noodig, om den aard en den oorsprong van
die woorden te doen kennen; want hoe zal een vreemdeling
weten, of hij moet zeggen, ben of been, og of oog-, geft of geeft,
roft of rooft? Daar beneven wat een oneindige moeite zal daaraan vast zijn om te leeren in wat woorden dat men de dubbele
klinkeren moet behouden, en in welke verwerpen. Waarmede zal
Vondelen goed doen, dat men met hem moet schrijven Weereld
en Hemel, en niet Wereld en Heemel met anderen ? dat men
moet zeggen lezen en leeren, heeten en weten, heden en eenen, en
niet het tegendeel ? Daar komt nog bij dat men in de verkrimpinge of intrekkinge der lettergrepen, (die den Rijmers zeer gereed is) een geheel bevatsel of lettergrepe zal moeten wegwerpen,
en nochtans den klinker, die het bevatsel maakt, behouden en
schuiven op een andere plaatse daar zij te voren niet gestaan
heeft, gelijk Vondelen zelfs zoo spelt Hemelen en Heemlen, hene
en heen: een dubbele moeite, daar men de dubbele klinkers eenpart behoudende, alleen den klinker van een lettergrepe heeft
weg te werpen, en gevoeglijk zeggen Heemelen of ingetrokken,
Heemlen, Keene of keen.
Dat zijn, mijns bedunkens, vaste gronden, waarom dat men in
de lange lettergrepen eenparig behoort te gebruiken verdubbelinge
der klinkeren en dat zal nergens ontschieten, dan in zulke woorden, die wij in onze Aanmerkingen hebben uitgezonderd, en redenen
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van uitzonderinge aangewezen. Zoude daar nog eenige zwarigheid
zijn, die moeste vallen op de a en u over dewelke getwist wordt,
of men de a met een a of met een e moet verdubbelen, de u
met een u of met een e, of (gelijk sommigen willen) met een i.
Dat geschil raakt de twee klanken, en hebbe de reden daarvan
in mijne Aanmerkingen getoond: de meininge daarvan is kortlijk
deze, dat de e omtrent de a, en de u dezelve werkinge heeft, als
omtrent de o en de i, maar daar smelt ze haar geluid in den
klinker, nevens denwelken zij gesteld wordt, als in schoen, en dier
te zien is: zoo ook staande neffens a maakt zij geen lange a,
maar een tweeklank ae. Meint nu iemand dat ze neffens a moet
gesteld worden omdat haar geluid eenigermate gehoord wordt, als
in Baer en maer, daar de e op het laatste schijnt deur te steken,
zoo moet ze , om dezelve reden ook gesteld worden neffens o, en
men zal voortaan moeten spellen schoen, kroen, in plaats van
schoon, kroen, dat wel een belachelijke nieuwigheid zoude wezen.
Ook wanneer men het geluid van die twee letteren wil onderscheiden, zoo maakt men daarvan geen langen klinker, geen tweeklank, maar twee onderscheidene bevatselen, waarvan de eerste
klinker behoort tot den voorsten, de tweede tot den aftersten
medeklinker, op zulke wijze, da, er, ma, er. Datzelve zoude ik
ook konnen toonen in de u; maar alzoo ik zie dat Vondelen
daarin met mij gevoelt, en schrijft uur en natuur, zoo is mij die
moeite afgenomen. In de u is dan de verdubbelinge goed, omdat
Vondelen zoo schrijft , maar omdat hij spelt ae, daarom moet de
dubbele a een misspellinge heeten.
Doch alzoo loos/ van Vondelen belieft heeft, hierover een Noodig Berecht uit te geven, zoo staat ons te bezien, of hij de rechte
man is naar wiens berecht wij ons hebben te berechten, en of
zijn berecht op redenen gegrond is. Een iegelijk is , te gelooven
in zijn eigen konste. Ik geloove dat Pondelen mij wel zoude
konnen onderrechten hoeveel voeten dat in zulk of zulk een gedicht moeten wezen, waar zij moeten kort of lang zijn : wat stoffe
tot een Blijspel of Treurspel vereischt wordt: wat rolle een Koning
of een Pluimstrijker moet spelen, want dat is zijn konste, hij doet
niet anders: maar of hij ooit zijn werk gemaakt heeft om op de
zuiverheid van onze moedertale en nauwkeurigheid van spellen te
letten, daaraan zoude ik grootlijks twijfelen. Alle zijne werken
hebbe ik nooit gelezen, acht ze ook niet waardig den kostlijken
tijd daarin te besteden : nochtans de roep van zijn stout bedrijf in
zijn laatste Treurspel, dat den naam van Lucifer draagt, heeft
mijn begeerte getrokken, om dezelve in te zien, te meer alzoo mij
gezeid was, dat mijne maniere van spellinge in dezelve een groote
neep wierd gegeven. Maar dezelve, met opmerkinge deurlezende,
hebbe ik terstond wel konnen zien hoe de Gek uit de mouw
kijkt, wanneer hij zeer volmondig opgeeft, dat zijn lompe ver-
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dichtselen met meerder pit van wijsheid gestoffeerd zijn, dan de
Predikingen van Gods Dienaren, die naar zijn gewoonlijke godloosheid bij hem niet anders zijn, dan laffe redenen in den wind
gestrooid, eer verdrietig- dan leerzaam, betoonende daarmede dat
hem weleer zijn rechte naam gegeven is, Zotje vol van Zonden:
want een Zot prijst zichzelven. Ik hebbe daarin ook wel vernomen
gewisse teekenen van een ijdelen en verwaanden geest, wanneer
een snoode Aardworm zich vermeet den helderen Hemel, daar
men de Zonne noch de Mane niet behoeft, in zijnen donkeren
Schouwburg te vertoonen, den Hemelschen Geesten vleeschelijke
bewegingen aan te trekken, en te stellen tot voorbeelden van die
geile lusten, die doorgaans op zijn Tooneel worden uitgegoten.
Ja, wat niet ? De Heilige aanbiddelijke Drievuldigheid, naar de
mane inbeeldinge van zijn losse hoofd, door zijne lichtvaardige
Kamerspeelders, zonder eenige eerbiedigheid, of vreeze voor zijne
verschrikkelijke Hoogheid, speelswijze of te beelden. Gruwelen,
die hem niemand heeft ingesteken dan Lucifer zijn Meester, de
Vader der leugenen, en niet te achten dan de onmetelijke verdraagzaamheid Gods, dat niet de Maker, de Speelders, te zamen
met de kijkers van dat gruwelspel, op staanden voet bij Lucifer
in de Helle zijn verzonken. Doch wat onze zaak aangaat, de
grootste nauwkeurigheidomtrent onze moederlijke Tale of nettigheid van spellen hebbe ik daarin niet gevonden: want hij daarin
niet alleen verscheidene onduitsche woorden, als element, regiment,
regeeren,triomfeeren, livreien, hierarchijen, en diergelijke zelfs
in den Rijm invoert: maar ook in het spellen zeer slordig, en
zichzelven zeer ongelijk is, ook omtrent dat stuk, over hetwelke hij
zich vermeet een Berecht te willen geven: want dan zegge hij eens
Karen Troon, dan eens haere toehoorders, dan eens hun rollen
.0e/en, dan eens rol spellen, nu eens al speelende, dan wederom
onder het spelen, nu eens parlen, dan eens perlen; beneven die
lamme verrekkinge, daarmede de woorden buiten hare kracht getrokken worden, als in Vollek voor Volk, voiles/ voor volgt, errefpand voor erfpand, daar het Dichters verlof schandlijk misbruikt
wordt, en andere slordigheden meer, die ik met goede redenen
zoude konnen toonen misspellingen te zijn. Daarom konnen wij op
zijn Berecht niet gerust zijn. Zoo ongestadig als hij is in zijn
Godsdienstigheid, zoo ongestadig is hij ook in zijn schrijven ; wat
vastigheid zal men van zulken wispelturigen Weerhaan verwachten ?
Het staat kwalijk wanneer iemand zelfs schuldig is aan hetgeen
dat hij in anderen berispt.
Doch dat wij niet zouden schijnen zijn Berecht te verwerpen
om des Berechters wille, laat ons zien hoe dat hij ons berecht.
Hij noemt de verdubbelinge van de klinkletteren een nieuwe misspellinge, en oordeelt dezelve een gansch ongerijmde, overtollige
misspellinge, een walcelijke verdubbelinge, een Wilde woestheid, een
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aanstootelijke klippe van misselijke misspellinge, een inktvlak in
onze boeken. Een kort Berecht met lange scheldwoorden, doch met
weinig pit van wijsheid gestoffeerd. Gij moet weten, dat dit alles
wel in een losse reden, zonder maat of rijm gezeid wordt, evenwel van een Rijmer, die hare fraaiigheid stellen in verbloemde
verdichtede manieren van spreken, die gij naar zijn eigen Berecht,
niet al te neuswijs moet siften. Zij zijn niet gewend op een Kerfstok te spreken. Immers Vondelen niet, wanneer hij zijn penne in
galle gedoopt heeft, om hetgene dat hem niet smaakt met een
schampere bitterheid anderen walgelijk te maken, daar weet zijn
schrandere geest heele schoten van stinkende bloempjes uit te
strooien, die nog ruiken naar den grond daarop zij gewassen zijn.
Dat de verdubbelinge van de klinkletteren in 't geheel een nieuwe
spellinge zoude zijn, is zoo valsch dat onze Taal nooit gesproken
noch geschreven is, noch worden kan zonder zulke verdubbelinge:
maar is dat een nieuwigheid dat men ze gebruikt daar ze loos/
juist niet hebben wil, zoo moet hij ons eerst opgeven, in wat
woorden dat men ze moet gebruiken en in welke niet, en de reden
waarom, en dan zal men uit geachtede schrijvers bezien wiens
gewoonte nieuwer of ouder is. Het is genoeg bekend, dat daar
omtrent nooit geen eenparigheid is onderhouden geweest, ook bij
Vondelen zelfs niet. Is dat nieuwigheid, dat men de oude lossigheid op een vasten voet zoekt te brengen? en mag men geen
nieuwigheid invoeren ? Wie heeft Vondelen verlof gegeven om zulk
een maniere van spellen te beginnen, als in Persoonaedjen langkkeit, dat ik (mijns wetens) noch bij niemand gezien hebbe? Het
gezag van den Hooggeleerden en wijdvermaarden Heer Vossius,
geldt bij ons meer dan van tien Vondelens ; ons is ook wel bekend dat zijne Waarde een groot gedeelte van zijnen roem gesteld, en ook verkregen heeft in den grond van de voornaamste
Hoofdtalen te onderzoeken, en letterkonstige onderwijzen daarvan
te maken: maar of zijne E iet op onze Moedertale gedaan heeft,
weet ik niet; heeft hij zijn oordeel over eenige dingen mondeling
gezeid, dat hebbe ik niet gehoord, veel weiniger de redenen waarmede hij zulken oordeel heeft bekleed, en misschien de Heer
Vossius ook niet de redenen van diegenen, die anders gevoelen:
Zoodat dat niet genoeg is om ons een wet te stellen, veel weiniger
het verschillende oordeel als een mismaakt wanschepsel zoo te
verfoeien en weg te werpen.
Nochtans meent hij gelijk te hebben, omdat deze versche verdubbelinge strijdt tegen den voorgang der Ilebreen, Grieken, .Latijnen,

Italianen, S.panjaarden, Franschen, Hoogduitschen en andere tongen.
Wanneer gij den Man met zulke stijve kaken hoort spreken, zoudt
gij niet meenen dat hij de geheimenissen van alle Talen doorkropen hadde, daar hij ze misschien nauwlijks aan den dorpel
begroet heeft? Alhoewel ik nochtans geloove dat hij van eenige
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Talen beter kennisse heeft, dan van zijn driederhande reien, en
negenvoudige orden der Engelen, van de ambten en diensten, die
zij in den Hemel of op der aarde verrichten, (die hij nochtans
zeer meesterlijk naar zijn believen onder hen uitdeelt) en van zijnen
gladden geslepenen driekantigen spiegel der Heilig-er Drieeeni:gheid.
Maar wat komt dat bier te pas ? Zoo zeker als het is dat er zijn
eenige gemeene gronden van alle Talen: zoo zeker is het ook, dat
elke Taal iet bijzonders heeft, waardoor zij van alle andere Talen
wordt onderscheiden, en elke Tale te willen buigen naar het voorbeeld van anderen, ware de Talen, die God gescheiden heeft,
wederom te vermengen, hetwelke ik Vondelen geve te doen. Dat
ook andere Talen deze verdubbelinge der klinkeren niet gebruiken,
hebbe ik wel geweten, en ook in mijne Aanmerkingen gezeid, eer
het van Vondelen gezeid is: maar met wat redenen zal hij bewijzen, dat wij even daarin haren voorgang moeten volgen. Wij
hebben met de Hebreen gemeen, dat onze woorden hebben hare
wortelletteren, waaraan haar oorsprong kan gekend worden, en
hare dienstbare letteren, die zij in de buiginge of veranderinge
aannemen of wegwerpen. Met de Grieken, dat wij zeer lichtelijk
verscheiden woorden konnen aan elkanderen koppelen. Met de
Latijnen hebben wij onze verscheidene getallen van eenvoud en
meervoud, de wijzen en tijden der werkwoorden. Met de Italianen,
Spanjaarden en Franschen hebben wij weinig gevallen in de naamwoorden. Met de Hoogduitschen hebben wij bijna onze geheele
Tale gemeen : maar wie derf zeggen dat wij in alle dingen met
hen moeten overeenkomen ? Vondelen weet zelfs wel beter. Hij
wil nochtans dat zij ons in de verdubbelinge van de Klinkletteren
zullen den voet zetten. En zullen wij daarin naar zijn pijpen
moeten dansen, zoo moet hij ons tot vermijdinge van de verdubbelinge der klinkeren, met de Hebreen geven vijf lange, vijf korte
en nog twee onvolmaakte klinkeren. Met de Grieken twee dubbele
of lange klinkeren ?I en w, die hij dan eerst zal moeten gieten,
en van gansch Nederland doen aannemen, en dan zullen wij de
verdubbelinge zoo wel konnen missen als de voornoemde Talen.
Moeten wij de Latijnen volgen, zoo moet hij tot behulp van de
jonge Rijmers maken een geheel Schatboek van alle woorden,
daar men zien kan waar de klinkers kort of fang zijn, en nog zal
hij de verdubbelinge in 't geheel niet konnen ontberen zonder
onze Tale geweld aan te doen. Zullen wij het houden met de
Hoogduitschen, zoo zal hij moeten schrijven dar, herr, rat en
niet daer, heer, raed. En opdat wij van die laatste Talen vrijelijk
ons gevoelen zeggen, wij oordeelen dat het meer een gebrek is
dan een volmaaktheid dat ze de verdubbelinge der klinkeren ontberen, daar zij geen andere behulp hebben om dat gebrek te vervullen, gelijk wel de Hebreen en Grieken, daarvan (hoop ik) is
dan ook genoeg gezeid.
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Maar Vondelen heeft nog een ander zwarigheid, die hem bij
zijn oude slordigheid doet blijven, dat is, omdat men lien voet van
verdubbelen volgende, evenwel blijit de twijfelachtigheid van de

kortheid of langheid des klanks des Syllabe of lettergrej5e, in een
ongelijk grooter getal van woorden. Ik kan mij niet genoeg verwonderen dat Vondelen, zulk een vermaard Rijmer, die zijnen
naam door zijne gedichten, aan zoovele Grooten, ook aan den
Keizer van Rome, heeft bekend gemaakt, en van zijne verwonderaars schier gehouden wordt als een Phoenix van onzen tijd, zulk
een plompe onwetendheid betoont omtrent den klank en de maat,
het voornaamste stuk daar den Rijmers op te letten staat. Weet
hij niet, dat er een groot onderscheid is tusschen den toeklank,
en maat der lettergrepen, laat hij dat nog leeren van de Grieksche tale, die hem den oorsprong van zijn Bokkesang geleerd
heeft; die zal hem in datzelve woord TgotrOtoe toonen dat een
korte klinker somtijds verheven, en een lange verdoofd wordt, die
nochtans in hare maatdichten, naar haren aard, niet naar den
toeklank lang of kort gerekend worden, en dat heeft onze taal
met de Grieksche zeer gemeen, gelijk Vondelen, indien hij niet
blind is, wel zien kan, als in wetten en heeten is de toeklank in
het eerste bevatsel, daar nochtans het eene kort en het andere
lang is. In gewis en bewijs is de toeklank in het laatste, nochtans het een kort, het ander lang, niet van den toeklank, maar
van den klinker, die in het eene enkel, in het andere dubbel is.
Hij mag zich ook wel schamen te zeggen, dat bij de verdubbelinge der klinkeren nog eenige twiffelachtigheid He. 't Is waar,
dat in de slordige spellinge van Vondelen is en blijft groote
twijfelachtigheid, die hij, noch zijne navolgers in der eeuwigheid
niet zullen konnen wegnemen, gelijk in zegenen en gelezen, bevel
en gavel, en in een ongelijk grooter getal van woorden te zien is:
maar in de verdubbelinge der klinkeren, blijft geen twijfelachtigheid met alien, de enkele klinkers blijven altijd kort, de dubbele
altijd lang,met die uitzonderinge hiervoren gemeid. En opdat
Vondelen niet zoude roemen, dat wij met zijne uitvluchten geen
raad wisten, zoo zullen wij op dezelve bescheidenlijk antwoorden.
Het eerste is afgaan, dat is een gemeene wet voor alle zulke
woorden, die uit twee lettergrepen bestaan, die elk een woord zijn
op zichzelven, daar is de toeklank altijd in het eerste bevatsel,
of het kort of lang is, als in weerhaan, gasthuis ; uitgezonderd
eenige weinige bij woorden, als in voorwaar, bijkans, eerlang, en
diergelijke. Beerin staat ook onder een gemeene en vaste wet, die
alle vrouwelijke ambtwoorden, die met in eindigen, den toeklank
geeft in het laatste, of dan die woorden uit twee of meer bevatselen bestaan, en hoe die voorste bevatselen gesteld zijn, als
boerin, gemaalin, Keizerin, alhoewel men onder verbeteringe behoort te schrijven, beerinn, om het gevolg; men zegt niet beerinen,
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maar beerinnen, gelijk Vondelen zoo spelt het mann. Het laatste
is een woord van drie lange bevatselen, Koopvaardij, welke zeer

zelden voorkomen, maar hoe veel dat er van zulken slag zijn, die
staan al te zamen onder deze wet, dat ze den toeklank werpen
op het laatste, als hoovaardij. Daar ziet gij dat het vaste gronden
heeft, dat Vondelen meint twijfelachtigheid te wezen. En ik houde
het daarvoor dat Vondelen geen twijfelachtigheid zal konnen voorwerpen, die wij niet onder een zekere wet zouden konnen brengen,
of ten minste met eenige uitneminge, dat in alle spraakkonsten
geoorloofd is, nulla regula sine exceptione.
Zelden is een wet zoo vast,
Daar niet wat te zeggen past.
Maar genomen wij konden overal geen reden van geven, en daar
bleef nog eenige twijfelachtigheid bij de verdubbelinge. Vondelen
bekent zelfs, dat zijne spellinge niet gelukkiger is. Wat reden heeft
hij dan am eens anders gewoonte zoo schamper uit te schelden,
daar de zijne niet beter, maar veel slimmer is?
Het ware dan meer eer geweest voor Vondelen, indien hij
zijnen Lucifer in de Helle hadde laten blijven, dan dat hij zich
zoo laatdunkende hadde gesteken in dingen, daar hij geen kennisse van heeft. Doch ik hope, dat de Spokerije van Lucifers val
een voorspook is van zijnen eigenen val, wanneer de menschen
(ziende zijne ijdele vermetelheid), een walginge van zulk een stinkend aas zullen krijgen. En God doe hem die genade, dat hij,
gevallen zijnde, door een ware boetvaardigheid mag opstaan, eerdat hij ten eenenmaal vervalle bij zijnen Lucifer in de onderste
Helle, in de vlamme van het onuitblusschelijk vier. Dat hem de
goede God daarvoor bewaren veil, gunne en wensch ik hem van
herten.
PETRUS LEUPENIUS.

R. 3o. Petrus Leupenius was predikant te Amsterdam. Hij moet blijkens
de inschrijving in het Album Studiosorum van Leiden omstreeks 1608 aldaar

geboren zijn. In 1633 werd hij beroepen tot eerste predikant te 's-Hertogenbosch en ging van daar in 1637 naar Hattem. Hij werd 3o Januari 1642
bevestigd te Amsterdam, waar hij 15 Januari 1670 stierf. Hij ondertrouwde
II Januari 1634 te Leiden met Sara Becouw.
In 1653 had hij uitgegeven: Aanmerkingen op de Nederduitsche taale,
8o blz. kl. 80 . Hiertegen schreef Vondel zijn Berecht en als antwoord daarop
volgde bovenstaand
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KNIP-ZANG.
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Unip-34ng.
TOON :

Laura zat laatst aan de Beek.
I.

R

5

Ozemond die lag en sliep,

Blies Violen uit haar lippen;
Pan die zag 't, en ijlings liep
Zoetjes op haar borstje knippen;
Mits dat hij zijn duim liet slippen,
Viel een Beez' van 't Moerelof;
Die 't recht op haar boezem mikte ;
Dies hij riep (want hij verschrikte)
Ach, ach, ach I de speen is of.
P. C.

HOOFT .

II.
I0

I5

Rozemond zag op, en riep,
Met de dood op hare lippen,
Toen de wang haar verf verschiep,
Boksvoet, wat bediedt dit knippen?
Zoek in wouden en op klippen
Andre jacht en Minnestof,
Zonder onzen slaap te steuren.
Mag ons dan geen rust gebeuren?
Och, och, och, dit is te grof.
J. v. VONDEL.

III.
20

25

Rozemond waarom geweend,
Riep de Satyr, of verschrokken?
't Was zoo kwalijk niet gemeend,
Zoete Engel, 't is maar jokken.
Wie en zoudt ge zoo niet lokken ?
'k Zag uw naakten boezem vast,
Kleed en sluier afgesmeten;
Knip eens, docht ik, 'k zal haast weten
Of het sneeuw is, of albast.
L.

SANDERUS.
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KNIP-ZANG.
IV.

30

35

Of ik sneeuw ben of albast,
Raakt u weinig, riep zij, booze,
Geile, en onbeschofte gast ;
En zeeg neder, na het loozen
Van een zuchtje, in de Rozen
Als een roerloos Marmerbeeld.
Och! zei Pan, komt dit van knippen?
En hij drukte haar mond en lippen.
Wond een knipje, een kusje heelt.
P. DUBBELS.
V.

Neen, u kusjes heelen niet;
Weg met uwe Satyrs lippen,
Honingdief, die 't Woud doorspiedt,
40Staag om Nimfjes te be-knippen,
Zoo in Bosschen, als op Klippen,
Of in Rotsen hart van steen.
Ach, Diana, leen u ooren,
Dat mijn Lief zijn Bruid mag hooren,
Och, och, och 1 waar zal 't nog been ?
45
T. ASSELYN.
VI.

50

Wijl dus Rozemondje riep,
Met Roos-verve-looze lippen,
Dreef Diaan' (dat ijlings liep)
Dit geklag langs Berg en klippen,
Tot het Damons' oor kon kippen,
Die zoo borst door drek en stof,
Dat hij in zijn aim schier stikte;
Dus hem 't Knip-gerucht verschrikte,
En 't och och-geluid te grof.
D. QUESTIERS.

VII.
55

60

Met hem Rozemondje zag,
Deed de blijdschap weer de Roze,
Door een zoet' en lieven lach,
Op besturven kaakjes bloze;
Damon, hindert deze booze,
Riep ze, die mij heeft bekipt.
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Maar hij kon geen Godheid hind'ren;
Dies, wijl zij haar hoop zag mind'ren,
Riep : och, och, ik ben be-knipt!
G. VERBIEST.
VIII.
65

70

Echter Pan die nam de vlucht,
Lachte, knipte, en wipte 't startje,
Schaterde in de dunne lucht,
Om zijn geile minnepartje.
Rozemondje, zoete hartje,
(Zeide Damon) leer hier naar
Altijd d'eenzaamheid verachten;
Pan derf knippen en verkrachten,
Eenzaam zijn is vol gevaar.
H. ZWEERS.
IX.

75

8o

Wijl dus Rozemondje spreekt
Met haar Damon, de gezwinde
Pan hem inderijl versteekt
Achter dichtgevlochten Linden,
Daar hij loert om weer te vinden.
Die hij slapend had ge-knipt,
Toen Diana, juist uit jagen,
Had aan Damon 't nare klagen
Toegebracht , maar nu ontglipt.
CATHARINA VERWERS.

X.

85

Baart het knippen zulk gebaar ?
Spaart Pan, onder 't groen verborgen,
'k Zweer, ik heb mijn wil van haar,
Eer dat mij ontgaat dees' morgen,
Doch hij meende te verworgen,
(Als hij vierig met een wip
Rozemonde wilde vangen)
Want hij bleef in Dorens hangen;
't ZCnippen bracht hem in de knip.
J. LEMMERS.
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95

KNIP-ZANG.

XI.
Pan, vol smart en pijn, die riep:
Zijn dit straffen voor mijn knippen?
Mits dees' Dorens mij zoo diep
Steken in mijn mond en lippen :
'k Zweer zij zal mij niet ontslippen
Schoon een knit mij baart dees' smart,
'k Zal ze echter eens verraden,
Als zij zich weer zal gaan baden ;
Want in knit -lust leeft mij 't hart.
CATHARINA QUESTIERS.

XII.

Rozemond van spijt bezweet,
En nog moeilijk om dat knippen,
Liet vooreerst haar opperkleed,
Eindelijk haar onderslippen,
Van haar naakte leden glippen;
105 Daarop is ze zonder schroom
In den frisschen vloed gevallen,
Die zijn weerzijds groene wallen
Laaft en lekt met zachten stroom.
100

DEKKER.

XIII.
I IO

115

Pan die volgt in 't water haar,
Om die schoone te be-knippen.
Rozemondje, vol gevaar,
Riep met half-besturven lippen,
0 gij, Satyr, wilt vrij slippen !
Kom, Diana, met uw stoet,
Met uw Nimfjes en Godinnen,
Help dees Knippert overwinnen,
En mij dezen bijstand doet!
GOUDINA VAN WEERT.

AANHANGSEL.
XIV.

120

Diaan met haar Stoet niet sliep,
Op 't geklag van Rozelippen,
Schort haar Jachtkleed op, en liep
Om den Boksvoet te be-knippen.
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125

445

Pan, haar ziende, dacht 't ontslippen,
Vloog door water, bieze, en lof,
Maar gevangen riep hij, 'k mikte
Slechts uit kortswijl, wel verschrikte
Rozemondje bier dus of?
G.

V. EEKHOUTS.

XV.

130

135

Is dit kortswijl, snoode Guit,
(Zei Diaan) dat gij dees' schoone,
Zoo verbaasd maakt door 't geluid,
Van uw geile Knippers tonen :
'k Zal uw 't knippen zoo beloonen,
Dat gij 't wel verzweren zult ;
Komt dan tza Gespelen samen,
Laat ons nu een straf beramen,
Naar verdiensten van zijn schuld.
MARIA MASSA.

XVI.

1 40

Wat beramen! valt maar an,
Lustig an het Netels plukken,
(Zei Diaan) en slaat hem dan
d'Onbeschofte hued an stukken;
Wil hem Baard en Staart ontrukken,
Eer ik zelf mijn hand uitstrekk' ;
Vat den Knipper bij zijn ooren,
Al zijn smeeken is verloren,
Smijt den Boksvoet in den drek.
I. MASSA.
XVII.

145

150

Wel! daar leit hij (riep de Stoet),
In den drekpoel, tot zijn ooren!
Zoo dien geilen Geite-voet,
Hier niet kome to versmoren,
Mag hij, als hem lust bekore,
Weer wel komen (sprak Diaan..)
Maar men zal hem, voor het KnOpen,
Dus betalen en bekippen,
Ha! ha! ha! kom, laat ons gaan.
FRANCOIS SNELLINX.
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KNIP-ZANG.
XVIII.

155

160

Druipend kwam de Geitenbaard
Uit den Modderpoel gekropen,
Schuddend van zijn Kop en Staart
Slijk en kroos: riep, half verzopen,
Foei! een Knip dus te bekoopen ?
Beet schuimbekkend op zijn lip,
En zwoer haar eens adrs te Knip pen
Onder (wederstaand haar slippen)
In Moer Venus' Knip-Spels Knip.
W. SCHELLINKS.

SLOT VAN DEN KNIP-ZANG.

165

170

Laat het kostelijkst van al
U niet reukeloos ontslippen,
Dat 's de tijd, die snel gaat slippen,
Zonder dat hij keeren zal.
Och! hoe dun is dit getal,
Dat zijn uren meet bij stippen,
Eer de dood den draad komt knippen
Van hun leven onverwacht,
Meest verloren, minst geacht.
J. V. VONDEL.

VOOR DE LAATDUNKENDE KNIPPERS EN KNIPSTERS.

I.
Lrooft, o ! hoofd van alle hoofden,

5

Hooft, die ieder schrijft van pas,
Wie zag ooit, die u beroofden
Van de prijzen van Parnas?
Niemand niet: want zelfs de Goden
Deizen voor uw groot vernuft:
Wie zou u tot schrijven nooden,
Daar gij zelfs de GoOn verbluft.

XC. Kermis- gift. Deze gedichten van J. D. Klijn zijn een soort van
weerslag op de hierboven afgedrukte gedichten en zijn in den bundel, waaruit zij zijn overgenomen, geplaatst tegenover de andere gedichten.
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20

25

30

35

40

II.
En nu komen deze dichters
Die hier knippen op uw toon;
Jonge Spreeuwen, teere wichters,
Steken naar de GoOn haar kroon,
'k 'Lai der hier gaan zestien tellen.
Vondel ik er buiten laat:
Want die zal het oordeel vellen;
Mits hij alle ding verstaat.
III.
Ach! hoe was ik daar verschrokken;
Mits ik sneeuw greep voor albast.
Wel! Sanderus, 't schijnt wel jokken,
Hoe komt gij aan 't knippen vast?
Doch jij weet te componeeren
Of je 't altijd hadt gedaan:
Wat mag daar 't Konvent wel leeren,
Daar de Paap zoo voor moet gaan?
IV.
Wie komt hier deez' zang verrijken?
't Is Spe vivo, hoop baart troost ,
Dees zal wis de Lauwren strijken;
Want de man komt uit het oost.
Zou hij dan geen prijs genieten?
Pieter, neen, die is 't waard,
'k Loof de Goon hem Rijm in gieten:
Want hij nergens Rijm en spaart.
V.
Rozemond, ai! sluit uw lippen;
Waartoe zal dit kiagen zijn?
Asselijn zal u niet knippen ;
Neen, de knecht is al te fijn;
Maar hij tracht de kroon te winnen:
Want de winst valt hier gemeen.
Wel! wat mag dees' nar beginnen?
Och, och, och ! waar zal 'I nog keen.
VI.
Maak ruim-baan, hier komt de Knipper
Daar ik lang van heb gezeid.
Rolla! neen, dat is de stipper
Op de Damsche Appelmeid ;
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Die hij vleide met een praatje,
Totdat zij kreeg van zijn kruid :
Binnen 't jaar was David taatje;
Want Questiertje most er uit.
VII.
Maar Verbiest, die ook een giest„ is,
Zoo hij meent, in Poezij,
Maar ik weet dat hij de meest„ is
In de ronde vrijerij ;
Daarom houdt hij veel van 't knippen:
Want hij 't knOpen daaglijks zoekt,
An je zou hij wel bekippen ;
Maar zijn scheen is nog bedoekt.
VIII.
Knippers, staakt nu vrij uw knippen,
Hier wordt u de krans geroofd;
Zweers en zal hij niet ontslippen,
'k Meen de kat van 't kind zijn hoofd,
Daar zijn zinnen meest op Malen,
Met het krom verminkte plat,
Most het Zijtje lest betalen
Op een Konjaksch Voeder-vat.
IX.
Wat of 't langer nog zal wezen!
Nieuwenhof, dit dunkt men vreemd,
Kan je nu geen Mans belezen,
Dat je teere Vrouwen neemt?
Maar jij weet al haar gedachten,
En dat zij het best verstaan;
't KniNen is daar zij naar trachten,
Daarom spraakt gij Verwers aan.
X.
Wie komt ginds, zoo barsch aan strijken
Met zijn Knift-vaars in 't verschiet ?
Pan zal zeker licht bezwijken,
_Lemurs, als hij jou maar ziet;
Daarom knipt niet, maar wilt denken.
Dat je ook een prijs zijt waard:
Boksvoet zal je ook wat schenken,
Al was 't onderst' van zijn staakt.
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90
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100
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XL
Maar Katrijn, die teere Joffer,
Die mee voor geen KnOpers wijkt,
Brengt meer hoofds, als Hooft, ten offer,
Wat haar hoofd wel dubbel lijkt.
Daarom hoeft zij niet te deizen;
Want zij hier de beste tart;
Doch haar knippen moet ik prijzen :
Want in 't knippen leeft haar 'I hart.
XII,
Nog geen knipper zei ik gekker
Als dees' sul, die alles weet,
Dat is onze Monsieur Dekker,
Mee vermaard voor een Poeet ;
Niet als Rijm rolt van zijn lippen,
leder woord is schier een vaars,
En om dit gemarteld knippen
Leeft hij in eens anders laars.
XIII.
Bijstand zal u wel geschieden,
Ai, Mejiiffer, hots maar moed ;
Wilt doch voor geen Knippers vlieden,
Maagden doen het knippen goed.
Ach ! Diana, wil haar hooren,
Niet als knippen zij begeert:
Laat een KnOper haar bekoren,
Want Goudina is het Weert.
X IV.
Duurt dit knippen nog al langer,
Wat zoo is 't al te lang
Eekhouts, hoe! ben jij d'aanhanger
Van dit malle knippezan,g1
Wel ! hoe kom je dus verwilderd ?
Doch je knip is wel gerooid ;
Maar meest als je Truitje schildert,
En haar op je Ezel. . . . knipt.
XV.
Maria Massa, die zoo aardig,
Ons het knippen hier vertoont;

VONDEL VI.
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115

Niet als knippen zijt gij waardig;
Met een knip dient gij geloond.
't Knippen opent hart en lippen ;
Wie wordt nog van u bekipt ?
Ach! hoe vroolijk zal hij knippen,
Die gij, knippend, eens be-knipt.

120

XVI.

Massa, wil je ook niet schamen;
Neen bijget, kni, lustig an;
125

Wilt u eerst tedeeg beramen,
Zei Diaan', en slaat hem dan;
Zoo zult gij Pan wel bekippen,
Wis raakt hij dan in den drek,
Maar de guit lacht om het knippen;
En hij roept: alweer een gek.
XVII.

130

135

_Francois Snellinx, die kan dichten,
Dat's een Knipper die het mient;
Want hij wil voor niemand zwichten,
Dat hij hier het meest verdient;
Maar wat zal men best bedenken
Voor zijn welverdiende loon?
'k Weet hem anders niet te schenken,
Als de Satyrs baard en kroon.
XVIII.

140

Dit is 't puikje van de Snaken!
Wie zoekt Schellinks als om vreugd!
Hij kan Kalf en Vaarzen maken :
'k Meen het Keizer nog wel heugt.
Maar doen kost Sis sou met knippen,
Mits de wijn hem had gevat,
Liet hij de gezondheid slippen ;
Want zijn tong wierd al te glad.
SLOT VAN DE KERMIS-GIFT.

145

Vrinden, hier hebt gij 't nu al,
Dat mijn Pen zich liet ontslippen;
Knippend is de tijd gaan glippen,
Dat berouwt mij boven al:
Och! hoe faats is dit getal;
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'k Wensch dat zij in Baartje stippen
Die haar tijd verdoen met knippen,
Zoo komt loon niet onverwacht ;
Meest laatdunkend, minst geacht.
I. D. KLIJN.
BESLUIT AAN AL DE KNIP-RYMERS.

't Za Knippers knipt voor mij, wiji 'k van geen KniAtien hott.
Wij maken 't licht kamp op, ik Knipstaart weer voor jou.
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Op het tafelzilver van Christof Bernard (165o)
132
Op den geboeiden Leeuw (1650)
134
Op den ontboeiden Leeuw (1650)
134
De deugdrijke Jonkvrouwe Garbrecht Hooft (165o)
134
135
Op den koperen aardkloot (?)
136
Op Blekers Danae (?)
Martiaals bijschrift voor M. Cicero (?)
137
Bijschrift voor Daniel Zegers (?)
137
Gesprek op den Leeuw door Livius van Leiden geschilderd (?)
138
Op Koningin Christine (?)
139
139
Op Paltsgraaf Karel Gustaaf (?)
Op den Heer Joost Buick (?)
140
Op mijn print door Luvius van Leiden (?)
140
Op Diedrik Zweling (?)
141
Op joffer Anna Hinlopen (?)
141
De vierbaak van Ignatius Lojola (?)
142
De zerk van Henrik Goltzius (?)
143
Op Flaccus Maro (?)
145
Op den dooden Leander (?)
146
Op een Italiaansche schilderij van Susanne (?)
146
In het stamboek van Godefried Hegenits (?)
148
Op den wachttoren binnen Utrecht (?)
148
Op d' uitvaart van Jakob Vlieger (April 1651)
149
Op de afbeelding van Jacob Vlieger (1651)
149
Ter bruiloft van Sybrant Kamay en Maria Koppesen (Mei 1651) 150
De Leeuw aan band Voor David Leeuw en Cornelia Hooft (Mei 1651) 15o
Bisschoppelijke staatsie der E. Heeren Karolus en Andreas (Augustus 1650
153
156
Op een gekleurd wassen beeld (1651)
157
Op een marmeren beeld van Koning David (December 1651)
Op d' afbeeldinge van Frederik, erve to Noorwegen (050
157
158
Geboortekrans, den Heer Michiel le Blon opgezet (1651)
Op de afbeeldinge van Diedrik van Os (1651)
159
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Ter staatsie van Jonkvrouw D. N. (1651)
159
Engeleburg in den rouw, over den Heer Andries Bicker (Juni 1652) 161
162
Op het verbranden van 't Stadhuis van Amsterdam (Juli 1652)
Het orgel in den rouw over Mr. Diedrik Zweling (September 1652) 165
167
Op d' afbeeldinge van Susanna van Baerle (September 1652)
167
Lijkstaatsie van den Heere Leonardus Marius (October 1652)
169
Op den Heer Leonardus Marius (October 1652)
169
Ander op denzelfde (October 1652)
170
Op den Heere Leonardus Marius (October 1652)
170
Op de afbeelding van Willem van der Zande (October 1652)
De hoogtijd van Marten Looten en Christina Rutgers (November 1652) 17o
173
Eeuwgetij van Franciscus Xaverius (December 1652)
178
Op den eerwaardigen Heer Mr. Joan de Meer (Februari 1652)
178
Op Adriaan Motman (1652)
Op den Edipus of teekentolk van Athanasius Kircher (1652)
179
Jaargetijde van Michiel le Blon (1652) 184
Vrije zeevaart onder de vlagge van Marten Harpertsz. Tromp (Maart 1653) 185
Scheepskroon, behaald in den scheepstrijd bij Livorne, door Joan van
187
Galen (Maart 1653)
191
Ter lijkstaatsie van Joan van Galen (April 1653)
192
Grafschrift op denzelfde (April 1653)
De bruiloft van Jakob Hinlopen Thymensz. en Ursula van Bergen
(Mei 1653)
193
Muziek ter bruiloft van Joan Papenbroek en Maria Koek (Juni 1653) 195
196
Uitvaart van wijlen Marten Harpertsz. Tromp (Augustus 1653)
Ter gedachtenis van Marten Harpertsz. Tromp (Augustus 1653)
199
199
Op de afbeelding van Marten Harpertsz, Tromp (Augustus 1653)
200
Op Marten Harpertsz. Tromp (Augustus 1653)
200
Op Mr. Steven Kracht (Juni 1653)
201
Aan de kunstgenooten van Sint-Lukas (November 1653)
203
Afbeeldinge van Christine van Zweden (1653)
205
Op dezelfde
207
Op de koningin Christina (1653)
207
Op mijne schilderij, toen Govert Flinck mij uitschilderde (1653)
208
Afbeeldinge van den Heere P. Charles Couvrechef (1653)
209
Op de afbeeldinge van Karel Stuart den tweede (1653)
209
Op den Heere Andreas Dionyszoon Winius (1653)
21I
Brief aan Bertholdus Nieuhusius (1653)
214
Op de afbeeldinge van Johanna Gray (?)
215
Op de afbeeldinge van Mas' Anjello (?)
216
Lucifer. Treurspel (Januari 1654)
216
Inleiding
218
Opdracht aan Ferdinandus den Derde
220
Op de afbeeldinge van Ferdinandus den Derde
220
Berecht aan alle kunstgenooten
227
Inhoud
228
Personagien
229
Het eerste bedrijf
240
Het tweede bedrijf
255
Het derde bedrijf
275
Het vierde bedrijf
287
Het vijfde bedrijf
301
Moyses gezang (1654?)
306
Het geloofsteeken der apostelen (1654?)
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Het gebed des Heeren (1654?)
Noodig berecht over de nieuwe Nederduitsche misspellinge (1654)
Op Wittewrongel (Februari 1654)
Uitvaart van Orfeus (Februari 1654)
Speelstrijd van Apollo en Pan (Februari 1654)
Protecteur Weerwolf (Januari 1654)
Op de afbeeldinge van Gerardus Hulft (April 1654)
Op den tafelkrans van Geraert Hulft (April 1654)
Op het vertrek van Geraert Hulft (April 1654)
Op den afstand der krone en het reizen van Koninginne Christine (Juli 1654)
Op het overlijden van Axel Oxenstern (September 1654)
Inwijdinge der Schilderkunste (October 1654)
Op het onweder van 's Lands Bussekruit to Delft (December 1654)
Eenzame aandacht in de vasten (1654)
Gethsemane of Engeletroost (1654)
Ecce Homo (1654)
Lofzang van Sinte Agnes (1654)
Lofzang van Sinte Clara (1654)
Op de wijdvermaarde zeestad Hoorn (1654)
Ter inwijdinge van Gerardus van Westrenen (Mei 1654)
Knip-zang (1654)
Slot van den Knip-zang (1655)

Op het marmerbeeld van Joan Huidekooper (1654)

307
309
310
310
3t8
324
325
326
329

331
333
334
335
337
340
343

346
348
350
351
353
354

354

Op de kunstige teekeningen en bootseersels van Cath. Questiers (1654) 355
356
Ter bruiloft van Joan de Witt en Wendela Bickers (Februari 1655)
Klinkdicht voor de keur van Alexander VII (April 1655)
359
36o
Op het inwijden van Alexander VII (April 1655)
Ter bruiloft van A. Hellemans Hooft en M. van der Houve (Mei 1655) 363
366
Ter bruiloft van Joan Six en Margarite Tulp (Juli 1655)
369
Inwijdinge van het Stadhuis t' Amsterdam (Augustus 1655)
Op den Amsterdamschen gedenkpenning (Augustus 1655)
407
Machtige nering
408
408
Op de Wapenkroon van Amsterdam (Augustus 1655)
410
Aan de doorluchtigste heerschappije van Venetie (1655)
410
Op de Heelkunst van dr. P. Barbette
412
Aan mijne afbeeldinge, door Govert Flinck geschilderd
Ondergang van Troje (1655).
Den Edelen Heere Peter Hooft de Graef enz.
414
Aan denzelven Heer
417
421
Nereus' voorspellinge op den ondergang van Troje
Bijlagen.
Op Joost van Vondels gruwelspel
427
Tegen Vondels Lucifer
430
Op de titelplaat voor Lucifer
431
Aan J. v. Vondel
431
Naberecht
433
Knip-zang

Kermis-gift

441
446
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