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eijbe inaomote
VAN KONINGINNE

CHRISTINA MARIA ALEXANDRA'
TE ROME.
Zij KWAM VAN HET EINDE DER AARDE OM SALOMONS WIJSHEID TE HOOREN,
EN ZIET HIER IS MEER DAN SALOMON.

U zing ik van geen Noorlandsche Amazone,
Die Thetis' zoon, den dappren oorlogsheld,
In zijnen schild durf varen, op het veld
Voor Troje, om d'eer van een verwelkbre krone;

N

I. Koningin Christina, na afstand van de kroon gedaan en haar rijk verlaten te hebben, had op 3 November 1655, te Insburgh, openlijk belijdenis
van den Roomschen godsdienst gedaan, te welker gelegenheid zij, tevens,
bij haar naam, de namen aannam van Maria Alexandra, ter eere van de
Moedermaagd en van den regeerenden Paus. Niets was natuurlijker dan dat
zij nu ook verlangde, de hoofdstad der Katholieke wereld te bezoeken, aan
welk verlangen zij tegen het begin van December gevolg gaf, haar weg
nemende over Verona en Pesaro, Sinigaglia en Loretta, waar zij aan het
bekende Madonnabeeld, daar aanwezig, een prachtige kroon en schepter van
goud, met robijnen en diamanten omzet, vereerde. In de nabijheid van Rome
op den 'Eiden door twee Kardinalen, namens den Paus, met een luisterrijken stoet en een afdeeling der ruiterwacht ontmoet, trok zij met hen,
doch zonder plechtigheden en alsnog onder een streng incognito naar Rome,
waar zij op 't Vaticaan vertrekken vond voor haar in gereedheid gebracht
en bij den Paus werd ontvangen. Intusschen lag het noch in hare, noch in
's Pausen bedoeling, dat haar komst te Rome alzoo zonder eenig uiterlijk
gebaar zou afloopen. Op den 23 December in des Pausen koets gebracht
naar den zoogenaamden wijngaard van Paus Julius, buiten de stad gelegen,
en aldaar met Paus Alexander het middagmaal gebruikt hebbende, trok zij
van daar te paard naar de porta del popol o, waar zij verwelkomd werd
door den Kardinaal Barberini, aan 't hoofd van het geheele college der
Z ij k w a m, enz.: „De Koninginne van Scheba." Zie Matth. XII: 42. —
1. No orlandsche Amazon e: Penthesilea, de Koningin der Amazonen,
die Achilles bestreed. Het epitheton Noorlandsche is bijgevoegd om de vergelijking met Christina.
VONDEL VII,

I

2

5

i0

15

BLI JDE INKOMSTE VAN KONINGINNE CHRISTINA, ENZ.
Die zich gewende in sneeuw op 't ijs te draven,
De stroomen op te bijten met de bijl,
De borst afzette, en speer en boog en pijl
Hanteeren kon, ten trots van alle braven;
Het lust me nu Christine na te stappen,
Van daar de koa den steilen Noordbeer tergt,
Te treen door 't sneeuw van 't Italiaansch gebergt,
Tot Rome toe, en voor Sint-Peters trappen.
Eelmoedigheid van 't goede nooit veraardde :
Wat in zijn bloei en groeizaamheid bezwijk',
Deze is zichzelve alom doorgaans gelijk.
Een eedle vrucht getuigt, wat telg heur baarde.
De leeuwskracht kan men uit zijn klauwen merken,
De trek getuigt des zeilsteens geest en aard,
De proef de deugd van 't ridderlijke zwaard;

20

Elke oorzaak wordt ons kenbaar door haar werken.

Maar als Natuur, waar ze uitmunt, wordt bejegend
Van Gods Gend, den oorsprong van het goed,
Kardinalen, alien op kostelijk opgetoomde muilezels gezeten. Hierop deed
zij haar intocht, hebbende de Kardinalen Orsini en Costaguri aan hare zijde,
en voorafgegaan door een page, die kroon en schepter droeg, een vendel
kurassiers, eenige trompetters, de hoplieden der stadswijken en een stoet
van Romeinsche Edelen, en gevolgd door de burgerlijke ambtenaren, haar
hofstoet, gekleed in 't scharlaken, met goud geboord, een aantal Prinsen en
Hertogen, de Kardinalen Medici en Heffe, de Prinsen Panphili en Palestrino
en andere stafdragers en ceremoniemeesters van 's Pausen Huis, de auditeurs
van de Rota, de klerken van de Kamer, een tal Prelaten, en eindelijk de
koetsen der Koningin, der Kardinalen en andere aanzienlijken. Toen de
Koningin het kasteel Sint-Angelo voorbijreed, werd het geschut ter harer
eere herhaaldelijk gelost en schoten de lijfwachten, die aan beide zijden
der straat geschaard stonden, hun geweren af. Op deze wijze toog de stoet
naar de Sint-Pieterskerk, waar men afsteeg en Christina naar 't Vaticaan
geleidde tot voor den troon van den Paus, bij wien zij tot den voetkus
werd toegelaten, terwijl zij op Kerstdag daaraanvolgende het Sacrament der
bevestiging ontving.
7. De borst a fz e t t e: de Amazonen lieten zich de rechterborst afzetten, ten einde min belemmerd te wezen in haar bewegingen als zij den boog
spanden, en droegen haar naam daaraf. — 13. Lees: een edele inborst ontaardde nooit van het goede. — 15. Of de lof, van zichzelve altijd gelijk te
zijn gebleven, Christina zoo bijzonder toekomt, is vrij wel twijfelachtig.
Intusschen, wie haar „onbestendigheid" mocht hebben verweten, Vondel
zeker niet, die evenzeer langen tijd op 't stuk van godsdienst vrij wankelende geweest was. — 18, 19. Fraaie regels: de z eils te en wordt daaraan
gekend, dat hij de voorwerpen tot zich trek t, het z w a a r d, wanneer

men er de proef mede neemt.
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Dat zij bezit, dan springt ze in overvloed,
Gelijk een bron, die heele landen zegent.
25

30

35

Indien men hier zit om bewijs verlegen,
Christine alleen zet dezen grondsiag vast,
En wijst ons, wat een Christverlichte past,
Die verder ziet en oogen heeft gekregen.
De Hemel had haar tot de kroon gekoren,
Geschapen tot het erf van 's vaders Rijk,
Of liever tot drie schepters te gelijk,
En zulk een berg van lauwren haar beschoren.
Vernuft en geest van jongs op in haar blonken.
De lust tot kunst en letterwetenschap
En wijsheid holp haar aan den smaak van 't sap,
Door Plato mild den leerling toegeschonken.

De wijsheid van Egypters en Chaldeeuwen
Aan 't grijze Athene, en van Athene weer
Gereikt aan Rome, ontstak haar meer en meer,
40Om ga te slaan het spoor van 's werelds eeuwen.
De Wijsheid leert haar elk tot nut te leven,
Hoe 't vreedzaamst Rijk geen bloedige oorlog past,
Waarop zij heir op heir ontharrenast,
Belust Europe en elk den pais te geven.

45

50

55

Toen sloot de kroon van Zweden om haar vlechten,
En blonk, gelijk de Noordstar, op dit hoofd,
Met eenen glans, die diamant verdooft.
Men leerde uit haar den onderzaat berechten.
Men leerde uit haar de Majesteit bewaren
In eere, ontzag, en aanzien, te gelijk
Gevreesd, bemind en aangebeen in 't Rijk,
En buiten 't Rijk, zoo wijd haar zeilen varen.
Nog kan zooveel geluks haar niet vernoegen.
Zij voelt den slag der onruste in 't gemoed,
Die, nacht en dag, heur jaagt naar 't hoogste goed,
Dat 's menschen hart beschut voor 't eeuwig wroegen.

26. G r on d s lag: bier voor grondstelling. — 40. Versta : om zich in de
kennis der wereldgeschiedenis bekwaam te maken. — Doch vergelijk ook
vs. 113, volgg.
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60

Wat goed is dit ? Bestaat dit goed in schatten
Of wetenschap, of Staat en heerschappij,
Of eere en fame, of lichaams lekkernij,
En wellusten, en wat de zinnen vatten ?
Neen zeker, neen; die goedren zijn vergangbaar,
Verwelken, als de bloem, door hitte en rijp,
Vergaan, als rook ; een goed voor aardsch begrijp
En zinlijkheen bekoorlijk en ontvangbaar.

65 Het hoogste goed, dat weinigen ontvingen,
Bestaat in niet geschapens, maar alleen
In 't kennen van 't oneindig eenig Een,
Begin en eind van ons bespiegelingen.
70

De wetenschap, gevat bij d'eerste kloeken,
Bereikte dit, als met een vergezicht,
En zag 't, gelijk een vonk, gespat van 't licht,
Geholpen door Natuur en d'oudste boeken ;
Maar dieper dringt het oog in deze waarheid,
Als God, van God bekleed met sterflijkheid,

75
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Gods Zoon, den mensch naar 's menschen oorsprong leidt,
En voorlicht met zijn heiligheid en klaarheid.
Dees' Herder draagt het lam op hals en schouder
In zijnen stal, dat deerlijk liep verdwaald;
En als hij vaart in 't licht, dat eindloos straalt,
Beveelt zijn mond dees' zorg Gods Stedehouder;
De Sleutelmacht, die zestienhonderd jaren
Den Hemel sloot, en wederom ontsloot
Uit Karen stoel, elks vrijburg, daar in nood
Alle afgedwaalde in veiligheid vergdren.

85

90

Christine komt van boven dit to vatten :
Zij zweert terstond het Rijk der wereld af,
Verworpt heur zwaard en purper, kroon en staf,
En kiest, voor 't aardsch, den grootsten schat der schatten.
De rustige aard en moed, haar aangeboren,
Van 's Hemels Geest gedreven en verlicht,
Acht haat noch smaad en kiest, aan God verplicht,
Het beste deel, dat ooit werd uitgekoren.

84. Alle afgedwaalde: bier vorderde de taal afgedwaalden; doch
de maat verbood het.

BLI JDE INKOMSTE VAN KONINGINNE CHRISTINA, ENZ. 5

95

Gelijk ze in 't eerst haar geesten wist te scherpen,
Om in den top der heerschappij te staan,
Zoo lust het haar zich, stil en onderdaan,
Den stoel van God en Christus t'onderwerpen.

Men kan Gods dienst gebruiken of misbruiken,
Misbruiken, als men 't oog op 't wereldsch slaat,
En dees ons dient een stormleer, om naar staat
100 Te steigren, daar de vroomsten dikwijls duiken.
De Godsdienst wordt gebruikt naar Gods behagen,
Wanneer men Hem met kennisse eert en dient;
Als Abraham, geheeten 's Hemels vriend,
Die Ur verliet, zijn vaderland en magen;
105 Als Mozes, die den rijkdom van Egypte
Versmaadde, vroeg de kroon met voeten trad,
En, Christus' smaad voor wellust, eere en schat
Verkiezende, het blinde hof ontglipte.
110

Zij rukt hierop van 't Noorden naar de sloten
Van Rome, door haar Gotten omgewroet,
Opdat ze zelf die schennis dekke en boet',
Daar zooveel bloeds en tranen zijn vergoten;
Opdat ze zelf 't onfaalbre Orakel spreke,
Daar God door spreekt, en levendig ontvouwt

115

De raadsels, aan zijn tolk en tong betrouwd,
Opdat Gods y olk geen raad noch troost ontbreke.
Aldus vergeet de bruid, in Davids zangen,
Haar eigen yolk, en vaders huis, en stam.
Zij smilt haar hart in 's bruigoms zuivre vlam,

120 Die haar verwacht, gereed Gods bruid t'ontvangen.
Zoo kwam voorheen de Koningin der Mooren

Te Sion, uit den Zuiden, en haar zon,
Om Davids zoon, den wijzen Salomon,
Met raadselen te toetsen en te hooren.
93 Geesten wordt zelden anders gebezigd dan voor „onstoffelijke wezens."
Hier staat het voor 't enkeiv. g e est, in de beteekenis van verstand, in g enium. — 99. Dees is: godsdienst. — ioo. Daar de vroomsten dikw ij Is d u i k e n: terwijl de vroomsten dikwijls het onderspit moeten delven. —
io6. V r o e g de kroon met voeten t r a d: t. w. volgens het verhaal van
JOSEPHUS. De H. Schrift maakt van dit tooneel geen gewag. — no. Door haar
Gotten o m g e w r o et: door Totila, koning der Gothen, in de helft der
zesde eeuw : — dat was lang geleden en de man kwam niet uit Zweden :
zoodat het zeker hard was, dat zij, om haar titel alleen van „Koningin der
Wenden en Gothen ," daar nog voor boeten moest.
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125

130

135

140

De Koningin, die zich ontkroont, zoekt d'ader,
Daar Salomon zijn wijsheid zelf uit haalt ;
Zij zoekt de Duif, die uit de wolken daalt
Op God, den Zoon, en mond van God den Vader.
Zij zoekt de Stad, daar d'eerste Kruisgezanten,
Gemarteld en begraven, 't hoog altaar
Door hun gebeent' nog zeegnen, jaar op jaar,
En 't heilig Kruis, ten trots des Afgronds, plantten.
Zij zoekt haar heil bij geenen Roomschen stander
Noch arend, maar bij God aan 't heilzaam hout,
Daar 't Vaticaan, tot aan de lucht gebouwd,
Haar welkomt door den Grootsten Alexander.
Hij zalft dit hoofd,- nu kroonloos, en bezegelt
Haar nieuwen eed, op 't juichen van de Faam,
Verrijkt met nog twee namen haren naam,
Die nu, vol geurs, zoovele hoven regelt.
Zij schept haar naam uit Christus, den Behoeder,
Als een Gezalfde ; uit die met hem regeert,
En zij haar kroon en schepter heeft vereerd,
Maria zelf, de zuivre maagd en moeder.

145

150

155

Haar slotnaam eert een grooter van vermogen
Dan hij, wiens zwaard het Oosten dwingen kon,
Dan Fabius, die Hannibal verwon,
Het Hoofd, waarvoor zich 's werelds assen bogen.
Al wenscht ze d'eer van staatsien t'ontberen,
En wellekomste en ongemeene praal ;
Haar ootmoed eischt een koninklijk onthaal
Op 't blijde feest, daar d'Englen triomfeeren.
Naardien de kroon in 't einde wordt gestreken,
Zoo zeegne God haar eind, gelijk 't begin :
Zoo blink' het spoor van deze Koningin,
Een heerlijk licht, dat duizend kan ontsteken 1

125. De K o ni ngin: Christina. — 128. En mond: lees : en die de mond
(de stem) is. — 136. Den Grootsten Alexander: Paus Alexander VII. —
1 39. Met nog twee namen: t. w. Maria, gelijk de Paus haar noemde
naar de moeder des Heeren, Alexandra, gelijk hij haar naar zichzelven
noemde. Zie vs. 144 en 145. — 143. E n z ij : versta : „z o o aan wien zij." —
147. Fabius: zinspeling op den wereldlijken naam, Fabius Chigi, van Paus
Alexander VII. — 151. Haar ootmoed: jegens den Paus namelijk : zie het
voorafgaand verhaal. — 152. ' t B 1 ij de fe est: het Kerstfeest, waarop de
Koningin het sacrament der bevestiging (des vormsels ?) ontving. —155, 156. Versta : zoo wekte het voorbeeld dezer Koningin velen ter navolging op.
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KONINGINNE CHRISTINE
IN HET AANSCHIJN GESPOGEN.
ZIJ ZETTEN EEN DOORNEKROON OP ZIJN HOOFD.

Christine dus met doornen ?

kroont de blinde haat
H Oe
Dat's Christus' hoofdsieraad, de kroon van Gods verkoornen.

Z tr ruif oft
VAN DEN E. HEER

JOAN HUIDEKOPER.II
Ridder, Jonkheer van Maerseveen, Schepen t'Amsterdam,
EN DE E. JOFFER

SOFIA KOEIMANS.
CONNUBIO JUNGAM STABILI.

En ziet somtijds de zon des avonds treurig dalen,
En, zonder vier en glans, bedrukt te water gaan,
Om 's morgens uit de kim, met levendiger stralen
En rijker glans en vlam, in 't Oosten op te staan.
5 De schade is menigmaal om baat uit, om de schade
Met aanwinst te vergoen. De minnaar, na verdriet,
Valt met een heeter gloed in d'armen der genade
Van zijn verkoren lief, die hij met rouw verliet.
Zoo ging het Maerseveen, toen hij, met 's lands karossen,
Zijn vader volgen most, ten dienst van land en stad,
10
II. Mr. Joan Huidekoper van Maerseveen ondertrouwde 16 Februari 1656,
oud 3o jaar en geassisteerd met zijn vader, den oud-burgemeester Joan
Huidekoper, met Sofia Koeimans, oud 20 jaar, geassisteerd met haar
moeder Sofia Trip.
Zij zetten, enz.: zie Matth. XXVII: 29. — Ter bruilofte. — Connubio
jungam stabil i: d. i.: „ik zal (hen) door een duurzamen echt vereenigen."
Zie Aen. IV. 126. — 9, io. Over deze reis van den Burgemeester Huidekoper naar 't Hof van Brandenburg, is reeds vroeger gesproken, o. a. in de
opdracht van Vergilius' II Boek aan Pieter de Graef. Zie vs. 141 volgg.
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Naar 't Keurhof te Berlijn, door wildernis en bosschen,
En treurde op al dien tocht, als hij te paarde zat.
De Minne doodverft bleek zijn aangezicht en wangen.
De zon, die 't al verkwikt, verkwikt geenszins zijn hart.
15 Zoo laat 't gewonde hart het hoofd zwaarmoedig hangen,
En draagt den pijl met zich, een oorzaak van zijn smart.
Hoe dikmaal ziet hij om naar onzen Westertoren,
En mist, met dat gezicht van Amstels wapenkroon,
De kroon van 's levens lente, uit zijn gezicht verloren,
Een eeler hoofdsieraad en wenschelijker schoon.
20
Hij komt, daar 't Keurhof rijst, de vrouwetimmers blaken
Van goud en diamant, en schoonheid, zonder ga;
Maar 't Keurhof noch zijn weelde en pracht kan hem vermaken;
Hij mijmert dag op dag, en 's nachts en 's avonds spa.
25 De lust tot dans en jacht en ridderlijke spelen,
Hanteeren van geweer en wapen, noch muzijk,
Dat tijgers in het woud kan ketelen en streelen,
Bekoort zijn zinnen niet, in 't Vorstelijke Rijk.
Vermoeid van wandelen in eenzaamheid, langs paden
Met eikenloof beplant, zat hij, van loof bedekt,
30
Aan d'oevers van de Spree, daar zich twee zwanen baden
En domplen, d'een de pluim van d'andre pluist en net;
d'Een voorzwemt, d'andre zich in 't zog der weerga mengelt,
Haar trouwe gade volgt, die, blakende van lust,
35 Bij poozen hals om hals van d'allerliefste strengelt,
En kent ze voor de liefste, en 't liefste, dat men kust.
De droeve Ridder zucht, en, met de borst vol wonden,
Spreekt droevig bij zichzelf: „O, Godgezegend paar!
Gelukkiger dan ik, hebt gij uw lief gevonden:
Gij koelt in dezen stroom uw gloeden 't gansche jaar;
40
Maar ik, rampzalig mensch ! rampzaliger dan zwanen
En stommen, mis mijn lief en lieven Keizersvliet,
Daar mijn Sofia rust, dus fang door klacht noch tranen
Bewogen, schoon ze kent mijn afgepijnd verdriet.
45 Indien ik hier van rouw veranderde in een eiken,
'k Zou deze vogels nog beschaduwen en zien
Hoe zij elkandre om strijd believen, tot een teiken
Van onderlinge gunst, bij niemand te verbien.
Nu zal mijn hart in asch door minnegloed verteren,
Naardien het d'ongena der Schoone dus behaagt;
50
Doch moet er over mij een schoonheid triomfeeren,
Zoo gun ik d'eere liefst aan deze alwaarde Maagd."
2 I. 't K e u r h o f: dat van Brandenburg nl. — Vrouwetimmers: vrouwen. — 32. Pluist en .ne t: n e t t e n is bij Vondel en bij alle goede
schrijvers: net maken. — 42. Keizersvliet: Keizersgracht. — 45. Een
eik en: rijmshalve voor: een e i k e b o o m, een e i k.
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Terwijl de Ridder hier zijn nood klaagt aan de boomen
En 't water, ziet hij neer in 't klare kristallijn,
55 En zijn Sofia blijde allengs ten oever komen:
Of 't is zijn liefste zelf, of haar gedaante en schijn.
Het water schijnt verliefd haar in den arm te vatten,
t'Ontvonken door den schijn des lichaams, schoon van leest.
Wat Stroomgod in den stroom bezit zoovele schatten
Van schoonheèn, niet misdeeld van gunste en ziele en geest!
60
Haar oogen flonkeren in 't water, als twee steenen,
Op 't Indiaansche strand, door 't vloeiende kristal;
Haar roode kaken, als ontloken rozen, schenen
Als bloemen, in de bron van een gezegend dal.
65 De goedertieren aard en voegelijke zeden,
En heusche eerbiedigheid zien haar ten oogen uit,
Die, anders dan ze plag, nu schijnt naar zijn gebeden
Te luistren, als de galm naar een gestelde luit.
Zij lonkt hem minzaam toe, en schijnt met open armen
Te wenschen, dat hij haar bejegene en gemoet',
70
Gewekt door zijne klacht, bewogen door zijn kermen.
Hij ziet haar hoofd bekranst met eenen rozenhoed.
Hij rees, en stond gereed zich in den stroom te plompen,
Wanneer de schijn verdween, en uit zijne oogen dook.
75 Zijn haren rezen, aftr en zenuwen verkrompen
Van schrik voor dit gezicht, dit vroolijk waterspook.
Hij valt op zijne knien, en roept met luider kele:
„O Godheid van den stroom! ik neem het voorspook aan,
Een teeken van geluk. Mij viel het lot ten deele,

De Bruid, waarnaar mijn trouw zoo vierig heeft gestaan."
Met deze hope reist hij vroolijk naar de palen
Van 't waarde Vaderland, ontmoet een zoeter lucht,
Daar zij hem wellekomt met aangename stralen,
En niet, gelijk ze plag, voor 's helds gebeden vlecht.
85 De blijde Bruiloftsgod genaakt met zijn genooten,
Om dit gelukkig paar te leiden naar 't pridel,
Dat eeuwig bloeit van mirte, en loten telt bij loten,
En stam in stamme vlecht, naar elks bescheiden deel.
De Hemel zeegne en eer' dit lieve paar met spruiten,
Die d'eere van de Stad bewaren op haar tijd,
9°
Zoo wijd de wateren op strand en duinen stuiten,
Zoo wijd ons zeevaart zeilt, gezegend en benijd.
De zon, eer zij de zes paar teekens heeft beschenen,
En 't ronde jaar voltooid, zal, tot der oudren troost,
95 De Koeimans, op dien wensch, en 't bloed der Maersevenen,
Gedommeld ondereen, zien leven in hun kroost.
8o

96. Gedommeld: vermengd.
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JACHTZANG AAN J. MAURITIUS.
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AAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEER

J. MAURITIUS,
Vorst des H. Rijks, Prins van Nassau, Stadhouder te Kleef, &c.
Over het Wildbraad, den Heeren Burgemeesteren en Wethouderen van
Amsterdam, op hun keurgetijde en blijden maaltijd, toegezonden.
OMNIBUS IDEM.

E

koesterende zon, tot 's avonds van den morgen,
Voltrekt haar ronde, toont elkeen haar aangezicht
En stralen, dag op dag, blijft nimmermeer verborgen,
En begenadigt elk met warmte en heilzaam licht.
5 Zij schijnt rondom den ring des aardrijks, naar elks wenschen,
Een ieder, even na, een ieder even schoon,
Gewelkomd en onthaald, bij dieren en bij menschen
En planten, waar ze blinkt uit haren gouden troon.
Haar lust is weldoen, en alle oogen te verkwikken,
Te koestren al wat leeft, te bloeien in elks bloei
i0
En opgang; kruid, noch bloem, noch zaad te laten stikken,
Het leven aan te voén, te groeien in elks groei.
Zoo kan de Duitsche Zon van Zonneberg niet leven,
Noch jagen voor zichzelf naar schuw en welig wild;
15 Zij moet zichzelve nog ons Stad ten beste geven,
Of acht haar dagreis moeite en arrebeid gespild.
Zijne edelmoedigheid gewaardigt zich aan velen
Genadig te besteén, uit aangeboren lust,
Gelijk een bronadr springt, haar ader splitst aan deelen,
Landouw en beemden laaft, en oevers, zonder rust.
20
Toen Vorst Eneas kwam te landen bij Karthage
Uit zee, zoo fel bestormd van Juno's wrok en haat,
Hij zeven harten schoot, uit zijn bedekte lage,
En schonk ze aan zijne Vloot, en Frygiaanschen Raad.

D

Omnibus idem: voor allen dezelfde: — de zinspreuk van P. C. Hooft. —
1. T o t 's avonds van den m o r g e n: deze omkeering van de gewone
orde van denkbeelden verdient geen navolging. — 5. Den ring des a a r dr ij k s: de equator. — 13. De Duitsche Zon van Zonneberg: Vorst
Joan Maurits, die te Sonnenberg in 't Nassausche geboren was. — 17. Z ij n e
edelmoedigheid: hier springt Vondel van het gebied der beeldspraak
over op dat der wezenlijkheid, en verwisselt daarom het yr., dat in de
vorige regels gebezigd was, met het mann. geslacht.
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II

De milde Dido 't wild, dat d'Edelen verrasten
In 't rennen, daar zij paard en Hof hun krachten vergt,
Zendt honderd zwijnen aan haar wellekome gasten,
En welkomt den Trojaan, aan Tyrus' kust gebergd.
De jacht was d'oefening en 't ridderspel der Grooten.
Zij had van overouds haar Godheid, als Diaan,
30
En haren jachtsleep mee, die hart en hinde schoten;
Zij had altaar en kerk in bosch en wouden staan.
De biijde jager plag haar 't eelste te vereeren,
En zijn gevangen roof te hangen aan den knoop,
Den slotknoop van 't gewelf. De Koninklijke Heeren
35
Verlieten nooit de jacht, het tergsel van hun hoop.
Zij zochten 't weerlooze of gewapende, met klauwen
En schuimende gebit. Adoon en Ganimeed,
Twee Koningszonen, in dees' renbaan niet verflauwen,
40Hoewel het everzwijn den eenen doodlijk beet;
De Schildknaap van Jupijn den andren op dorst pakken,
En voeren in de lucht, terwijl de hazenwind
Den hemel aanbast, schrik en angst den knaap verzwakken,
De grijze lijfwacht grijpt naar 't opgegrepen kind.
Hippolytus, zijn jeugd, de kuischheid opgedragen,
45
De jacht had toegewijd, en hart en zin gezet
Op 't wild in 't groene woud en wildernis te jagen,
Op zwijnspriet, boog en pijl, en windhond, brak en net.
d'Arcadische Atalante is d'eerste, die den jager
50
De plaag van Kalydon holp vellen op het veld,
En 't zwijnshoofd tot een prijs ontving van Meleager,
Die op dees' jachtheidin zijn hart en zinnen stelt.
De Grooten volgden 't spoor der dieren, om rechtschapen
De zenuw t'oefenen, opdat ze niet verslapp',
Vertraag' door ledigheid, hen krijgsgeweer en wapen
55
Leer' handlen, naar den eisch, met kunst en wetenschap.

25

28. G e b ergd: behouden aangeland. — 29 — 32. In deze regels heerscht
verwarring van denkbeelden. Wel is het waar, dat de jacht bij de ouden
een eigen godheid had, die a 1 s (d. i. onder den naam van) Diana vereerd
werd en een j a chtsle e p, enz. had; maar te zeggen dat de jacht een
j achtsleep had enz., is, wel beschouwd, wartaal. — 34, 35. Den kno op,
den slotknoop van 't g e w el f: niet bij de Grieken, wier gebouwen
geen bogen of koepelvormige daken hadden, en alzoo geen gewelfde zalen. —
36. Het ter g s e 1 van hun hoop: geestige benaming van de jacht, die
inderdaad de hoop van haar beoefenaars ter g t. — 37, 38. Versta : zij
maakten evepzeer jacht op weerlooze dieren, gelijk hinden, hazen enz., als
op die met klauwen gewapend zijn, gelijk leeuwen, wolven enz., of hun
kracht in de tanden hebben, gelijk wilde zwijnen enz. — 41. De Schildknaap
van Jup ij n : de arend van Jupiter, die Ganymedes, den noon van Tros,
op den berg Ida aangreep en wegroofde. — 49. A talante: over deze
zullen wij nader bericht ontvangen, als wij tot de H e r s c h e p p i n g e n van
0 vidius gevorderd zijn.
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De jacht leert Oversten de vijanden belagen,
Of keeren op de grens, of slaan in 't vlakke veld,
Wanneer de hooge nood de Vorsten uit komt dagen,
Geschapen tegens last, tot noodweer voor geweld ;
6o
Tot voorstand van den Staat der vrijheid en haar wetten.
Zoo stuit Mauritius, Prins Henriks rechtehand,
Den inbreuk van het heir, dat, om de Maas t'ontzetten,
Kwam bruisen, als een stroom, op zijnen legerstand.
65 Zijn trotsche legerhoed, doorhouwen en doorschoten,
Getuigt zijn zuivre trouw en dappren oorlogsmoed,
Getuigt uit welk een boom dees' krijgstelg is gesproten,
Uit Keizerlijken stamme, en 't Koninklijke bloed ;
Uit bloed, dat Lang de kroon aan Baltische oevers spande
En in 't Sarmaatsche Rijk, ten trots van 't ongeloof.
70
's Helds dapperheid, beproefd te water en te lande,
Zet vrede en 's volleks rust in top voor wapenroof.
Hij haat de Razernij, verhit op bloedvergieten ;
Maar zoo de hooge nood het Rijk van Christus dreigt,
75 De Tarter en de Turk de Kruisgrens durf beschieten,
Het flauwe Europe 't hoofd ter slavernije neigt ;
Dan zwicht zijn ijver niet, om handgemeen te worden,
Te vliegen op het spits in d'Ottomansche maan,
En zijn Grootmeesterschap van Duitschlands Heilige Orden
Groothartig te bekleen, en als een post te staan.
8o
Voor 't schandig leven kiest hij vechtende te sterven
Een eerelijken dood, te houwen op zijn zerk
Den titel, die de bloode en moedeloozen derven,
Begraven met hun naam, en buiten 't heldenperk.
85 Men zag dien braven held de Braziliaansche Reuzen
Verschrikken met zijn knots, den Lissabonschen Taag
De horens en het hoofd in d'andre wereld kneuzen,
De menscheneters stout verstoren in hun laag.
De wilde woestheid, langs de kust, uit schrik geweken,
Gescholen in haar bosch en ruigten, uit ontzag,
90
Begon op zijn vertrek haar hoofd weer op te steken,
Te groeien, daar Olinde in puin begraven lag.
Zoo ging 't, waar Hercules, zeeghaftig weggetogen,
6o. Geschapen tegens 1 a s t, enz.: die geboren, die op de wereld
zijn, om den Staat met de wapenen tegen overlast te beschermen, enz. —
62, 64. Het hier bedoelde wapenfeit viel voor op den 17 Augustus 1638,
toen 't leger der Staatschen Maastricht hield ingesloten, en de Oostenrijksche Veldheer Pappenheim, die tot ontzet der stad was aangerukt, een aanval
waagde op het kwartier van Graaf Johan Maurits, doch door dezen werd
teruggeslagen. — 64. L e g e r stand: kwartier, post. — 69. Aan Baltische
oevers: Joan Maurits stamde van moeders zijde of van de koningen van
Denemarken. — 7o. 't Sar ma atsc h e R ij k: Hongarije. — 87. I n d' an dr e
wereld: namel. Amerika, of meer bepaald Brazilie.
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Spelonk en bosch en poel geveiligd had van moord,

95 Van leeuw en everzwijn en slang, met knotse en bogen
En brandtuig, in hun bloed en bloedig nest gesmoord.
Indien hem 't Vrije Land niet weder naar ons stranden
Gewenkt had, om zijn wacht en tochten uit te staan,
Hij had in 't Zuiden reeds ons onbekende landen,
Een vijfde werelddeel gezegend opgedaan.
100
Nu stoft het Kleefsche bosch op zijn doorluchte treden,
Daar d'oude Hertogen, begruisd van zweet en stof,
Te paarde, met de zon des avonds, afgereden,
Gelatin met verschen roof, zich wenden naar hun Hof.
105 Nu groeit de Rijnstroom, als de Rijksvorst langs zijn kanten
Komt draven, of hem neemt met blijdschap op den rug,
En op- en nedervoert, langs 't wijd befaamde Santen,
Daar Cesar reed te paarde, op d'oude legerbrug :
Daar Burgerhart, na hem, de Roomsche Keurebenden
110
Vernestelde in haar nest, en Rijn en Maas en Waal
Durf schuimen van dien aard, totdat ze in 't einde kenden
Den aard des Bataviers, gespitst op uitheemsch staal.
De Rijnstroom, daar de Lip hem tol geeft met haar eiken,
Slaapt veilig en gerust op 's Helds getrouwe wacht,
115 Wiens armen wijder dan de nieuwe wereld reiken,
Zoo hij ten schutsheer dient voor 't menschelijk geslacht.
Zijn plantlust wandelt stil in schaduw van zijn boomen,
Om Wezels hoogen wal, en kroont de schoone stad.
Zij levert schaduwen aan berg en dal en stroomen,
120
En koelte in zomerzon, geschut op loof en blad.
Dat tuigt de Vreugdenberg, daar Klevenaars vergaren,
En zingen, hand aan hand, rondom hem, aan den rei:
„De rijke Hemel wil den Stedehouder sparen
En zegenen, gelijk den bloesem in den Mei !"
125 Het hof te Kleef getuigt zijn bouwlust, die 't verwoesten
Der wereld haat en schuwt, den burger reikt de hand
In 't bouwen, nu de vreë de zwaarden laat verroesten,
En zegelt ze in de scheede, in 't groeien van ons land.
Zoo lange Vrijburg nog in 't West zijn naam zal dragen,

130

Wil 't blijken waar Braziel dien Archimedes zag.

100. Opgedaan: opengedaan, ontdekt. — 105. De R ij k s v ors t: Joan
Maurits, als Vorst des H. Rijks. — 106. Of hem n e emt: volgens de meening
is het de Rijnstroom, die den Rijksvorst op zijn rug neemt; maar volgens
de woordschikking is het juist omgekeerd. — 109. Bur gerhart: Civilis. —
In. Durf schuim en van di en a a r d: dorst zuiveren van dat gespuis. —
I 13. De Rijn bij Wezel, alwaar de Lippe zich in hem uitstort. — 117. Zijn
plan tlust wand elt stil: hij, die een liefhebber is van te planten, wandelt enz. — 130. Dien Archimedes: Vondel zinspeelt hier op 's Vorsten
verdiensten als krijgsbouwmeester.

14

JACHTZANG AAN J. MAURITIUS.

Zijn huis in 's-Gravenhaag kan levendig gewagen
Hoe 't Vorstelijke hart hierin te groeien plag.
Gelijk hij steden bouwt en Prinselijke hoven
Van marmer en arduin, zoo bouwt hij een paleis
135 Van harten, daar de vree verjaagd was en verschoven,
Herstelt d'eendrachtigheid door burgerlijken peis.
Zoo bluscht hij 't eeuwkrakeel, dat tusschen Vorst en Stenden
Veel jaren broeit en smeult, eer 't vier al 't land ontstak,
En uitsloeg, met een vlam van jammer en elenden,
140 Gelijk een groote brand van 't een in 't ander dak.
Die vreedzame aard en tong gaf rijke stof voorhenen
Te dichten hoe de muur van Thebe wierd gebouwd
Door zang en snarespel, die d'ongelijke steenen
Vergaarde tot een stad, zoo wijd befaamd als oud.
145 Het overzeldzaam lot van ieder te believen,
Te winnen ieders hart, viel weinigen ten deel,
't Is verre minder kunst door dwang partij te grieven,
Dan tweedracht scheiden, dank te halen na 't krakeel.
De Grooten, die zich zelfs ten dienst des yolks verkleinen
En konnen matigen, ontzien en meer bemind,
150
Zijn dapperder dan d'oudste en edelste Romeinen;
Wie harten wint, beschaamt den held, die steden wint.
0 rechte Keurhand, oog van zeven vrije staten !
Men ziet een tijd te moet, die alien dichtren stof
155 Zal geven op Parnas, om geestig uitgelaten
Te weiden in den beemd van uw verdienden lof.
Dan groeien in uwe eere al d'Amsterlandsche Heeren,
En 't Raadhuis, dat uw wild, gelijk uw hart, ontving,
Daar, op hun keurgetij, om uw schenkage t'eeren,
De berkemeier op uw welstand ommeging.
16o

131. Zijn huis in 's-G r a v enha ag: de huizinge, welke de Vorst in
1640 door Jacob van Campen liet stichten. — 159. Op hun k eur ge tij:
op Vrouwendag, 2 Februari, had elk jaar de vernieuwing der regeering
plaats.
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Zer ma*
VAN DEN HOOGEN EDELEN GESTRENGEN HEER

PETER NOOMS,m
Baron des H. R. Rijks, Heere van Aarlanderveen,
EN DE HOOGE EDELE JOFFER

BEATRIX ADRIANA RAM VAN SCHALCKWI JCK.
FELICES ANIMAE.

E reislust, om te zien wat vreemd is en uitheemsch,
De zeden, en het y olk, en tongen t'onderscheiden,
Had Nooms gevoerd aan 't Hof en d'oevers van den Theems,
En daar de Seine vloeit door zegenrijke weiden.
Hij keerde in 't vaderland, vernoegd om 't geen hij zag
5
En hoorde, en overwoog bijwijl zijn wedervaren,
Niet zonder hoop om eens, op eenen hoogen dag,
Zich wettig met zijn gft voor 't hoog altaar te paren.
De Hemel wist wat lot zijn jeugd beschoren was;
Ito Hij niet, en wenschte dat zijn toeleg mocht gelukken.
Hij minde alreede in 't hart, gereed, als zuiver was,
t'Ontvangen zulk een beeld, als God hierin zou drukken.

D

Met die gedachten spoeit hij vierig naar de kerk,
En roept den Hemel aan : „O God! op uw behagen

15

Verwacht ik mijne Bruid te kennen door een merk,
Dat mij gebiedt mijn trouw en jeugd haar op te dragen.
Indien mij dit geluk gebeuren mag, 0 God !
'k Verbind me aan uwen dienst, te klein voor zulk een waarde

III. Het huwelijk van Pieter Willemsz. Nooms met Beatrix Adriana Ram
van Schalckwijck had 28 Mei 1656 plaats. De vader der bruid, Jhr. Adriaen
Ram, die in 1647 de heerlijkheid Schalkwijk gekocht had, was in 1651,
wegens „paepsche stoutigheden" door de Staten van Utrecht voor so jaren
verbannen en vestigde zich achtereenvolgens te Kuilenburg en te Vianen.
Peter Nooms was een kleinzoon van een Nooms, die huwde met Maria
de Viaming van Outshoorn, dochter van Cornelis de Vlaming van Outshoorn
en van Margareta Dirksdr. Wuytiers.
Volgens de mededeelingen van pastoor H. J. Allard, waarin ik het bovenstaande ontleend heb, was Beatrix in 1656 weduwe.
Volgens onder hem berustende genealogieen zou zij driemalen gehuwd zijn
geweest: n°. 1651 met Anthony van Wynbergen, 2°. 1656 met Peter
Nooms en 30. met Johan George van Bronckhorst.

F e l i c es Anima e: gelukkige zielen. Zie Aen. VI, 669. —
spraken, talen.

2. Tongen:
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En wijde u d'eerste spruit, uit dank voor dit genot,

20 Den voorsmaak van uw heil, een zaligheid op d'aarde !"

Zoo bidt hij, en ziet om, vol ijver, naar 't poortaal;
Daar komt Beatrix met haar moeder aangetreden,
Gelijk een morgenstond, en voert den morgenstraal
In 't voorhoofd, en een glans van schoonheid en van zeden.
Het blonde haar om 't hoofd, de lelie en de roos,
25
Vol levens en vol geurs, op lippen, mond en kaken,
Getuigen hoe Natuur den morgenstond verkoos
Tot voorbeeld, om door deze een edel hart te blaken.
Zij hoeft geen tooisel, noch geene uiterlijke pracht
30 Van rijk borduursel, noch gesteente, noch gewaden;
Dees' schoonheid, rijk genoeg, en in haar volle kracht,
Dit lichaam, schoon van leest, ontleent hier geen sieraden;
Maar als zij voor 't altaar godvruchtig nederknielt,
Zich zegent met Gods Kruis, en toegevouwen handen,
Haar oogen slaat op God, die al 't geschapen zielt,
35
En d'oogen schooner dan de zilvren lampen branden;
Dan schijnt ze hem geen mensch, maar eer een Serafijn,
Wiens gloed zijn hart ontvonkt. „0 sterfelijke menschen!
Waar ben ik? Wie verschijnt mij hier in dezen schijn,
40 Gewis een Zaligheid op d'aarde, om naar te wenschen !"
Zoo spreekt hij, en een galm van 't heilig kerkgewelf
Schijnt hem, alleen en stil, te luisteren in d'ooren:
„Dat is uw halve ziel, dat is de liefste zelf,
Uw Vrijheerschap door 't lot des Hemels toebeschoren."
Nu staat hij, als verrukt, vereenigt zijn gebeen
45
Met haar gebed, en zang, en edele manieren.
Hij wierookt Gode in 't harte, omdat hem dees verscheen,
Die alle harten trekt en ketent aan haar zwieren.
Zij . rijst eerbiediglijk ten leste, aan 's moeders zij,
50 En scheidt van hier, en daalt van d'ingewijde trappen,
Vol aandachts, onverzaad van 't feest en jaargetij,
Gevolgd van 's Rijks Baron, op 't spoor van hare stappen.
Wat diensten vallen hem te lastig, om haar gunst
Te winnen, dag op dag, en d'ouders te bewegen?
De wakkre Min is kloek, en afgerecht op kunst
55
Van vrijen, daar men hoopt op dien gewenschten zegen;
Die valt hem in den schoot, op 't stemmen van haar wil
Met zijnen wil en wensch; en d'onversierde Hymen
19. En w ij d e u d'eerste spruit: en breng mijn oudste kind op voor
den geestelijken stand. — 22-37. Keurige beschrijving eener schoone jonkvrouw. Het schijnt met Nooms gegaan te zijn als met Crombalck, die ook
in de kerk kennis maakte met zijn meisje. — 35. Zielt: bezielt. — 48. Ha a r
zwieren: goede manieren. 58. D'o nv er s ierde Hymen: een Christelijk huwelijk.
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Geleidt de bloode Bruid, nu rood van schaamte en stil,
60 Naar 't kuische bruiloftsbedde, op feestmuziek en rijmen.
De speelnoots zingen : „Schep nu moed, o schoone Maagd !
Wij zien hoe d'Engelen uw ledikant bestrooien,
Hoe 't hooge bruiloftsbed de rijksbaronnen draagt,
Waarvoor d'erfvijanden van 't Roomsche Rijk verschooien.
Zoo mengen Schalckwijck zich en Arelanderveen,
65
De Lek en oude Rijn, als trouwe nageburen,
Oudshooren, Egmond, Nooms, en Rammen ondereen ;
Zoo kan de stam en 't huis den grijzen tijd verduren.
De Lente noopt uw Min, en lacht u welig toe,
70 Terwijl ze 't jaar belooft met vrucht en ooft te kronen.
Uw liefde bloeie en groeie, en, nimmer kussens moe,
Verbinde u met een band van dochteren en zonen !

lifcidit
OP DEN ONDERGANG DER

RIJKSSTEDE AKEN.Iv
FUIT ILIUM.

Nsterflijke afkomst van Pipijn,
0 groote Karel ! in wat schijn
Aanschouwt men binnen hare wallen,
In d'asch de schoone stad gevallen,
Die uw gebeente en asch en zwaard
En keizerlijke kroon bewaart ?
Die, duizend jaren opgeklommen,
Door zulk een schat van heiligdommen,
Als zij godvruchtig in haar schoot
Geborgen houdt, in vier en nood
Van brand, geen noodhulp wist te vinden,
Toen d'Opperste met al zijn winden
De vlammen joeg, van dak in dak,
Van straat in straat, van rak in rak ?

O

5

10

IV. Op den 2den Mei 1656 had een brand, in een bakkerswoning ontstaan, en spoedig in felheid toegenomen, de Rijksstad Aken bijna geheel in
asch gelegd: zoodat er, volgens de getuigenis o. a. van Aitzema, nooit van
zulk een brand gehoord was.
64. V er sc h o oien: wegstuiven, heenstuiven. — 67. Egmond van Nyenborch. — Klachte, enz. Fuit ilium: Troje is geweest. Zie Aen. II. - 2. 0
g r o o t e K a r el: men weet, dat zich het graf van Karel den Groote te Aken
bevindt. — 4. In d'asch: beter : in as c h. — 14. R a k is hier : wijk, streek.
VONDEL VII,

2
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Waarom verwekt gij haar geen trooster,
Daar 't vratig vier kapel noch klooster,
Noch kerk, noch uw gewijden Dom
Verschoont, en, zonder bus en trom
En vijanden en oorlogsvanen,
De burgerij, in rouwe en tranen
Gesmolten, al haar have, en goed
Verovren ziet van ednen gloed,
In rook en smook en stof verteren?
En was dees' neerlaag niet te keeren,
Door zooveel wierooks van gebeen,
Toen 't yolk, rondom de muren heen,
In 't veld en op 't gebergt gevloden,
Al schreiende en half dood, de dooden
Gelukkig achtte, die, bevrijd
Van alle ellende, hunnen strijd
Volstreden, en geen nooddruft hoefden?
Och, puinhoop, daar zooveel bedroefden
Op schreien, met een vollen krop,
Gelijk voorheen de naakte Job!
Och ! ander Troje, weeldig Aken 1
Geen torts van Sinon stak uw daken
En huizen aan, bij maneschijn,
In uwen droom. De Maas en Rijn,
Van 't licht der zonne klaar beschenen,
Vernamen, uit uw deerlijk stenen,
En kermen en verbaasd getier,
Hoe droef gij van uw eigen vier
Verbrandde, en doken in hun killen.
Wie zal, o droeve! u weder tillen
En heffen, op den gouden troon,
Die 't Rijk van Rome zijn geboon
Plag voor te schrijven ? Kroon der steden,
En badstoof! die ontelbre leden
Geneest en zalft, wie zalft u nu?
Wat trooster biedt de hand, om u
Te helpen? Koopstad, koper-oven,
En ambachtswinkel, hof vol hoven,
Die midden in de bergen laagt,

20

25

30

35

40

45

so

33. Met een vollen krop: overkropt van droefheid. —35. Weel di g:
weelde, rijkdom bezittende. — 36. Sin o n: de jonge Griek, die zich in het
houten paard van Troje liet insluiten. — 46. 't R ij k van R ome: 't Roomsche of Duitsche Keizerrijk van Karel den Groote en diens naaste opvolgers. — 51. K op e r - o v en: evenals om zijn baden was toen reeds Aken
om zijn koperfabrieken bekend.
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En Gode en menschen zoo behaagt,
Wat leert gij uwe nageburen?
„Betrouwt op burgerwacht noch muren,
Op sterke torens noch geweld;
De Hemel heeft u tijd gesteld 1
Geen leger hoeft u t'overwinnen;
Edn vonk, uw vijand, schuilt van binnen."

55

6o

OP DEN EDELEN HEER

45tr4rb

tilifi,

Eersten Raad en Directeur-Generaal van Indidn, Opperbevelhebber over
de Krijgsmacht, zoo te water als te lande, afgezonden naar
Ceylon en de kust van Indien.

E hoofdbevelsheer Hulft, om Lisbons macht te dwingen,
Kwam dus Columbe, uit last der Maatschappij, bespringen;
De zeestad zwichtte in 't eind, en om het hart bekneld,
Stond ademloos, en reede op 't punt van overgeven,
5 Als hem een kogel trof, in 't opgaan van zijn leven.
Zoo storf die Veldheer, staande in 't harnas, als een held.

D

etr ruifofit
VAN DEN KUNSTRIJKEN

GOVAERT FLINCK,v
EN DE E. JONKVROUWE

SOFIA VAN DER HOEVEN.
CONCORDES ANIMAE.

Ls de Min den geest verwildert,
Dan verdwaalt het blind penseel;
Al wat Flinck dan trekt of schildert
Zweemt, op doeken en panneel,

A

V. Govaert Flinck, geboren 25 Januari 1615, was 3 Juni 1645 met Ingetje
Claesdr. Thoveling gehuwd. Na haar dood hertrouwde hij 30 Mei 1656 met
Sofia van der Hoeven, jongedochter van Gouda.
54- B e ha ag t: om 't rijm; niet alleen eischte de taal b e h a a g d e; maar
ook de reden; want dus onmiddellijk na den brand kon Aken niet behaaglijk
meer zijn.
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TER BRUILOFTE VAN GOVAERT FLINCK, ENZ.
Naar Soft, de beminde,
Die in al zijne aadren leeft;
't Zij hij, onder eik of linde,
Zijn vrijage voedsel geeft;
Of, op d'oevers van een beke
Neergezeten, haar bekout;
Of geleidt in eene streke,
Daar de leeuwrik zich onthoudt;
Of, op zijne schilderkamer,
Zich verbeeldt hoe zij hem groet
En bejegent, aangenamer
Door den opgewekten gloed,
Die voorheen haar scheen t'ontvonken,
Eer de tijd geboren was,
Om, gelijk een Bruid, te pronken;
Eer ze zijn kwetsuur genas,
Met bestemmen van zijn beden.
d'Eerste Min had haar seizoen
Naar den eisch; nu zal ze treden
Uit de jeugd en 't zomergroen
In een rijper tijd, die statig
Met een ingetoomden gloed
Aanstapt, heel bedaard en matig,
En van zedigheid gevoed.
Wie, in schilderkunst bedreven,
leder beeld, naar tijd en aard,
Dus zijn omtrek weet te geven,
Verf en eigenschap, bewaart
Best de regels en de wetten
Van de kunst, die nimmer week,
Nooit de treden woa verzetten
Van Nature en hare streek.
Hierin lichtte met zijn klaarheid
Ons de Bruigoms voorbeeld voor,
Die het leven en de waarheid
Altijd, op Apelles' spoor,
Volgde; 't zij hij Maurits maalde,
In het blanke harrenas;
Of met zijnen Keurvorst praalde,
Of, vol ijvers, bezig was
Om Stadhuis en Amstelheeren,

Ica. Haar bekout: onderhield haar met zijn kou t (gesprek). — 19. T e
pr o n k en: te pronk of te prijk zitten en „de Bruid zijn" waren in
Vondels dagen uitdrukkingen van dezelfde beteekenis. — 41. Maurit s:
Joan Maurits van Nassau. — 43. Met zijnen Keurvorst: de Keurvorst van
Brandenburg, die hem zijn afbeeldsel, met diamanten omzet, had geschonken.
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Door den Roomschen Curius,
Zuinigheid en trouw te leeren.
Zedig geeft nu Flink aldus
Aan de zedige Sofije
Zijnen trouwring op dit feest.
In een schooner schilderije,
Vol van leven, vol van geest,
Zult gij beide uwe ommetrekken
En uwe eigen verven nu
Blijde en levend zien verwekken.
Tree dan, schaamrood nochte schuw,
Naar uw bruidsbed, met uw hoeder,
Bloode Bruid! Wat houdt u staan?
Volg den voorgang van uw moeder !
Laat de wereld niet vergaan,
Door 't verzuim van haar te geven
't Recht, waarbij haar eer bestaat,
Zoovele eeuwen dus gesteven.
Uwe ga verstrekt uw raad,
Voogd, en vader, en beschutter.
0, wat wint gij teffens hier 1
Wat is heilzamer en nutter
Dan dit vriendelijke vier,
Dat twee harten smilt te zamen,
En twee zielen giet ineen!
Dus bewaart gij beide uw namen.
Hymen roept u; ai, ga heen!

55. V e r w e k k en: hier in lijdelijken zin voor „verwekt worden, opnieuw
in 't leven geroepen worden." — 62, 63. Lees : 't recht, dat haar (der
wereld) toekomt en dat haar gedurende zoovele eeuwen heeft in stand
gehouden. — 71. Dus bewaart gij beide uw namen: bewaren staat
hier, zooals de Duitschers 't woord nog gebruiken, voor „w a a r maken."

De zin is alzoo : dus toont gij, Bruidegom, u, gelijk gij heet, fl i n k, en gij,
S o fi a, uzelve, als uw naam het medebrengt : w ij s.
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LI JKKLACHT OVER D. ANTONIO DE GAMARRA.

AijfillgricOi
OVER

D. ANTONIO DE GAMARRA,vi
KOLONEL VAN EEN REGIMENT PAARDEN,
ZOON VAN ZIJNE EXCELLENTIE

D. ESTEVAN DE GAMARRA,
Ridder van St.-Jacobs-Orde, Krijgsraad, en algemeen Veldheer van Zijne
Katholieke Majesteit, Slotvoogd van Gent, en Gezant bij de HoagMogende Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden.
OSTENDENT TERRIS HUNC TANTUM FATA.

U legt onze oorlogsbloem
Antonio, die brave, heden
Verwelkt, ontijdig afgesneden
Van 's levens struik. 0 roem
5 En ongewisse schijn van 't leven !
Geen eigendom, maar leen,
Den goën en kwadn gemeen,
Terwij1 de vroomsten d'eerste sneven !
Dit hoofd van zooveel yolk,
Een slagpen aan den rechten-vlogel
10
Van 't machtig heir, zag kling noch kogel,
Pistool, noch speer, noch dolk
Noch wallen aan, noch krijgskornetten,
Om, met zijn dappre hand,
15
Het Konings Nederland,

N

VI. Onder hen, die bij het ontzet van Valencijn, aan de Spaansche zijde
gevallen waren, behoorde ook Don Antonio de Gamarra, zoon van Don
Estevan de Gamarra, Gezant des Konings van Spanje bij de Staten. Deze
zonden Huygens bij hem om den rouw te beklagen.
Os t e n d e n t terris, c a e t. : het noodlot zal dezen niet dan maar voor
een korte will aan 't aardrijk vertoonen. Zie Aen. VI, 869, waar 't op
Marcellus slaat. — 9. D i t hoofd v an z o o v e el y olk: deze bevelhebber
van zoovele krijgslieden. — 1o, 11. Een slagpen aan den r e c h t e nvlogel van 't machtg heir: deze fraaie en schilderachtige uitdrukking
vergoedt dubbel wat de vorige te wenschen overliet. De aanvoerder eener
ruiterbende bij den rechtervleugel kon inderdaad een slagpen aan dien
vleugel genoemd worden. — is. Het Konings Nederland: de Nederlanden, die onder den Koning (van Spanje) staan, in tegenstelling met: „het

vrije Nederland."
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Voor Valencijn, bij nacht, t'ontzetten.
Zoo komt de jonge leeuw,
Voor zon, uit zijnen leger brullen,
Woestijn en wildernis vervullen
Met zijnen nuchtren schreeuw.
20
De vonken branden uit zijne oogen;
Het felste tijgerdier
Moet zwichten voor dat vier,
En deizen, waar hij komt gevlogen,
In zulk een gloed en schijn
25
Verscheurt hij vanen en geleden
Des vijands, die, dus overstreden,
De zwangre karabijn
Kwam op zijn boezem los to drukken,
En schoot hem d'arrempijp,
30
Te vroeg ten oorlog rijp,
In 't barnen van dien storm, aan stukken.
Zoo baant hij Oostenrijk
Den weg der stede in, met zijn benden,
Die over 's vijands neerlaag renden.
35
Gamarra 1 's vromen wijk,
Gij sterft voor uwen ouden Vader
Te jong, die aan de Kroon
Zijn eenig pand en zoon
40En erfgenaam (wat raakt hem nader !)
Zoo mild ten beste geeft,
En spreekt, al schreit het land om 't deerlijkst :
„Dus offer ik mijn bloed op 't heerlijkst;
„Hij storf geenszins, maar leeft !"
De brave Pallas kwam Evander
45
Dus thuis, van zijnen tocht,
Eer Troje prijs bevocht
En won, met zegenrijken stander;
Maar dees' Cornel verwon
50
Zoo lang voor 't sterven en doodsvlagen,
Zag eerst de zege in 't veld opdagen,
En rijzen met de zon.
Och ! had het lot der oorelogen
Dien trouwen Held gespaard,
En, naar zijns vaders aard,
55
In 's vaders ambten opgetogen,
Wat vruchten had het Rijk
Genoten, nog een rij van jaren !
Bestrooit met onverwelkbre blaren
45. Pallas: de zoon van Evander.
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Dit zegenwaardig lijk !
„Al wat ter wereld leeft is sterfelijk.
„Het lichaam smilt, als was;
„De zerk bestulpt onze asch;
„De deugd alleen is onbederfelijk."

Ttrgoosinge i3ettt Tagencijn
DOOR ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID

D. JOAN VAN OOSTENRI JK..viI
FUGAT NUBES, SOLEMQUE REDUCIT.
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E Staat van 's Konings Nederlanden
Ontsteld, zag over 't hoofd van 't yolk
Opkomen eene donkre wolk

Van oorloge, en 't bederf voorhanden.
De legersprinkhaan dekte 't veld,
Verslond den oogst en 't weeldig koren;
De landzaat gaf den moed verloren,
De welvaart vluchtte voor 't geweld.
Trompetten, trommels, en kortouwen,
Gebriesch van paarden, veldgeschrei
Het krijgsvolk voerden aan den rei,

VII. De oorlog tusschen Frankrijk en Spanje duurde nog steeds voort,
en de grenzen der Spaansche Nederlanden werden bedreigd door de Fransche troepen, toen koning Filips IV tot landvoogd aldaar, in stede van den
Aartshertog Leopold overzond zijn onechten zoon Don Jan van Oostenrijk,
door hem, zoo men beweerde, verwekt bij de schoone tooneelspeelster Donna
Maria de Calderone, en op den Aden April 1629 geboren. Reeds in zijn vroegste
jeugd had de jonge vorst, evenals voorheen zijn doorluchtige naamgenoot,
blijken gegeven van buitengewone veldheersbekwaamheden, zoo in Portugal,
waar hij bij Lungone had getriomfeerd, als te Napels, welke stad hij in 1647,
op achttienjarigen leeftijd, tot gehoorzaamheid had gebracht. Ook nu, den
nden Mei te Brussel aangekomen, deed hij in korten tijd de taken een
gunstigen keer nemen; rukte tegen de Fransche legerbenden op, die Valencijn belegerd hadden, en wist die, na twee vruchtelooze aanvallen, bij een
derden, met behulp van een uitval, door de belegerden gedaan, ten eenenmale te verslaan en te dwingen, zich achter Quesnoy te trekken.
Fugat nub es, solemque reducit: hij verdrijft de wolken en voert
de zon terug. Zie Aen. I. 147. — 5. De 1 e g e r s pr in k h aan: fraai gezegd
voor: de plunderzieke soldaten. — 6. 't Weel di g k o r e n: 't rijke koren. —
11. Voerden aan den re i: dichterlijke uitdrukking voor wat in de yolkstaal luiden zou: begonnen den dans.

VERLOSSINGE VAN VALENCI JN.

25

Om d'eedle Bruid van Henegouwen.
De stad en legers staan in brand
En rook en smook en buskruitnevels.
15
De bliksem straalt op muur en gevels
En wal. Het weerlicht over 't land.
De bodem davert van den donder
Der elementen, die om strijd
Hier worstelen. Het aardrijk splijt
20
Tot zijnen navel toe van onder.
Het stormende onweer duurt. De macht
Der staatzucht, die den vrede dompelt,
De rust der wereld overrompelt,
Stond tweewerf pal, en in haar kracht,
Totdat ze voelt den strijd hervatten
25
Met grooter moed, de derde maal,
Waarop, voor 't schitterende staal,
Haar benden van elkandre spatten.
De held, na 's vijands nederlaag,
30
Gaat strijken met de krijgsstandaarden,
Geschut en roof en wagenpaarden,
En vraagt veel steden van dees' plaag.
Men zuchtte een gansche maand, bij duister,
In die benauwde lucht, om troost,
Totdat de glans van 't helder Oost
35
Ten leste doorbrak met zijn luister.
Toen kwam de Zwaan van Valencijn
Niet meer geschut voor dam en sluizen,
Verheugd het bloedig Scheld afbruisen,
40Met 's Oostenrijkers zonneschijn;
Terwijl in deze blijde stralen
Haar buren, Rijssel, Kamerijk,
En 't oude Doornik, te gelijk
Haar adem en haar hart ophalen.
Zij zingt, daar zij den Prins ontmoet
45
En buiten d'open poort bejegent :
„0, oorlogsheld van God gezegend!
Rij binnen, op 's verlosten groet;
Rij binnen, die aan 's vaders krone
12. D'eedle Bruid van Henegouwen: de stad zelve wordt hier bedoeld. Meermalen wordt een plaats of andere belangrijke zaak, welke meer
dan een mededinger poogt in zijn macht te verkrijgen, bij onze schrijvers
met dien naam van b r u i d betiteld. — 22. Dom p el t: staat hier eenvoudig
voor dompt (wanneer 't het frequent. is), d. „uitdooft." — 35. D e glans
van 't h el d e r 0 o s t: Don Juan, de luister van Oostenrijk. Vergelijk
vs. 4o. — 37. De Zwaan van Valencijn: de stad voert een zwaan in
haar wapen. — 44. Haar adem en haar hart ophalen: frisschen moed
scheppen en zich verheugen.
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VERLOSSINGE VAN VALENCI JN.

50

Twee perlen hechtte, door beleid
En onverwonnen dapperheid,
Te Napels en te Barcelone.
Longone dankt u voor uw deugd,
Hersteld in d'oude heerschappije.
Voor uwen arm bezwijkt Turkije,
Dat op de zee u lagen left.
Het Neérland bouwt zijn rust en hope
Op uwe vroomheid, na veel smart,
Onthaalt u met een dankbaar hart,
Opgaande Zon van 't droeve Europe !
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VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID

D. JOAN VAN OOSTENRIJK.
Ie zag de deugd zoo heerlijk ooit naar 't leven,
Zoo vroeg dus rijp, zoo jong in top van eer,
Als daar ze komt, met haar gevelde speer,
Voor Valencijn, door 's vijands legers streven!
Dus handhaaft hij, vol moeds, zijns vaders kroon
In Nederland, Longone, en oud Sicilje,
En Catalonje, en Napels, daar Castilje
Nu vaster zit en vreedzaam op den troon.
Waar Oostenrijk dus opdaagt, met zijn hope,
Daar vlucht geweld en oproer uit Europe.
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53. Longone: een plaats in Portugal, waar Don Jan getriomfeerd had. —
57. Het Neërl an d: ongewone, doch taalkundig onberispelijke uitdrukking.
Maar Vondel blijkt hiermede de Spaansche Nederlanden te bedoelen. Vergelijk vs. 1 hierboven, vs. 6 van 't volgende bijschrift en vs. 15 van de
Liikklacht hiervan, waarin hij van het Konings N e d e r la n d spreekt. —
6o. Het beeld van een donke y onweer, dat voor een uit het Oosten opkomende Zon verdwijnt, is in dit dichtstuk sierlijk volgehouden. — Op de
afbeeldinge, enz. 6, 7. Don Jan had onderscheidene bewijzen van zijn kloekheid geleverd, en o. a. in 1647 het oproer te Napels beteugeld en het gezag
van Spanje aldaar bevestigd.
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Op

I* ttu5stiijat
VAN DEN H. VADER

IGNATIUS DE LOYOLA.vm
MISSUS IN IMPERIUM MAGNUM.

U komt het vroolijk Eeuwgetij
Van held Ignatius ons leeren
Den ongelijken strijd van heeren
En knechten tegens hun partij.
Hoort wakker toe, en slaat uwe oogen
Op dees' slagordens, die hij stelt
En plant, een ieder in hun veld;
Hij geeft u keur van oorelogen,
De Vorst der Helle slaat de trom,
De groote Vorst des Hemels mede.
Wie zich verbinden wil bij Bede,
Men geeft u keur van Heerendom.
Verkiest de Maan, die licht verandert,
Het merk van 't heilloos helsch gespuis,
Of volgt met ijver 't heilig Kruis,
En Christus' zegenrijken standerd.
De loon is ongelijk. De dood
Is 's afgronds loon, na lastig streven ;
Maar Jezus schenkt het eeuwig leven
Zijn soudenier, beproefd in nood.
Hoe ijdel kwijten 's afgronds slaven,
Geketend van den duistren nacht,
Zich in dien oorlog, op hun wacht,
Verblind door glimp van valsche gaven!
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VIII. Op den laatsten Juli 1656 was het eene eeuw geleden, dat Ignatius
de Loyola, stichter van de orde der Jezuieten, gestorven was, welke gebeurtenis in de kerken der Roomschgezinden, althans voor zooverre die bediend werden door Priesters der Societeit, plechtig wend herdacht.
Mi s sus in imp e r i u m m agnum: in een groot rijk gezonden. Zie Aen.
VI, 813. — 1. volgg. Versta: Heden komt het tot blijdschap stemmend eeuwgetijde van den gelukzaligen dood des heldenmoedigen Ignatius, onze aandacht vestigen op den in alien deele ongelijken strijd, die twee elkaar in
niets gelijkende Heeren, ieder door zijn aanhang ter zijde gestaan, tegen
elkaar voeren. — 12. He erendom: een vreemd luidend woord, maar even
goed als „engelendom, jodendom." — 13. D e Maan: het veldteeken der
Turken, en dus, in Vondels oogen, ook dat des „duivels."
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Wie, dus bedrogen, zucht en hoopt
Op 't hoogste goed, wordt, met verlangen,
In 's grooten Heilands dienst ontvangen,
Indien hij rustig overloopt.
Zoo vliedt Loyole uit 's werelds benden,
En wisselt wijs den wapenrok
En 't slagzwaard om een pij en stok;
Hij gordt een zak om zijne lenden.
Hij voert godvruchtigheid en tucht
En letterwijsheid in de steden,
Verdrijft de woeste en wilde zeden,
En duisternissen van de lucht.
Nu ziet het Roomsche Rijk Gods vanen,
Op deze kerktrompet, zoo hoog
Gevlogen, als geen arend vloog,
In Oost en West, bij d'Indianen.
De kerken rijzen, nieuw gebouwd,
Tot aan de lucht. Ontelbre zielen
Verhongerd voor het Manna knielen,
Dat eeuwig haar in 't leven houdt.
De zekerheid des Heils, daar boven
Te smaken, buiten zielgevaar,
Ontbeert hij gaarne, om Gods altaar
Te bouwen, hier van elk verschoven.
Zoo wenschte Mozes uit Gods boek
Gewischt te zijn en wettige orden;
Zoo wenschte Paulus zelf te worden,
Om Jacobs zegen, ieders vloek.
Gelukkig zag hem Pampelone

25. W i e, dus b e d r o g e n: wie, na het ijdele van 's werelds goed en
beloften te hebben leeren kennen. — 40. volgg. Vondel kent hier aan Loyola
al de verdiensten toe, die zijn orde zich later verworven heeft. In een
eeuwdicht op haar stichter was dit den dichter dan ook wel vergund. —
45 .4 8. Versta: Urn Gods eere te vermeerderen, zou Ignatius desnoods zijn
eigen gelukzaligheid hebben opgeofferd. Dit was een antwoord, dat Ignatius
gaf in een gesprek met Jacobus Laynez en Petrus Ribadeneyra, op de
vraag: „werd u de keuze gelaten tusschen een oogenblikkelijken dood,
verbonden met de zekerheid van uw eeuwig geluk, en tusschen het blijven
voortleven in de onzekerheid over de toekomst, zoo nochtans dat gij voor
het zielenheil en de Glorie Gods bevorderlijk kondt wezen, wat zoudt gij
kiezen? — 48. V e r schoven: veracht. — 49, 50. T. w. na de aanbidding
van 't gouden Kalf. Zie Exod. XXXII: 32. — 51, 52. Zie Rom. IX: 13. —
53 . Pampelon e: Loyola werden bij het beleg van Pampeluna beide beenen
zwaar gewond. Uit ijdelheid liet hij het eene been, dat niet goed gezet was,
opnieuw breken om het weer recht te krijgen. Terwijl hij met deze tweede
beenbreuk te bed lag, kwam de gedachte bij hem op, zijn bezittingen onder
de armen te verdeelen, ridder der H. Maagd te worden en zich verder aan
werken van heiligheid te wijden.
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Geschoten, en in 't hart gewond
Van zuivre liefde, om dus gezond
Te dienen, onder 's Hemels krone.
Nu straalt hij uit de wolken neer
Met eenen glans van grooter waarde
Dan Nerius, die 't hoofd op d'aarde
Van licht omschenen zag weleer.
Gij, die standvastig hebt gestreden,
Waar 't godlijk heir de trommels roert,
Dat Jezus' naam in 't vaandel voert,
Beschut uw benden hier beneden!

AAN DE JONKVROUW

peirsoutiet Ran

azen,

KUNSTIG AFGEBEELD DOOR

FILIPS DE KONING.
GRATIOR ET PULCHRO VENIENS IN CORPORE VIRTUS.

At zien we hier? Is 't verf en schijn,
Of wezen? 0, gij overschoone !
Men krone u billijk met de krone
Der schoonheid, paarle van den Rijn.
Kwam 's levens torts aan glans t'ontbreken,
Aan vier en vlam en Hemelsch licht,
De zon zou aan uw schoon gezicht
En oogen zien haar torts t'ontsteken,
Aan die turkozen. Men beloof
Zich niet, verwaand, dat vier te malen;
Bij zulke levendige stralen

w
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59. Nerius: Philippus van Neri, een Florentijner, die, te Napels tot den
koophandel opgeleid, dezen vaarwel zeide en zich op zijn acht-en-dertigste
jaar in den geestelijken staat begaf. Hij stichtte te Rome de congregatie
der Priesteren van het Oratorie, en stierf op den Sacramentsdag van 't jaar
1595, in tachtigjarigen ouderdom. In 1627 werd hij gecanoniseerd door Paus
Gregorius XV. Zijn naarstigheid in het gebed was schier ongelooflijk, en
hij bracht somtijds veertig achtereenvolgende uren daarin door. Misschien
zal bij een dergelijke gelegenheid de verrukking hebben plaats gevonden,
waarin hij Ignatius verschijnen zag, 't hoofd van licht omstraald, tenzij dat
de woorden op d'aarde moeten aanduiden, dat hij hem bij zijn leven
aldus ontmoette. 't Blijkt intusschen ook hier wederom, wat al bijzonderheden,
welke men niet of nauwelijks bij schrijvers aantreft, aan Vondel bekend
waren. — Aan de Jonkvr. Gratior et pulchro, c a e t. : d. i. : de deugd
komt nog bevalliger uit in een schoon lichaam. Zie Aen. V, 344.
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AAN MARGARETA VAN RYN.
Is d'allereelste verf te doof.
De versche bloemen op de wangen,
De zwier van 't blonde haar, de mond,
Een opgeloken morgenstond,
De harten prikken met verlangen.
Dat poezlig en gezield albast
Des blanken boezems, o, dat sopje
Van schapestremsel! lekker kropje !
Gij noodt een Engel zelf te gast.
Doch schoonheid, zonder pit van zeden,
Waar slechts een bloote schors; nu zweeft
Een geest hier in, die leven geeft
Aan die volschapenheid der leden.
Wie plukt dees' roos ? Wie trouwt dit pand ?
Wie anders als een koningshand ?

Op ittijne af6etebingt in. Ott gran
DOOR

FILIPS DE KONING.
Oo schildert mij een Koningshand
In 't kleen, terwijl ik 's Konings snaren
En heilig harpgezang en trant
Vast volge, in top van 's levens jaren,
Een min dan zeventig. Wat is 't?
Nog min dan verf: een damp, een mist.

Z

5

i8, 19. Dat sopje van schapestremsel en dat lekker kropje
zijn wel geschikt om ons uit den hemel van illusien, waarin de aanhef ons
gevoerd had, tot de zeer prozaische wezenlijkheid terug te brengen. Zulk
een val van 't verhevene in 't platte treft men zelden of nooit bij Vondel
aan; — doch men mag aannemen, dat, zoo hij hier heeft gemist,

't Is uit onnoozelheid en zonder erg of list.
't Woord le k k e r had in zijn dagen, gelijk wij reeds meer gezien hebben,
b. v. waar hij spreekt van 't 1 ek k er e Bra zi el, niets triviaals: en zoo al
het so pj e een min kiesch beeld voor den geest brengt, men vergete niet,
dat de maatstaf van wat kiesch is of niet met de tijden verandert, en dat
onze ooren keuriger zijn dan die van Vondels tijdgenooten.

OP DEN ZEETRIOMF VAN VENETIE.

Op ben
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Zutrionf

DER HEERSCHAPPIJE VAN

VENETIE.Ix
TUM DEMUM MOVET ARMA LEO.

Og leeft de Zeeleeuw van Sint-Mark,
En keert, met afgerukte snuiten
Van zeegaleien, forsch en sterk,
Op trommelslag, trompet, en fluiten,
Al brullende, uit het bloedig perk.
Hij komt, en heeft een roof van schepen
En monsters met zijn klauw gegrepen.

N

5

TO

15

Hij keert, op 't juichen en den groet
Van duizenden verloste slaven,
En laat den zouten watervloed
Gedekt met aas voor visch en raven,
En rood geverfd van heilloos bloed.
De kust van Kreten, alle wateren
En eilanden van blijdschap schateren.
Hoe stofte 't hof, Coen Ottoman
Zich wapende met Barbarije;
Toen oud Karthage in den gespan
Te water ging met gansch Turkije,

IX. In 1656 behaalde de Venetiaansche vloot, onder de aanvoering van
Laurentius Marcello, een glansrijke overwinning op de Turken in de Dardanellen, en alzoo in 't aanzicht van Constantinopel. De zege werd echter
gekocht met het bloed van den Vlootvoogd, die van een kanonskogel doorschoten werd. Zijn bloedverwant Johannes Marcello, die hem tot Luitenant
diende, wist zijn dood verborgen te houden en het gevecht door te zetten,
zonder dat men eenige verandering bespeurde in de wijze van het te besturen. De gesneuvelde, die tot een der oudste en aanzienlijkste geslachten
zijner moederstad behoorde en haar talrijke diensten bewezen had, werd
op de plechtigste wijze ter aarde besteld ; zijn broeder Hieronymus te dier
gelegenheid Ridder van den Gouden Stoel gemaakt, en een zijner andere
broeders met een jaargeld voor zich en zijne kinderen beschonken.
T urn demum movet a r ma Leo: wederom voert de Leeuw (die van
Venetic ni. Zie vs. I) de wapenen. Zie Aen. XII: 6. — 2. Snuiten: scheepssnebben. — 15. Hoe stofte 't ho f: t. w. de Verhevene Porte. — Ottoman
staat hier voor „Turkije." — 17. Karthage: de Barbarijsche Staten.
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OP DEN ZEETRIOMF VAN VENETIE.

20

En wat de zee beschieten kan.
Zoo kwamen ze uit de Dardanellen,
Om Christus' Rijk de wet te stellen.

25

De wind, hun gunstig, spande 't zeil.
De riemen repten zich, als vlogels,
De hemel scheen hun niet te steil ;
De wolken schrikten voor die vogels,
Erfvijanden van 's werelds heil.
De Turksche maan durft zich beloven
De zon der Kruisvlagge uit te dooven;

30

35

Maar toen, na 't oorlogsonweer, 't licht
Van Gods Evangelist, aan 't stralen,
Byzantium, in zijn gezicht,
De Maan van Mahomed zag dalen,
Voor zijn kasteelen, al te dicht,
En zijnen Bassa, bij de slippen
Gegrepen, pas den dood ontglippen;

Hoe, waant ge, wierd het toen te moe?
Het zag den wind en krijgskans keeren
Al teffens, en ons vier de roe
Des Christendoms in gloed verteren
40Tot rook, en smook, en assche toe,
En 't overschot van zijn bravade
Vervoerd, en staan tot ons genade.

45

50

Naast God, den grooten Zegenaar,
Heeft zich de Batavier gekweten
Met raad en daad, op 't zeealtaar
Van vader Mars, en Agars keten
Gerukt van Gods verdrukte schaar;
Want Hollands Zeeleeuw handhaaft snedig
Sint-Marcus' Leeuw, en stond nooit ledig.
Al matigt nu Marcello's lijk
Den zeetriomf des Staats met rouwe;

19. Wat de zee b e s chiet en kan: de landen, aan de Middellandsche Zee
gelegen. — 30. Gods Evangelist: St.-Markus, de patroon van Venetic. —
34• Zijnen Bassa: zijn slotvoogd. — 41. Br avade: de vloot, waarmede
hij bra v e e r d e, (waarop hij zich stoffende verhief). — 44. De Batavier:
hier de Ruyter, die kort te voren in de Middellandsche Zee achttien Turksche oorlogsschepen genomen of vernield en zeshonderd Christenslaven uit
Agars keten verlost had. — 46. Agars k e ten: den keten der Ismaelieten
of Arabieren, afstammelingen van Hagar. — 5o Mar c ello's lijk: zie het
hierboven vermelde.

OP DEN ZEETRIOMF VAN VENETIE.
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Hij leeft bij God en Christenrijk,
Verbonden aan zijn deugd en trouwe,
In nood der vromen burg en wijk.
Augustus' neef, het licht der braven,
Werd met dees' staatsie niet begraven.
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TER TREZORIE,
GESCHILDERD DOOR

CORNELIS BRIZE.
En riep : „de Drukkunst en de Schrijfkunst zal verwilderen,
Nu Holland ons verbiedt 't gebruik van Fransch papier."
„Ontsla u van die zorg !" sprak Amstels Trezorier :
„Brizi) bestelt papier, als hij zich zet tot schilderen.
Bezie dat tafereel. Wat ziet gij daar omhoog?
Papieren, bul en brief, of schijn bedriegt ons oog."

M
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OP MEJOFFER

Petrpitit
HUISVROUWE VAN

JOAN SIX.
Door Govert Flinck geschilderd.
ANIMUM PICTURA PASCIT INANI.

MArgerite zag haar schijn in hare beek,
IVI-Gelijk een paarle in 't klare water, leven;
Zoo heeft de kunst haar nu, met verve en streek,
Den ommetrek naturelijk gegeven.
De brieven. 2. Wel bestaan er drie Plakkaten van de Staten-Generaal,
waarbij, benevens onderscheidene andere waren, het Fransch papier wordt
verboden en over welker nadeelige uitwerking Amsterdam en Dordrecht
zich allermeest beklaagden; maar die Plakkaten zijn van 2 Nov. 1671, van
12 Febr. 1674 en van 18 Oct. 1688, terwijl het uit de Notulen der Alg.
Staten van 21 Aug. 1671 en van 2 en 21 Dec. 1688 blijkt dat Holland tot
het nemen dier maatregelen van retorsie medewerkte; doch een verbod van
dien aard, dat omstreeks den tijd der vervaardiging van bovenstaande regelen
dagteekent, is mij onbekend. — 6. De schilderij stelde namelijk een menigte
brieven, papieren, rekeningen, schetsen en andere stukken voor, die aan een
noteboomen schot zijn opgehangen: een soort van boerenbedrieger.
Het hangt thans nog in het Stadhuis to Amsterdam.
Op Mejoffer. A n i m u m p i c t u r a, c a e t.: voedt zijn verbeelding met een
ijdele beeltenis. Zie Aen. I, 468.
VONDE L

VII.

3

OP ME JOFFER MARGRIETE TULP.

34

Toen Six dit zag, ontvonkte 't hart van min.
Hij zag bekoord de schaduwe aan voor 't wezen
Van zijne Tulp en lieve Zanggodin ;
Het bloed ontstak, en al zijne aders rezen.
Hij kuste 't beeld, en had het weer gekust,
De schilderij had zelf dien gloed gebluscht.

5

10

IMPERIUM SINE FINE DEDI.

D

E Bouwheer Romulus zijn naam gaf aan de veste

Van Rome, welks gezag op twee paar wijzen draaft,
Door Koningsdom, door 't yolk, en 's yolks gemeene beste,
Door Keizer en door Paus, van Konstantijn begaafd.
5 Des werelds Hoofdstad werd de Monarchy beschoren
Zoo heerscht ze in Julius' en Jezus' erfgebied ;
Het kruis drong door, daar zwaard noch standerd in kon Boren ;
Sint-Petrus' mijter wijkt voor Cesars lauwer niet.
Hoe d'Afgrond brulde, om zich aan Christus' stoel to wreken,
10 Nog hoort men, uit Gods stoel, hier Gods orakel spreken.

Ittuftit.
PATRIUM SERVAVIT HONOREM.

Artsbisschoplijke stoel ! de voorste Keurvorstin
Van drie, juweel des Rijns, van 't Rijk en 's Keizers steden,
Geboortestad en eer van d'oude Keizerin,
Uw stichter na Agrip, hoe vroom hebt gij gestreden

A

9. En had het weer gekust: versta : en had de beeltenis hem zijn
kus teruggegeven. — Rome. Imp e r i u rn, c a e t. : d. i. : ik heb (aan die stad)
een heerschappij zonder einde gegeven. Zie Aen. I, 279. — 2, 4 Versta : dat
onder vier verschillende regeeringsvormen gezag gevoerd heeft, t. w. onder
de Koninklijke, de Volks-, de Keizerlijke en de Pauselijke heerschappij.
—4.
B egaafd voor „begiftigd." Dit ziet op de (zeer problematieke) gift der
wereldlijke heerschappij, die door Constantijn den Groote aan den Bisschop
van Rome zou gegeven zijn. — 5. Des werelds Hoo fd s t a d: lees: „aan
de hoofdstad der wereld." 6. Julius: Julius Caesar. — Keulen. Patrium
s e r v a v it c a e t. : d. i. zij handhaafde haar voorvaderlijke eer. Zie Aen. V,
601. - I, 2. De voorste Keurvorstin van drie: aan den Aartsbisschop en Keurvorst van Keulen wordt alhier door onzen dichter de voorrang boven die van Mentz en Trier toegeschreven. 't Kan zijn, dat hij dien
ap dat tijdstip bezat; anders wisselden zij dien.

REULEN.
5

I0

35

Voor 't Kruislam, sedert uw Matern, Sint-Pieters hand,
U rukte van Teutaats en Hezus' woudaltaren ;
Getrouwe dochter van de Roomsche Kerk, gij spant
De kroon in Heiligdom en Godsdienst te bewaren.
Uw kerken, in getal, op 't jaarlijksch dagtal slaan;
Men ziet de zon van Rome in Keulens halvemaan.

qtitiSBerpen.
ALIAS INTER CAPUT EXTULIT URBEIS.

Ntwerpen net den droom van Reus en handtol varen,
En 't werpen van de hand, aan d'oevers van het Scheld ;
Die Markgravin des Rijks, en Koopstad, rijk van waren,
Haar beurs en zenuw steef met in- en uitheemsch geld.
5 Een paarle aan Flippus' kroon, en zelf de kroon der steden
Van gansch Europe, en als een lamp voor 't hoog altaar,
Verlicht ze, met haar glans, godvruchtigheid en zeden
En kunsten, en bewaakt de landgrens in gevaar.
Hoewel de stroom en muur en burgerwacht haar sterken,
10 Haar sterkste burg is God, zijn Moeder, en Haar kerken.

A

6. Teutaats en Hezus' woudaltaren: Teutates en Hezus waren
afgoden der Galliers. — io. Echt dichterlijk gedacht en uitgedrukt. Men weet
dat Keulen evenals Amsterdam, halvemaanswijze gelegen is. — .Antwerpen.
Alias inter, cae t. : zij verhief het hoofd boven de overige steden. Zie
VERG. Ecl. I, 25. — i. Den droom van Reus en handtol: volgens een
oude mythe, terecht door Vondel hier als dwaas verworpen, zou de naamsafleiding van Antwerpen daaraan zijn toe te schrijven, dat in oude dagen
zekere Reus, Antigonus genaamd, zich op de Schelde onthield, die tol eischte
van de voorbijgaande schippers, en hun, die hem weigerden, de hand afhieuw en in de Schelde w i e r p, van welk Hand- w e r p en de stad, later
daar ter plaatse gebouwd, haar naam zou ontleend hebben. — 3. M a r k.
gravin des R ij k s: men herinnere zich, dat Antwerpen een mark g r a a fschap of marquisaat was.

36

BLI JDE AANKOMSTE T'AMSTERDAM, ENZ.

§eijbt actitfionote eq6nottrbant
VAN ZIJNE EXCELLENTIE

D. ESTEVAN DE GAMARRA,x
Ridder van Sint-Jacobs-Orde &c., Gezant van Zijne Katholieke Majesteit,
bij de Hoog Mogende Staten der Vereenigde Landen.
OS HUMEROSQUE DEO SIMILIS.

Zang.
Ie rijst zoo heerlijk op van verre,
En voert den glans der Avondsterre
In 't helder voorhoofd, daar men niet
Dan vrede en vreugd uitstralen ziet ;
Terwijl de Goden van ons stroomen
Verlangen te verwellekomen,
Met hun eerbiedig aangezicht
De Majesteit van 't nakend licht,
Dat hun verschijnt met zijne klaarheid,
Na 't overdrijven van de naarheid
En donkren nevel van 't geschil ?
Wat Godheid of dit wezen wil,
Die nederdaalt als uit de wolken,
Genegen, zeven vrije volken
In hun doorluchtste Stad, dien stoel
Der gouden Vrijheid, door 't gewoel

W

5

10

15

X. De uitbreiding, die in dit jaar aan 's lands zeemacht gegeven was, ter
beteugeling der rooverijen door Fransche, Portugeesche, Turksche en andere
vrijbuiters in de Middellandsche Zee gepleegd, had eenige achterdocht verwekt bij 't Hof van Spanje, waar men, ofschoon ten onrechte, vermoedde,
dat hier eenige toeleg ten nadeele dier mogendheid werd beraamd. De
Spaansche gezant, Gamarra, verzocht hieromtrent ophelderingen aan de
Staten en werd op dit punt niet alleen gerustgesteld, maar zelfs overtuigd
dat het belang van den Staat het onderhouden van de gesloten vriendschap
dringend medebracht. Vooral begreep men zulks te Amsterdam, waar de
gemelde afgezant in het begin van 1657 een bezoek aflegde en met meer
dan buitengewone plechtigheden ontvangen werd.
Os Humerosqu e, c a e t.: d. i.: van gelaat en voorkomen eenen God
gelijk. Zie Aen. I, 589. — 2. Den glans der Avondsterre: de majesteit
des Konings van Spanje, (vertegenwoordigd door diens Afgezant). Men zal
zich herinneren dat deze vorst in vroegere gedichten van Vondel meermalen
de A v on dvorst werd genoemd. Zoo o. a. in de Verovering van Grol,
vs. 71. — 5. De Goden van ons s t r o o m e n: hier: de wethouderschap
van Amsterdam.
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Der straten, onder 't blij bejegenen
En minzaam groeten, mild te zegenen
Met hare tegenwoordigheid,
Waarop men jaren heeft gebeid ?
Ai, meld ons dit, door taal of teeken,
Zoo wordt de wierookgeur ontsteken.
Tegenzang.

25

30

35

40

Het is Gamarra zelf, de mond
Des Konings, die het vreéverbond
Der tien en zeven Nederlanden,
Met zijne penne en eigen handen,
Bezegelde, en, van oorlog wars,
Ten leste d'ijzren poort van Mars
Hiet sluiten met metalen boomen,
Tot rust van land en zee en stroomen ;
Het is de vreedzame Afgezant
Des Konings, die, van strand tot strand,
Zijn heerschappij in top ziet wassen,
En met zijne armen beide d'assen
Der Christenwereld ommevat,
En al den Peruaanschen schat,
Den zilverberg en gouden vlieten
Met heele vloten, wenscht te gieten
In Hollands schoot, daar Amsterdam
Tot aan de starren steigren kwam
Met Cesars kroon, waarin zijn vonken
Van goud en diamanten blonken,
En eeuwig blinken, tot een pracht
Een merk van 't Keizerlijk geslacht.

23, 24. De mond des K o n i n g s: de tolk, de gezant des Konings. —
25. Der tien en zeven Nederlanden: taalkundiger, beter en zeker
duidelijker ware : „der tien en d e r zeven," — verkieslijker nog — „der tien
met de zeven." Nu luidt het als stond tien en zeven eenvoudig voor
zeventien. — 29. Hiet voor heette, hier: gelastte. — 33. In top ziet
wassen: sierlijk gezegd, maar allesbehalve waar, en wel geschikt om den
Afgezant, zoo hij anders Hollandsch verstaan en 't gedicht gelezen heeft,
een scheef gezicht te doen zetten. Verre er van af, dat de Koning van.
Spanje zijn heerschappij in top z a g w a s s e n, kon hij zich dagelijks overtuigen, dat zijn macht zoowel als zijn rijkdommen al meer en meer verminderden, en dat het tijdperk voorbij was, waarop Spanje werkelijk den top
zijner grootheid bereikt en aan het hoofd der Rijken van Europa gestaan
had. — 38. Wenscht te gieten: ook hier drukt Vondel de meening van.
den Koning van Spanje niet zeer juist uit. — 41. Cesars k r o on: de keizerskroon, boven 't wapen der stad.

38

45

50

55

6o

65

BLI JDE AANKOMSTE T' AMSTERDAM, ENZ.
Slotzang.
Zijt wellekom ! rij in en nader,
0 Estevan ! gij vredevader
En vredevoerder, vredetong.
Rij in, onthaald van oud en jong,
En alle kunne, en arme en rijke,
Dat al het Y zijn vlaggen strijke,
Ter eere van uws Meesters Kroon !
Dees' Stad was al vanouds gewoon
Zijn Grootvaárs in haar schoot t'ontvangen.
De Vijfde Karels beeld, gehangen
Op 't Raadhuis, tuigt nog van dien tijd
En dag, Zijn Majesteit gewijd,
Daar 's yolks gejuich vermenigvuldigt.
Zijn nazaat, vroolijk ingehuldigd,
Als telg van dezen hoogen struik,
Werd hier, van Burgemeester Buick,
Ook d'eed, ten steun van 't Recht der vromen,
Uit last der Vroedschappe afgenomen.
Nu hopen wij, verknocht door vreé,
Met uwe Monarchy, de zee
Van roof te schuimen en te vagen.
Zoo laat ons' welkomste u behagen!

5o, 51. Zijn vlaggen strijke, ter eere. Ter begroetenisse, ter eere
van iemand haalt men de vlag in to p; men s t r ij k t die, wanneer men
zich overgeeft, zich overwonnen verklaart. Heeft Vondel, altijd zoo nauwkeurig in zijn uitdrukkingen, en niet het minst waar 't zeemanstermen geldt,
zich hier vergist? Ook zelfs al had hij inderdaad te kennen willen geven,
dat Amsterdam, evenals vroeger Karel V, nu Filips van Spanje als Heer
ontvangen moest, dan zou, tenzij er strijd, of althans oorlog voorafgegaan
ware, nog geen str ij k e n der vlag te pas zijn gekomen. — 58. Zijn nazaat:
Filips II. Op den isten October 1549 kwam die Vorst, na in September te
Dordrecht den eed van trouw der Staten als toekomstige Graaf van Holland te hebben ontvangen, te Amsterdam aan den IJkant aan en legde op
den volgenden dag, ten Raadhuize, den eed der inhuldiging af, die hem
werd afgenomen door den jongsten Burgemeester, Joost Sybrandsz. Buick.
Nog dienzelfden dag begaf hij zich verder naar Utrecht. Of de herinnering
dezer gebeurtenis zeer aangenaam moest klinken in de ooren der Amsterdamsche Regenten, kleinzonen of neven der oude Geuzen, die Filips hadden afgezworen, is zeer de vraag. — 66. Z o o: staat hier voor: onder zulke
omstandigheden, of voorteekenen.

TER BRUILOFTE VAN G. VAN ZUSTEREN, ENZ. 39

Ztr §ruirofie
VAN DEN ED. BRUIDEGOM

GI JSBRECHT VAN ZUSTEREN,XI
EN ZIJNE ED. BRUID

HELENA DONKERS.

D

E Minnegod, nu Mars niet langer bij den Dommel

Op klinkende trompet te paarde draaft in 't veld,
Sticht bruiloften en roert alom de bruiloftstrommel,
Waarbij het menschdom groeit, dat in den oorlog smelt.
5 De schoonheid bezigt hij tot zijn geweer en wapen,
En legert zich in 't oog der Jofferen al stil,
Van waar zijn boog beschiet wat voor hem is geschapen,
En treft het koelste hart ook tegens zijnen wil.
Men zag voorhene Europe en Azie te zamen
In 't harrenas gekant om 't schaken van Heleen,
IO
Daar zooveel dapperen en helden ommekwamen,
En om den rozekrans een rij van jaren stre6n.
Een zediger Helene is wederom geboren,
Voor hare wederga, doch niemand tot verdriet;
15 Zij trouwt ter goeder tijd den held, haar toebeschoren,
Die haar het minnepand uit zuivre liefde biedt.
De Bruiloftsgod, nu 't loof in sneeuwjacht ligt gedoken,
Bekranst zijn hoofd met veil en treedt de schoone voor,
Daar 't heilig bedde staat voor 't minnend paar ontloken,
De bruid hem langzaam volgt op ‘ 't ongewone spoor.
20
Bij poozen schijnt ze uit angst en bloodigheid te deinzen,
Te momplen binnensmonds : „wat gaat mij leider ! aan ?"
De speelgenooten zien den strijd van haar gepeinzen,
De tranen op de wang, en zuchten al beladn.
25 God Hymen keert zich om, en ziet de kaken blozen
XI. Gijsbrecht van Zusteren huwde 3o Januari 1657 te 's-Hertogenbosch
met Helena Donkers. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen alle te Amsterdam
geboren en bekend I°. Franciscus, geb. in 1658, werd Jezuiet en stierf in
1728 te Brugge, 2n. Henricus Joannes, geb. in 1668, stierf in 1742 als bisschop van Brugge, 3°. Joannes Baptista, geb. in 167o, werd Jezulet en stierf
in 1698 te Leuven, 4°. Martinus van Zusteren, geb. in 1672, werd Jezulet
en stierf in 1720 te Kortrijk en 5°. een dochter, die kloosterlinge werd.
7. Leg, ter verduidelijking van den zin, den klemtoon op h e m en niet,
als het metrum vorderde, op v o o r.
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Van schaamte, en hoe de maagd uit vreeze doodsch besterft,
Hoe bloode schaamte en vrees de lelien en rozen
In 't zedig aanschijn mengt, dat verft en dan misverft.
„Ai," zegt hij, „schoone Bruid ! schep moed, en wilt niet schromen
Te volgen op mijn spoor ; wij gaan naar 't Paradijs,
30
Daar is uw vader en uw moeder uitgekomen;
Dit 's lands gebruik, men zingt dit lied op d'oude wijs :
De Bruigom Gijsbrecht zal u troosten, als uw hoeder ;
Hoe is uw geest zoo schuw ? ai, vrees geen ongeval !
35 Dus wordt een maagd een vrouw, van vrouwe een blijde moeder.
Laat zien, hoe 't bruiloftskleed u morgen passen zal !
VOOR

gftycinber btn T33)
Hersteller van Jezus' Societeit, in den Staat van Venetie.
RESTITUIS REM.

I. Zang.

H
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Elpt me, o goddelijke reien !

Zalige Englen, daar omhoog !
Helpt me nu, van 's Hemels boog,
Jezus' broederschap geleien,
Daar Sint-Mark Ignatius,
Op 't behagen der drie kronen,
Welkom heet in zijne zonen,
Met een blijden vredekus.
Alexander, overgoten
Van Gods Geest en Poezij,
Stortte zijnen geest in mij
Uit de zeven Roomsche sloten.
Zijne topstar, die haar glans,
Uit de bergen door de dalen
Uitspreidt, leide al Gods koralen

Restituis rem: „gij hersteldet de zaken." Zie Aen. VI, 847, waar dit
gezegd wordt van Fabius; welke naam ook die van den Paus was. —
6. Der drie kronen voor: van den Paus, wiens mijter, als men weet,
met drie kronen omringd is. — 7. I n z ij n e zonen: z ij n e slaat hier op
Ignatius en niet op Sint -Mark. — 12. De zeven Roomsche sloten:
de zeven bergen der heilige stad. — 13. Z ij n e topstar: van hem, die
boven anderen in macht en aanzien uitsteekt, zegt men, dat hij zijn s t e r,
d. i. : zijn geluk- of geboortester, in top voert. Hier staat alzoo top ster
voor „in top gevoerde ster." 't Woord is ongewoon , maar even wettig als
toppunt en hoofddeksel.

VOOR ALEXANDER DEN VII.

4I

Op mijn kerklier aan den dans.
Laat Pindaar den renpalm loven,
Deze olijf kan 't al verdooven.
I. Tegenzang.
20

25

30

35

Grooten passen groote zaken,
Allergrootsten 't grootst van al,
Fabius, een Hannibal
En zijn torts van 's Tibers daken
Af te keeren, en dien Staat,
Zoovele ongeruste bedden,
Langzaam door geduld te redden.
Alexander zag Eufraat
Noch geen Ganges aan; zijn benden
Overtrokken met den loop
Azie, Afrike, en Euroop,
Tot aan 's werelds uiterste enden.
d'Overwonnen dankt de macht.
Die hem door de neerlaag zegent,
En, gelijk een God, bejegent
Onder 't menschelijk geslacht,
Daar de wierookouters blaken.
Grooten passen groote zaken.

16. Kerklier: aan de kerk gewijde Tier. — 17. Renp alm: palm der
overwinning in 't renperk. Hier wordt op de zegezangen van Pindarus gedoeld. — 18. Deze o l ij f : er is nog geen sprake geweest van eenige olijf;
maar Vondel bedoelt den vredetak, waarmede Alexander de eendracht tusschen de Republiek van Venetie en de JezuIeten hersteld had. — 20. A Ile rgro o t s ten: zinspeling op den toenaam Maximus, door Fabius gevoerd. —
21 —23 Lees : en het past Fabius, eenen Hannibal en diens toorts of te
keeren, enz. — 24 volgg. Men vindt hier weder toespelingen op 's Pausen
naam en toenaam. Wie echter de Hannibal is, op wien hier gedoeld
wordt, durf ik niet beslissen. Misschien meent Vondel er Lodewijk XIV
mede, met wien, of liever met wiens alvermogenden Minister Mazarin, de
Paus allesbehalve op goeden voet stond : en dan kunnen onder de Eu fr a a t
en de Gang e s de Seine en de T he em s worden verstaan. Het verdrag,
te Pize in 1663 gesloten, bewees echter, dat Alex an d e r s b enden er
niet met zooveel eer afkwamen als die van zijn naamgenoot. — 25. L a n gzaam door geduld: cunctando, als Vergilius het t. a. p. heeft. —
26. Alexander: Alexander de Groote, dien hij hier wederom om de
naamsgelijkenis invoert. — 29. A fr i k e : gewoonlijk, wanneer men de a van
Afrika met een e verwisselt, maakt men de tweede lettergreep lang en zegt
A fr ij k e : hier is die echter kort gebleven. — 31 volgg. Hierin ligt een toespeling op den eerbied, door de Katholieke wereld aan den Paus betoond.
Hij zegent hen die voor hem n e d erliggen en bejegent ze gelijk een
God of Gods Stedehouder op aarde. Het gezegde was, ten opzichte der
volkeren door Alexander den Groote overheerd, niet overal zoo volkomen
het geval.
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I. Slotzang.

Recht. Zoo past het ook den lesten
Van de Fabien, Gods huis
Door het zegenrijke Kruis
40Voor te staan, de Turksche pesten
Af te keeren, en Sint-Mark
Op te wekken, om Lojole
Te herstellen in zijn schole
En gesloten stad en kerk.
Recht. Zoo past het Alexander,
45
Den Chinees en Indiaan
t'Overwinnen door Gods vaan,
Christus' opgerechten stander.
Een verdooft, op Zijnen troon,
50
Fabius en Flippus' zoon.
II. Zang.

55

65

0 gezegende herboorte
Der genootschap, daar de Leeuw
Heerlijk, na een halve eeuw,
Jezus' ballingen ter poorte
Weder inhaalt, als een vloot,
Die uit Ofir, met haar kielen,
Schatten aanbrengt voor de zielen,
En belandt met vollen schoot.
Nu verstommen lasterboeken,
Lastermonden, haat en nijd,
Voor dees' zege, na dien strijd
Tegens d'opgehitste vloeken.
Zij verkeeren alle in steen,
Die den beuklaar wederstreven,
Daar Gods titel in gedreven
Nooit zoo schoon de zee bescheen,

37, 38. Den le s ten van de Fab i e n: wederom stelt de dichter Paus
Alexander hier voor als den laatste uit het geslacht van de Romeinsche
Fabien. — 44. En gesloten stad en kerk: versta: in zijn tijdelijk
gesloten verblijfplaats en kerk. Stad voor nplaats" vinden wij bij onze
oude schrijvers telkens gebezigd, en 't is ook nog overig in 't woord S t a dhouder (lieutenant). — 46. Den Chinees en Indiaan: bij wie zich
de Jezuleten hadden onderscheiden door hunne zendelingschappen. Vondel
schrijft hier Chin e e s, later, b. v. in zijn „Zungchin," bestendig Sina,
Sinees. — 52. Der genootschap: Vondel maakt hier genootschap
vr., als m an s c h a p, v r o e d s c hap, en mijns inziens terecht. — De
L e e u w: die van Sint-Markus, alzoo Venetie.
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En Antenors heerschappije.
Duik nu, nacht van Barbarije !
II. Tegenzang.
70

75

8o

85

Dat het kerkrecht van Sint-Peter
Eens beginne, en vonnis strijk'
Over 't klagende ongelijk,
Voegt dien stoel, en niemand beter.
Die ter poorte uitgaan met God,
In een staatstorm, zoo verbolgen,
's Heilands droeven kruisgang volgen,
Elk ten schimp staan en ten spot,
Worden tot deze eer gewaardigd,
Niet bij handvest, dwang en drift,
Maar door 't eigen kruisgeschrift,
Als hun meester, gerechtvaardigd.
Zoo verkeert de doornekrans,
En dat vinnig tegenkanten,
In een kroon van diamanten,
In een loutren zonneglans.
Ai, wie weigert kruis en lijden ?
Triomfeeren volgt het strijden.
II. Slotzang.

Zou de stoel hen niet beschutten,
Die den storm van 's Afgronds poel
Uitstaan, en den Roomschen stoel
90Met hun halzen onderstutten ?
Zou d'aloude Sleutelmacht
Niet de sloten opensluiten,
Die zoo lang den toegang stuitten
Voor 't standvastigste geslacht ?
Kan gehoorzaamheid verbeuren
95
Haar gerechtigheid en Recht,
67. Antenors heerschapp ij e: volgens de overlevering, hebben de
nakomelingen der Trojanen, die met Antenor waren overgekomen, Venetic
gesticht. — 68. N a c h t van Barbar ij e: nacht van barbaarschheid. —
78. B ij.... drift: bier voor „door geweld," welke beteekenis het in 't Eng.
nog heeft. — 87. De stoe I: de gouden stoel van den Doge, het zinnebeeld
van 't gezag der Republiek. —H e n: de Jezuieten. — 91. D'a loude Sle u.
t e lm a c ht: de macht, aan de Pausen, als nazaten van Petrus, volgens de
Roomsche kerkleer, toevertrouwd, om te binden en te ontbinden. — 94. Geslach t: hiermede worden de leden van de orde der Jezdieten in 't algemeen verstaan, als van ethen geestelijken stamvader herkomstig. — 96. Haar
gerech tigheid en R e c h t: hier wordt onderscheid gemaakt tusschen
g e r e c h t i gh e i d en recht en 't laatste nog wel met een kapitale beginletter gedrukt: zeker niet zonder doel. G e r e c h t i g h e i d wordt hier zeker
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100

In veel jaren nooit beslecht?
Zou d'onnoozele eeuwig treuren,
Zuchten in dit worstelperk?
Neen, het einde kroont het werk!
III. Zang.

105

110

I15

Paduaansche letterwijzen
Heeten, aan den Padusstroom,
Hun genooten wellekoom.
Torentrans en kerken rijzen,
Steken 't hoofd op, nu de deugd
En de wijsheid, dus gesteven,
Schooner luister van zich geven,
Door den opgang van hun jeugd.
Mocht Valeer den tijd herleven,
Boeten 't schendig tijdverlies
In 't gedicht van 't guldenvlies,
Hij zou met dit vaandel streven
Door de baren, naar de yacht
Van het Kruislam, dat de vlekken
Van het Heidendom kan dekken,
En genezen door Zijn kracht.
Livius! herschrijf uw bladen;
Rome leeft door braver daden!
III. Tegenzang.

I20

109.

Wereldwijsheid bouwt de muren
En den burgerlijken Staat,
Die verandert en vergaat,
Schoon hij menige eeuw kan duren;
Rome, dat zoo heerlijk stond,
Padua is de geboortestad van Valerius Flakkus, en Titus Livius.

Kantteekening der oude uitgave.
meer in den zin van „billijke" aanspraak genomen; terwijl door R e c ht de
aanspraak verstaan wordt, die volgens het stellige K an oni eke r e c h t den.
Jezuieten moest toekomen en hun lang betwist geworden was. — 101. Pa duaansche le t t e r w ij z en: de hoogleeraren aan de Universiteit te Padua, of
die aan het beroemde Seminarie aldaar. — 109. Mocht V ale er den tijd
herleven: versta: „mocht Valerius in dezen tijd nog eens leven." He rle v en wordt hier tegen den gewonen regel, doch dichterlijk als transit.
gebezigd. — 1 12. Me t di t v a and el: het vlaggetje met het Lam Gods tot
zinnebeeld? — 117. Livius: de Romeinsche historieschrijver van dien naam
was mede van Padua herkomstig. — 123, 130. Versta: het oude Rome, dat
der Keizers, is te gronde gegaan en ligt in puin; het nieuwe Rome, dat is,
der Pausen heerschappij, is nooit overweldigd. Het gezegde is echter niet
volkomen juist, zelfs dan niet, wanneer men het op de geestelijke macht
toepast, die een tijdlang naar Avignon verhuisde.
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130

135
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En daar werelden om slaven,
Legt al lang in puin begraven,
En met al zijn pracht te grond;
Maar de hoofdstad aller steden,
Die vanouds, in bloedig zweet,
Onder Christus' kruisvaan streed,
Van geen paardshoef werd vertreden.
Handhaaf dan, Veneetsche Raad !
Met een levendig betrouwen
Die Sint-Pieters kerkmuur bouwen,
God ter eere en uwen Staat.
Zwaard en kogel steen vernielen;
God leeft eeuwig in Zijn zielen.
III. Slotzang.

1 40

145

150

Dit herstellen is Venedig
Ruim de kroon van Krete waard;
Ottoman ontziet het zwaard
Van den zeeleeuw, streng en snedig
In 't verweren van Gods zaak.
Hoort hem onder Jezus' ridderen,
Zonder schrikken, zonder sidderen,
Uit zijn golf, getergd tot wraak,
Brullen over gansch Turkije.
Ziet zijn boek den Alkoran,
Die geen licht verdragen kan,
Overtuigen, overstrijen,
Waar dees' zon de nevels breekt.
Dwaling zwicht, als waarheid spreekt.
IV. Zang.

1[55

16o

Alexander ! help mijn cijter
Met uw mate. Geen Pindaar
Kan u volgen met zijn snaar;
't Zij gij aanstapt met den mijter
Van Melchisedech, om peis
In te voeren onder Heeren,
Die door oorlog 't Kruis onteeren;
't Zij de Noordstar uw paleis
Door Christine koom' begroeten,
Die, gezalfd in 't openbaar

142. Hoort hem: t. w. den zeeleeuw. — 146. Zijn boek: men
weet dat een gevleugelde leeuw en een boek de zinnebeelden zijn, waarmede St.-Markus wordt afgebeeld. — 146, 149. Deze regels slaan op de
zendelingschappen der Jezuieten onder de Mahomedanen.
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Van uw hand, voor 't hoog altaar
Zich vernedert aan uw voeten,
U voor haren vader kent,
Toevlucht der verstrooielingen,
Help en sterk mij onder 't zingen,
Zulk een koorzang ongewend.
0 hersteller der getrouwen!
Wie kan uwen lof ontvouwen ?
IV. Tegenzang.

170

175

18o

185

Geen gedachtenis van naalden,
Daar het zwerk omhoog op drijft,
Langer in heur waarde blijft,
Hoe d'Egyptenaars ook praalden,
Als uw voorzorg, trouw besteed
Aan de kudde, uw staf bevolen,
Die in 't weiden niet kan dolen,
En zijn lammers niet vergeet.
Gij, die waardig, hier beneden,
Christus' stede en stoel bezit,
Als een hoofd, bestelt elk lid
Zijne plaats, opdat de leden
't Lichaam dienen in 't gemeen,
Elk hun beurt en ambt bewaren,
Zonder buiten 't spoor to varen.
Op uw maat en voorzang treen
Alle wettige ambtenaren.
Eéne hand vereent veel snaren.
IV. Slotzang.

190

195

0 hersteller der getrouwen!
Leef in eere, wijder dan
't Licht van 't starrelicht gespan
't Heilig koninkrijk ziet bouwen;
Dat, van eeuw noch grens bepaald,
Naar uw Kerkgezanten luistert,
Waar de waarheid, lang verduisterd,
Uit den naam van Jezus' straalt.
Laat de schaduw van uwe eiken
Elk beschutten, die uw woord,

169 —173 Versta : hoe de Egyptenaren ook praalden met gedenknaalden,
die zich hoog verhieven, geen gedachtenis blijft langer in waarde dan de
uwe, de voorzorg die gij besteedt enz. — 195. Uwe e i k en: namelijk die
van 't familiewapen van Chigi.
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Als een Kerkorakel, hoort,
En ontvang dit tot een teiken
Van mijn plicht, u onderdaan ;
Neem mijn zang voor wierook aan !

200

Op b'gfietebinge
VAN DEN ED. HEERE

RYKLOF GOENSZ,
Raad in de Oost-Indien,
GESCHILDERD DOOR

G. FLINCK,
TOEN HIJ OP ZIJN VERTREK STOND.

Oo leeft hij, die de kroon des Indiaanschen Raads,
Waaraan een paarle ontbreekt, te Jakatra zal sluiten.
Het oorbaar van 't gemeen bewaart deze open plaats
Voor Goenszen, daar de zon de winters weet te stuiten.
Ons nieuw Batavie voor 't oude zaait en maait.
De geur des morgenstonds, zoo menig jaar geroken,
Bekoort hem, dat hij weer het hoofd ten Oosten draait,
En naar den dag verlangt, die, kruidig opgeloken,
Hem krachtig derwaart trekt, ten dienst van 't vaderland.
Het roer des wakkren Raads mag slapen op zijn hand.

Z

5

I0

Toen h ij o p z ij n vertrek ston d: dat hier van een tweede reis naar
de Oost gesproken wordt, blijkt uit vs. 7. Van Goens was 't eerst naar de
Oost geweest in 1652, toen hij aldaar verscheiden voordeelen voor de Compagnie bedong. In de twee volgende jaren was hij President van de Weeskamer, en deed, als Commissaris, een reis naar Perzie, in 1655 was hij
bevelhebber der retourvloot; doch vertrok kort daarop weder van hier naar
Indie met den titel van buitengewoon Raad. Tweemalen was hij Gouverneur
van Ceylon, werd in 1661 ordinaris Raad, in 1675 Directeur-Generaal, en in
1678 Gouverneur. In 1682 teruggekeerd, stierf hij kort daarna te Amsterdam.
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IteurstbicOt
OP DE KEURSTEÈHOUDERSCHAP VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

J. MAURITIUS,xll
Prince van Nassau, Vorst d'es H. Rijks, Stadhouder te Kleef, &c.
TOEN ZIJNE VORSTELIJKE DOORLUCHTIGHEID, IN DEN NAAM
VAN KEURBRANDENBURG, TER KEURE VAN
DEN ROOMSCHEN KONING TROK.
PROFERET IMPERIUM.

Et Keurhof Brandenburg, gesterkt door 't kinderbaren
Der Keurvorstinne, stond nu vast op twee pilaren ;
Europe en Christenrijk gewaagden van de Faam,
Die Koningsbergen, om den tweeden erfgenaam
5 Van Freedrik Willem, noodde op die geboortefeesten
En staatsien des zoons, begroet van duizend geesten,
Op 't donderen der kortouwe; als Maurits wierd verzocht,
Zich ree te houden, om op 't heerelijkst den tocht
Naar Frankfort te bekleen, den Keurvorst aan te trekken,
10 En 't armelijnen voer, besprengd met schoone vlekken.
Zoo braaf een vorst van 't Rijk, geschapen tegens last
En eere, weigert niet hetgeen zijn Hoogheid past,

H

XII. Keizer Ferdinand III was den 23 Maart overleden en de Keurvorsten
waren te zamen geroepen om tot de verkiezing van een nieuwen Keizer
over te gaan. Ferdinand IV, gelijk wij gezien hebben, in 1653 tot Roomsch
Koning gekroond, was zijn vader reeds den 9 Juli 1654 ten grave voorgegaan, waarop zijn broeder Leopold, die op 9 Juni 1640 geboren was, in
1655 tot Koning van Hongarije en in 1656 tot Koning van Boheme werd
gekroond. Gewis had hij de meeste aanspraken op de Keizerlijke waardigheid, hoezeer zijn geboorte uit een Spaansche moeder — de dochter van
Filips III — en zijn nauwe betrekking daardoor tot het Spaansche Hof, zijn
benoeming minder aangenaam maakten aan Frankrijk; 't welk nog met
Spanje in oorlog was. Van de zijde dezer laatste Mogendheid werd dan
ook alles in 't werk gesteld om zijn verkiezing tegen te gaan. Op deze
samenkomst der Keurvorsten had die van Brandenburg Prins Joan Maurits
als zijn vertegenwoordiger gezonden.
Pro fer e t imp e r ium: d. i.: hij zal het rijksbewind opdragen. Zie Aen.
VI, 795. — 2. Twee pilar en: in 1655 Karel Emilius en in 1657 Frederik,
die later zijn vader opvolgde. Een ouder zoon was vroeger overleden. —
9. Den Keurvorst aan te trekken: dien te vertegenwoordigen, zijn
Plaats te bekleeden. — II, 12. Geschapen tegens last en eere: die
van natuur geschikt is, zich van last- en eereposten naar behooren te
kwijten.
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Die willig, Christenrijk en elk ten dienst, wil streven
Naar onverwelkbren palm, der helden lust en leven.
15 Het weldoen aan 't geslacht der menschen voegt een God,
Die volken wetten stelt en stiert door zijn gebod.
Men zag het voorspel van dees' staatsie aan livreien
Van zilver, groen en rood, aan pagien en lakeien,
Aan paarden en karos, trompet en banderol,
20 En hofsleep, elk om 't braafste. Al wat men ziet, staat vol
In pracht en heerlijkheid. Geweer en wapens blaken,
En blikkren van gesteente en goud. Gewaden kraken
Van rijk borduursel, als een koningsvaart vereischt.
Zoo rijst de Vorst van 't licht des morgens, eer hij rijst
25 Ter kimme uit, op den glans der heldre morgensterre,
Die ieders oogen wekt, om uit te zien van verre,
Hoe 't eenig schoon, de zon, op 't voortreen van den glans
Des blijden dageraads, zal steigren naar den trans
Der heemlen, op den troon van haren gouden wagen,
30 Met gloeienden robijn en diamant beslagen;
Terwijl een frissche dauw van lelien, een wolk
Van rozen om haar zweeft, die van het juichend yolk
Zal werden aangebeen, daar duizend nachtegalen,
Uit lustpriéelen haar begroeten en onthalen,
35 Dewijl zij 't al verlicht en, vroeg en 's avonds spa,
Wat leven zoekt, verkwikt, en aankweekt uit gena.
Een stoet van Edelen, Vrijheeren, Riddren, Graven,
Staat reede, om op dien draf het Keurhoofd na te draven,
In dit doorluchtig stof, den Rijn op, die vast wijkt,
40 Daar elk een trotsch Romein in zulk een drang gelijkt,
Een adelaar in 't Rijk der Duitsche Roomsche Heeren,
Die onder Oostenrijk en Cesar triomfeeren,
En stuiten, door het zwaard van 't Keizerlijk gebied,
Den wreeden Mahomed, die Christus' grens beschiet,
45 En machtiger in 't veld, door 't jammerlijk krakeelen
Der Christen Vorsten, vlamt, om Christus' rok te deelen,
Die heel en nadeloos van 't krijgsvolk werd verschoond,
Toen God, aan 't kruis gehecht, met doornen hing gekroond.
De Schepterdrager en Aartskamerling der kamer,
50 Voert, als Grootmeester van zijne Orden, nu geen hamer,
Noch heirbijl, maar den staf, en rijdt naar 't Keurpaleis,
20. Br aa fs t e : fraaiste. — 40. Een trotsch Romein: juist niet: een
inwoner van Rome ; maar, naar Vondels bedoeling, een dier machtige krijgshoofden van 't nude Romeinsche Rijk. — 46. Christus' r o k : als zinnebeeld der Christelijke Kerk. — 49. De Schepter d r a g e r en Aar t sk am e r lin g: Joan Maurits, als vertegenwoordigende den Keurvorst van
Brandenburg, die den titel voerde van Aar t skamerlin g of Opperkamerheer.
VONDEL VII.
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Gelijk een vader van den algemeenen peis,
Die blinkt hem liefelijk ten oogen uit, zoo zedig,
Dat elk bezadigd wordt door dit gezicht, en vredig
55 En vriendelijk verlangt en luistert naar den toon
Van zijne wijze stem, de stut van d'oude kroon;
Waaronder duizenden van vrome zielen scholen,
Die al te noode van den grijzen stam verdolen;
En Otto d'Eerste, die het Duitsche Keizerdom
60 Zoo zegenrijk verhief, en Gods gebied alom
Bevredigde, vermaant, zoo 't schijnt, het keurorakel,
Dat nu geen Koningshoofd veraarde van de schakel
En keten, die een rij van eeuwen achtereen
Germanje hield verknocht, de Vorsten, en de steen
65 Door liefde en trouw verbond, gelijk een riem de lenden
En leden t'zamenbindt. Zoo stuit de Vree de benden
Van burgerlijken twist door een voorzichtig hoofd,
Dat al de wereld heil en zegening belooft.
De norsche Tweedracht [die de Goden holp aan 't hollen,
70 Toen d'appel, rood van goud en blozend rood, kwam rollen
Door 't feest van Pelion, daar Thetis, met een krans
Van wier om 't hangend haar, in 't midden van den dans,
De Godheën dansen zag] zal uit een nevel loeren,
Om op haar twisttrompet de machten aan te voeren,
75 Te kanten tegens een. De Hemel keer' die pest
Uit dezen hoogen Raad, en drijf ze in Pluto's nest,
Dat niet dan slangen broedt, en draken en Chimeeren,
Alekto's, Tisifons, en razende Megeeren.
De zwarte Helhond, die op menschespieren vast,
8o En uit de nachtspelonk met zijn drie muilen bast,
Zij verre uit onzen dag geketend en verbannen,
Men haat hier gruwelen en purperen tirannen,
Geweld, dat, schoon verguld, beholpen met wat schijns,
Afgrijslijkheen bedekt met een verniste grijns.
85 De handschoen riekt van musk, en dekt, in schijn van handen,
Den klauw van een Harpij, die met vergifte tanden
Metaal en staal verbijt, en, altijd even graag
En gulzig naar den roof, haar onverzoenbre maag
En balg met wildbraad van onnoozelen wil paaien.
90 Men drijf ze weg, die moord en brand en oproer kraaien,
En oorlog, die verstokt eens menschen tijd verduurt.
8o-84. Op den 29 April 1636 was Schenkenschans bij verdrag overgegaan
aan Graaf Willem van Nassau. Van het zwichten dezer belangrijke sterkte
werd echter algemeen de eer aan Joan Maurits toegekend, en hem tot loon
daarvan de wapenrusting vereerd, waarmede Maarten Schenck, de stichter
der schans, een halve eeuw te voren in de Waal verzonken was. Zie BARLAEUS, Res gestae sub Mauritio in Brasilia, Clivis, 166o, pag 47.
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Germanje heeft, helaas! den krijg te lang bezuurd,
En ziet hare akkers nog te droef verwilderd leggen,
Begroeid met kreupelbosch en doornehage en heggen.
95 Zij ziet haar steden nog en merkten zonder glans,
Haar kerken omgewroet, de torens zonder trans,
De sloten diep in assche en bloedig puin begraven,
En duizenden verarmd en uitgeput, als slaven,
Van stof en zweet begruisd, met een vermoeide ziel
100 Herbouwen pijnelijk wat snel te gronde viel.
De Hemel, nu verzoend, bestelle 't yolk een wachter,
Die Mars geketend houdt; zoo laat hij nimmer achter
Zijn rug een woestenij en platgetreden grond,
Daar 't heir een paradijs van weelde voor zich vond.
Mauritius, die wijd ten Westen heen ging streven,
105
En voor zijn aangezicht de woestheid heeft verdreven,
De menscheneters temde in 't nooit getemd Brazijl,
Geeft hoop aan 't Keizerdom, dat hij, gelijk een stijl,
Het Rijksrecht stutten zal, en stuiten dees' Barbaren,
110 Die, onder Christus' naam, het Christendom bezwaren
Met een metalen juk, veel lastiger alom
Dan ooit de Heidenschap en 't bloedig Turkendom
Den nek der vromen drukte; ook gaat het vast, dat d'Orden
Der Duitsche Ridderschap, zoo wijd befaamd geworden,
11 3, 114. D'Orden der Duitsche Ridderschap: in 1651 had de
Keurvorst van Brandenburg Joan Maurits tot hoofd der Malthezer Orde in
Duitschland aangesteld. Het is bekend, dat de Ridders van St.-Jan van
Jeruzalem, wier hoofdzetel nu te Malta gevestigd was, oorspronkelijk de
roeping hadden om de volgers van Mahomed te bestrijden, en gelofte deden
van armoede en kuischheid; doch ofschoon een en ander nog door hen die
op Malta zetelden, werd in acht genomen, elders beschouwde men die geloften niet als verbindend meer : en zelfs waren, vooral in 't Noorden van
Duitschland, Protestanten in de Ridderschap aangenomen, voor wie de
ongehuwde staat niet verplichtend was. Het lidmaatschap der Orde was
dan ook niet veel meer dan een eeretitel, aan welken, althans voor de
hoogere graden, ruime inkomsten en aanzienlijke voorrechten waren verbonden. De bezittingen der Orde aldaar stonden onder het beheer van een
Ridder, die den titel voerde van Heermeester of Groot-Prior der St.-JansOrde van Jeruzalem in de Mark, Saksen, Pommeren en Wenden, en tevens
Heer was van Sonnenburg, een stadje in het Brandenburgsche, waar het
Kapittel vergaderde. Tot de plichten des Heermeesters behoorde ook om
jaarlijks zekere som uit de inkomsten des Kapittels aan den Grootmeester
op Malta te zenden, ten einde te worden aangewend tot den strijd tegen
de Muzelmannen. — Joan Maurits aanvaardde de waardigheid echter niet,
dan nadat de Staten-Generaal de statuten der Orde onderzocht en zijn benoeming hadden goedgekeurd; waarna hij op den 19 December 1652 te Sonnenburg plechtig werd ingehuldigd. — Groot waren de diensten, door hem
aan de Orde in Duitschland bewezen: hij beurde hare goederen op uit den
staat van verwoesting en verachtering, waarin zij zich bevonden; hij bevrijdde in 1658 de inwoners van Sonnenburg uit den staat van dienstbaarheid, waarin zij tot dien tijd verkeerden, liet het slot aldaar opbouwen en de
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115 Ten hoogste was gediend met dien oprechten held,
Wiens dapperheid beproefd zijn oorlogsspoor in 't veld
Van d'andre wereld liet, en plantte zijn banieren
In 't midden van het spook en 't brullen van de dieren,
Langs d'Indiaansche kust, en hield den vijand staan,
120 In 't land vol wildernis, en op den Oceaan,
Daar Portugeezen, en afgrijselijke Wilden,
Op hem hun grof geschut en bitse pijlen spilden.
De koning aan de Belt versierde nooit de borst
En boezem van een held en zegenrijken vorst,
125 Met zijnen Olifant, rechtvaardiger noch trouwer,
Dan dezen rustigen en moedigen Nassauer,
Van keizer Ferdinand verheven, tot een blijk
Dat deugd dien Kruisheld zaift, ten Vorst van 't Roomsche Rijk,
Waarop de broederschap van zijn geheiligde Orden
130 Getrooster 't heilig zwaard ging op haar zijde gorden,
En zwoer de horens van de Turksche halve maan
Te breken, waar ze 't licht van 't kruis in 't licht kwam staan.
Toen scheen de Bosporus, gedekt met kruisgaleien,
Daar hij Europe houdt van Azie gescheien,
135 Te juichen, en het hof van Ottoman vermand
Te vluchten door de lucht, en over zee en zand,
Met zijne pesten en verdoemelijke vloeken,
Arabie, en het graf van Mahomed te zoeken.
Zoo moedigt Maurits, op het zwaaien van de vaan,
140 Met zijn Grootmeesterschap de Christen ridders aan.
De grens der waarheid vreez' noch ramp, noch ongevallen,
Noch dat 's erfvijands heir te Weenen voor de wallen
De tenten spannen zal, zoo lang dees wachter leer',
En uit den toren waakt van 't Vorstelijke Kleef.
Dees, gravende aan 't gebergt, naar versche watersprongen
145
En levende aders, die om strijd door d'aarde drongen,
Van hem tot eene bron vergaderd in een vat,
kerk vernieuwen en versieren, en beurde ook het onderwijs op uit zijn
vervallen toestand. Zie BUCHHOLTZ, Versuch einer Geschichte der Churmarck
Brandenburg, Berlin 1771, IV. 169. — 123. De koning aan de Belt:
de Koning van Denemarken. — 125. Met z ij n e n Oli fa n t: met de aldus
genoemde ridderorde. — 141. D e g r ens der w a a r h e i d: de grens van 't
Rijk, waar de ware godsdienst is gevestigd. — 145 volgg. Aardig wee t
Vondel bier van een doodeenvoudig en allesbehalve zeldzaam geval, het
vinden van een penning met het beeld van Caesar, partij te trekken en
het tot dichterlijke versieringen aan te wenden. — 145-147. Joan Maurits
had namelijk de woeste bergachtige streek nabij Kleef, aan de groote heirbaan naar Nijmegen gelegen, en die tot dien tijd aan niemand dan aan
wildstroopers eenig nut en voordeel aanbracht, door aanplanting van hoog
opgaand geboomte in een fraaie gaarde herschapen, welke hij met herten
bevolkte. De afwatering van dit lustoord, waar, behalve bosch, ook weiden
en akkers waren aangelegd, geschiedde in een kanaal, op zijn last gegraven
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Ontdekte ons zijn fortuin, den opgedolven schat,
En in dien rijkdom een medaille, daar de lezer
150 Nog Cajus Julius in las, en 't beeld van Cezer
Zag stralen uit metaal, dus lang den dag misgund,
En nog zoo klaar, alsof de munt eerst was gemunt;
Een heilzaam voorspook, dat die vorstelijke panden
Der Roomschen, lang gestrooid, nog vielen in de handen
155 Van zulk een dappren Vorst, die recht naar Cezar aardt,
Wanneer de nood vereischt dat hij het wettig zwaard
Voor 't algemeene best mag voeren en gebruiken
Op vijanden, voor wiens geweld het Recht moet duiken.
Toen gaf het beeld een glans, en scheen dus Maurits aan
160 Te spreken : „Groote Vorst ! ik zie een wereld staan
Gereed tot uwen dienst. Ik zie op hooge tronen,
Eer 't jaar zijn ronde sluit, den Roomschen koning kronen
Te Frankfort met uw stem, op Freedrik Willems naam,
In 't aanzicht van de Nijd; en Duitschland zal uw faam
165 Verheffen aan de lucht, zoo hoog zij stijgt in 't vliegen,
Ten top uit van uw hof, het vorstelijke Siegen.
Aanvaard hierop ons beeld en zet het Cezar bij,
Als hij de kroon ontvangt, op onze profecij,
Gelijk een nazaat van den stoel, bij ons bezeten,
170 En, na de zestiende eeuw, nog gaaf en ongesleten.
De keizer Adolf, d'eer van uw Nassauschen stam,
Die, na de dertiende eeuw, zoo hoog te steigren kwam,
Bewaarde d'eer van 't Rijk, hetwelk ten lange leste,
Verdooven wil den glans der Byzantijnsche veste,
1 75 Die nu van verre, alree gedoodverfd, beeft en schudt,
Dewijl gij mijnen stoel in 't Westen onderstut
Met uwe schouderen, in 't midden van de Heeren,
Gemoedigd, op uw punt den dollen Mars te keeren,
en naar Nijmegen loopende. Tegenover dat kanaal, langs de buitenste helling van een der bergen, tot de diergaarde behoorende, liet hij prachtige
waterwerken aanleggen. De bronnen, daar ontspringende, werden met
groote kosten naar vier boven elkander liggende bakken geleid, te midden
waarvan het water, uit dolfijnen en andere beelden, in fonteinen opwaarts
sprong, om vervolgens kunstige watervallen te vormen en met aangenaam
geruisch naar de vlakte te stroomen. Later, in 166o, werd in het midden van
een dier vijvers een wit marmeren Minervabeeld geplaatst, door Quellijn,
op last der Regeering van Amsterdam, tot een geschenk voor den Vorst
vervaardigd. Meer benedenwaarts stonden als bewakers van den ingang
twee steenen leeuwen, insgelijks een geschenk van Amsterdam, en waarvan
de eene het wapen der Stad, de andere dat van Holland vasthield. —
166. Siegen: toen nog een vorstendom, aan een tak van 't Nassausche
Huis behoorende; thans een Pruisische Kreits vormende. — 169. Een n azaat van den stoel: die na hem op den troon zit. — 17o. Na de
zestiende eeuw: na zestien eeuwen. — 171. De keizer Adolf: over
dezen is herhaaldelijk gesproken. — 172. N a de d e r t i e n d e: t. w: na Caesar.
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Die zelf voor 's Gravenweert u dreigde met den dood,

18o En met zijn karabijn het oor in stukken schoot,
Waarom gij waardig waart met Schenks geweer te pronken,
En 't harnas, daar hij mee ter Wale in is gezonken,
Om Kleef te dienen tot een trotsche zegepraal,
Zoo lang de zon verrijze en schittere in 't metaal.
Gelijk de Zevenstar in 't Noorden en zijn plekken
185
Bijwijlen eenen rok van goud schijnt aan te trekken,
Die heerelijker blinkt, wanneer de nevel vlucht,
De wind den hemel vaagt en zuivert aan de lucht,
Die lang betrokken hing voor 't aangezicht der volken;
190 Zoo wil, op uwe komst, de Nijd, met al haar wolken,
Lang zwanger van 't gedrocht en aangehitste spook,
Verdwijnen al verbaasd, gelijk een vuile smook,
Die 't Keurgezicht verblindt en, voedende 't mistrouwen,
Belet den heldren glans der hemelen t'aanschouwen,
195 Te letten op het heil der volken, en de rust
Van 't lieve Vaderland, met reden waard gekust,
Als echte moeder van de vrijgeboren zonen,
Die onder haar gezag een zelfde huis bewonen,
Gevoed met gene melk, gekweekt in eenen schoot,
200 Verdadigd door haar trouw in wederspoed en nood.
De Zevenstar des Rijks, om 't Rijksgeschil t'ontwarren,
Nu aangegroeid tot acht, drie heilge mijterstarren,
Vijf wereldlijke, klaart aan d'oevers van de Main
Nu op, daar d'oude stad en 't merkveld valt te klein
205 Voor zulk een dikken drang van allerhande Staten,
En sterken t'zamenvloed des yolks, uit alle straten.
Hier rijdt d'Aartsschenker, die, bij ieder wellekoom,
De kroon des Muldaus voert en van den Donaustroom,
Gesterkt met Gods gewijde, een trits Rijkskanselieren,
210 Bewaarders van 't geheim en zegels en papieren;
179. Voor 's-Gravenweert: uit het Leven van Frederik Hendrik,
fol. 238 v. o., blijkt, dat Joan Maurits het zijne bijbracht om de vesting
Schenkenschans, op 't schiereiland 's-Gravenweert gelegen, in 1636 te winnen.
De bijzonderheid, dat hem bij dat beleg een brok van 't oor werd afgeschoten, wordt echter bij Been geschiedschrijver gevonden: ook is Vondel
de eenige, van wien wij leeren, dat te dier gelegenheid de wapenrusting
van Schenck aan den Vorst vereerd werd. — 202. Nu a a n g e g r o e i d tot
acht: er waren vroeger maar zeven Keurvorsten; in 1623 werd die waardigheid mede opgedragen aan Maximiliaan, Hertog van Beieren. — D r i e
heilge m ij ter starren: de Aartsbisschop van Keulen, die van Trier en
die van Mainz. — 203. V ij f wereldlij k e : Boheme, Beieren, Saksen, de
Palts en Brandenburg. — Aan d'oevers van de Main: te Frankfort.
D'Aartsschenker: de Koning van Boheme voerde den titel van—207. :
„Opperschenker des H. Rijks." — 208. De kroon des Muldaus .... e n
van den Donaus t r o o m: de kroon van Boheme en van Hongarije.
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d'Aartstrukses van het Rijk; dan die 's Rijks schat bewaart ;
d'Aartsmaarschalk, wijd en zijd ontzien door 't recht van
['t zwaard.
Keur-Brandenburg, wiens zorg de schepter werd gegeven,
Als 's Rijks aartskamerling, ziet Maurits, aangedreven
215 Van ijver, om met lof zijn Keurambt te bekleen,
Zoo loflijk als dit Huis ooit aan de Main verscheen,
Waarom zijn edel paard nu hooger draaft, op 't pralen
Des schepters, rood van goud, en d'oogen trotscher stralen
Uitschieten, nu de zon van Nassau het berijdt,
220 Daar 't schuimbekt, en, vol gloeds, den gouden breidel bijt,
En knabbelt zijn gebit, ook zonder te verwilderen.
Zoo kon Apelles' kunst den Alexander schilderen,
Wien eene wereld veel te nauw viel en te kleen,
Toen hij om d'andre docht, daar Maurits heeft gestreen,
225 Te water en te lande, en, in der Mooren oogen,
Gebliksemd met geschut, den hagel van hun bogen
Op zijne borst gestuit, en stad en slot gebouwd,
Die nog naar zijnen naam den titel voert en houdt,
En eeuwig houden zal, zoo lang zijn Batavieren
230 Hun vloten, rijk bevracht, rondom den aardkloot stieren.
Een rook van wierookgeur en offren en gebeen
Betrekt alom de lucht, en stijgt, uit alle steen
En kerken, naar den stoel der Godheid, daar Aartsengelen
Hun Hemelsch koormuziek uit negen koren strengelen,
235 Gereed om d'eendracht of te zenden naar beneén,
Uit liefde tot de rust, den weistand van 't gemeen.
Men ziet de Heeren en gehoorzame onderdanen
't Gewijde marmer met den dauw van zilte tranen
Besprenkelen, om God te zoenen, nimmer moe;
240 Te smeeken dat de straf, en 't snerpen van Zijn roe,
Zoo menig jaar beproefd, den rug des yolks verschoone,
211. D'Aartstrukses: deze bediening heette in 't Latijn : p r a e p ositus regiae mensae of archidapifer, in 't Fr. sánechal, enkwam
overeen met hetgeen wij nu „Opperhofmaarschalk" noemen. Zij bestond
daarin, dat hij, die haar bekleedde, verondersteld werd, het opperbestier
over 's Konings tafel te voeren, en als symbool daarvan, een stuk vleesch
op een zilveren schotel voorsneed. De Keurvorst van Beieren bekleedde
deze waardigheid. — D i e 's R ij k s schat bewaart: de titel van Aar t sscha tme ester werd gevoerd door den Keurvorst van de Palts. 212. D 'Aar t smaarschalk: maarschalk is letterlijk : stalknecht, stalboef, hij, die 't opzicht heeft over de mar en (merrien) of paarden. Aar t smaarscha lk zou dus eigenlijk overeenkomen met : „O pperstalmee st e r ;" wat echter niet het geval is. De titel van Maars chalk of V e 1 dmaarschalk werd in verloop van tijd eerst voor : „aanvoerder der ruiterij,"
vervolgens voor : „veldheer in 't algemeen" genomen, en zoo werd „A art smaarschalk des Duitschen Rijks" de titel van hem, die 't zwaard, als
zinnebeeld der Keizerlijke oppermacht in krijgszaken, voerde.
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En niet de rijkskroon van den Koning in een krone
Van distelen verkeer', die Christus' haar en hoofd
Misverft met sprenklen bloeds, dien heldren glans verdooft,
245 En 't heilig licht bedroeft, dat neder plag te schijnen;
Terwijl hij uit een troon van blijde Cherubijnen,
Ons jammeren aanschouwt, in dezen droeven tijd,
Vol oproer, haat en twist, en onverzoenbren strijd.
Schept moed, gij volken van een tonge en menig landschap !
250 an lichaam, door 66n ziel vereend, nu 't Keurgezantschap
Prins Maurits wordt betrouwd, op eenen top, zoo steil,
Zoo glad in 't steigeren; verwacht van boven heil
En vollen overvloed met uitgeschudden horen.
De rijpe muskadel en ooft en welig koren.
255 En zilver en fijn goud en erts, en wat de mijn
In 's aardrijks aderen, voor lucht en zonneschijn,
Zoo hellediep begroef, wordt in uw schoot gegoten.
De steden half verwoest, de lang vervallen sloten,
De woeste wildernis en akkers, overgroeid
260 Van klisse en onkruid; hof en wijngerd, nooit gesnoeid,
Herbouwt, herstelt, herploegt, herbindt hij, dat de ranken,
De telgen, stad en dorp, den goeden Maurits danken.
Zijn lust is weldoen, door een onvermoeid beleid.
Hij weidt zijn hart in 't gran, daar 't vee zich zat in weidt,
265 En bakert in de zon, terwijl zijn uiers zwellen.
De bijkorf levert was en nektar uit zijn cellen.
Het snedig kouter glimt, en glijdt door vette klei.
De herder wekt den galm met ruischpijp en schalmei,
En riet en Duitsche fluit, in koele en frissche lommer,
270 Ontslagen van verdriet, en vrij van zorge en kommer.
Zoo piepte 't suikerriet, toen hij, der zeden stijl,
Verdedigde den Staat van 't lekkere Brazijl,
Dat onder hem het hoofd zoo rustig op dorst beuren,
Als 't hing na zijn vertrek, en deerlijk sloeg aan 't treuren
275 En kwijnen, toen het bleek hoe braaf een eenig man
Van kloekheid en beleid een nieuwe wereld kan
Bevredigen door gunst en goedheid, daar geen menschen,
Maar wilden uit den aard om zulk een wader wenschen,
Die, meer dan mensch, een God gelijkt in menschenschijn,
280 Wiens zegen vloeit en groeit, gelijk bijwijl de Rijn
Niet voor zichzelven stroomt, maar uitberst, om ten lesten
Het kwijnende akkerland te voeden en te mesten
Met slib van zijnen stroom, en regen, uit de lucht
Gevallen in zijn kil, ten dienst van vee en vrucht.
264. H ij weidt z ij n hart: hij haalt zijn hart op, hij verheugt zich. —
271. Der ze den stijl: de schutsheer der goede zeden. — 272. ' t L e kkere Br a z ij 1: Brazili6, dat smakelijke voortbrengsels oplevert.
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285 Prins Maurits vaagt den pas en alle heerestraten.
De reizende mag zich op Nassaus zorg verlaten,
De vrachtkar vaart gerust. De wagens kraken vast
Met zij de, schat, en goud, en zilver overlast.
De burger, op zijn wacht, mag frank en veilig slapen,
290 Hij schijnt ter heerschappij geboren, en geschapen ;
En, zoo zijn Keur tot rust der wereld iet vermag,
En luistert deze schaal en zulk een overslag
Naar 't woord, hem toebetrouwd : men hoeft niet eens te duchten
Dat Duitschland, overstrooid van ijdele geruchten,
295 Een Roomsche Koning sta te vreezen, die zijn eed
Min waard acht dan zijn kroon en glansrijk purpren kleed ;
Dat zal men uit de Faam en Keurtrompet vernemen.
Zoo zij Prins Maurits bij 't gekroonde hoofd van Bemen
En Hongerije, op dees' hoogtijd, wellekoom!
300 Zoo houde al 't Keurgezag de woestheid bij den toom !
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Heer van Ranbroek,
BOUWMEESTER EN SCHILDER.

'

Aartsbouwheer, uit de stam
Van Camften, rust hier onder,
Die 't Raadhuis t'Amsterdam
Gebouwd heeft, 't achtste wonder.
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HIC VER ASSIDUUM, ATQUE ALIENIS MENSIBUS IESTAS.

S

Choon Utrecht eertijds praalde op 's Bisschops staf en myter
En stoel en hoogen Dom, nog wil ik Amisfort,
Van grooter waard benijd, verheffen op mijn cyter,

XIII. Jacob van Campen, 22 Januari 1609 te Amersfoort gedoopt, zoon
van Gerrit van Campen, bezocht Italie en vestigde zich toen te Haarlem.
Als bouwmeester is hij beroemd o. a. door het ontwerpen van het Stadhuis
te Amsterdam, het huis van C. Huygens en het huis ten Bosch. Hij overiced 23 September 1657.
298. Bemen: Boheme. — De nachtegaal, enz. — Hic v e r assiduum,
c a e t. : d. i. : „hier heeft men een gestadige lente en een zomer, ook in
ongewone maanden." Zie VIRG., Georg. II, 149. — 1. Pra al d e: hier in den
zin van : prachte, roem droeg. — 2. Amis fo r t : de naam der plaats luidt
oorspronkelijk Eemsrevoord e, d. i. : de Voord e, terecht of overtocht
aan de Eems, wat in 't Latijn tot Amissorium werd, uit welk Latijn
weder ons Am ersfoo r t is gekomen : Vondel laat hier de r weg : 't is of
men Amsteldam voor Amsterdam schreef.
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Als rechte hand van 't Sticht, in zegen nooit verkort.
5 Wie haren oorsprong zoekt, spring' zevenhonderd jaren
Min vijftig jaar terugge, en kuss' den eersten steen,
Daar vele steenen tot een stad en muur vergären,
Op 't nachtegaals gezang, hetwelk de bouwheer scheen.
Natuur verkoos den grond in liefelijke streken.
Dat Grieken Tempe love, en d'oude Hengstebron :
TO
Ik loof dit landprieel, op 't ruischen van de beken;
Ik loof den Heilgen Berg, den Duitschen Helikon.
De pijnboom en cypres, en eiken, koel van lommer,
Beschaduwen haar veld. De wakkre honigbij
15 De geesten aast met dauw en nektar, vrij van kommer.
Natuur vereert den disch met ooft en lekkernij.
Zij schenkt u honig, meede, en sap van muscadellen.
Hier loeit het welig vee u uit de beemden toe.
Men jaagt er 't wild, en hoort de bijl de boomen vellen.
20
De wagen voert het graan ter korenmerkt, nooit moe.
Het lakenschietspoel ruischt door d'aangespannen keten,
Zij kemt en spint en breit en weeft de schapevacht.
Hier wordt de vreemde, van den gastvrije ingezeten,
Gewelkomd, slecht en recht, en zonder dwaze pracht.
25 Hoe rustig heeft dees' Stad vanouds verdreven Heeren
Gebergd in haren schoot! Hoe ridderlijk hersteld
In hunnen eersten staat ! Zij dorst Borgonje keeren
Wel tweewerf op haar veste, en vreesde geen geweld.
Zij levert mannen uit, de bloem der ruiterijen,
30
En draagt nog moed op 't bloed van Oldenbarnevelt,
Wiens glorie blinken zal, ten trots van die 't benijen,
Zoo lang voorzichtigheid en trouw op d'aarde geldt.
Haar Godshuis troost de kranke en wees en afgeleefden.
Zij koesterde in haar school de letterhelden aan,
35 Die naar den eedlen palm in deze renbaan streefden,
En leven door de Faam, nu 't lichaam is vergaan.
5, 6. Zevenhonderd jaren min vijftig: Amersfoort was reeds in
ioo6 als dorp bekend; doch werd in 1257 door Bisschop Hendrik van
Vianen met stadshandvesten begiftigd: wat waarschijnlijk aan Vondel niet
bekend was; anders had hij daarvan juist het vierde eeuwfeest kunnen
vermelden. — 7, 8. Daar vele steenen tot een stad en muur vergaren, op 't nachtegaals gezang: de dichter zinspeelt hier op de
fabel van Amphion, en geeft te kennen, dat de steenen van Amersfoort zich
bij 't gezang der nachtegalen, evenals die van Thebe bij 't geluid van
Amphions Tier, tot het vormen van gebouwen schikten. — 15. Dauw voor
„honigdauw;" doch verkeerd.-27. Zij dorst Borgonje keeren: Philips
van Bourgondie sloeg in 1427 vruchteloos het beleg voor Amersfoort. In
1492 was Wetterhorst, die de stad voor Maximiliaan berende, niet voorspoediger. — 30. Men weet, dat Johan van Oldenbarnevelt te Amersfoort
geboren was. De dichter speelt hier, niet onaardig, met het woord bloe d. —
34. De le t t e r h e 1 d e n: zie hun namen bij Kox, Toad. Woordenb. blz. 800.
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De Held van Randebroek, de bouwheer van de Vorsten,
En 't Raadhuis t'Amsterdam, verheerlijkt haren lof;
Want zij hem baarde en zoogde aan haar getrouwe borsten,
40Om bouw- en teekenkonst te heffen uit het stof.
Gods hand beproeft de Bruid van d'Eem, als Gods verkoren,
Door 't water van den Rijn, als 't sneeuw te snel ontdooit;
Hij treft door 't vier de kroon van haren schoonen toren,
Nu heerelijk herbouwd, en in den top voltooid.
45 De Hemel wil haar lang voor vier en vloed beschutten ;
Zij sta, en help' den Staat der gouden vrijheid stutten!

Qt Zooneefroi3E
AAN DE EDELE HEEREN MAECENATEN :

HEER CORNELIS VAN VLOOSWYCK,
Heer van Vlooswyck, Diemerbroek en Papenkoop ;

HEER GEERAERT SCHAEP,
Heer van Kortenhoef;

HEER JOHAN HUYDEKOPER,
Ridder, Heer van Maerseveen, Neerdijk, &c.,

HEER ANDRIES DE GRAEFT,
oud-Rekenmeester en Raad der Graaflijkheid van Holland,
Zeeland en West-Friesland,
BURGEMEESTERS EN REGEERDERS T'AMSTERDAM;

TOEN MEN TOEREEDDE, OM SALMONEUS IN DEN DOORLUCHTIGEN
SCHOUWBURG TEN TOONEELE TE VOEREN.
CANTANTES SUBLIME FERENT AD SIDERA CYGNI.

E Fenixkunst, gezien bij alle braven
En wijzen, houdt haar hof alom, en zweeft
Alle eeuwen door, van d'eene in d'andre haven,
En sticht de ziel, die lust tot wijsheid heeft.

D

37 . De Held van R a n d e b r o e k: Jacob van Campen. — 43. De toren
van Amersfoort was in 1651 door den bliksem getroffen, wanneer de spits,
veertig voet lang, ter neder plofte. Deze schade was echter in 1655 hersteld. — De Tooneelpoezy, enz. — De to one e_lp o e z y, enz. : Waarschijnlijk
werd deze toewijding bijwijze van voorafspraak door een der tooneelisten
opgezegd. — Toen men t o e r e e d d e: toen men gereedheid maakte. —
Can tante s, c a e t. : de zwanen zullen 't hoofd zingende ten hemel opsteken. Zie VERG. Eclog. IX : 29. — 1. De Fe n i xkunst: de tragische kunst,
als de uitstekendste.
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Elize hieuw geweldige kolommen
Uit rots, en bouwde een schouwburg in haar stad,
En trotsch tooneel, opdat de kunst mocht brommen
Met Sidons pracht, en koninklijken schat :
De heerschappij van Tyrus' burg en sloten,
Die Rome zooveel jaren stond in 't licht,
Zag hier de rol der machtigen en grooten
Afrollen op hoogdravend treurgedicht.
Het Raadhuis, dat den Schouwburg op holp bouwen,
Daar d'Oceaan zijn schatten voert in 't Y,
Verschijne, om nu Salmoneus' val t'aanschouwen,
Den Spiegel van verwaten hoovaardij;
't Gewaardig' zich, van zijne hooge trappen
Te dalen, om 't gestoelte te bekleën,
Daar wij gelaarsd op lucht en wolken stappen,
En in het zog der Godendommen teeth.
Zoo durven wij ons treurtooneel stoffeeren,
Met rijker glans en staatsie dan voorheen,
In 't aanschijn van zoo brave voedsterheeren
Van kunst en geest, als ooit de zon bescheen.
Al dondert Mars, al schokt hij nu de hope
Der machtigsten, van 't een aan 't ander strand,
Al mengelt hij de wapens van Europe,
Nog leeft de kunst in 't bloeiende Amsterland,
De bouwkunst wordt ten hemel opgetrokken,
De Zeeburg, 's lands afgrijslijk magazijn,
Rijst hemelhoog, op stads hergoten klokken,
Op 't klinken van haar goud- en zilvermijn.
De zeemacht zit hier vaster op den zetel,
Gewapend met haar oorlogstuig en vaan,
Ten bijstren schrik des Zeevloeks, die vermetel
Een keten smeedt voor al den Oceaan.
Wij hopen haast in 's lands triomf te deelen,
Als 't waterspook, dat 's lands triomf benijdt,

5. Elize: Dido, koningin van Carthago. — 9. Tyrus: staat hier voor
Carthago, als Phoenicische kolonie. — 1 1, 12. De uitdrukking van die r o 1,
die men ziet a fr olle n, doet hier een fraaie en deftige uitwerking. —
19. G e 1 a a r s d: 't is reeds aangemerkt, dat de 1 a a r s het zinnebeeld was
der tragedie. — 3o. De Z e e b u r g: het Zeemagazijn, hetwelk men bezig
was te bouwen en waarvan op zijn tijd zal gesproken worden. — A fgr ij s1 ij k m a g a z ij n : in de beteekenis van : „magazijn, dat oorlogsbehoeften
bevat." Deze waren in Vondels oogen altijd afgrijselijk. — 31. Op st a ds
hergoten klokken: versta: bij klokgelui. — 32. Op 't klink en van
N aar gou d- en zilverm ij n: hoe welluidend en dichterlijk is in dezen
regel de meest prozaische zaak ter wereld, het „geld tellen," uitgedrukt ! —
35 . Des Zeevloeks: hiermede schijnt Frankrijk bedoeld, dat omtrent
dezen tijd onze schepen liet opbrengen.
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Geketend aan uw drijvende kasteelen,
40Wordt nagesleept, en schuimbekt, dol van spijt.
Laat midlerwij1 den ijver u behagen
Der honigbij, die nectar zuigt uit thijm,
En brommende volhardt in 't honigdragen.
Zoo handhaaf God den zeebouw op ons rijm!

gafinontlie.
TREURSPEL.
Discite Justitiam moniti, & non temnere Divos.
d. i.
[Leert rechtvaardigheid, en de Goden niet te minachten.]
Aen. VI: 620.

INLEIDING.
Ondel deelt in zijn Berecht mede, dat hij „om het nadeel,
geleden bij het Wees- en Oudemannenhuis, door het sluiten
van den kostelijken en kunstigen tooneelhemel (het verbieden
van Lucifer) na twee reizen spelens" bewogen was om „Salmoneus' treurspel te dichten, om, ten ininste toen d'onkosten eenigszins te vergoeden."
Volgens het Berecht schreef Vondel dit treurspel onmiddellijk
na Lucifer, dus in 1654. Het zag evenwel eerst in 1657 het licht
en werd dat jaar voor de eerste maal vertoond. Men rekent
Salmoneus dus gewoonlijk tot het jaar 1657.
Volgens de opgaven van den heer Wybrands in de Dietsche
Warande X, bl. 423, werd Salmoneus gedurende Vondels leven,
op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond op 28 October,
, 8,
I , 5,
8 12, 15 en 19 November 1657. Later komt dit stuk niet
meer voor.
Wel wordt in het speelseizoen 1658-59 ten tooneele gebracht
Salmoneus' Goden-Balet. Volgens den beer Wybrands schijnt het
dus, „dat het stuk niet behaagd heeft, wel het decoratief."
Toch werd Salmoneus na Vondels dood weer ter hand genomen. In 1685 zag een uitgaaf van dit treurspel, bij de erfgenamen van Jac. Lescailje te Amsterdam het licht, waarin het was
„versiert met een voor-, tusschen- en naspel in Maatzang, ver-

V

41, 42. Zinspeling op het blazoen van den schouwburg, den bijenkorf,
met het woord YVER. — 44. Versta: zoo verhoore God de beden, die wij
in dicht doen opstijgen, en bescherme Hij onze zeevaart.
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scheiden Konstwerken, Dansen, sprekende, en stomme Personen,
en andere toestellen, ieder op hunne plaatsen beschreven, en aangewezen."
Des belust kan men het „Voorspel" vinden in de groote uitgave van van Lennep VII, bl. 117. De lijst der „Personages, tot
het Treurspel", was zeer uitgebreid en het treurspel zeif op vele
plaatsen veranderd en omgewerkt.

BERECHT
AAN

ALLE KUNSTGENOOTEN EN VOORSTANDERS
VAN

DEN SCHOUWBURG.
Het nadeel, geleden bij het Wees- en Oudemannenhuis, door
het sluiten van den kostelijken en kunstigen tooneelhemel, na
twee reizen spelens, beweegde mij, nu drie jaren geleden,
Salmoneus' treurspel te dichten, om ten minste toen d'onkosten
eenigszins te vergoeden, en dien toestel te passen op d'overoude
fabel des verwaten Konings, van wien Virgilius in Eneas' hellevaart aldus zingt
1k zag er ook Salmoneus, Alois noon,
Afgrijslijk pijnigen, die, als een allersnoodste,
Gods weerlicht, donderkloot en bliksemstraal nabootste.
Dees liet in Griekenland, en midden door de stad
Van Ells, daar hij trotsch op zijnen wagers zat,
Zich met vier paarden door den drang der Grieken voeren,
En, zwaaiende eene toorts, braveerde met rumoeren
Den Goden in de lucht, en stak ze naar hun kroon.
Dees' zinnelooze durf de koopren brag, uit boon,
Oprennen met zijn paard, en weet, met razen, ruischen,
En storm, den bliksem en den donder na te kuischen,
Dat niemand ooit vermocht; maar Gods almogendheid,
Om fakkel, rookrig licht, noch zulk een onbescheid
Verlegen, schoot met kracht en nit de dikke wolken,
Dreef met een dwarrelwind, ten spiegel aller volken,
Hem neder, dat hij plofte.
R. 10. Beweegde: waar het een bewegen van 't gemoed geldt, bezigt
Vondel dit woord gelijkvl., waar het een bewegen van stoffelijke voorwerpen
geldt, ongelijkvl. — 13. Virgiliu s: Aen. VI, 585 sqq. — 25. Na te k u is ch en: nabootsen.
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Homeer noemt Salmoneus den degelijken vader, hetwelk
d'uitlegger Didymus verstaat schimpswijze gezegd te zijn; want
Virgilius en alle andere poeten gedenken hem ter oneere. Ik
neme met Eustathius gaarne aan, dat hij een natuurkundige en
wiskunstig toesteller van stormgevaarten was, die [gelijk de bussekruitvinder, zoo men zegt, met verlies van zijn eigen leven] donder
en bliksem nabootsende, stof beschafte aan dit gedichtsel van
het staan naar de vergodinge, bij de Grieken anoiwag genoemd;
en hierom mocht men dit lasterstuk wel eene dolheid naar de
reden en zeden, hem den dollen Salmoneus heeten, en het tooneel
weigeren; maar d'overoude Grieken en Latijnen stoffeeren ook
hunne tooneelen zelfs met natuurlijke dollen, en komen met den
zinneloozen Ajax, Orestes, Pentheus, de Razernijen, de razende
Bacchanten, den dronken Polyfemus, een menscheneter, en den
dollen Hercules opdonderen. De Ridder en Drost Hooft, loflijker
gedachtenisse, verhaalde mij, vele jaren geleden, hoe een fluitenist,
in het Dolhuis, op zijn Duitsche fluit begon te blazen, waarop
terstond elk krankzinnig hoofd eenen bijzonderen toon en grimas
R. 1. Homeer: Odyss. XI. 236. - 2. Didymus: Deze Didymus was
een beroemd taalkundige, die gezegd wordt meer dan 3500 werken geschreven te hebben. Hij leefde ten tijde van Augustus en heeft zich bijzonder
verdienstelijk gemaakt door zijne uitleggingen op Homerus. — 4. Eust ath ius : deze was Bisschop van Thessalonica, en leefde in de XIIde eeuw :
hij schreef onder andere werken een voortreffelijken commentarius op Homerus, die in 1542 te Rome en later te Bazel werd gedrukt. — 7. B escha ft e voor scha ft e of verschafte, als men thans zou zeggen : de
vorm, schoon even goed als b. v. bezorgde voor z o r g d e of v e rzorgde, is bij ons in onbruik geraakt, doch bij de Hoogduitschers in
gebruik gebleven. — II, 12. Stoffeeren ook hunne tooneelen zelfs
met natuurl ij k e dollen: brengen niet alleen menschen ten tooneele,
die, als Salmoneus, aan een soort van monomanie lijden, doch zelfs volkomen
krankzinnigen of razenden. — 12, 13. Den zinneloozen Ajax: in het
Treurspel van Sofokles, dat dien naam voert. — Orestes: in de Ifigema
en den Orestes van EURIPIDES, de Eumeniden van ESCHYLUS, en andere
Grieksche en Latijnsche treurspelen. — Pentheus: in de Bacchanten van
EURIPIDES. - De R a z e r n ij e n: de Furien of Eumeniden, in het treurspel
van ESCHYLUS, 't welk dien naam draagt. Hier mist Vondel in zooverre,
dat de Razernijen wel opkomen om Orestes r a z end te maken, en zoo
men wil, ook wel r a z e n, d. i. „misbaar maken," doch geenszins zelve,
in de gewone opvatting van 't woord, r a z e n d zijn. — 13, 14. D e
razende B a c chanten: in het straks aangehaalde treurspel van EURIPIDES. - 1 4. Den dronken Polyfemus: in het geestige treurspel van
EURIPIDES, getiteld : De Cycloop, waarvan ons BILDERDI JK eene keurige
vertaling heeft geschonken. — 14, 15. Den dollen Hercules: in het
treurspel van SOFOKLES, later door Vondel zelven onder den titel van „Herkules in Trachin" vertaald. — 16. E e n fl uitenist: thans zegt men : flu iti st, evenals orgelist, bloemist, tooneelist. 't Schijnt dat Vondel
het woord niet van 't subst., maar van 't verbum heeft afgeleid : in alien
gevalle heeft het geen fortuin gemaakt. KILIAEN heeft alleen fl uiter, dat
zeker de zuiverste samenstelling van de drie heeft, doch meer iemand aanduidt, die fl u i t, dan iemand die van fluitspelen zijn beroep maakt.
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zette, naar den ongelijken temper en inbeeldinge der ontstelde
hersenen; d'een begon te lachen, d'ander te schreien, te zitten, te
klauteren, te springen, te zingen, de handen te wringen, te kermen, te schermen. Men hoorde en zag den hanekraai, geblaat
van schapen, grepen van apen, gebas van honden, gehuil van
weerwolven, en het loeien van stieren. Men hoorde eksters, papegaaien, en kraaien, uilen, zeemeeuwen, en spreeuwen, en wildzang, een oubollige muziek van dolle muzikanten, zonder maat,
ondereen gemengd, en zoo menig dolhuis, zoo menigen weergalm.
Toen nu mijn leerachtig treurspel van Lucifer zooveel spels maakte,
docht mij het verhaal van den Heere Drossaart hier niet kwalijk
op te sluiten, en dat ik mede onder diergelijk gezelschap vervallen
was. Indien wij den tooneeltoon op Bijbelstof zetten, men schreeuwt,
dat Gods naam gelasterd, het Heiligdom des Heiligen Geestes ontheiligd wordt. Spelen wij Heidensche fabelen en kloeke versieringen,
men beschuldigt ons van ijdelheid en lichtvaardigheid. Brengt
men zinnespelen te voorschijn, om goede zeden te planten, dat
wanen sommigen hun alleen aanbesteed te zijn. Waarom de gemelde Heer Drost wel mag zeggen :
't Is kwaad, iet aan te slaan met nauwgezette lien.
Een rijmer van den ouden tijd vraagt :
Wie kan 't maker, zed- het mij,
Dat het alle man te passe zij ?

Waarop in rijm vanouds geantwoord wordt :
Hij kan 't passen, die 't koren laat wassen.
Maar de Grieksche poeet Theognis zegt hiertegen, dat Jupiter
zelf een iegelijk niet behaagt, hetzij dat het regene, of de zon
schijne. Het is dan Been wonder, dat de zonneschijn der tooneelen
en spelen een iegelijk niet behaagt. In het berecht voor Lucifers
treurspel, waaruit de kunstgenooten veel lichts kunnen scheppen,
R. 1. Temp e r: temperament, geaardheid. — 8. Een oubo lli g e muzi e k: een ongerijmde, dwaze muziek. — 9. Zoo me n i g en w e e r g a 1 m:
hoe meesterlijken prozaschrijver toont zich Vondel hier wederom, en hoe
aanschouwelijk is zijn voorstelling! — io. M ij n le e r a c h t i g t r e u r s p el:
leerend. — Z o o v eel s p e 1 s: de ware reden van ergenis, die in het treurspel school, bhjft Vondel ook hier, en om reden, verzwijgen. — 15. Kloeke
v e r s i e r in g en: men zoude nu zeggen: „stoute verdichtselen." — 18. S o mmige n: de Predikanten, of althans de Protestantsche Zedeschrijvers, die 't
niet konden dulden, dat een Pausgezinde insgelijks als zedeprediker optrad. —
26. Theo g n is: een Grieksch dichter, uit Megara, bloeide omstreeks 56o
vOOr Chr. Als aanhanger der aristocratic uit Megaris verbannen, leefde hij
meestal in Thebe. De van hem aangehaalde sententie is te vinden vers 25,
799 en 1216, en luidt: Ne Jupiter quidem omnibus placet.
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wordt breeder aangewezen het stichtelijk gebruik der heilige spelen,
en de goede vruchten, hieruit gesproten; maar d'ervarenheid leert
ons, dat een zelve zaak naar de luimen des tijds aangenomen of
verworpen wordt. Mij gedenkt, dat mijn zuster binnen Keulen, bij
eenen schoolmeester van de Geneefsche gezindheid, Mozes' geboorte met hare medescholieren, als Mozes' zuster, holp spelen;
en toen Jochebeds moederlijk hart van droefheid bezweek, daar
zij het rieten kistje, waarin het kind lag, den stroom en Gods
genade zoude bevelen, ontlastte de dochter haar van dien last,
zette het kistje in den nagebootsten Nijl, sloeg het van verre
gade, en bestelde, dat haar onnoozele broeder, in den schoot van
Faro's dochter geborgen, bij de rechte moeder ter minne besteed
wierd. Mij heugt ook, dat ik zelf t'Utrecht voor het Stadhuis, door
last der Heeren Burgemeesteren, ten dienst der Latijnsche scholieren,
een tooneel gebouwd zag, met eene opgaande brugge hieraan
geslagen, waar langs de reus Goliath met de heirkracht der Filistijnen, tegens Sauls leger aan kwam opdonderen, en, van Davids
slinger, met eenen kei in het voorhoofd getroffen, nederplofte, dat
de stellage kraakte. Toen de Wethouders van Haarlem geraden
vonden het Oudemannenhuis met eene loterije te bouwen, beriepen
en noodigden zij de Rederijkerskamers, uit steden en dorpen door
het gansche land, om, op het sierlijkste en onkostelijkste uitgestreken, den grooten Intree om prijs te vieren; en men speelde
eenige weken voor het stadhuis, in het gezicht der kerke, zonder
belet van de kerke. De Brabantsche Kameristen van Amsterdam
traden toen mede ter poorte in, onder den triomfboog door, met
den bermhartigen Samaritaan, die den gewonden en half naakten
mensch geleidde, terwijl dees, op zijn paard leggende, vast klippertandde en schier dood van koude was. De Joodsche tooneeldichter Ezechiel verloste al vanouds, door zijnen Mozes, de Hebreen
uit de duisternisse van Egypte. De Schotsche Buchanan, leermeester van Koning Jakob Stuart, heeft Jeftha en Sint-Jan den
Dooper ten tooneele gevoerd; Schoneus, de Latijnsche schoolvoogd
te Haarlem, ons zijne Bijbelsche historiespelen nagelaten; en naardien hij de teedere hersens der jonkheid, met het zout der wijsheid
en eerlijke zeden, voor bederf zocht te bewaren, zoo werd hem,
R. 17. Opdond er e n: met gedruisch opkomen. Op gelijke wijze zegt
Lucifer in den Adam in Ball., vs. 3.: Ik .... k o o m uit m ij n zwav e 1poel opdond'ren van beneen. — 29 en 3o. De Joodsche tooneeldi c ht e r E zechie 1: een geleerde Jood, die voor een der zeventig bijbelvertalers wordt gehouden en een treurspel op den uittocht der Kinderen Israels
geschreven heeft. — 33. S chone us: Cornelis Schonaeus, in 154o te Gouda geboren, werd in 1575 benoemd tot rector der Latijnsche School te Haarlem,
welk ambt hij tot 1610 bekleedde. Hij overleed 23 November 1611. Schonaeus
was de schrijver van een aantal Schooldrama's : Tobaeus (1568), Nehemias
(1569), Saulus (1574 Naaman, Josephus, Judith, Susanna, Daniel, Triumphus
Christi, Typhlus, Pentecoste, Ananias, Baptistis, enz.
VONDEL

VII.
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met eene gemeene bestemminge der braafste vernuften, de titel
van Christenschen Terentius vereerd. De groote Cesar Scaliger,
die te Leiden, als een orakel van wijsheid, te prijk zat, en door
den mond van zijnen dapperen leerling Heinsius uitgeroepen wordt
voor een kerk van alle kunsten en wetenschappen, stelde uit
Aristoteles en den goddelijken Plato eene wijze op blijde en droeve
spelen, en toestel van schouwburgen, tooneelen en personages.
Dezelve Daniel Heinsius, die welsprekende Professor, een vermaard poeet, ook bij de Heeren Staten tot hunnen geheimschrijver
in het Synode van Dordrecht gebruikt, ontvouwt geleerdelijk
Aristoteles' onderwijs van het Treurspel, om den schouwburg met
de fakkel van zijn oordeel voor te lichten, en opent het treurtooneel van Herodes' kindermoord. Hij prijst den tooneelijver en
de spelen der Grieken, zoo hoog bij hen geschat, dat d'onkosten
derzelve, naar zijne getuigenis, niet min dan hunne oorlogen bedroegen. De doorluchtige Professor der Historian, Gerardus Vossius,
houdt rijkelijk de hand aan dichtkunst en tooneelpoezy, den Heeren
Staten der vrije Nederlanden opgedragen, en vereerde mij met
dat boek, ook den schouwburg en mijn treurspel met zijne tegenwoordigheid. Hij getuigt dat God Zelf een groot gedeelte der
Heilige Schrift in poezy vervatte, en de Doctoren der oude Kerke
uit hunne poezye een groote eer bereikten, en de Kerke vruchten
toebrochten. De wijze Hugo de Groot, de fenix van zijne eeuwe,
vertoonde ons, gelijk voorhene de heilige Oudvader Gregoor Nazianzeener, Jezus Christus, die, op het kruisaltaar, tot eene zoenofferande voor alle menschen, zijnen geest in de handen van zijnen
Hemelschen Vader bevelende, den bitteren dood storf; en de
godvruchtige rol van zijnen Jozef, voor Koning Jacob Stuarts
dochter hier in den Schouwburg gespeeld, leerde het ongelijk,
R. 1. Br a a fs t e: schitterendste. — 2. Cesar Scaliger: Julius Caesar
Scaliger, geboren 23 April 1484 te Riva aan het Gardameer, heette eigenlijk
della Scala, diende eerst als page onder Maximiliaan, daarna onder Frans van
Valois als soldaat, vestigde zich in 1529 als geneesheer te Agen in Frankrijk
en stierf den 21 October 1558. Door eigen studie had hij zich groote kennis
van de oudheid verworven. Behalve vele andere werken schreef hij o. a.
commentaren op de geschriften van Hippocrates, Aristoteles en Theophrastus. — 8. Heinsius, die welsprekende Professor: Daniel Heinsius,
geboren te Gent 30 Mei 158o, vluchtte in 1583 met zijn ouders naar Engeland, keerde later in Gent terug, dat hij weer verliet om achtereenvolgens
te Vlissingen, Den Haag, Rijswijk en Delft te wonen. Hij werd op zijn
veertiende jaar student te Franeker en 3o September 1578 te Leiden. In
1602 werd hij lector in de oude letteren, en in 1604 professor te Leiden.
Hij overleed 25 Februari 1655. — 19. D a t boek : Vondel doelt hier op de
Inshtutiones poeticae van Vossius, welke hij aan de Staten opdroeg en
waarvoor hij een vereering kreeg van f 600. — 28. Z ij n e n Jozef: de
Sofompaneas. — 29, 30. Voor Koning Jacob Stuarts dochter hier in
den Schouwburg g e s p e e 1 d: Elizabeth, de vrouw van den verdreven
koning van Boheme.
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door de Broeders hem aangedaan, vergeven en vergeten. De
grootachtbare Raadsheer van den Honert, verheerlijkt zijnen
tooneelstijl met Mozes den tafelbreker, en de schennis van Thamar.
Maar wat most ik niet vergeten? De poeet Theodorus Beza, Wiens
ijver den Staat en de Kerk van Geneve zoo zuiver bewaarde, als
die door Calvijn hervormd was, heeft zijn treurspel van Abrahams
offerande nagelaten; en Blondel, namaals Professor der Historian,
kwam met alle de vaderen van dat groote Synode, te Castres in
Languedocq, in het schouwperk, het spel der Latijnsche scholieren
zien en hooren. Het oordeel en beleid van zoovele grootachtbare
Heeren en hooggeleerde mannen behoorde_ dan billijk deze onwetende menschen t'overtuigen; want wat reden is wettig genoeg,
om eerlijke en staatnutte kunsten en oefeningen dus hatelijk en
onbeschaamd door te strijken? De tooneelkunst, den menschelijken
handel, gelijk de schilderkunst en beeldhouwerij de natuur, nabootsende, mengt het eerlijk en het nut ondereen, gelijk Horatius zegt :
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci :
Hij heeft op 't rechte wit gemikt,
Die stichtende ook den geest verkwikt.
De tooneelkunst wijst aan wat eerlijk, wat schandelijk luidt. De
treurstijl, die allerhoogst op geluk en ongeluk der Grooten draaft,
arbeidt om de menschen week in den boezem te maken ; schildert de hartstochten naar het leven af, leert, naar voorvallende
gelegenheid, den toom des Staats vieren of aanhalen, en elk zich
zacht aan een anders ongeluk spiegelen. Zij beeldt levendig de
wijsheid uit, die in deftige voorbeelden, uit de historian getrokken,
bestaat; want in de historian ziet men gedurig het rad van avonture draaien, en hoe de menschen hier met elkanderen omspringen.
Waarom Plutarchus, die befaamde zedevormer, uit den mond van
Gorgias zegt : Het treurspel is einerhande slag van bedrog, waarR. 2. Van den Honert: Richard van der Honert, een bezoeker van
den Muiderkring. Hij behandelde namelijk de episode van het Gulden kalf
en van Mozes' verontwaardiging, die hem vervoerde tot het verbrijzelen
van de pas ontvangen tafelen der wet. — 4. B eza: zie Tajus :de Vita et obitu
Bezae : BAYLE, Dict. crit. 7. Blondel: David Blondel, geboortig van
Chalons, was in zijn jeugd Priester geweest, doch tot de Hervormden overgegaan. In 165o werd hij tot Professor te Amsterdam aangesteld, ter vervanging van Vossius ; doch hij verloor kort daarna zijn gezicht, ten gevolge
zijner te groote arbeidzaamheid. — 13. Staatnutte: nuttig voor den staat. —
16. Ho rati u s: de arte poet., vs. 343. — 30. Gorgias: een treffelijk wijsgeer, van Leontini in Sicilia geboortig, en leerling van Empedocles (427
vOOr Chr.). Hij was zelf de leermeester van Isocrates en van andere bekwame wijsgeeren en redenaars. Hij voerde het voor de vuist spreken in
en de oefenscholen van declamatie. Hij stierf, over de honderd jaren oud
zijnde, en een gouden standbeeld werd hem, te Delphi, door geheel
Griekenland opgericht.
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door hij, die een ander bedrogen hadde, en degeen, die bedrogen
was, wijzer kon worden dan een, die onbedrogen is; want het
treurspel bedriegt of verkloekt, naardien het een versiersel verhandelt; maar het bedriegt zoo geestig, dat het versierde geheel waarachtig schijnt; dock hij schijnt rechtvaardiger te handelen, die, de
menschen bedriegende of verkloekende, hun eenig nut aanbrengt;
en hij is wijzer, die door gedichte fabelen leert kennen wat schandelijk of eerlijk luidt. Het vers, in het voorhoofd des Schouwburgs uitgehouwen, mag wel zeggen :
De wereld is een sfieeltooneel :
Elk speelt zijn rol, en krijgt zijn deel.
Hoewel het tooneelspel zulk eene rij van eeuwen in eere gehouden, gehandhaafd, en ook gehanteerd van Keizeren, Koningen,
Vorsten, Veldoversten, Staten en Letterwijzen, voor geen geweld
van eenen hoop dringeren en dommekrachten zwicht, nochtans
past het den voorstanderen der tooneelen niet altijd stomme
honden te zijn, maar hunne loflijke kunst tegens dwersdrijvers en
tooneelvlegels te verdadigen, opdat het stichtelijk gebruik des
Schouwburgs in aanzien en eere blijve, terwijl Salmoneus alien
aanschouweren, gelijk de verdoemde Fieggas uit den Jammerpoel,
toeschreeuwt :
Discite justitiam moniti, & non temnere Divos !
Dat is :
Leert rechtvaardigheid betrachten,
En geen Godheid te verachten !
INHOU D.
Almoneus, Koning van Elis, (door de staatzuchtige verwaandheid zijner gemalinne Filotimie aangedreven, om zich boven
den top der koninklijke tot de goddelijke Majesteit te verheffen,)
en Jupijn, den Koning der Goden en menschen, gelijk te schijnen,
zich offeranden en tienden toe te eigenen, en een eigen Priesterdom door Hierofant, zijnen wulpschen Hofpriester, op te rechten,

S

R. 14. Letter w ij z en: thans zegt men „letterkundigen". — 15. D r i ng e r e n: die iets weg of ter zijde willen dringen.-18. To oneelvlegel s:
voor hen die het tooneel willen te pletter slaan of uitroeien. — 20. Fleggas:
deze had den tempel van Apollo in brand gestoken. — 28. Filotimie: een
naam, door Vondel verdicht, misschien omdat hij onzen dichter welluidender voorkwam dan die van Aleidice of Sidero, door de vrouwen van Salmoneus, volgens de oude schrijvers, gedragen, of omdat deze beide laatste
reeds vroeger waren omgebracht. — 32. Wulpschen: wulpsch staat hier
in de beteekenis van jeugdig en daardoor loszinnig.
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tegens den wettigen godsdienst, door Cekrops vanouds in Grieken
ingevoerd, en in de drie deelen der wereld uitgespreid; bouwt
in de hoofdstad Elis, op den vliet Penejus, een metalen brug,
waarop zijn beeld, in schijn van God Jupiter, ten toon staat. De
verwaande Koning, hiermede niet genoegd, laat het merktveld,
hof, en tempel, en de hofstraat, tot de brugge toe, van buiten,
als een lucht en hemel, met wolken en starren bekleeden en
toestellen. Boven dit beveelt hij zijn marmerbeeld uit het hof in
den tempel op het altaar te voeren, maar wordt van Theofrastus, den aartspriester van Jupijn, gestuit. Ondertusschen ontvonkt
de burgertwist in de stad, en berst tot oproer uit, dat door Bazilides, den veldheer, die listig weifelt en op de kroon vlamt,
voor een poos geslist wordt. Theofrastus, aangemaand om het
Koningsbeeld op het altaar te planten, kant zich met alle het
Priesterdom hier heftig tegen; maar de Koning voert het door
zijne trouwanten met geweld uit, en, na eenen triomfdans van
Goden en Godinnen, uit den toegestelden hemel nedergedaald,
treedt met eene prachtige hemelstaatsie van Goden en den hofsleep, naar de brug, daar het nieuwe priesterdom gereed stond
om op zijne aankomste een brandoffer van honderd stieren t'ontsteken. De Koning, gelijk een Jupiter, met den bliksem in de
hand ten toon gevoerd, wordt van d'aangedrongen scharen, op
het geluid der trompetten, aangebeden en toegejuicht. In dezen
schijn draaft hij de brug op, om een brandende fakkel, als een
bliksem, onder het yolk te slingeren; maar de lucht berst terstond
met donder, bliksem en weerlicht uit, waardoor de paarden aan
het hollen geraken, hij dood uit den wagen, de wagen aan stukken gesmeten wordt en de paarden verstrooien. De gemeente,
hierover aan 't woeden, wil zich over deze goddeloosheid aan
het doode lijk des Konings wreken, en haren moed koelen; maar
Bazilides behindert dit, en verbrandt het lichaam des Konings op
het offerhout tot assche, om het yolk te stillen. Filotimie, op het
geluid des donders uit den hove komende, om haren gemaal met
dansen en triomfzangen te verwelkomen, hoort uit de Pizaners
de droeve maren, en, na een rouwklachte aan 't razen geslagen,
vliegt naar binnen. Middelerwifi brengt Bazilides de doodbus met
's Konings asschen aan Theofrastus, en geeft de doodbus over ter
begrafenisse. Hierop boodschappen de Pizaners hoe de Koningin
zichzelve uit wanhoop verhing, het hof van het hofgezin vast uitgeplunderd wordt; en zij brengen het Rijkssieraad van kroon en
schepter en het koninklijk gewaad, bij hen geborgen, aan Theo5. Genoegd: voldaan. — 28. Gesmeten: geslagen. — 3o Het doode
1 ij k : bij Vondel geen pleonasme. L ij k is synoniem met „lichaam".
34• Pizaner s. Zoo noemde men de inwoners van Piza in Italie , die van
Pizidrs, welken naam Vondel waarschijnlijk te

Piza in Elis heette men
onwelluidend vond.
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frastus, die, om het Rijk in orden te houden, Bazilides den
alouden godsdienst en de wetten laat bezweren, en Koning van
Elis kroont.
Het tooneel is op Godsveld, voor het hof van Elis. De Rei
bestaat uit priesteren. Het treurspel begint na den ondergang en
eindigt na den opgang der tonne.
SPREKENDE PERSONAGES.
Nageburen van Elis.
Kerkwachter.

PIZANERS.
DIODOOR.

REI VAN PRIESTEREN.

Aartspriester van Jupijn in Elis.
Veldheer, en hoofd der Hofbenden.
HIEROFANT. ' s Konings Hofpriester.
SALMONEUS. Koning van Elis.
FILOTIMIE. Koningin van Elis.
THEOFRASTUS.

BAZILIDES.

SALMONEUS.
HET EERSTE BEDRI JF.
PIZANERS. DIODOOR.

Pizaners.
E voile maan komt op, en vollegt d'Avondster.
Wij hebben Pize, daar de mond van Jupiter
Den vrager antwoord geeft, ter goeder tijd verlaten,
Om Elis, en het hof, en kerk, en merkt, en straten
5 t'Aanschouwen op 't gerucht, dit landschap door gespreid,
Dat deze stad, te nacht, al Piza's majesteit
En glans verdooven zal, en Hercles' feest en spelen,
Door toestel van wat groots en hemelsche tooneelen.
En zeker, 't geen wij zien vermindert niet de Faam,
JO Die doorgaans is gewoon op eenen hollen naam
Te stoffen, en met klank van ijdele trompetten,

D

2, 3. Pize, daar de mond van Jupiter den vrager antwoord
g e e ft: Elis was een landstreek in den Peloponnesus, bijzonder aan Jupiter

geheiligd, en daardoor ook door de ingezetenen der overige Grieksche
landen als een vrijplaats beschouwd, welke door geen vijandelijke wapenen

mocht worden ontrust, en waar zij zich vereenigden om er jaarlijksche
spelen te vieren. In Elis had men twee steden: de stad van denzelfden
naam, aan den Peneus gelegen en waar Salmoneus heerschte, en Pize of
Olympia, waar de beroemde tempel van Jupiter, een der zeven wereldwonderen, gebouwd was en waar de Olympische spelen gevierd werden. —
my ii. Op eenen hollen naam te stoffen: voor „in naam veel geruchts te maken van iets, dat inderdaad niet veel beteekent."
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De kleene dingen breed en heerlijk uit te zetten ;
Want wat Pizaner ooit verkeerde hier omtrent,
Niet een heeft Elis ooit in dezen schijn gekend ;
15 Zelf d'ingezeten dwaalt, en gaapt, als opgetogen.
De Goden schijnen hier in starrelichte bogen
Te drijven, of te treen op wolken door de lucht,
Langs d'aarde in lucht verkeert. Geen loopende gerucht
Bedroog ons, nu wij hier verbaasd, als ziende blinden,
20 Nog twijflen waar wij staan, en om den weg te vinden,
Een leidsman hoeven, die den nabuur met bescheid
Berechte, en wijze en toone al stads gelegenheid.
Hier komen twee gewijde in witte koorgewaden,
d'Een met een offerkruik, en d'ander overladen
25 Met eikekransen. Wat of dit bedieden wil ?
Zij hebben ons in 't oog, en staan nu beide stil.
Diodoor.
Wat mannen komen hier van buiten opgedonderd
Bij avond naar dit feest ? Ai ! zie, zij staan verwonderd
Om dees' verandering, en heel verbaasd en stom.
Pizaners.
30 Hetzij gij Priester zijt, of een, die 't Priesterdom
De hand reikt, laat u niet verdrieten, noch mishagen,
Dat wij, Pizaners, u een luttel ondervragen
Naar deze nieuwigheén, voorhene nooit gezien.
Wat wil de toestel van dees' staatsie toch bedien ?
35 En dat dees' stad, de merkt der omgelegen volken,
Een lucht vol starren schijnt, en met tapijt van wolken
Behangen om en om, waardoor een uitheemsch man,
Of landzaat, nauwlijks kerk en hofstraat kennen kan,
Noch 't Hof, hoewel hij hier gewoon is alle jaren
40 Te trekken om gewin, te wisselen zijn waren
Aan munt of koopmanschap ? Hoe scherp men haar beziet,
De hoofdstad Elis schijnt noch lijkt zichzelve niet,
Maar lucht en hemel, daar Jupijn de hemelraden
Verdagvaart door de lucht en starrelichte paden.
45 Zoo dit een schouwburg is, Athene, Pallas' stad,
Heeft zulk een speeltooneel noch glorie nooit gehad.
Ai, staat een poos ; gij zult den Goden niet mishagen,
Dat gij verdwaalden dient en antwoordt op hun vragen.
i8. Loopende gerucht: zoo spreekt Hooft ook van: loopmaren,
„tijdingen, praatjes, die van den eenen naar den anderen rondloopen." —
28. D i t fe e s t : hier vinden wij 't woord fees t, tegen Vondels gewoonte,
enz. genomen. — 30, 31. Een, die 't Priesterdom de hand reikt: een
dienaar, een helper. Zoo zeggen wij nog: „een hand reiken, een handje
helpen."
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Diodoor.
Mijn kerkgenoot, ai ! breng dees' offerkruik der Goon
50 In 't offerkoor ; gij weet, ik ben ten hove ontboOn,
En kan, al loopt de tijd, niet laten, ons geburen
Te dienen, op hun vraag, en wat te recht te sturen.
Mijn naam is Diodoor, aan d'oostzij van de kerk
Mijn woning, nu vermomd met dit geschilderd zwerk,
55 Daar duizend kunstenaars en geesten over zweetten.
Dees' kerk, recht voor u, wordt nu Donderkerk geheeten,
Dees' ruimte Godsveld, als geheiligd aan Gods zorg ;
En ginder rijst het slot, men heet het Godenborg ;
Daar houdt Salmoneus hof met onze Koninginne,
60 Filotimie, zijn bekorende Godinne,
Die meer op hem vermag dan Juno bij Jupijn.
Pizaners.
Wat heeft Salmoneus voor ? Hij mikt, in alien schijn,
Op een bijzonder wit; want hoe men 't keere of wende,
Zoo groot een toestel oogt op een doorluchtig ende.
Diodoor.
65 Hij heeft verandering van Godsdienst in den zin.
Pizaners.
Een aanslag vol gevaars.
Diodoor.
Indien de Koningin
Hier zwarigheid in vond, hij zop dees' snaar niet roeren ;
Zij poogt den Koning, als een God, in top te voeren,
Gelijk God Jupiter te heffen op 't altaar,
70 Door offerande en tiende en kerkelijk gebaar,
49. Mijn k er kg en o o t: hier spreekt Diodoor een zwijgenden tempeldienaar aan. — 51. Al loopt de tij d: al verloopt de tijd. — 53, 54. Mijn
naam is Diodoor, aan d'oostzij van de kerk mijn woning. Wie
deze regels op henzelven las, en niet met het overige in verband, zou hier
ongetwijfeld aan een modernen, eerzamen koster denken. Het woord k e r k,
voor „temper gebezigd, is alleen dan te dulden, wanneer de naam der godheid er bijgevoegd is, en alle denkbeeld aan een Christenkerk daardoor
vanzelf wordt weggenomen. — 6o. Z ij n bekor en de Go dinne: niet:
„zijn b e k o o rlijk e godin;" maar: „de godin, die hem in be k or in g,
d. i. in verzoeking, brengt, die hem verleidt." Zie het bewijs in den volgenden regel. — 64. End e: doel of oogmerk. — 66, 67. In di en de KOningin hier zwarigheid in vond, hij zou dees' snaar niet roer en: min gelukkige en, omdat zij negatief is, eenigszins duistere uitdrukking
voor 't stellige: „hij durft dien aanslag bestaan, omdat de Koningin er geen
zwarigheid in ziet."
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En wierook en triomf en beelden en gezangen,
Als eenen, uit wiens schoot en boezem wij ontvangen
De zegeningen, daar dit Rijk van overvloeit.
Dat d'aarde vruchten draagt, geboomte en akker bloeit ;
75 De hemel beemden laaft met dauw en vruchtbren regen ;
De zon 't gewas beschijnt, bestraalt met vollen zegen ;
Dat lucht en aarde en zee van wildzang, tiereliert,
Van visschen kfielt, en vee, en tam, en wild gediert,
De man en vrouw, in d'echt gezegend, kinders telen ;
8o Het gansche Rijk in rust, voor bloedige krakeelen,
Geweld en overlast en sterfte en zwarigheen
Beschut zit, eigent hij zijn wijsheid toe alleen,
Geen anderen Jupijn, noch mindre Godgenooten.
Pizaners.
d'Aloude Godsdienst wordt te schendig dus verstooten,
85 En in zijn plaats een nieuw gedichtsel aangebeen.
Zich God te noemen is een laster, daar voorheen
Zoo menige eeuwen, noch onze ouders ooit van hoorden.
Diodoor.
Gebruik bescheidenheid in ijver en in woorden.
Pizaners.
Wat roept men van zijn beeld en trotsche wagenpraal ?
Diodoor.
90 Zoo gij Penejus' brug gezien hadt, uit metaal
Gegoten, en meteen den goddelijken wagen
Op gouden raders, en vier paarden, hecht beslagen
Met blinkend staal, gereed, langs 't brommende gewelf
Der brugge en over stroom te rennen ; gij zoudt zelf
95 Gelooven dat Jupijn dees' toestel best zou passen.
Pizaners.
De trotschheid kent geen peil, zij wil al hooger wassen ;
Zoo wordt door overdaad 's Rijks schatkist uitgeput,
De zenuw van den Staat. Geen burgers trekken nut
Uit lasterlijke pracht, gewoon de lucht te tergen,
85. Gedichtsel: verdichtsel. — 86. Laster: euveldaad. — 88. Gebruik
bescheidenheid: niet dat Diodoor zelf de godsdienstverandering goedkeurt : het tegendeel blijkt uit het door hem gesprokene , doch hij maant
de Pizaners tot voorzichtigheid aan, uit vreeze, dat zij zich door onberaden
ijver in gevaar brengen. — 89. Wat roept men: wat zegt men alzoo ? -99. Laster' ij ke pracht: misdadige pracht.
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100 Gelijk weleer de rot der reuzen, niet dan dwergen
Gerekend bij de macht der Godheid, die het al
Wat zich te trotsch verheft, verwezen heeft ten val,
En elke macht haar peil, van niemand t'overschrijden,
Door noodlot toegekeurd, heel stip, voor alle tijden.
Diodoor.
105 Het is niet veilig, hier te waren dezen nacht,
Omtrent het Hof, tenzij men geen gevaren acht;
Eene oorzaak, dat dees' wijk, nu doodsch en schier verlaten,
Niet grimmelt van een drang, gevloeid uit alle straten,
Nieuwsgierig om te zien, wat onweer van geschil
I I 0 Hier tusschen Hof en Kerk misschien oprijzen wil.
Men heeft, om min het yolk t'ontrusten en te storen,
De nacht en duisternis voor dees' triomf gekoren;
Want wat zich schaamt bij dag, en draait op veel gevaars,
Wordt liever 's nachts gezien, als schooner bij de kaars.
115 De burgerij gedeeld, en al een wig aan 't mompelen,
Wordt nauwlijks ingetoomd. Men vreest voor overrompelen.
d'Een droomt van nieuwigheen, door eigen baat gestijfd,
En d'ander eert al wat den ouden Godsdienst drijft.
De Hemel blussch' bijtijds dit smeulend vier, dees' vonken;
I20 Zoo niet, wij zien den Staat in asch en puin verzonken.
Wat zegt er Pize toe ?
Pizaners.
Die Godsstad houdt de zij
Van Jupiter, en viert 't Olympisch jaargetij,
Om 't vijfde jaar, heel stip, en zonder t'overtreden.
Pizaners volgen 't oude, en haten nieuwigheden.
125 Gansch Elis loopt gevaar van Staat- en Kerkkrakeel.
Dees' stad gelijkt bijkans een schouwburg en tooneel.
De Goden treden hier te voorschijn met hun rollen.
Zoo raakt Jupijn ten schimp, en zijn gemeente aan 't hollen.
Godslasterlijke vond! De Godsdienst raast en suft,
130 Wanneer ze dient tot spel van menschelijk vernuft.
Men moet de weligheid der hersenen besnoeien.
Het brein verdicht niet goeds. De Staat vergeet te bloeien,
Daar nevels van misbruik en ongetoomde drift
De telgen van de jeugd besmetten, met vergift
135 Van eigenzinnigheid en dertle hoovaardijen.
De Goden hoeden ons voor zulke guichlerijen,
Een ongebondenheid, te Pize lang getemd;
Dat stemt geen spelen, als de Kerk het tegenstemt.
loo. De rot: Vondel bezigt dit woord meestal vr. 't Is eerst later als
collectivum onz. beschouwd. — 113. Draait: kans heeft van.
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Diodoor.
Wij willen ons gesprek besparen tegens morgen:
140 Ik ben ten Hove ontboOn, en ga, niet zonder zorgen,
Naar Bazilides, om te spreken met dien heer,
Te hooren 's Konings wil. Der Goden Koning keer'
d'Oneenigheden van den Staat ten goeden ende ;
Want tweedracht is de bron en springaar van ellende.
Pizaners.
145 De Vader Jupiter bestrale ons met genft,
Dat niet dees' tempelvlam in zijnen tempel sla
Te Pize ; want die slag kon Griek en Ongriek treffen,
Indien de koningen zich tegens God verheffen,
En 't grijze hoofdgezag van 't eeuwig Priesterdom
150 Verdrukken ongestraft. Wij zien d'orakels stom,
En elk den vorsten naar den mond zien en gelooven,
Geraakt Salmoneus en het Hof dien hoek te boven.
Hier hangen wierookvat en kroon in done schaal.
Maar gaan we naar de brug en trotsche wagenpraal,
155 Bezien, waar 't veiligst is voor oploop ons te bergen.
Men mag 't gevaar wel zien, maar wacht u dat te tergen!
REI VAN PRIESTEREN.

Zang.

16o

165

Jupijn ! die alles naar Uw wensch
Beschikt, waarom is toch den mensch
Door 's Hemels wijsheid, in dit leven,
Den nabootseerlust ingegeven,
Naardien hij dezen trek misbruikt,
En niet alleen, al wat er duikt
Beneden U, wil nabootseeren ;
Maar hooger vliegen op de veëren
Van zijn vernuft, en al den schat,
Dien d'endlooze eeuwigheid bevat

1 44. Springaar: bronwel. — 149. 't Grijze hoofdgezag van 't
eeuwig Pr i e s t e r d o m: zou men niet zeggen, dat reeds de Grieken een
Paus hadden gehad! — 153. Zeker dacht Vondel hier aan de weegschaal,
waar, volgens zijn geestige voorstelling, Gommer en Armijn, hun „wederzijdsch bescheid" in leiden. — Hij bedoelt hier: „men zal moeten zien, welke
macht zwaarder weegt, die van 't Priesterdom of die des Konings." —
16o. Den nabootseerlust: dat woord nabootseeren, hier en in
vs. 163 zoo kort op elkander gebezigd, maakt den geheelen zin plat en
prozaisch. 't Woord behoort ook Been plaats te vinden in poezie, vooreerst
om zijn basterduitgang, ten andere en vooral om dat b o o t s e eigenlijk
hetzelfde is als poets.

76

170

SALMONEUS.
In haren schoot, in 't licht durf brengen ;
Al zou hij ook zijn vleugels zengen
In 't eeuwig vier, dat boven hangt,
En 't hof der starren ommevangt.
d'Ondankbre staat naar hooger waarde.
De mensch was gaarne een God op d'aarde.
Tegenzang.

1 75

18o

185

190

195

200

De redeloosheid, zoo genoemd,
Ook 't allerminste dier, verdoemt
Dees' reukeloosheid in het dwalen
an overspringen van haar palen.
De dieren volgen het bestuur
Van hunne leidsvrouw, Vrouw Natuur,
Onnoozel, zonder kreuk en rimpel,
Oprecht en slecht, en stil en simpel,
Genoegd aan 't lot, dat op hun viel ;
Ook 't onbezielde, en met een ziel
Van groeizaamheid alleen gezegend.
Al wat des menschen oog bejegent,
Dat roept hem toe : „Wij zijn verzaad,
Gerust, vernoegd met onzen staat."
Natuur verneemt noch klacht noch bede.
Het mindre als 't meerder rust in vrede.
Zang.
De hoogmoed schept voor ons gezicht
Een hemel uit een stad ; het licht
Uit duisternisse en nacht en dampen ;
Het aardrijk, tot een lucht, vol lampen,
Gestarnte, en glans, die 't oog verblindt.
Men durf hier regen, hagel, wind,
En weerlicht, bliksems, vier, en donder,
Ook zelf den God Jupijn, van onder,
Braveeren op zijn hoogen stoel.
Zoo schijnt de kikvorsch, uit een poel
Vol modder, 's Konings rol to spelen.
De tempel moet voor speeltooneelen
Den vinger leggen op den mond,

169. 't Eeuwig vier, dat boven hangt: de zon. — 173-176. Versta:
zelfs de dieren, die men redeloos noemt, ja ook het minste onder hen, zijn
wijzer en gaan niet verder dan hun vermogen reikt. — 181. Genoegd
aan 't lot: vergenoegd met het lot. — 198. De kikvorsch: vorsch
laat zich in deftigen stijl nog zeggen; — maar 't woord kikvorsch is in
een lierzang onduldbaar. — 200-201. Ongelukkig beeld, en dat zich bij Been
mogelijkheid laat voorstellen.
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Om zulk een goddeloozen vond
Van mommerije op haar stellage.
Een worrem speelt Gods personage !

Tegenzang.
205

De hoovaardij houdt streek noch maat;
Men kent ze aan minen en gelaat,
De tong en teekens der gepeinzen ;
Al woa ze een poos haar wit ontveinzen,
Vernissen met wat glimps en schijns;
De wijze ziet ze door de grijns.
De priesters spelen nu voor stommen,
En zien dit lofgetuit, dit mommen,
Met hun weemoedige oogen aan.
De huichlaars pogen wel te staan
Ten Hove, en oogen slechts op voordeel.
De glimp van staat verblindt het oordeel
Der hovelingen, en dien staart.
Een Godsdienst, daar men wel bij vaart,
Wordt van de menigte aangebeden.
Hier duikt de waarheid en de reden.

210

215

220

HET TWEEDE BEDRI JF.
DIODOOR. THEOFRASTUS. REI VAN PRIESTEREN.

Diodoor.

Rouwanten ! zet dit beeld wat neder op den drempel
Van Donderkerk. Nu toeft een luttel voor den tempel.
d'Aartspriester Theofrast, met al het priesterdom,
Komt bevende uit het Koor, zoo grijs hij is en krom
225 Gebogen, door den last der opgehoopte jaren,
Gesleten op de wacht voor kerken en altaren ;
Al is het lichaam zwak, nog flauwt zijn ijver niet.

T

211. De priesters spelen nu voor stommen: deze uitdrukking is
in elk opzicht ongelukkig. Vooreerst : hoe kunnen de priesters zeggen
dat zij v o or stommen spelen op 't zelfde oogenblik dat zij een zestigtal
regels achter elkander zingen : en ten andere, indien het hun bedoeling is,
te zeggen dat zij, huns ondanks, genoodzaakt zijn, al die lasterlijke tooneelen
stilzwijgend aan te zien, dan drukken zij zich al zeer ongelukkig uit. Voor
stom spelen kan nimmer gebezigd worden, dan waar sprake is van een
„geveinsde, althans van een min waardige, min edele houding." — 217. E n
dien staart: welke staart? — waarschijnlijk wordt hier de menigte
bedoeld, van welke twee regels verder gesproken wordt; maar wat daarvan
zij, de staart is en blijft hier niet veel anders dan een r ij mstaar t.
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Theofrastus.
Wat of dit marmerbeeld in 't kerkpoortaal bediedt ?
Dit schijnt Salmoneus zelf, of naar Jupijn te zwemen.

Diodoor.
230 De Vorst belast u dit in 't Heiligdom te nemen,
Te planten op 't altaar, in 't allerhoogste koor,
Met alle plechtigheen.
Theofrastus.
Wat zegt ge, Diodoor ?
Aanvaardt ge dezen last ?
Diodoor.
d'Aartspriester hoa me onschuldig ;
Ik spreek in 's Konings naam.
Theofrastus.
Wie kan dien trots geduldig ?
Diodoor.
235 Getroost d'Aartspriester zich, des Konings ongenft
Te laden op den hals, zoo kan men mij de schft,
Den krak des Priesterdoms in eeuwigheid niet wijten.
Theofrastus.
0, priesters ! het is tijd, u voor Jupijn te kwijten.
Dio door.
Eerwaardste vader ! hal gemak. Gij, priesters ! houdt
240 Uw handen van dit beeld, mijn zorge toebetrouwd.
De Koning gaf Been last, mij tegens u te kanten
Met openbaar geweld ; dus keert, gij, hoftrouwanten !
Ten Hove, en zegt, hoe ik den wil en last van 't Hof
De Kerk hebbe aangediend.
Theofrastus.
Wat wordt de Kerke al stof
245 Gegeven, om met macht hier tegens aan te werken !
0 schennis ! o Jupijn ! o gruwel voor Gods kerken !
231. Te planten op 't altaar: Vondel stelt zich hier een heidensch
altaar voor, ingericht op dezelfde wijze als die in de Roomsche kerken. —
234. Wie kan dien trots geduldig? hier is 't w. w. (lijden, verd r age n) weggelaten, en men moet dus onderstellen, dat Theofrastus niet
uitspreekt, maar dat hem Diodoor in de rede valt. — 238. Dit zegt Theofrastus tot de Rei. Daarentegen spreekt Diodoor 242 tot zijn volgelingen, die
het beeld hadden helpen vervoeren.
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Geeft nu een sterflijk mensch zich uit voor eenen God?
d'Aloude Godsdienst wordt den Ongriek tot een spot
Door zulke vreemdigheen, te godloos en verwaten
250 Tentoongesteld. Hoe nu, godvruchtige onderzaten
Van Elis! kunt ge dit met lijdzame oogen zien?
De Juno van dit hof wil 't Priesterdom gebien;
Zij heerscht door haren heer, en durf ons wetten stellen.
Nu ziet ge eerst klaar, wat kwaad onze offervinders spellen
255 Uit vezelen van vee en offeringewand.
Hier draait dit nachtfeest op. Dit wordt door Hierofant
Beijverd, om zijn klauw te slaan in al 't gewijde,
En hierom weifelt hij, en trouwt des konings zijde;
Maar niemand onder u zal zoo lichtvaardig zijn,
260 Dat hij om aardsch genot den Godsdienst van Jupijn
Verzake. Ik zwere bij mijn heilige offerbanden
En hoofd, geen witten stier noch smookende offeranden
Te wijden aan dit beeld, noch geur noch wierookvat
Te zwaaien voor 't altaar, al zouden hof en stad
265 Met koninkrijk, met al, in vier en bloed verzinken !
Rei van Priesteren.
Eerwaardste vader, zacht !
Theofrastus.
1k meen mijn bloed te drinken
Om dees' verwatenheen.
Rei van Priesteren.
Gewis, uw Heiligheid
Wordt op de proef gesteld door zulk een onbescheid.
Het Hof, dat in de kerk noch spreken mag, noch stemmen,
270 Belaagt de mijterkroon, en waant haar macht te temmen.
Maar 't Priesterdom, dat u tot hoofd heeft ingewijd,
Zal 't heilig tempelrecht, aan eeuwen noch aan tijd
Noch wereldsch hoofdgezag gebonden, kloek verweren,
Al zou de wereld in haar ouden baaierd keeren;
275 Maar aangezien dees' storm, zoo snel en onverwacht,
Dus opsteekt, en het Hof zijn opzet dezen nacht
Voltrekken wil, en zich omhoog noch laag laat hinderen,
Valt dit bedenken, of gij, met wat zeils te minderen,
Niet veiliger door zee zult varen, voor een poos,
258. T r o u w t des konings z ij d e: staat hij de partij des konings
voor. In 't Fr. is de uitdrukking „epouser u n p a r t i, u n e caus e," nog
in zwang gebleven. — 27o. D e m ij terkroon: de Grieksche Opperpriesters
droegen geen m ij terkroon, zelfs geen m ij te r. Maar Vondel heeft hier,
gelijk in 't geheele stuk, met Theofrastus bestendig den Paus voor oogen.
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280 Dan laten volstaan, en den Godsdienst reukeloos
Bevelen aan 't gevaar van gijpen of van stranden,
In zulk een dwarrelinge en bui van misverstanden.
Men ga met overleg ; het hangt aan uw besluit.
Theofrastus.
Hier valt geen middelen ; hier heeft de Godsdienst uit,
285 Indien wij weifelen, en 't Hof naar 't aanzicht doeken.
Rei van Priesteren.
Men kon behendiger de schalkheid dus verkloeken
Om beters wil. De scha gaat somtijds vOOr de baat.
Theofrastus.
Ik prijze uw oogmerk, maar 't gevolleg is te kwaad.
Het Hof, doortrapt en loos, verleert niet licht zijn luimen.
290 Begint me om beters wil Bien Afgod in te ruimen,
Zoo wordt de voet gelegd tot ongebondenheen.
Rei van Priesteren.
Men ruimt, met eenen voet of twee terug te treén,
Het veld niet, maar verliest wat velds, om 't veld te winnen.
Theofrastus.
Zoo wint het Hof op ons. Waartoe den vijand binnen
295 Gelaten, die zoo licht gekeerd wordt voor de poort ?
Rei van Priesteren.
Niet licht, maar met gevaar. Het Hof vaart echter voort.
280. Dan l a t en volstaan voor „de zeilen laten volstaan," in plaat.
van die te minderen, en dus „het gevaar trotseeren." — 281. G ij p en: d. is
„het schielijk omslaan van de zeilen," 't weak meermalen, vooral voor
binnenvaartuigen, het omslaan van 't vaartuig ten gevolge heeft, en dus
met groot gevaar vergezeld gaat. — 283. Men ga met overle g: voeg
er bij: te wer k. — 284. Middele n: bemiddelen, een middelweg kiezen. —
285. Naar 't aanzicht doeken:—elk doeken naar zijn aangezicht
is een oude Nederduitsche spreekwijze en overeenkomstig met „elk schoenen
naar de voeten passen." Doeken beteekent: „iemand een doek aandoen,"
en volgens Lambert ten Kate werd doek in den zin van „een lap doeks,"
oudtijds bepaaldelijk gebruikt om de „huif, den hoofddoek" aan te duiden,
door de eerbare vrouwen algemeen — en heden ten dage nog door klopjes
en geestelijke zusters — gedragen. — 290. Dien a fg o d in te r u i m e n:
versta: een plaats in te ruimen voor het beeld van Salmoneus. — 291. Z o o
wordt de voet g e 1 e g d: de gewone uitdrukking zou geweest zijn: „zoo
g e e ft men v o e t," maar Vondel volgt hier, waar 't een standbeeld geldt,
dat op een voetstuk moet komen te staan, zijn zucht om met het woord
te spelen.
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Diodoo r.
De Vorst heeft bij zijn hoofd en kroon te hoog gezworen.
Theofrastus.
En ik bij Jupiter. Geen Afgod zal Zijn Koren
Ontheiligen ; geen macht van Vorsten onze macht
300 Verdrukken ; liever hier gestorven op de wacht
Des tempels, dan den toom van 't kerkgezag te missen.
Wie zou dees' lastervlek uit onze altaarkleen wissen ?
Rei van Priesteren.
Salmoneus heeft de macht der hofbende op zijn hand.
Theofrastus.
De Kerk onteeren zet een Rijk in lichten brand.
Rei van Priesteren.
305 Hij acht zich sterk genoeg, dien brand des Rijks te blusschen.
Theofrastus.
Gansch Grieken stemt met ons in Godsdienst.
Rei van Priesteren.
Ondertusschen
Verliezen wij 't genot des Godsdiensts, en zijn vrucht.
Wij bouwen, zonder 't zwaard, kasteelen in de lucht,
Indien we ons op den arm van 't Priesterdom verlaten.
310 Hij kan de machtigen en hoofden der soldaten
Betalen met uw erf, en zetten ze in 't bezit.
Theofrastus.
Wie hoorde ooit onbescheid wanschapener dan dit,
Der geestelijken erf aan 't wereldsdom te brengen !
Rei van Priesteren.
Gehengt het Jupiter, wij moeten het gehengen.
Theofrastus.
315 Ik stel mijn toeverlaat op Bazilides' trouw.
Rei van Priesteren.
Een hoveling ? helaas, een zwak en krank gebouw !
Theofrastus.
Geen hoveling zoo kleen, hij vlamt op hooger Staten.
306. G ri ek en: Griekenland.
VONDE L VII.
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Rei van Priesteren.
Gij moogt het hopen, doch de hoop zal luttel baten.

Theofrastus.
Wat brouwt de hoovaardij van eenen Vorst al ramps!
320 Een vrouw, vol ijdelheën, vol spooks, vol rooks, vol damps,
Kan zijn verstand zoo wijd misleiden en vervoeren,
Dat hij zich niet ontzie zijn Rijken te beroeren,
Te stellen in gevaar; men late 't beeld hier staan.
Diodoor.
Gij moet u op dit stuk al dadelijk beradn.
Bazilides.
325 Het schijnt, of deze tijd de wereld om wil wroeten,
Die uit haar assen rolt. Hoe raakt ze eens op haar voeten?
Zij twijfelt, of ze dwers of achter gaat of voor,
Zoo zwindelt haar het hoofd; zij houdt noch streek, noch spoor.
De Koning, zonder zoon en manlijke erfgenamen,
330 Wordt van de spil beheerscht, die rokkent werk te zamen,
Rust nimmer nacht noch dag, en spint het werk zoo grof,
Dat zij den Staat verwert en tergt; de Kerk en 't Hof
Als in slagorden zet, door 't broth van vijandschappen,
Verhit om onderling elkanders hart te trappen.
335 Mijn zwaard, aan 's Konings eed gebonden, suft en dut
Wat zij te kiezen sta, het eerlijk of het nut.
De wereldwijsheid raadt me op eigen nut te letten,
En mij en mijn geslacht en afkomst hoog te zetten,
Bij dees' gelegenheid; want uit den burgertwist
340 En kerkkrakeelen weet de loffelijke list,
In schijn van heelzaamheid, als 't evel is aan 't rijpen,
Met glimp van sluierkroon en purpren rok te grijpen,
Die Bazilides past, des Rijks vertrouweling
En Opperveldheer. Ik verlaat me op deze kling,
345 Daar mijn geluk aan hangt, en wil ze aan weérszij leenen,
En kunstig weifelen, doch geen partij vereenen.
Zoo stuurt men best 't gezag des Konings naar 't bederf
Te bersten op de rots van tweedracht. Heeft de verf
Van een verniste grijns ooit iemands oog bedrogen,
350 Zij dien me nu; zoo wordt een vos in 't net getogen,
En valt de loosheid van den jager tot een buit;
320. Vol rooks, vol damps: dat klinkt vrij vreemd: en toch, anderhalve eeuw later klaagden de dames over v a p e u r s, wat letterlijk hetzelfde is. — 328. Z wind el t: draait. — 330. Van de spil: door zijn
vrouw. — 341. H e elz a am h e i d: ijver, zucht om te genezen.
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Want gaat de Koningsstam met 's levens uurglas uit,
Dit Koninkrijk is mijn, al had een nader voordeel.
De schepter hangt aan 't zwaard ; de stomme spreekt het oordeel,
355 In spijt van Hierofant, hofpriester van mijn heer.
De Koningin misbruikt zijn wulpschheid, om haar eer
Ook boven Juno's troon op spinneweb te bouwen.
Zij zet den aard ten toon en ijdelheid der vrouwen,
Die spieglen 't aanschijn en mistrouwen zelf den schijn,
360 Uit dwaze hoovaardij. Zij willen grooter zijn
Dan haar Vulcanus eerst bootseerde, om stof te sparen.
De deugd is slecht bewaard, daar zij de doos bewaren,
Vol deugd en ondeugd, haar nieuwsgierigheid betrouwd
En opgeblazenheid, die 't Rijk dien nevel brouwt,
365 Waaruit alree mijn zon en glorie is aan 't rijzen.
Maar zie, hoe Hierofant (ik zal zijn ijver prijzen,
En aanvoen) zich vergramt, met minen en gelaat,
Om 't beeld, dat nog ten schimp voor onze hoofdkerk staat.
HIEROFANT. BAZILIDES.

Hierofant.
Daar pronkt het marmerbeeld des Konings, voor den drempel
370 Van Donderkerk. 0 trots ! men weigert het den tempel,
De schaduw van 't gewelf en Godgewijde dak.
Mag dit bestaan, zoo heeft het hofgezag een krak ;
Zoo legt ons eerste ontwerp van Godsdienst plat in d'asschen.
Mag dit bestaan, wie zal op 's Vorsten kerkwet passen ?
375 Wij moeten hier met macht en ijver in verzien.
Bazilides.
Dat staat alleen aan hem, die mag en moet gebien.
Hierofant.
Die last was u betrouwd ; wat hadt gij hun geboden ?
Bazilides.
Zij zouden, in den naam des Konings van de Goden,
352. Een stam eindigt en een uurglas loopt af: geen van beiden
kunnen eigenlijk gezegd worden u it te g a an. — 353. V o o r d e el: hier
voor „voorrang," welke beteekenis het vroeger mede had, als o. a. blijkt
uit KILIAEN, waar 't vertaald wordt met prim us in ali qua r e locus. —
359. En mistrouwen zelf den schijn: versta: en vinden zelfs haar
beeld in den spiegel niet genoeg geflatteerd. — 362, 363. De doos....
vol d e u g d en on d e u g d: dit ziet op de bekende doos van Pandora. —
373. In d'a s s c h en: meermalen zien wij Vondel dit woord in 't meerv. gebruiken. — 378. In den naam des Konings van de Goden: in naam
van Salmoneus zelven.
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Dit heilig beeld in 't Koor verheffen op 't altaar,
380 Met priesterlijk geleide en kerkelijk gebaar.
Heeft Diodoor, die flus den last heeft aangenomen,
Dit aangediend, en is 't bevel niet nagekomen,
Zoo loopt de Kerk gevaar van 's Vorsten ongend..
De tijd verloopt, en lijdt geen uitstel.
Hierofant.
Ik versta
385 De zaak als gij. Men mag op zulk een stuk niet slapen.
Schoon Theofrastus trotsch en hoog is in zijn wapen,
Hij moet er echter aan, hoe stout men dit belett'.
Een grijs gerimpeld hoofd, als hij, wordt traag verzet.
Het afgesleten kleed verleert niet licht zijn plooien.
390 Wat hooren we onder 't yolk al lasteringen strooien!
Hoe wordt het Hof beticht van wetteloozen dwang!
Dit kan niet langer staan, en stilstaan spoedt geen gang.
Bazilides.
Hoe 't ga of niet, ik sta bekneld van wederzijden:
De Koning dringt me hier, en daar de Kerkgewijden.
395 Ik volgde 's Vorsten last, zoo ras ik dien ontving;
Nog roept men: dit 's de drift van zijn vertrouweling!
En Bazilides wordt gelasterd voor vermeten,
Voor kerrekschender en loftuiter uitgekreten,
Die 't Hof naar d'oogen ziet, en God noch Afgod acht;
400 Doch 't moet er eens op staan. Ik heb het Hof met wacht
Bijtijds bezorgd; al sloeg de stad en 't yolk aan 't muiten,
Men vreeze geen gevaar, van binnen noch van buiten;
En schieten wij to kort in deze razernij,
Zoo schen ik den soldaat op stad en burgerij
405 En d'oude priesters aan. Zij paaien dan die tanden,
Dat ijzeren gebit met loeiende offeranden.
Ik ken geen Godheid dan den Koning en Mevrouw;
Laat weifelen wie wil, ik blijf de kroon getrouw,
En handhaaf 't hoog bevel.
386. Tr o tsch en hoog is in zijn w a p en: een uitdrukking, beter
slaande op den afstammeling van een oud ridderlijk geslacht, dan op een
priester, en dat nog wel op een priester van 't Oude Griekenland, waar
men van wapens of blazoenen niets afwist. — 398. L o ft u i t e r: loftrompetter,
vleier, van den Koning. — 399. D i e.... G o d noch A fg o d a c h t: van
iemand van zijn tijd zou Vondel gezegd hebben: „die om God noch Duivel
geeft." — 405, 406. D i e tan d en, d a t ij z er en g e bit: de wapenen der
krijgsknechten?
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Hierofant.
Zoo spreken al de braven,
410 Die op een zelfden draf en heirbaan henedraven,
Hoe steil zij opwaart rijz'. De deugd is niet gewoon,
Te streven, op een bed van rozen, naar de kroon,
Maar langs een steilen weg. Zij wil op 's yolks behagen
Den prijs niet zoeken, noch den helm en 't harnas dragen
415 Den meesten hoop ten dienst. Zij weegt, waardeert, en schat
De dingen op hun waarde, en toetst voorzichtig, wat
Haar voorgesteld wordt ; dan besluit ze, en wraakt ten leste,
En kiest, en voert het uit, en geeft zichzelf ten beste
Voor vaderland en vorst en tempel en altaar.
420 Dus vallen haar, hoe 't loop', geen zwarigheen te zwaar.
Bazilides.
Geheiligde ! gij spreekt niet wulpsch, maar wel ervaren,
En uw godvruchtigheid en wijsheid zijn uw jaren
Gansch ongelijk, en treen het grijze haar voorbij.
De Koning, zonder u, lag onder en in lij.
425 d'Aartspriester Theofrast, een onverzetbaar drijver,
Staat stom voor uw vernuft, verschrikt voor uwen ijver
En openbaringen. Gij riekt in kerkgeschil,
Geheimenisse en droom den goddelijken wil,
Als hadt gij, mond aan mond, de Goden zelf gesproken.
Hierofant.
430 Het heeft ons nooit aan moed noch aan den lust ontbroken,
Om diep te gronden, waar de wijsheid in bestaat,
En wat de Godsdienst eischt te reeglen op zijn maat.
Ik weet de vlekken van de dwaling uit te schuren,
Te vagen van den roest. Ik raag de tempelmuren
435 Van spinnewebbe en rag, en kleed ze in zuiver wit.
1k kies geen dop of bast voor kerne en voedzaam pit.
Wat overtollig is, besnoei ik van zijn telgen.
Geen Wijze, die mijn wit kan vatten, zal zich belgen
Dat ik den ouden stijl des tempeliers verzet.
Bazilides.
440 Zie, Theofrastus schijnt met ijverigen tred
Te naken; spreek hem aan; de tijd is nu geboren.
Wij willen uw gesprek van wederzijden hooren.
4 15. Den meesten hoop: wij zouden nu schrijven: „den gr o o ten
hoop." — 422, 423. Hij wil zeggen : gij zijt wijs boven uwe jaren, en meer
dan zij die oud en grijs zijn. — 439. Des tempeliers: tempelier staat
hier, gelijk meermalen bij Vondel, voor „tempeldienaar, priester", en d e
oude s t ij 1 des tempeli e r s is alzoo synoniem met „de oude kerkorde."
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Theofrastus.
Wat brengt ons Hierofant alweder uit het Hof?
Is 't vrede en eenigheid, of moeite en twistens stof?
Hierofant.
445 Wie met den Koning stemt, bestelt geen stof tot twisten,
Als Theofrasten.
Theofrastus.
Zeg, gelijk de Salmonisten,
De Hierofanten, die het Hof naar d'oogen zien,
En traag beseffen, wat de Goden ons gebien.
Hierofant.
Gij meent de Koningen ? Verstaat ge zulke Goden,
450 Ik stel mij onder hen, en eere hun geboden.
Theo frastus.
Gij eert ze, wijlith mee, doch bovenal Jupijn.
Hierofant.
Gij eert de Koningin, als 't pas geeft, met een schijn
Van eere, en anderszins onteert ze in hunne wetten ;
Wanneer ge, in stee van 't beeld op 't hoog altaar te zetten,
455 Zijn Godheid voor de Kerk en al het yolk onteert.
Theofrastus.
De Godsdienst heeft vanouds dit Elis nooit geleerd,
Dat d'eens van hand tot hand ontvangen kerkbevelen
Gevolgd heeft, en Jupijn met goddelijke spelen,
Altaren, tempelen, en tempeiwoud gevierd.
460 De wijde wereld wordt van Jupiter bestierd.
Hij is de lucht en 't vier. Hij leeft in alle dingen.
Zijn wezen kan alleen door alle wezens dringen.
Zijn Godheid is de geest, die 't al vervult in al,
Wat uit den mengelklomp, niet bij een wild geval,
465 Maar naar heur vast besluit zijn leest en vorm ontleende.
Wie deze Godheid ooit ontheiligde of verkleende,
446. Als Theo fr asten, als Theofrastgezinden; op gelijke wijze als S almonisten en Hierofanten in den volgenden regel. — 458, 459. Met...
tempeiwoud gevierd: de uitdrukking met tempeiwoud vieren is
niet zeer duidelijk, en, wanneer daardoor bedoeld wordt: „eer bewijzen in
het tempelwoud", stellig of te keuren; — doch de bedoeling zal zijn: „door
hem, nabij den tempel, een bosch toe te wijden."
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Ontsloop niet straffeloos zoo reukeloos een daad.
Die Majesteit verschoont veel boosheid, doch geen smaad,
Noch outerschenderij, noch geen Godslasteringen.
470 Hij is verwaand, die God den bliksem waant 't ontwringen.
Hierofant.
Hoe nu ? Heeft Krete niet uw Godheid uitgebroed ?
De Koribas dat kind met geitemelk gevoed ?
Geborgen in een hol voor 's vaders haat en toren ?
Heeft Jupiter dat Rijk, waarin hij was geboren,
475 Als Koning, niet beheerscht met zijnen grooten staf?
Gewaagt al 't eiland niet nog heden van zijn graf?
Of is 't een bloote naam, waarvan zich elk verwondert ?
Aanbidt ge slechts den naam ? Ik reken wel driehonderd
Jupijns, de wereld door gediend, gevreesd, geducht.
Theofrastus.
480 Hoort Jupiter dit aan, en straft hij uit de lucht
Die lastermonden niet ? Waar ik me wende of draaie,
Men dient dien God in Krete, op Ide en in Achaye.
Pyraeus, Homole, en ons Piza dienen hem.
Gansch Libye is gewoon, naar zijne orakelstem
485 En raad te luisteren. Wat wil ons hier gebeuren !
Hierofant.
Gij mocht u liever om gedroomde faablen steuren,
En dolle poezy, gespeeld op snaar en Tier;
Hoe hij zichzelven kan vermommen, als een stier,
Om schoone Europe, in spijt van Sidons kroon, te schaken ;
490 Hoe hij om Danae, door hof en koopren daken,
Aan gouden druppels smolt in haren zuivren schoot ;
Of Leda's minne in schijn van eene zwaan genoot ;
Of Semele in den gloed des bliksemstraals verteerde ;
Of Ganimedes met het schenkersdom vereerde,
47 1. Heeft Krete niet uw Godheid uitgebroed: volgens de fabel
was Jupiter te Krete geboren, en in een duister hol, buiten 't oog van
menschen en goden, opgevoed. — 472. De Koriba s: de Koribanten waren
Priesters van Cibele, Jupiters moeder. — 47 8, 479. Driehonderd Jup ij n s:
Hierofant spreekt hier eenigszins naar de wijze der latere schrijvers over
de fabelkunde, die, als zij bij onderscheidene volkeren en dichters ook verschillende genealogieen, benamingen en mythen van Jupiter vonden, tot de
uitkomst geraakten, dat er ook zoo vele verschillende Jupiters waren geweest. Evenzoo zou men kunnen beweren dat de Roomschen een — misschien nog grooter — aantal moeders des Heeren kennen, omdat zij Maria
onder een menigte verschillende namen vieren, aan welke wederom afzonderlijke legenden verknocht zijn. — 489. In s p ij t van Sidons k r o o n:
Europa was de dochter van Agenor, koning van Phoenicia.
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495 Hem kuste en wederkuste, als hij met eenen lonk
Hem aanloech, en de schaal vol klaren nektar schonk.
Zit deze Godheid nog vooraan, in 's Hemels orden,
Wat deert Salmoneus, dat hij geen Jupijn zou worden?
Theofrastus.
0 Salmonist, die God zijn wettige eer ontsteelt!
Hierofant.
500 Indien Lykaon lang uw Godheid had gekeeld,
Men mocht, tot 's anders nut, veel zouts en wierook sparen.
De geur is niet besteed, dien wij voor haar bewaren.
Men had veel offervees verschoond, dat, hemelhoog
En wijd, vergeefs in rook en smook en asch vervloog.
505 De honderdvoudigheid van endlooze offerstieren
Is jammerlijk besteed met zulk een droom to vieren.
Theofrastus.
Zoo smeedt ge, ons hof ten dienst, een nieuwen Dondergod.
Hierofant.
Gij stut den ouden slechts om 't aanzien en genot.
Theofrastus.
Het wettige gebruik, bevestigd door de tijden
510 En alle Rijken, kan ons dekken en bevrijden
Voor zooveel lasterschuts. Zal elk, wat hij verdicht,
Verbloemen met den naam van godsdienst, en zoo licht
Een erfgewoonte, lang gevierd en aangebeden,
Gesterkt met wonderen, vatiouds, in alle steden
515 En koninkrijken, ook zoo wijd men menschen vindt,
Verandren naar zijn brein, dan dus dan zoo gezind ?
Zoo moet de godsdienst fluks ten schimp des yolks gedijen,
Gelijk een weërhaan zich naar 's volleks razernijen
En driften draaien, ja, de wispelturigheid,
520 Aan geen gezag verknocht, noch wet, noch regel, left
Een voet, en baant den weg tot alle goddeloosheid,
500. L y k a o n: deze was een zoon van Pelasgus, dwingeland van Arcadie, en door zijn wreedheid berucht. Jupiter, die er de bewijzen van gezien
had, veranderde hem in een wolf. — 505. D e hon de r d v o u digh e i d van
endlooze o ffersti er e n: een endlooze reeks hekatomben. — 508. 0 m
't a a n z i en en geno t: de beschuldiging tegen de R.-K. geestelijkheid
ingebracht. — 509-522. Een verdediging van de R.-K. Kerk; doch even zwak
als de aanvallen, van de andere zijde gedaan. — 511. Zoo v e el la s t e rs c huts: met dit laatste woord wordt „het geschut, de pijlen van den
la s ter", verstaan. — 520, 521. L e it een v o e t: zie het aangemerkte op
vs. 291.
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En ongebondenheen. Ga hene, en vier de boosheid
Der wereld vrij dien toom, en toon ons eenen man,
Die zonder 't oud gebit de wereld mennen kan.
525 Wat volgt hierop ? Wij staan aan God noch Kerk gebonden.
Schept Goden bij de mijl; elk wierooke aan zijn vonden!
Helaas ! ik schrikke en ijs; mijn haren staan te berg.
Indien men dezen poel, vol razernijen, terg',
1k zie den wereldkloot gedrongen uit zijne assen,
530 Een Oceaan van bloed tot aan de starren wassen,
Om zulk een lastersmet, die niemand zuivren kon,
Te wasschen, als in d'eeuw van een Deukalion.
Bazili des.
Gij, Heeren! matigt u, en spreekt met koele zinnen.
Men kan met ondergaan elkandre beter winnen.
Hierofant.
535 Een schrander vogel schrikt zoo licht niet voor den schijn
En molik van uw Kerk, den slapenden Jupijn,
Misschien in d'armen van zijn boel, met kracht gedwongen,
Daar Juno vast om pruilt. Wat duldt ze al geile sprongen!
En ziet ze omlaag 't gewelf des heldren hemels aan,
540 Zij ziet zijn basterdzoons en schoone boelen staan
(Kwansuis een eeuwige eer!) in 't heir der starren prijken,
En in den Hemel zelf God Bacchus hem gelijken,
Gelijk zijn eigen kroost. Zij ziet Alkmenes zoon,
En kropt haar stiefmoérschap en onverzoenbren hoon.
545 Ik zwijg zijn snoepen en ontelbre zijdegangen,
Van geen Vulcaan betrapt, noch in zijn net gevangen.
Dit is uw Jupiter, die zulke rollen speelt;
Dies ijver, dat gij zweet, en keer Salmoneus' beeld;
Ik ga ten hove en wil den Koning zoo belezen,
550 Salmoneus zal er staan, of God noch Koning wezen!
523, 524. Het zou dus, volgens Theofrastus, de vraag zijn, niet, welke
godsdienst de ware is, maar met behulp van welken men het best de lieden
mennen kan. — 526. Schept Go den bij d e m ij 1: d e m ijl, vroeger een
telwoord, maar naderhand als z. n. w. gebezigd, staat hier voor de „duizend." — 530, 532. Wassen: klimmen, groeien, en wassc he n, schoon
maken, reinigen, staan hier al zeer kort op elkander, wat noch de welluidendheid, noch de duidelijkheid bevordert. — 532. Deukalion: men weet,
dat in den (Griekschen) zondvloed alleen Deukalion en Pyrrha gespaard
werden. — 534. Met ondergaan: met wederzijdsche toegeeflijkheid. —
537 . Met kracht gedwongen: verkracht.-55o.Of God noch Koning
w e z en: hij zal er zijn koninklijken schepter aan wagen om goddelijke
eer te genieten.
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Bazilides.
Aartspriester ! kan men dit aanhooren zonder schuld ?
Jupijn verschoon me, ik ben ten einde van geduld.
Mijn eed verplicht dit zwaard voor 't hofgezag te bukken ;
Maar zonder dat, het hieuw hem 't bekkeneel in stukken,
555 En schonk de stukken van dat Godverwaten lid
Den disch van mijnen Heer, die nu ter tafel zit
En banketeert en drinkt den wijn uit nektarschalen,
Om in zijn majesteit, gelijk een God, te pralen
Met al den adeldom, een trotsch vermomden stoet
560 Van Goden. Moet men 't Hof ten dienst staan op dien voet,
Wij waren nutter, och ! veel nutter, ongeboren ;
Al heeft de hofbende ons, Naar Overste, gezworen,
Wij staan gereed dit ambt te weigren, en deze eer.
Behaagt het u, in ernst, daar ligt de degen neer,
565 Om geenen valschen dienst van Godheen te beschutten.
Theofrastus.
Heer Overste 1 om de Kerk en Godsdienst t'onderstutten,
Bewaar uw ambt, en waak ten minste dezen nacht,
Ten dienst van Jupiter, en 't Priesterlijk geslacht.
Bazilides.
Hoe kan ik Jupiter en 's Konings gruwel eeren ?
Theofrastus.
570 Met dezen dollen slag van onzen hals te keeren.
Bazilides.
Twee Godheén dienen, d'een waarachtig, d'andre valsch ?
Theofrastus.
Ontziet ge 's konings vloek te halen op den hals ?
Bazilides.
Geenszins. a sta bereid, voor Gods altaar te sterven.
Theofrastus.
Volhard ! gij zult de gunst van God en ons niet derven.
555. Dat Godverwaten lid: dat zou op bekkeneel slaan; maar dat
zou Been bruikbare spijze zijn. Men zal hier dus de uitdrukking moeten opvatten als stond er: „de leden van dien G o d v e r waten mensch." —
559, 66o. Een trotsch vermomden stoet van Goden: versta: een
hofstoet, die zich trotsch vermomd heeft als Goden.
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Bazilides.
575 Wie kan een sterflijk mensch verheffen, als een God ?
Theofrastus.
Beveel dien last aan ons.
Bazilides.
Het koninklijk gebod
Niet uit te voeren, stelt ons voort in ongenade.
Theofrastus.
Wij zwichten niet; wij gaan met Jupiter te rade.
Bazilides.
Ook zwicht Salmoneus niet. Het Hof braveert de Kerk.
Theo frastus.
580 Geen wereldlijke macht valt 's Hemels macht te sterk.
Bazilides.
De koning eigent zich het opperste vermogen.
Theofrastus.
Der Goden Koning ziet dit schouwspel uit den hoogen.
Bazilides.
Hij ziet het, maar de straf komt overlangzaam bij.
Theo frastus.
De Hemel weet zijn tijd, en ruim zoo wel als wij.
Bazilides.
585 De nadruk van de straf leert wetten onderhouden.
Theo frastus.
Door uitstel van den eisch geen schuld wordt kwijt geschouden.
Bazilides.
Hoe draagt zich midlerwij1 een ambtenaar van 't Hof?
Theofrastus.
Vermomd.
Bazilides.
Hoe mag dit deur ?
Theofrastus.
Wij geven u verlof,
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Bazilides.
Terwijl verloopt de kans, om dit schandaal te storen.

Theofrastus.
590 Zoodra niet. Toom u in; de tijd is niet geboren.
Bazilides.
En stuit gij dit, ik zie uw kerker al bereid.
Theofrastus.
En vangt ge mij, dat dient tot mijn verzekerheid.
B azilides.
Ik schen mijn handen niet aan 't hoofd der Godgewijden.
Theofrastus.
Om beters wil; die wil zal met Jupijn niet strijden.
Bazilides.

595

De koningin verrukt den koning ; is 't geen scha ?

Theofrastus.
Der vrouwen hoogmoed sleept een staart van rampen na.
Bazilides.
Der vrouwen hoovaardij heeft menig heer bedorven.
Theo frastus.
Die buiten 't vaderland in ballingschappen storven.
Bazilides.
Geen zorgelijker punt, dan dat op Godsdienst slaat.
Theofrastus.

60o De kerktwist baart doorgaans de scheuring in den staat;
Bazilides.
En staatbederf, niet licht te beetren, noch te boeten.
Theo frastus.
De rechte Godsdienst stelt een staat op vaste voeten.
Bazilides.
De koningin misbruikt dien wulpschen Hierofant.
591. D i t: namelijk: dit schandaal. — 595. V erruk t: voert van 't spoor.
Is 't geen s chi? hoe jammer, hoe ongelukkig. — 6o I. T e boeten: te
herstellen.
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Theofrastus.
Die brouwt dees' nieuwigheen, en broeit een pest in 't land.
Bazilides.
605 Zijn wulpschheid waant den weg te banen naar de starren.
Theofrastus.
Dat brein is recht gespitst op Staten te verwarren
Door dubbelzinnighedn. Zoo breit de spin haar net.
Zoo weeft ze een spinneweb, daar vindt zich 't aas bezet;
Zoo raakt de simple vlieg, ook eer zij 't merkt, gevangen ;
610 Een vogel streeft er door, en zal zich niet verhangen
Aan zulk een strik.
Bazilides.
De vorst blijft evenwel verstrikt.
Theofrastus.
De vorst is wijzer, maar zijn overdwaalsheid mikt
Op 't onbeschietbaar, van zijn bedgenoot gesteven,
Die weet door Hierofant dien droom een glimp te geven.
Bazilides.
615 Zijn aanhang is nog kleen, waarop hij zich betrouwt.
Theofrastus.
Is d'aanhang kleen, hij is wel loos en boos en stout.
Bazilides.
Om wat te dorven ?

620

Theofrastus.
Dat heel Grieken door zou donderen:
Den tempel van Jupijn, altaar, en beeld te plonderen ;
Het grijze Priesterdom te zetten uit zijn erf,
En voort al 't overschot te deelen bij versterf.
Bazilides.
Men eischt alleen, dit beeld ten tempel in te voeren.
Theofrastus.
Al 't ander smoort men, om dat hoofdpunt niet te roeren ;
Het luidt te hatelijk. Waar eerst de grond geleid,
Gij zoudt den nadruk zien van deze nieuwigheid.

6o6-611. Hier treffen wij wederom eenige regels aan, gelijk alleen Vondel
ze kon maken. — 612. Over d w a a lshei d: dwaasheid.
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Bazilides.
625 Misschien hoe Hierofant bekleedde uw kerkgestoelte.
Theofrastus.
Met reden, daar geen zon op 't hoofd steekt in de koelte
En schaduw van 't geweif. Hij vlamt op 't kerkgenot.
Wie zou Salmoneus' beeld voor dien berookten God
Jupijn niet kiezen, en met offeranden paaien ?
630 Het voorspook van dien storm wordt ree gehoord aan 't kraaien
Des weerhaans van dit Hof, die zijnen trotschen kam
Vast opsteekt tegens ons.
Bazilides.
Met Welk een trotschheid nam
Hij afscheid, en beloofde u weder op te komen !
Theofrastus.
Laat suffers, zonder hart, voor dreigementen schromen,
635 1k wijk niet 661-len voet voor dood, noch dreigement.
Bazilides.
Wie twijfelt, die den moed van Theofrastus kent ?
Ik ga ten hove, om hun geen achterdocht te geven.
Eerwaardigste, volhard ! Mijn staat en eer en leven
Te wagen, is niet veel, indien het u behoe.
640 Ik blijf mijn vorst getrouw, maar — tot het outer toe.
Theo frastus.
Ga hene ! hierop moet gij Jupiter behagen,
Die waardig zijt om 't hoofd een sluierkroon te dragen.
Een weiflaar houdt ten hove alleen zijn heer te vriend
Om 't voordeel, en zoo lang 't geluk den meester dient ;
645 Doch Bazilides oogt op Godsdienst meer dan Staten.
Op zulk een kerkheld mag Gods yolk zich vast verlaten.
REI VAN PRIESTEREN.

650

Zang.
Gelukkig is de Heer,
Die wel begrijpt hoe teer
d'Aloude Godsdienst en Gods wetten
Uit hun nature zijn;
Zoodat ze ook zelfs geen schijn,
Geen lucht noch glimpen van verzetten

642. Een sluie r k r o o n: Vondel heeft dit woord meermalen, en waar
't beter te pas kwam, gebezigd. 't Was een Oostersch of middeleeuwsch,
geen Grieksch hoofdtooisel.
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660

Verdragen, min verwatenheid
Van laster, dat de majesteit
Des Dondergods geheel verduistert.
De louterheid des Godsdiensts luistert
Nog scherper dan de fikste tong
Van Themis' weegschaal, die rechtvaardig,
Terwijl 't geschil in twijfel hong,
Het vonnis velde, en scheidde 't waardig
En minder waardig, joist en net.
Oprechte Godsdienst lijdt geen smet.
Tegenzang.

665

670

675

Den Priestren is de wacht
Des Godsdiensts, dag en nacht,
Op 't hoogst bevolen to bewaren.
De tempel rust alleen
Op geenen marmersteen,
Maar meer op levende pilaren,
Op 't onbeweegbre Priesterdom,
Dat, met zijn schouderen, alom
De feesten stut en plechtigheden,
Zoo wijd de zon komt aangereden,
Van d' Ooster- naar de Westerkim.
Jupijn, de Koning van de Goden,
Munt uit, als 't licht bij eene schim.
Wij staan getrouw voor zijn geboden ;
Wie boven hem een Godheid stell',
Wij houden Jupiters bevel.
Slotzang.

68o

685

690

Wanneer de tempels en de hoven
Verwarren hun gezag,
Dan gaat het niet als 't plag,
Dan wordt de deugd verschoven,
De schaduw schijnt het licht
Te steuren in zijn plicht.
Een ieder moet zijn beurt bekleeden.
d'Eenstemmigheid van bei
Gaat lieflijk, als een rei
Van zang en dans, op maat van reden.
Zij onderhoudt den Staat,
Als 't tout der burgerijen,
En stelt het yolk een maat.
Gelukkig zijn die tijen !
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HET DERDE BEDRI JF.
PIZANERS. BAZILIDES. SALMONEUS.

Pizaners.
Is dit een stad van rechte, of woestheid en geweld ?
Bazilides.
Wat jaagt u herwaarts aan? Hoe hijgt ge dus ontsteld ?
695 Hoe dus verbaasd ?
Pizaners.
Jupijn! o Vader van de Goden
En menschen, help ! och, help ! Waarhene best gevloden ?
Waar bergen wij het lijf? Waar vinden wij een wijk ?
Bazilides.
Daar komt de koning aan, de toevlucht van dit Rijk
En alle vromen. Zijt goedsmoeds, en wilt niet schromen.
Salmoneus.
700 Wie zijt ge ? Van wat oord ?
Pizaners.
Van Pize eerst aangekomen,
In 't vallen van den dag.
Salmoneus.
Wat deert u dat gij klaagt ?
Pizaners.
Wij zoeken heul ten Hove, en worden voorgejaagd
Van 't opgehitste grauw. Heer Koning ! berg ons leven.
Jupijn heeft Koningen op zijnen troon geheven.
705 d'Onsterfelijke macht, die klaar op 't voorhoofd straalt
Der sterfelijken, heeft alle aardsche macht bepaald,
Uit stof in top gebeurd, met last aan zijn vertrouwden,
Dat zij rechtvaardiglijk het Recht handhaven zouden.
Wij, onderzaten van uw leenrijk en gebied
710 Te Pize, twijfelen aan uw genade niet,
Als aan een zelve wet verbonden en altaren.
't Is Godheén eigen, den ootmoedigen te sparen.
7 02. V oor gejaagd: als tegenstelling van nag ej a a g d. — 704. Niet dat
de Pizaners, die in 't stuk als godvreezende lieden worden voorgesteld, hiermede willen te kennen geven, dat Salmoneus op den troon van Jupijn zou
zitten, maar zij bedoelen, als ook uit de volgende regels blijkt, dat zij zich
tot den Koning wendden, als Jupiters stedehouder op aarde.
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Salmoneus.
Wie heal zoekt aan Jupijn, betrouw', hij is niet veil'.
Hier is de majesteit van Koning Jupiter,
715 Tot voorstand van oprechte en onderdane zielen,
Die wierook offren, en voor zijne altaren knielen.
Maar hoe verstaan we dit ? Wat gloeit er in uw hand,
Dat als een roode gloed van slingerstralen brandt ?
Pizaners.
De gloende bliksem, uit de vuist van 't beeld gesmeten,
720 Omtrent de koopren sluis, door 't vinnig grauw, bezeten
Van helschheid, en verhit op beeldestormerij.
Wij bergden dit op straat.
Salmoneus.
Geef hier, o razernij !
Hoe ving het oproer aan ? Verhaalt uw wedervaren.
Pizaners.
Terwijl we, bij de maan, verwonderd staan en staren
725 Op 't wonderwerk der brugge, uit erts en klaar metaal,
Zoo levendig als ooit Korinthus tot een praal
Aan eenig Koning schonk, en meesterlijk gegoten;
TerwijI we 't heilig beeld, verbaasd en onverdroten,
De Godheid van Jupijn den gouden adelaar
730 Beschrijden zien omhoog, en op den boogpilaar
Den bliksem voeren, die de boosheid schijnt te dreigen;
Waarop de burgers uit ontzag hun hoofden neigen,
En buigen voor dien God; zoo wordt er, van de poort,
In 't Noorden, langs den vliet, een mompeling gehoord,
735 Een oproer. Het gerucht, van verre allengs wat nader,
Wint aan, en heldert op, als beek bij beek, te gader,
Naar eenen boezem bruist, en, van de steenrots neer
Gestort, ten leste groeit en aanwast tot een meer.
Zoo groeide ook 't oproer aan, in menigte en geluiden,
740 Eer iemand vatte, wat dit onweer woti beduiden.
Ten leste dondren ze op, een toomeloos gespuis
Van allerhanden slag, omtrent de Godensluis ;
Daar schreeuwen ze overluid : „ Waar zijt ge, o Salmonisten !
Met uwen Jupiter ? Gij, zuivere Godisten !
745 Wij brengen wierook aan. 0 ijverige rot!
Wij brengen wierook aan; bewierook uwen God!
736. En held ert op: en wordt al klaarder en klaarder. De uitdrukking
staat in verband met het daarop volgende beeld der stroomende beken, wier
water, naarmate zij zich vereenigd hebben, helderder in 't oog valt.
VONDEL VII.
7
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Maar neen, wij zoeken hem. Dees' Afgod moet er onder.
Heeft nu zijn bliksem vier, en kan hij met dien donder
Zijn eer verdadigen, het is verwerens tijd !"
750 Het hagelt keien. Noch gewijd noch ongewijd
Wordt aangezien ; en wie deze onrust ondertusschen
Wil stillen, loopt gevaar ; dit vier is niet te blusschen.
De keien klinken vast op 's Konings bruggepraal,
Totdat een straatgerucht, uit schrik, hen altemaal
755 Een wijl terugge drijft. Toen rustten al de steenen.
Een roep ging op : „Vertrekt, het Hof is op de beenen !"
Wij naderen, en zien het heilig beeld geschend.
De Hemel schenn' dien schelm, van niemand nog bekend.
Wij vinden dit geweer der Godheid, en vertoonen
760 Dees' schennis sommigen, die bij de Godsbrug wonen.
Het grauw omsingelt ons. Een woest baldadig gast
Vliegt toe in al dien hoop, en schuift zijn schelmstuk vast,
Helaas ! op onzen hals. Dit baart een strijd van monden.
Geen onschuld baat, men schreeuwt : „Gij zijt op 't stuk bevonden,
765 Op 't plonderen betrapt !" In zulk een straatgeschrei
Roept een : „Houd stil ! dit zijn Pizaners allebei.
Houdt stil, verschoont ze toch ! het zijn ons' ledematen !"
Zoo worden wij gebergd, en, nauwlijks vrijgelaten,
Ontslippen 's doods gevaar, eer iemand ons verrass' ;
770 Heer Koning, berg ons lijf!
Salm oneus.
Voort, Bazilides ! pas
Geweld te keeren met een drommel hofsoldaten.
Trek hene ; stil dien twist. Men zal u niet verlaten.
Pizaners, volgt hem ! Nu zal 't blijken, dat men schent
Een Godheid, die geen aardsch noch bluschbaar element
775 Tot haren schepter voert, maar eenen staf, die reuzen,
Bestormers van de lucht, het bekkeneel kan kneuzen,
Bestulpen, onder klip en steenrots en gebergt,
De radelooze macht, die onzen donder tergt ;
Men dient nochtans wel rijp dit opzet t'overwegen.
780 In zware zaken staat den wijsten raad te plegen.
Vertrekt, trouwanten ! daar verschijnt de Koningin,
Ons' Juno, met haar sleep. Zij treedt als een Godin.
FILOTIMIE. SALMONEUS.

F ilotimie.
Wat onraad hooren wij ? Wie wederstreeft ons' wetten ?
77 1. Drommel: drom. — 782. Zij treedt als een Godin: haar tred
of gang verkondigt een Godin. 't Is een navolging van 't in c e s s u pat u i t
D ea bij Vergilius.
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Salmoneus.
Men gaat d'oploopendheid van 't grauw wat nederzetten.
Filotimie.
785 Het is geraden, dat zich ieder hog gerust.
Salmoneus.
De brand van oproer wordt in 't opgaan licht gebluscht,
Maar zwaarlijk als de vlam ten dake is uitgeslagen.
Dat dit geen voorspel zij van ongemak en plagen 1
Filotimie.
Hoe nu toe ? Zwicht een God, zoo trotsch en groot als gij ?
790 Wat vrees ontstelt uw brein ? Dit schijnt wel sufferij.
Salmoneus.
Getrouwe bedgenoot ! gij zoudt bedachtzaam spreken,
Indien uw wijsheid lette op dit rampzalig teeken.
Filotimie.
Wat teeken?
Salmoneus.
Wist men, wie ons beeld heeft aangerand !
Jupijn, mijn brugbeeld, is de bliksem uit de hand
795 Geklonken met een steen. Ons Godheid mist haar wapen.
Daar ziet ge Gods geweer. Hoe is 't met ons geschapen
En 't Rijk ? Wat brommen wij met dezen Hemel hier !
Mijn donder heeft geen kracht, mijn bliksem vlam noch vier.
Filotimie.
Wij kennen deze nuk. Dit spelen ons die gasten.
800 Dit oproer wordt gestookt van 't schuim der Theofrasten,
Opdat men 't hoogtijd steure, ons opzet overschreeuw' ;
Maar laat ze toezien ! want zij tergen geenen leeuw,
Noch brullende leeuwin, door 't steuren van haar nesten,
Maar onze Almogendheen, die rechte burgerpesten !
805 Zij dienen uitgevaagd, als vloeken van den Staat.
Salmoneus.
Pizaners raapten bij geval dit op van straat.
Men legt de schuld op hen. Wat zullen wij gelooven ?
De schuld wordt dikwijls op onschuldigen geschoven,
In zulk een dwarreling van zinnen en verstand.
794 . Mijn brugbeeld: mijn beeld, dat op de brug staat.
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F ilotimie.
810 Die stout zich tegens d'eer van uwe Godheid kant,
Heeft, zonder twijfel, dit door iemand loos besteken,
Opdat het u aan hart en ijver zou gebreken,
Om 't Godgeheiligd beeld te voeren op 't altaar,
Uit schrik en angst voor moeite en oploop en gevaar.
81 5 Wordt dit gestuit, zoo leg den schepter uit de handen,
Meteen den bliksemschicht. Zij wetten vast hun tanden
Op uw lafhartigheid, die bouwt de sterke brug,
Waar langs de wraak u dreigt. Men lacht u achter rug
Wel schimpig na. Zie om : zij schuifelen, zij schimpen
820 Met dezen Jupiter, om straatgerucht aan 't krimpen !
Een vorst, die 't spel begint, en 't spel ten halve staakt,
Wat wonder is 't, zoo hij om have en hals geraakt ?

Salmoneus.
In groote zaken draaft een wijs regeerder zachter.
Filotimie.
Zoo raakt men niet den stroom te boven. Hij raakt achter,
825 Die niet zijne armen rept, daar 't water voor den boeg
Geweldig bruist en ruischt. Dan kan men niet genoeg
Zijn krachten spannen, en zich reppen in het roeien.
Salmoneus.
Liet Theofrastus na, zich met dit stuk te moeien,
Het gansche Priesterdom ging willig aan de hand.
Filotimie.
830 Geloof, dit onweer komt ons op van dezen kant;
Men ziet hem naar den mond alleen, en niemand anders.
Een lastertong ontsteekt zoovele stokebranders.
d'Orakels staan verstomd voor zijne orakelstem.
Salmoneus.
Wat raad in dit geschil ? Hoe wint, hoe stilt men hem ?
835 De tempelier wil no6 voor majesteiten duiken.
Filotimie.
Volhardt dit hoofd, zoo moet gij fluks uw macht gebruiken.
Salmoneus.
Gebruiken ? Dat ziet verre ; en zoo het ons mislukt ?
Een ingewortelde aard wordt langzaam onderdrukt.
832. Stokebranders: stokebranden; maar min zuiver van vorm. Stokebr and staat voor „brandstoker," gelijk dwingeland voor „landdwinger"; maar dwingelander zal niemand zeggen.
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Filotimie.
Hier geldt geen langzaamheid ; wij zijn to hoog geloopen.
Salmoneus.
840 Hier geldt beleid ; dat zet de heirbaan voor ons open.
Filotimie.
Indien ge deist uit schrik, zoo wint uw vijand veld.
Salmoneus.
Men wint door tusschenspraak, dat met geen aartsgeweld
En voile krachten wordt gewonnen en verkregen.
Filotimie.
Door tusschenspreken krijgt hij macht op uwen degen,
845 Hij vlamt op uw geweer, de Godheid van uw kroon;
Dat winnende, zoo voert hij uw gezag ten toon,
En speelt met eenen God, gelijk met een gevangen.
Salmoneus.
Daar zouden wij ons' kroon en 't gansche Rijk aan hangen !
Filotimie.
Wat Rijk ? Wat kroon ? Dan zijt ge een Koning zonder Rijk.
Salmoneus.
850 Dan stelt rechtvaardigheid partij in 't ongelijk.
Filotimie.
En zoo rechtvaardigheid voor 't ongelijk moet bukken ?
Salmoneus.
Dan staan de wetten stom ; dan springt die draad in stukken.
Filotimie.
En echter blijft de heer vermeesterd van den knecht.
Salmoneus.
Wat beet dan Recht ?
Filotimie.
Al wat de Koning wil, is Recht :
855 Dat lijdt geen tegenspraak, besnoeien, noch bedillen.
845. Uw geweer, de Godheid van uw kroon: stoute, doch in den
mond der hooghartige Koningin niet ongepaste uitdrukking voor : „uw
zwaard, waarmede alleen gij uw gezag als Koning kunt handhaven."
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Gezag kan met een slag den knoop van hoofdgeschillen
Ontwarren, en zoo legt de wereld. Neemt vrij acht
Op 't geen ik zeg : gebruik uwe onbepaalde macht.
Mijn trouw is uit (indien gij 't vat en kunt beseffen),
860 Om u tot zulk een Staat van glorie te verheffen,
Daar nooit geen Koning, geen Monarch toe steigren kon,
Terwijl hij leefde, schoon hij al de wereld won.
Wat glans van eere sta te winnen na dit leven,
Dat is van geen belang. Wat lust ons bier te streven
865 Naar een onzekere eer ? En wat vernuft verstaat
De zekerheid, hoe 't met de ziel ten leste gaat,
Wanneer ze eens uit de schors des lichaams is gevaren?
Of zij aan lucht verdwijne, of in een dier loop' waren,
Terwijl het lichaam vast in asch verteert of rot?
870 De Grooten scheppen bier hun Hemel, hunnen God.
Dit 's d' eerste wijsheid; dit 's de hoofddeugd van de Wijzen.
Laat ooren jeuken om hun deugd te hooren prijzen;
Terwijl de doodbus rust, begraven in een naald
Of marmeren gewelf, ten hemel opgehaald;
875 Laat dwazen deze pracht en ijdelheen bevolen,
En volg mijn richtsnoer; dit 's de streek om niet te dolen.
Mistrouwt ge dit, berg u vrij met Hierofant!
Natuur beschonk zijn jeugd met goddelijk verstand.
De Wetenschap is niet in 't grijze haar gelegen;
880 Want ouden sullen, door een stuk te zwaar te wegen.
Spreek 't hoforakel aan, daar komt hij, juist van pas.
HIEROFANT. FILOTIMIE. SALMONEUS.

Hierofant.
Ik twijfelde, waar God Jupijn en Juno was,
Om hunne Godheen met gedienstigheen te volgen.
Een storm van oploop stak, zoo heftig en verbolgen,
885 Omtrent Penejus op, van waar allengs 't gerucht,
Dan luid dan flauwer, kwam gebulderd door de lucht,
Dat d' oude torenwacht, om onheil te beletten,
Geradn vond uit den trans te wapen te trompetten,
Daar hij zijn wacht bewaarde, omhoog in top van 't Hof;
890 Wie brand wil stichten, is beholpen met dees' stof,
Een klein begin, om dus wat grooters uit te werken.
Men kan hieraan den aard van Theofrastus merken,
En zien, naar welk een wit hij dus bij donker schiet.
Heer Koning ! het wordt tijd, dat gij hierin verziet.
857. Zoo legt de wereld: zoo gaat de wereld; zoo is het er in de
wereld mee gelegen. — 859. Mijn trouw is uit: versta: mijn trouwe zucht
voor u is er op uit.
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Filotimie.
895 Hofpriester! zie dien gloed van negen bliksemstralen.
Jupijn, ten spot gesteld, zal moedeloos zijn pralen
Vergeten; mag men zoo in 't beeld de Majesteit
Ontwapenen; daar dient niet langer op gebeid.
Hierofant.
De plonderaar zal dit voor geen Godschennis nemen,
900 Omdat hij 't gulden beeld ziet naar Salmoneus zwemen,
Wanneer een Godheid wordt dus ongestraft veracht,
Dan valt ze met hare eer. De glorie volgt de macht:
Waar deze blijkt, daar wordt ze ontzien en aangebeden.
Salmoneus.
Men wint een hoogte allengs, bij trappen en bij treden,
905 En raakt al stil op stoel, terwijl het niemand merkt.
Hoe kan men zeggen, dat hij rust, die doorgaans werkt?
De waterdrop wint traag, nog wint ze op steen en ijzer.
De schaduw gaat haar gang rondom den zonnewijzer;
De starren spoeden weg, en niemand merkt de vaart.
Hierofant.
910 Het oog bedriegt, wanneer de torens achterwaart,
En, onder 't varen, berg en oever zich bewegen
En deizen; dan is schijn van reden reden tegen;
Doch een halfziende merkt, wat zich beweegt of niet,
Die gaslaat, welk van beide uit zijne plaats verschiet.
915 Indien de Majesteit, nadat wij dit begonnen,
Door toeven in gezag en aanzien had gewonnen,
Het most nu blijken, en wij zien het tegendeel.
Uwe eer lijdt afbreuk, en zij blijft niet in 't geheel.
De tempel weigert nog 't geheiligd beeld t' ontvangen.
920 Het brugbeeld staat geschend. De meeste burgers hangen
Aan Theofrastus, en zoovele u gunstig zijn,
Zien om naar hun fortuin. Zij spelen met den schijn,
En weifelen, vermomd al stil van wederzijden,
Om naar de beste kans, de Kerk of 't Hof, te glijden.
925 Men dreef dit stuk in 't eerst met kracht en ijver aan.
Nu schijnen wij verbaasd (wat zeg ik: stil te staan?)
Te deizen. Laat de vorst zijn schepter dus verguizen,
Zoo wordt het tijd, dat wij verhoven en verhuizen,
En naar een vaster wijk en vrijburg ommezien;
930 Want durft men Theofrast niet eens de tanden biên,
Zijn hoovaardij, gewoon op geene macht te passen,
928.

Verhoven: van hof veranderen.
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Zal u met heilig en onheilig haast verbassen,
En zetten uit den troon. Ik breng mijn inzicht in.
Indien mijn oordeel dwaalt, laat vrij de Koningin
935 Verbeteren, waarin mij kennis mocht ontbreken.
Filotimie.
De Koning antwoorde u, dan is 't mijn beurt te spreken.
Salmoneus.
Dit stuk, gelijk gij zegt, werd heftig aangevat.
Penejus' koopren brug, en 't brugbeeld, om de stad
En 't Rijk een heerlijkheid en glorie te verleenen,
940 Behaagden elk in 't eerste, en al de Priesters schenen
Vernoegd, zoo lang ons wit hun nog verholen bleef.
Maar toen gij kwaamt ten Hove, uw aanzien boven dreef
En Theofrastus' glans in 't licht stond aan ons zijde ;
Viel elk aan 't mompelen, gewijde en ongewijde,
945 Nog heftiger, naardien wij, Theofrast ten trots,
Ons zetten wouden in den troon des Dondergods,
Het wierook voor ons beeld, de plechtige offeranden
Ontsteken, die men plag voor Jupiter te branden.
Dit liep gelijk een vier. Wat bleef er ongeroerd ?
950 Nu berst het teffens uit, terwijl men dit volvoert
En wil volvoeren, en wij zien de donkere wolken
Ons hangen boven 't hoofd. Wat raad, om alle volken,
Die Jupiter zijn eer ophouden, met geweld
Den mond te stoppen ? Wat dees' bliksemstraal ons spelt
955 Of niet, dit voorspook kan gewis geen heil bedieden.
Men vond wel Wijzen, die wat nader zich berieden.
Wie tijd wint, is nog van zijn oogmerk niet verdwaald.
Filotimie.
De Koning heeft ons met deze antwoord niet betaald,
Noch in het minst vernoegd. Wie wijs is en voorzichtig,
960 Heff' geenszins aan een zaak, zoo zwaar en zoo gewichtig,
't En zij hij eerst doorzie en inzie, dan en dan,
932. Verbassen: wegblaffen. — 953. Jupiter zijn eer: dit is geen
genitivus paraphrasticus voor „ Jupiters eer;" maar bij Jupiter wordt hier een
voorzetsel ondersteld : en men heeft te lezen, als stond er : „die voor, ten
gevalle van Jupiter, diens eer ophouden." Evenzoo zegt men : „de vrouw,
die m ij m ij n s p ij s kookt; de timmerman, die hem z ij n h u i s bouwt,"
enz. — 956. Ofschoon er W ij z e n, en nog wel met een kapitale W staat,
zou ik bijna gissen dat het H. S. w ij z e r heeft; in elk geval is de zin : „er
waren wel grooter wijsgeeren dan wij, die tweemalen over een zaak dachten, alvorens die te verrichten." — 958 Antwoord: vr. gebezigd. —
961. Dan en d an: allengskens.
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Wat tegenspartelen hier over vallen kan.
Het is een klein bescheid te sluiten met gedachten :
Wie zou uit dezen hoek dien zwaren storm verwachten ?
965 De Wijze weet op 't nauwst, vOOr 't einde en vOOr het slot,
Wat op dien terling loopt. 0, licht verbiufte God !
Hierofant.
De maan rijst hooger uit de kim, gelijk de starren ;
Wij dienen nacht en dag niet ondereen te warren
In dees' verwarringen van raad en daad. De spoed
970 Is noodig, zal de Staat op eenen vasten voet
Geraken. Laat de zaak berusten of besluiten.
Filotimi e.
Indien dit stuit, het wil op onze borst afstuiten,
En allereerst op u. Wij staan al even schoon,
En deelen in 't gemeen wat vast hangt aan de kroon.
Salmoneus.

975 Heer Bazilides komt ; laat hooren, wat die wachter
Van 't oproer brengt, en of wij voorwaart gaan of achter.
BAZILIDES. SALMONEUS. FILOTIMIE. HIEROFANT.

Bazilides.
Geloofd zij Jupiter ! dat onweer is bedaard.
Gij, hoftrouwanten ! trekt nu weder slotewaart,
En past op uw geweer ; het is geen tijd te slapen.
980 Een ieder hod zich reede en vaardig in zijn wapen.
Salmoneus.
Wel, Bazilides ! legt de razernij aan band ?
Bazilides.
Zoo vast niet, of men vreest van eenen andren kant.
De wacht bezet de brug.
963, 964. Versta: het toont een kleinen geest, per slot te zeggen, dat
van dien kant zulk een gevaar niet te wachten viel. — 965. V 6 6 r 't e in d e
en v6 6r het sl o t: 't Eind en 't slot is bij onze schrijvers een zeer
gewone uitdrukking, die niemand hindert ; maar, wanneer men, zooals hier,
bij elk dier woorden nog het voorzetsel herhaalt, vestigt men de aandacht
op de tautologie, die er in gelegen is, en zij wordt onverdraaglijk. —
966. Wat op dien terling loopt: wat op het spel staat. — 971. Of
besluiten: versta : of laat ons een vast besluit nemen. — 972, 973. H e t
wil op onze borst afstuiten, en allereerst op u: het zal ons
gelden, en u (Hierofant) in de eerste plaats. — 981. L e g t de razern ij
aan band: de spelling van legt voor 1 i g t, zooals men nu bier schrijven zou.
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Salmoneus.
Verhaal uw wedervaren.

Bazilides.
De gansche stad gewaagt en dreunt van nieuwe maren,
985 Gestrooid tot laster of tot glorie van het Hof.
De logentaal ontbreekt geen voedsel noch geen stof,
Met waarheid ondermengd. Dit oproer was besteken
(Gelooven wij de Faam) door een der woeste leken,
En wies zoo machtig aan, in stoutheid en getal,
990 Dat, zonder mijn ontzet, het Heiligdom lag al
In onzen stroom geplompt. Alree zat een, geklommen
Den boog op bij het beeld. Ontsteken fakkels glommen
Uit alle tralien, en lichtten 't oproer toe,
Als een godsdienstig stuk. Wanneer het yolk de roe
995 Der straffe ontwassen schijnt, valt schennis noch godloosheid
Noch geen verwatenheid te snoode voor zijn boosheid.
Mijn bende brocht den schrik in dien verleiden hoop.
De schrik verstrooit ze fluks. De beeldestormer sloop
Behendig door den drang, die naar ons toe kwam dringen.
1000 Dit voorspook dreigt uw vuist den bliksemschicht eontwringen ;
En blijft dit haperen, ik zweer u, bij Jupijn !
Gij zult noch Jupiter, noch t'Elis koning zijn.
Filo timi e.
Heer Bazilides heeft de zaak op 't hoofd getroffen.
Hierofant.
Hij treft het op een haar ; men mag niet langer sloffen.
Bazilides.
1005 De hofaltaren staan al vaardig bij de brug,
En honderd stieren, wit als sneeuw, de witte rug
Met eikenloof bekranst. Het goud verguldt den horen,
d'Altaarbijl is gewet, en zout noch offerkoren
Noch offerband ontbreekt uw priester, die vast wacht
I0I0 Op d'aankomst van Jupijn, om dadelijk, met pracht
Van Goden uit het Hof, en reien van Godinnen,
Op uw bevelen dit triomfspel te beginnen,
990. Zonder mijn ontzet: had ik het niet ontzet. — 991, 992. Alree
zat een, geklommen den boog op, bij het beeld: versta: reeds was
een (uit de bende) langs den boog opgeklommen, en zat bij het beeld. —
994. Een godsdienstig stuk: stuk wordt hier gebezigd voor „handeling",
evenals „schelm s t u k, guite s t u k," „hij is . op 't stuk betrapt," enz. —
996. No c h geen verwatenheid: dat geen kon hier gemist worden.
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Zoo ras 't gestarrente uit de kimme ons hoofdpunt raakt ;
't Is noodig dat men spoe : de middernacht genaakt.
Salmoneus.
1015 Is d'offerstaatsie in 't geheel nog ongeschonden ?
Bazilides.
Uwe ambtenaars, die blank gewapend om haar stonden,
Beschermden het gewijde, en weken niet een voet.
Zij zien uw Godheid vast met ijver te gemoet,
En wachten Hierofant, die, tot een heerlijk teeken
1020 Van uwe Godheid, zelf den offer aan zal steken,
Zoodra men het geluid des donderwagens hoort.
Hiero4fant.
Wij stonden lang gereed, alleen ontbreekt er 't woord.
Filotimie.
Kan u dees' reden niet, laat u de nood bewegen,
Om voort te varen, of de terling loopt ons tegen.
Salmoneus.
1025 neer Bazilides 1 ga, spreek Theofrastus aan,
Terwijl we op 't Hof voor 't lest nog eens te rade gaan.
Hij zal op uw verzoek misschien van zellef strijken.
Filotimie.
't Is hem geraden ; want het past ons, niet te wijken.
THEOFRASTUS. BAZILIDES.

Theofrastus.
Wat brouwt men al ten Hoof? Het Priesterdom verlangt
1030 Naar d'uitkomst van dit pleit, dat in de weegschaal hangt,
Die twijfelt naar wat kant zij nog wil overhellen.
Het schijnt haar tong bezwijkt, en durf geen vonnis vellen.
Gewislijk d'overslag wil treffen, door 't gewicht
Van zulk een hoofdzaak. Valt de Majesteit te licht,
1035 De Heiligheid zal haar dien hoogen sprong verleeren.
1013. Versta: zoo ras het gestarnte in top staat. Ho o fd pun t is hier
„Zenith." — 1033. D'ov er slag wil treffen: versta: de zegevierende
partij zal het aan de andere duur betaald zetten. — 1034, 1035. D e Maje st eit — d e Heiligheid: hier vindt men, en met moderne titels, weder de
tegenstelling van kroon en wierookvat, en — zie vs. 63 — van koninklijk en
priesterlijk gezag.
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Wij zien den ganschen Staat het onderst boven keeren.
Bedriegt ons 't oog niet, bij den heldren maneschijn
En schemering, dit zal een van de Grooten zijn,
Die hene en weder hier, met wolken overlommerd,
1040 Om dezen Jupiter zichzelven vast bekommert.
Gewisselijk, het is heer Bazilides zelf.
Het schijnt, hij zoekt me, en treedt eerbiedig naar 't gewelf
Des tempels herwaart aan.
Bazilides.
Veel heils, eerwaardste vader!
Gij zijt het, dien ik zocht.
Theo frastus.
Wel, zoon! ai, tree wat nader;
1045 Wat port u, hier dus spa te mijmeren voor 't Hof?
Bazilides.
0, vader ! is dit vreemd ? Wat levert men al stof
Aan een godsdienstig hart tot zuchten en tot treuren,
Om deze nieuwigheen ! Wat wil er nog gebeuren,
Zoo dit gebeure, daar heel Grieken van gewaagt !
1050 Misschien wordt heel Europe om zulk een stuk geplaagd.
Het Hof te dienen, daar de Godsdienst heeft te lijden,
Valt lastig, hoe men 't stelle en schikk', van wederzijden;
Doch, hoe het ga of niet, in Hof- en Kerkgeschil,
Mijn raadslot is gesmeed. Ik draag mijn hart en wil
1055 Geheel den Godsdienst op, die, zonder eind van jaren,
Jupijn bij eere hield, met kerken en altaren.
Nu koom ik hier, door last en wil der Majesteit,
Om Theofrastus, die den vorst zijn eisch ontzeit,
Te tronen, dat hij schikk', den koning te believen,
1060 En met dien afgod d'eer des Dondergods te grieven;
Maar 'k wensche eer duizendwerf, dat mij de donder sla,
Eer 't grijze Priesterdom de Godheid koom' te na.
Vergeef me, o vader! dat ik uw godvruchtige ooren
1039. Met wolken overlommerd: in 't algemeen bezigt men 1 o mm e r, b elo mm er en alleen waar van : „schaduw van boomen" wordt gesproken. — 1050. Heel Europe zou zich zeker weinig gestoord hebben
aan 't geen in een klein koninkrijkje aan Peloponnesus' westkust gebeurde ;
maar in Theofrastus steekt naar Vondels bedoeling een vrij wat hooger
personage dan een Priester in Elis. — 1055. Zonder eind van jaren:
staat hier voor „altijd, zoolang ik heb geleefd." — 1059. Dat h ij s c hi kk'
den koning te believen: wij zouden nu, misschien minder juist, en
zeker minder sierlijk, zeggen : „dat hij het er naar schikke, den koning",
enz., of: „het zoo te schikken, dat hij," enz.
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Ontheilige, nu zij dees' lasterboodschap hooren
1065 Uit Bazilides' mond. 0, kerkschandaal! o, smart !
Ik uite 's konings wil ; de vader kent mijn hart.
Theo frastus.
Zoo doen we, zoon ! Gij strijdt voor Jupiter standvastig.
Men kent den stijl van 't Hof, dat valt zijn dienaars lastig,
En leert ze weifelen tot zoo vervloekt een stuk.
1070 Jupijn heeft uit bij alle aanbidders van 't geluk.
Wie hem den nek toekeer', wij zullen niet bezwijken.
Men drijft zoo licht geen God ten troon uit van zijn rijken,
Dat zal Salmoneus zien, en dit hoovaardig bloed,
Zijn Juno, die verblind een nieuw tooneelspel broedt,
1075 Om op den hoogsten trans, langs dezen trap, to steigeren.
Al stond Jupijn dit toe, nog durven wij het weigeren.
Dat 's 't antwoord. Eisch niet meer; belief hun, schoon 't u smart;
Wij zijn gerust, gij draagt de Kerk met al uw hart.
Rei van Priesteren.

io8o

Io85

1090

Waar zullen wij belanden,
Zoo scheuring van de Kerk gedijt
Tot tweedracht in den Staat ?
Zoo tweedracht hare handen
In 't bloed der burgren verft, uit spijt
En onverzoenbren haat ?
De braafste stijlen wanken,
En waggelen van wederzij.
De suffers vallen af.
Wat leggen er al kranken
Op hun verscheiden, als in lij
En op den kant van 't graf!
Hoe barnen ons gepeinzen !
Hoe leert het voordeel veinzen !
Tegenzang.

1095

Noch heilig noch onheilig
Werd van de Staatzucht ooit ontzien,
En nimmer min dan nu
Ons Godheid staat niet veilig ;
Men durf ze trotsch den rugge bien,
Van wierook wars en schuw.
Haar deugd en weidaan worden

107o. Aanbidders van 't geluk: anders: zij, die naar eerambtenjagen.
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Vergeten, en de gunst van 't Hof
Nu boven God gesteld.
De nood verdeelt onze orden,
En geeft den wuften weiflaar stof.
Godvruchtigheid versmelt ;
Schijnheiligheid staat boven;
Gevoelen heet gelooven.
Zang.

I I I0

1115

1120

De Godsdienst wordt geprezen,
Als d'eerste hoofddeugd, waard bij God.
Zoo lang dees' ambten geeft,
Aanbidt elkeen dat wezen ;
Maar geeft het staten noch genot,
Daar 't welig lijf bij leeft,
Vaartwel, Godsdienstigheden !
Jupijn moet duiken voor 't geluk ;
Die tempel valt te kleen,
Te nauw in alle steden.
't Geweten viert den toom in druk.
De mensch is staal noch steen.
Wien viert men dan ten leste ?
De mildste is d'allerbeste.
Tegenzang.

1125

1130

Al valt het Hof ons lastig,
Gods Priesters dienen evenwel
Te streven voor 't altaar,
Geduldig en standvastig.
Al valt de Koning God rebel,
Men vreeze geen gevaar.
Jupijn den bliksemstraal t'ontwringen,
Heeft eindeloozen arbeid in,
Eischt meer dan reuzekracht.
Den Hemel uit zijn as te dringen,
Te wrikken naar zijn eigen zin,
Bestaat in niemands macht.
De trotsche mensch moet buigen.
Laat d'uitkomst dit getuigen!

1102. Hier schijnt een toespeling op de twee partijen, die zich bij vele
gelegenheden in 't college van Kardinalen vertoonden, en waarvan de eene
gematigdheid, de andere gestrengheid aanprees.
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HET VIERDE BEDRI JF.
HIEROFANT. FILOTIMIE.

1135

Hierofant.
N U Bazilides niets op Theofrastus wint,
Die zijn hardnekkigheid, te krachtig boos en blind,
Verdadigt, staat ons eens het uiterste aan te vatten.
Een werk, zoo zwaar als dit, loopt groot gevaar van spatten,
Indien men 't ondermijne en ramme, slag op slag.

Filotimie.
1140 Wat middel dunkt u dan het uiterste ?
Hierofant.
Uw gezag
In 't werk te stellen.
Filotimie.
Och ! hoe ik den Vorst bejegen,
Hij zwicht van achterdocht, en stemt me telkens tegen.
Hierofant.
Gebruik zijn mogendheid. Hij volge u met zijn stem
En schepter ddnen nacht.
Filotimie.
Hoe overstem ik hem ?
Hier ofant.
1145 U past het, hem, die niet wil luisteren, te dwingen.
Filotimie.
Zoo most ik verder dan mijn staat en palen springen.
Hierofant.
Ja, sleep hem, wil hij u niet volgen met gemak.
Filotimie.
Dan gaf ik zijn gezag en Godheid eerst een krak.
Hierofant.
Wat tusschen u en hem gesmoord wordt, blijft verholen.
Filotimie.
1150 De kroon is eerst aan hem, en lest aan mij bevolen.
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Hierofant.
En of hij suffen blijft, en geen gevaar beseft ?
Filotimie.
Hij zal 't beseffen, maar te spade, als 't onheil treft.
Hierofant.
Dat treffen zult gij zwaarst bezuren en gevoelen.
Filotimie.
Rechtschapenheid zal aan een vrouw haar moed niet koelen.

Hierofant.
1155 Gij zijt bij Theofrast te schendig in den haat.
Filotimie.
Die slijt wel, wordt hij slechts gehandhaafd bij zijn Staat.
Hierofant.
Hij dreigt het lasterstuk der Godheid fel te wreken.
Filotimie.
Zijn grimmigheid bedaart, indien het werk blijf steken.
Hierofant.
Men zoent het Priesterdom met afstand niet zoo licht.
Filotimie.
1160 Het springt niet verder dan 't bestek van zijnen plicht.
Hierofant.
Dees eischt vergoeding van geleden schimp en schade.
Filotimie.
De Priesters drijven op der Koningen genade.
Hierofant.
Zij stellen wetten zelfs den Vorsten en hun Rijk.
Filotimie.
In 't punt van Godsdienst is de Vorst hun naaste wijk.
Hierofant.
1165 Hierover kraait men, dat het haar te berge rijze.
Filiotimie.
De Godsdienst blijft dezelve, al scheelt het in de wijze.
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Hierofant.
Zag Theofrastus dit, ik zag den Staat gered.
Filotimie.
Geen tong verzet hem, wordt hij door geen macht verzet.
Hierofant.
Dat is het eenig punt, waarop deze as moet draaien.
Filotimie.
1170 Ons dreigt een felle storm.
Hierofant.
Die zal wel overwaaien ;
Men steek' maar rustig of in deze bare zee.
Filotimie.
En waar in 't end beland ?
Hierofant.
Op een geruste reé.
Ik zie van very' den mond van een behouden haven.
Filotimie.
Behouden, of te gronde en levendig begraven.
1175 Ik toetste u slechts, getroost al wat mij wedervaart.
Wie omziet en nog vreest, is zulk eene eer niet waard.
Een Hemel hier op aarde, een Godheid verre ons leven
Opwegen ; maar al wat ik naar mijn oog besteven,
Bezeilt mijn moed, die zwicht voor wederspoed noch last,
1 180 Noch dreigementen van Jupijn, noch Theofrast.
Dees' wereld valt te klein ; men sta naar hooger perken.
Nu middelen beraamd, om 't opzet uit te werken.
Salmoneus moet er aan, ook tegens wil en zin,
Hij, aangebeén als God, en ik als een Godin.
SALMONEUS. FILOTIMIE.

Salmoneus.
1185 Men draaft en woelt vergeefs. Geen middel van verdragen,
Nu Theofrast zoo los heeft in den wind geslagen,
11 77 , 1178. Verre ons leven opwegen: versta:wegen vrij wat zwaarder dan ons leven. — 1178,1179. Al wat ik naar mijn oog besteven,
b ezeilt mijn m o e d: versta: heb ik eenmaal het odg op een doel, dan
bezit ik ook den moed om alles aan te wenden ten einde het te bereiken.
8
VONDEL VII.
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Wat Bazilides riedt en t'zamenhalen kost;
d'Aartspriester, onverwrikt, als een metalen post,
Door gunst noch ongunst van zijn opzet is te brengen.
1190 Wij moeten voor een pons wat dulden en gehengen,
En stellen 't nachtfeest uit, tot op een zachter luim.
Schoon Bazilides dringt, om al dit témpelschuim
Te vagen uit mijn Rijk, en moedig voort te varen.
Een verreziende heer weet zijn gezag te sparen,
1195 Gebruikt het op zijn tijd, en waagt het zonder nood
Zoo licht niet ; neen, gewis. Een tegenstand, 66n stoot
Helpt al 't gezag in d'asch. De Majesteit is teeder ;
Zij lijdt geen schimp ; stort ze eens in d'asch, wie brengt ze
[weder
Tot haren ouden glans, zoo luisterschoon als ooit ?
1200 Dat kon Athene zelf met al zijn Wijzen nooit.
Het Koninklijk gezag wast op, als heilige eiken,
Die hoeven jaren om hun hoogte te bereiken ;
Dies laat ons 't zekere om 't onzekere eergenot
Niet wagen zonder kans. Mevrouw ! dit is het slot;
1205 En hierop afgetreen, eer wij dit paard berijden,
Eer 't schichtig wordt en ons de breidel koom' t'ontglijden.
F ilotimie.
Een schoone wijsheid! waar heeft die zoo lang geschuild ?
Het eene beeld staat hier in 't kerkportaal en pruilt;
Het andere op de brug. De paarden voor den wagen
1210 Staan reede, om in triomf uw Godheid om te dragen.
De Priesters, 't offervee, zoo groot een toestel wacht
En rekhalst, van verdriet, om met den middernacht,
Den Melkweg langs (zoo heet die straat met starre en wolken
Van wederzij bekleed), in 't oog van alle volken,
1215 U eindelijk te zien braveeren, en 't besluit
Van al dien toestel komt ten leste op uitstel uit.
Is dat de Majesteit verzeekren en bewaren ?
't Gebergte zweet van last, in arbeid om te baren,
En na dien arbeid komt een veldmuis voor den dag.
1220 Dat heet voorzichtigheid en 't Koninklijk gezag
Verzekeren ! 't Gaat wel. Waar blijven d'offervieren ?
1187 . Versta : wat Bazilides ook al mocht aanraden, en welke gronden hij
al mocht bijbrengen. — 1200. Athene zelf met al zijn Wijzen: Vondel
veroorlooft zich hier geen kleinen anachronismus. Er moesten, toen Salmoneus
leefde, nog ettelijke honderden jaren verloopen, eer Athene een school van
wijsbegeerte bezat. — 12 I 2. Rekhalst: rekt den hals, verlangt. Vondel
bezigt meer dit woord, in de plaats van reikhalze n, als wij thans zeggen. 1213. Zoo heet die straa t, enz. : een parenthesis, ter onderrichting van 't
publiek, niet van den Koning, die de naamrede dier straat wel zal geweten
hebben.
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Brengt wierookvaten, fluks ! men slachte honderd stieren,
Ter eere van den God, die dus den bliksem voert.
Of liever duizendwerf dees' koorde nooit geroerd,
1225 Dan zich en zijnen stam in zooveel smaads gedompeld,
Indien dit haapren blijf, wij worden overrompeld
Van rampen, zonder einde, en plotsling met een slag
Getroffen, dat men nooit om opstaan denken mag.
Salmoneus.
Mevrouw ! gij kunt hieraan mijn oprecht hart bespeuren,
1230 En hoe ik u in top der Godheid zocht te beuren,
Te heffen aan mijn zijde, indien 't gelukken woa.
Nu 't weiflende geluk der wereld, luttel trouw,
Ons aanziet met den nek, en komt dit spel te hinderen
Door tegenspartlen, raadt ons 't voorspook zeil te minderen,
1235 Te strijken, geenen storm te loopen in den mond.
Dat 's veiliger dan 't schip te jagen in den grond,
En, tegens wind en stroom, door al die blinde rotsen
Het uiterste gevaar te tergen en te trotsen.
Vergeef het uwen heer, dat hij uw leven bergt,
1240 En eer, en staat, en kroon.
Filotimie.
Gij bergt ze niet, maar tergt
Een grondeloozen poel, vol Helsche razernijen,
Brengt teffens mij en u en duizenden in lijen.
Salmoneus.
Uw oordeel en het mijn staan tegens een gekant.
Wanneer ons' glorie zit, gelijk een schip, gestrand,
1245 Dan zal het blijken wie best oordeelt van ons beide,
Helaas ! maar al te spade. Ik waakte, en overleide
Te nacht het heele stuk, terwijl 't gestarrent dook,
Totdat de Slaapgod kwam, en bei mijne oogen look.
De droomen volgden hem, die zijne vleugels spreidde
1250 En om mijn ooren sloot. Ik droomde, en zat en schreide
Op 't achterschip alleen, als 't voorschip, schier te grond
Geslingerd, hulp noch troost aan stuur noch stuurman vond,
Waarna een Noordsche bui met kracht haar vinnen roerde,
1224. Dees' koorde: deze snaar. — 1237. Die blinde rotsen: wellicht bedoelt Salmoneus hiermede „de onverzettelijke Priesters." — 1253. Ha a r
v in n e n : de klassieke zoowel als de hedendaagsche dichters kennen doorgaans aan den wind vleu gels, w i e k en, vl e r k en toe : onze oude schrijvers geven hem ook v i nn en, bepaaldelijk wanneer het een wind betreft,
die met regen vergezeld is, of die als een zeewind beschouwd kan worden.
En dan stelt men zich den wind als een draak of zeemonster voor, met
vinn en niet alleen, maar ook met een st a art voorzien.
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De hulk aan lager wal door klip en steenrots voerde ;
1255 Toen stiet ze op eene plaat, die stroom en baren stuit.
De golven gingen hol, en 't zag er bijster uit.
Filotimie.
Dit voorspook, hoop ik, zal in ijdelheid verdwijnen.
Salmoneus.
Elenden naken, eer de zon beginn' te schijnen.
Mijn geest getuigt geen heil; het onheil is nabij.
Filotimie.
1260 Laat varen uwen droom !
Salmoneus.
Wat eischt Mevrouw van mij ?
Filotimie.
Dat gij dees' Godstriomf uitvoeren wilt met orden ;
Beveel de zaak aan ons ; laat ons hiermee geworden.
Salmoneus.
Wat raad om Theofrast te zetten naar uw hand ?
Noch Bazilides, noch de kloeke Hierofant,
1265 Noch mijn gezag heeft hem het allerminst bewogen.
Filotimie.
Wie niet gewillig buigt, wordt met geweld gebogen.
Salmoneus.
En buigt hij niet ?
Filotimie.
Zoo gaat de handel echter voort.
Men klamp' dien Amiraal met al ons' macht aan boord.
Laat kraken al wat kan; men zal hem zien verstommen,
1270 Ons' tegenwoordigheid aan uwe zijde brommen.
Bezat de stoutheid ooit des werelds derde deel;
Wij laten zijnen God den Hemel niet geheel.
Salmoneus.
Ilt ben het stuk getroost.
127 1, 12 72. Filotimie doelt hier op de stoutheid, waarmede zich Jupiter
het derde deel van de wereld — het heelal, gelijk men het zich toen voorstelde — wist toe te eigenen; en wil tevens te kennen geven, dat zij, als
't op stoutheid aankomt, Jupiter de loef durft afsteken.
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Filotimie.
Welaan, om tijd te winnen,
Is 't meer dan tijd, dat wij dit heerlijk stuk beginnen,
1275 En 's Rijks geheimraad eerst verspreken in het Hof,
Om met een majesteit op d'aangevangen stof
Te werken, en uw beeld, gestuit voor dezen drempel,
Gewillig of door dwang te voeren in den tempel;
Dan, na een dans van eere op Gods veld, met de pracht
1280 Der Goden voortgetreen, daar d'offerande u wacht !
REI VAN PRIESTEREN. THEOFRASTUS.

Rei van Priesteren.
Wij treden naar het Hof, en bleven nutter buiten.
The ofrastus.
Gaaf Jupiter, dat wij dien Afgod mochten stuiten!
Het waar' een parel aan de kroon van 't Priesterdom.
Rei van Priesteren.
De Koningin, te trotsch, te moedig, ziet niet om
1285 Naar God noch Priesterschap, om Juno's rol te spelen.
Theofrastus.
En zou men luisteren naar 't Hof en zijn bevelen?
Zou een verwaande vrouw haar wetten in de kerk
Bekrachtigen ? Waarom verscheuren wij dit zwerk,
Dees' hemelschilderij en wolken niet aan sleters?
Rei van Priesteren.
1290 Verschoon het dezen nacht, men hope dan wat beters.
Wat deert ons spinnewebbe en krank tooneeltapijt
Van dezen Jupiter, die met den Hemel strijdt,
Zijn Juno te geval ? Hoe laat hij zich misleien 1
Men mocht zijn dolheid eer beklagen en beschreien
1295 Dan lasteren. Wanneer een vrouw de Kerk regeert,
Dan draait de wereld om, dan staat haar hoofd verkeerd.
Theofrastus.
De vrouwen midlerwijl beschikken groote zaken.
Zij spoken door de lucht, gelijk Medeas' draken.
1275. V e r s pr e k e n: hier in den zin van „overreden, bepraten." -1288. Bekrachtigen: beproeven. — 1295. Las teren: hier in den zin
van „afkeuren, laken." — 1296. Dan staat haar hoofd verkeerd:
„dan staat zij (de wereld) op haar kop," als wij nu zouden zeggen.
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Rei van Priesteren.
Een heer hou best de hand aan 't roer van zijnen staat.

Theofrastus.
1300 Bijwijlen heeft de heer den naam, Mevrouw de daad.
Rei van Priesteren.
Zoo gaat het hier; zoo raakt het heele Rijk op hollen.
Theofrastus.
Dees' donderkloot mocht hun wel voor de schenen rollen.
Rei van Priesteren.
Kan Hierofant dien storm, dat onweer niet voorzien?
Theofrastus.
Bij wisseling van Staat, zal hij de Kerk gebien.
Rei van Priesteren.
1305 Die wulp de Kerk gebien ? Hij mocht zich billijk schamen.
Theofrastus.
De wulpen weten minst, wat zeden hun betamen.
Rei van Priesteren.
Zij willen, dat men hen gelijk orakels hoor'.
Theofrastus.
Zij vangen simpelen, en hangen ze op bij 't oor.
Rei van Priesteren.
Nog vindt men deftigen, die voor die wulpschheid duiken.
Theofrastus.
1310 In schijn. Zij weten loos hun wulpschheid to gebruiken.
Rei van Priesteren.
Misbruiken, zeit gij liefst, als in een mommerij.
Theofrastus.
Gebruik of misbruik, 't Hof zoekt zijn fortuin hierbij.
Rei van Priesteren.
Oprechten worden dus aan lager wal geschoven.
1299. Een heer ho ii best de hand: versta : 't is verkieslijk, dat de
heer (de man) de hand houde.
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Theofrastus.
Wie met dees' grijns niet speelt, raakt kommerlijk te boven.
Rei van Priesteren.
1315 Het Hof ziet uit, om u te troonen door genot.
Theofrastus.
Wij wislen Gods altaar om geenen aardschen God.
Rei van Priesteren.
d'Aartspriester sta maar vast, wij zullen niet bezwijken.
Theofrastus.
Voor 't outer van Jupijn, en zonder ommekijken.
Rei van Priesteren.
Met wat bewijzen zal het Hof dit spel bekleën ?
Theofrastus.
1320 Met vonden zonder grond.
Rei van Priesteren.
Die zakken ginder heen.
Theofrastus.
Een reden, lang erkauwd, bevestigd door de tijden,
Die op elkandre slaan, en die de proef kan lijden,
Behoudt haar waarde, als munt van 't louterste metaal,
Ontziet noch vier, noch toets, noch klank, gewicht, noch schaal ;
1325 Dat zult gij hooren, nu ik, God Jupijn ter eere,
Dien valschen God ten schimp, ons' zaak voor 't Hof verwere.
Daar treedt het gansche Hof ons tegen. Houdt u vast
Aan God en zijn altaar ; de Godsdienst lijdt geen last,
Al ramden ze met kracht ons' Godgewijde muren.
Rei van Priesteren.
1330 Wij zullen hun geweld door lijden best verduren.
SALMONEUS. THEOFRASTUS. FILOTIMIE. HIEROFANT. REI.

Salmoneus.
Eerwaardste vader ! hoe ? Wat drift, wat onbescheid
1317. Voor 't outer van Jupijn: deze woorden slaan op het voorafgaande d'Aartspriester sta maar vast. — 1321. Een reden, lang
erkauwd: erkauwd staat hier in den zin van „doordacht, overpeinsd."
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Is dit ? Zal 't Priesterdom Salmoneus' majesteit
In 't licht staan ? Kan men u met reden niet bewegen?
Gij staat alleen geen Vorst, maar God op aarde tegen.
1335 Een wijze hoedt zich wel, dat hij geen Godheid steurt.
Theofrastus.
Zoo wordt onnoozelheid, die nergens in verbeurt,
Beschuldigd, zonder blijk en merk van schuld te noemen.
Filotimi e.
Een onbeschaamde durf zijn schande nog verbloemen.
Theofrastus.
VerbIoemen? Niemand wijst ons schande of misdaad aan.
Hierofant.
1340 Ziet gij 't geheiligd beeld niet voor den tempel staan ?
Theofrastus.
Zoo 't beeld een misdaad heet, ik heb het niet gehouwen.
Salmoneus.
Gij keert het uit de kerk.
Theofrastus.
Men mag geen Godsgebouwen
Ontwijden door een beeld, dat Jupiter ontwijdt,
Een Godheid, aan wiens eer gij zelf verbonden zijt;
1345 Dies wacht u zijn altaar en tempel te bestormen.
Hierofant.
De minste Koning giet een God in zulke vormen,
Daar zijne zinlijkheen op spelen. Is 't niet waar ?
Scheep over naar den Nijl : de schrandre Egyptenaar
Schept Goden, zonder eind, uit zijn gedroomde vonden,
1350 Bidt koe en kalvers aan, en krokodil en honden,
Griffoen en gans en haan, ook zelf ajuin en look,
Gediend door offervee, en geur, en offersmook.
Dat leert hem Zonnestad, in zijn befaamde scholen,
Aan Isis' Priesterdom van overouds bevolen.
Theofrastus.
1355 Wij keeren ons geenszins aan Ongriek nochte Nijl.
Het wijze Grieken volgt en houdt den ouden stijl,
1347. Daar zijne zinlijkheen op spelen: versta: waarin hij behagen
schept.
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Door Cekrops ingevoerd t'Athene, en streng geboden.
Hij leerde ons eerst Jupijn, den Koning aller Goden
En menschen te gelijk, aanbidden; vee, en stier,
1360 Brandoffer, wierookgeur, en zuiver offervier
Opdragen, en dien God in marmerbeelden eeren,
Wie dezen Godsdienst nu in Elis om wil keeren,
En 't beeld van Koningen op 't heilig outer plant,
't Gebruik der ouderen, getrouw van hand tot hand
1365 Hun kindren toegereikt, verandert in de steden,
Wordt geenszins ingevolgd met d'allergrootste reden.
Wat wijs en wet een Vorst in zijne Rijken zet,
d'Aloudste Godsdienst is en blijft de hoogste wet,
En hierom keeren wij dien nieuwen Afgod buiten.
Filotimie.
1370 Laat Cekrops' Heiligheen in zijne kerken sluiten,
En buiten keeren, wat hij raadzaam vindt of niet;
Salmoneus is een God en Heer in zijn gebied.
De landzaat hoti zich stil; men vindt en stelt geen wetten.
Wie dit mishaagt, vertrekk' (men zal 't hem niet beletten),
1375 Naar Cekrops' stad, en zoeke alleen bij Cekrops prijs!
Theofrastus.
Geweldig heerschen, en met dwang, is geen bewijs
Van wettigheid in 't stuk van Godsdienst en Gods kerken,
Bij duizend duizenden gezaaid op 't aardrijk, werken
Van menschenhanden niet, maar Goden opgebouwd.
1380 d'Almachtige Jupijn heeft ons zijn dienst betrouwd,
Met dit beding van trouw voor Gods altaar te waken.
Dit wettige beroep verbiedt dien dienst te staken,
Verbiedt een sterflijk mensch t'aanbidden voor een God.
Hierofant.
Eert Hercles' Priesterdom dan, tegens 't hoog gebod
1385 Van Jupiter, zijn zoon gewonnen bij Alkmene?
Waar is de wijsheid nu van Cekrops en Athene?
Was Hercules geen mensch met sterflijkheid bekleed,
Toen dat venijnig hemd, zoo schrikkelijk en wreed,
Hem naar het lijkvier dreef, daar hij tot asch verteerde?
1390 Wat plaats leed opspraak, die dien Held met offer eerde?
1357. C e k r o p s: zoo volgens de oudste mythe. Een latere maakt van
Cekrops, die te Athene de eerste gronden der beschaving lei, een Egyptenaar van afkomst. — 1375. En zoeke alleen bij Cekrops prijs: versta:
en zoeke alleen hij Cekrops lof te behalen. — 1384, 1385. Hij wil zeggen :
strijdt het dan met den wil van Jupiter, dat Hercules als een God vereerd worde?
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De zoon van Actor slacht den allereersten stier,
Ter eere van dien God. De krans van popelier
Bekranst zijn Priesterdom, Thebaner en Arkader,
Tyrinthe, Tybur, en de Gades dezen vader
1395 Gezangen zingen. Hem ontbreekt noch kerk noch feest.
Nu loochen, dat hij is een sterflijk mensch geweest.
Zijn daden dienen u tot onschuld noch verschooning,
Te min dewijl hij nooit een Rijk beheerschte als Koning.
Theofrastus.
Alcides heeft men eerst geofferd na zijn dood,
1400 En, als een God, gevierd.
Hierofant.
Dat onderscheid is groot,
Het scheelt den lesten snik en doodssnik tusschen beiden,
Dat kan hier Godendom en menschdom onderscheiden.
Theofrastus.
Ons' Godgeleerdheid leert ons klaar, hoe veel dit scheelt,
Als zij de Godheid in drie ordens heeft gedeeld,
1405 Het hoogste Wezen stelde in d'eerste hemelsche orden,
Het tweede in zielen, die van menschen Goden worden,
Geheiligd om hun deugd, hoedanig Hercles was;
Het derde in Deugd en Eer. Hoe komt nu dit te pas,
Dat wij altaar en kerk en beeld en offer schenken
1410 Aan sterfelijken ('t is een gruwel om te denken),
Al waren 't Koningen? Hier hapert uw bewijs.
Keer om dit speeltooneel! gij haalt noch eer noch prijs
Bij mannen van verstand, bij geenerhande volken,
1391. De zoon van Actor: wie hier bedoeld wordt is niet duidelijk.
Er worden in de fabel vele helden genoemd, die den naam van Actor
dragen : de Molisniden of zonen van den Elidischen Actor kunnen hier niet
in aanmerking komen, daar zij juist door Hercules werden om 't leven gebracht. Wellicht hebben wij hier aan Menitius, den vader van Patroclus, te
denken. — 1394. Tyrinthe: een plaats, in Argolie gelegen. — Tybur:
hier voor, „de Romeinen" in 't algemeen. — De Gades: het tegenwoordige Cadi x, voor „Spanje." Men weet dat de zeestraat volgens de mythe
ontstaan was, doordien Hercules de steenrotsen Calpe en Abyla, die vroeger
een geheel vormden, vaneengescheurd en der zee een doortocht verleend
had. — 1396, 1397. Versta : gij moogt nu vrij loochenen, dat hij een sterfelijk mensch geweest is, zijn daden bewijzen, dat gij u door uw beweren
verontschuldigen noch verschoonen kunt. — 1400-1402. De woorden van
Hierofant moeten natuurlijk ironisch worden opgevat. — 1404. De drie
orden s, hier voorgesteld, zijn : 1. de Goden; de Halve Goden; en 3. de
heroes of Helden. — 1412, 1416. Dit zijn de beste woorden, die Theofrastus
in 't geheele stuk spreekt.
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Met schilderhemelen, gemaalde lucht en wolken,

1415 En starren, zonder vier ; men voer' dit beeld in 't Hof.
Wie glimpig mommen wil, die momme niet zoo grof.
Filotimie.
Werd niemand bij zijn tijd een Godheid toegeschreven,
Salmoneus zal dan eerst naar dezen pallem streven.
Theofrastus.
Mevrouw ! al waren wij den Koning onderdaan,
1420 Dees' tempelschennis kan niet ongestraft vergaan.
Geen Goden lieten ooit zich ongestraft beschimpen.
Verbloemen baat hier niet, noch verf, noch schijn, noch glimpen,
Geen grooter schennis dan die God zijn eer ontsteelt,
Hetzij door offersmaad of een onheilig beeld.
1425 Wie zich wil spiegelen, geen spiegels hem ontbreken.
De nacht verloopt te snel, om breed hier of te spreken.
Waar bleef de Reuzerot, die, staande naar den stoel
Des Dondergods, zoo diep in Pluto's jammerpoel
In eeuwigheid verzonk, van boven neergeklonken ?
1430 Prometheus, die de zon haar levendige vonken
En stralen steelt, om 't beeld t' ontvonken, strekt helaas !
Geketend aan zijn rots, den Arend tot een aas.
Geen Flegias vergeefs Apollo's tempel blaakte.
Geen Pentheus Bacchus' feest vergeefs beschimpte en laakte,
1435 Noch Glaukus Venus; dees, verbeten en gesleurd
Van 't paard, en d'ander door zijn moeders hand verscheurd.
De bijl, die Ceres' woud vermeten aan dorst randen,
Zag, hoe haar heer zijn spier most knagen met de tanden,
Uit dollen honger. Och ! indien hier raden geldt,
1440 Och, schen uw handen aan geen tempels door geweld !
1 4 16. Wie glim pig m o mm en wil: wie met een schoonschijnende vertooning bedrog wil plegen. — 142o. Vergaan: eigenl. o v erg a a n, voor
„afloopen, voorbijgaan." Het wordt in dezen zin nog als onpers. w. w. gebruikt, als b. v.: „het is hem slecht verga an." — 1427. De Reuzerot:
zie het aangeteekende op vs. Ioo. — 1431. 't Beeld staat hier voor: menschbeeld. Men weet dat Prometheus, den mensch van klei gevormd hebbende,
hem het leven inblies door middel van vuur, aan den hemel ontstolen. —
1 434. Pentheu s: een Thebaansche Prins, die de feesten, ter eere van
Bacchus gevierd, bespotte, tot wraak waarover deze hem door zijn eigen
moeder Agave en de Bacchanten, zinneloos als zij, liet verscheuren. —
1 435 . Glaukus: deze spijsde zijn paarden met menschevleesch, en werd
tot straffe daarvan hun zelf voorgeworpen. — 1 437, 1438. Deze regels doelen
op Eresichton, die, wegens de beleediging, Ceres, de graangodin, aangedaan,
met een onverzaadbaren honger gestraft werd, ten gevolge waarvan hij, na
al het zijne verkocht en verzwolgen te hebben, eindigde met aan zichzelven
te knagen. De wijze van voorstelling, waarbij de b ij1 zelve z i e t wat haar
heer overkomt, is noch duidelijk, noch gelukkig.

124

SALMONEUS.
Hierofant.
Zoo wordt een lichte pluim, een rook, een damp verblazen.
Hij poogt den Koning dus met dreigen te verbazen,
Vergeefs; wij troosten ons deze ijdele ongenft.

Theofrastus.
Verleider van ons Hof; de felle donder sla
1445 Uw boosheid, het bederf, de pest der vrome heeren.
Hierofant.
De vloeken zijn gewoon in hunnen hoek te keeren,
Van waar ze kwamen.
Theofrastus.
Wacht, de vloeken zijn niet wijd.
Salmoneus.
Krakeelen vordert niet. Men stake dezen strijd.
Theofrastus.
Indien het u behaag', men stell' den strijd ter zijden.
1450 Niet een der Priesteren zal 's Konings beeld ontwijden;
Het ruste dezen nacht alleen voor 's tempels poort.
De Koning vaar' terwij1 met dees' triomffeest voort,
Getroost hij zich den slag van boven te verwachten;
Wij zullen midlerwijl ons Godheid offer slachten,
1455 En wierooken. Zij zal gewis dien hoon en smaad
Haast wreken aan dit hoofd, een stokebrand van 't kwaad !
Hierofant.
Aan mij ? De donder kan mij hinderen noch deren;
Maar moogt gij in dit beeld des Konings wil onteeren,
En Koninklijk gezag, zoo blijkt het al te wis,
1460 Waartoe de mogendheid des Rijks vervallen is.
Filotimie.
Dan waar de grond geleid tot wederspannigheden.
The ofrastus.
Ziet toe, gij haalt den vloek van alle Grieksche steden
En alle Ongrieken u te schendig op den hals;
1 446, 1447. Vondel speelt hier met de dubbele beteekenis van 't woord
vloeke n. Hierofant gebruikt het in den zin van „verwenschingen" en zegt
daarvan, dat ze op hem, die ze uit, terugslaan ; — Theofrastus neemt het
daarentegen in dien van „Eumeniden, strafgodinnen," en antwoordt dat deze
bij der hand zijn. — 1452. D e e s' triomffe e s t: hier laat Vondel het onzijdige geslacht van fe e s t wederom varen.
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Zoo staan d'orakels stom ; de wichlerij is valsch.
1465 Waartoe Jupijn gediend in honderd duizend kerken?
Waartoe zijn beeld, de kroon van zeven wonderwerken,
Zoo heerlijk opgerecht ? Waartoe 't Olympisch feest
Van Hercles ingevoerd, daar zich vernuft en geest
En pracht van Koningen en Vorsten vinden laten,
1470 Als Pize en Elis, elk om 't vijfde jaar, heur straten
Van toeloop zien gepropt, en woelen naar heur wensch ?
Nu wijdt deze eer eens toe een krank, een sterflijk mensch,
En ziet, wat opspraak, wat al laster dit zal dragen !
Hierofant.
Zoo dit Salmoneus en zijn Juno kan behagen,
1475 Wij keeren ons aan 's yolks oploopendheid noch haat.
Filotimie.
In 't minste niet.
Theofrastus.
Jupijn, hoe wordt uwe eer versmaad !
Filotimie.
Hier geldt geen weigeren. Als 't Hof het yolk moet schromen
En naar den mond zien, dan is 't verr' genoeg gekomen.
Salmoneus.
Zoo doet het. Zet dit beeld op 't outer; haast u, voort 1
Theofrastus.
1480 Gij opent uw bederf in eeuwigheid de poort,
Waardoor Gods plagen vast van alszins innetrekken.
Filotimie.
Trouwanten, bij der hand !
Theofrastus.
Geen water kan de vlekken
Van tempelschenderij afwasschen, geene zee
U zuiveren. Helaas ! o wee, o wee, o wee !
1485 Stijg op, o Rei! bezet den Godgewijden drempel!
Filotimie.
Trouwanten, rept u! voert dit Godsbeeld in den tempel !
Theofrastus.
Om Gods wil, Koningin I hoU stil, verhaast u niet,
In tegenwoordigheid van 't oog, dat alles ziet,
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Van 't oor, dat alles hoort en zonder aanzien oordeelt;
1490 Ten minste spiegelt u, bijtijds, aan 't eeuwig voorbeeld
Van Niobe, de trotsche en stoute Koningin,
Die niet ontzag, verwaand en met een dollen zin,
Latona's offerfeest t'ontwijden en te storen,
Op 't spoor van Tantalus, haar vader, die den toren
1495 Der Goden had getergd, met hun geheimenis
Te brengen aan den dag, waarom hij eeuwig is
Ter Helsche strafe gedoemd. Latone, aldus ontsteken,
Beweegt Diane en God Apollo, met haar smeeken,
Te straffen 's moeders hoon, van Niobe geleen,
1500 Wiens kinders niet zoo haast vergaderen bijeen
Voor Thebe, om in het perk hun paarden te berijden,
Of 't hagelt pijlen uit de lucht, van alle zijden.
De trotsche Niobe, half dood, aanschouwt dees' plaag,
Bezuurd in al haar bloed, een droeve nederlaag !
1505 Een dochter wenscht ze alleen, in 't midden van het treuren,
Te bergen in haar schoot, maar 't mag haar niet gebeuren;
En zij, die flus, verwaand, de Godheid tergt zoo trotsch,
Besterft zoo kil als ijs, veranderd in een rots,
En leert u, wat het is zich tegens God te kanten !
Salmoneus.
1510 Nu, Bazilides ! voort; vaart voort, gij hoftrouwanten !
Rei
Jupijn ! aanschouwt ge dit? Aanschouw, wie U onteert!
Geweld, geweld! Gods Kerk wordt schendig geschoffeerd.
Theofrastus.
Godvruchte Priesters ! rust; treedt binnen, om, in 't midden
Der zwarigheen, te koor, den Dondergod te bidden,
1515 Dat Hij Zijn heiligdom beschutte in dit gevaar.
Hierofant.
Het stuk is uitgevoerd, het Godsbeeld op 't altaar.
Salmoneus.
Nu 't hoogtijd met triomfe en dansen en gezangen,
Ter eere van ons Rijk en Godheid, aangevangen.
Laat volstaan al wat kan. Mijn Ganymedes, fier
1520 Op uw dischschenkersdom, en gij, o kamenier
1 5 1 9. Laat volsta an : gelijkluidende uitdrukking met : „zet alle zeilen
bij", hier voor : „brengt alle pracht aan." — 1520. Dischschenkersdom:
een woord, waarbij het ambt, door Ganymedes bekleed, wel naar behooren
wordt uitgedrukt, maar dat om de dubbele s c h, die er in voorkomt, en den
valschen klemtoon, die er volgens het jambische metrum op valt, - niet welluidend klinkt.
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Van Juno, Iris ! brengt ons nu de Godsgewaden.
Mij past die mantel, rijk van licht, en overladen
Van starren. Reik Mevrouw den mantel van azuur.
Alree verandren wij van wezen. De natuur
1525 Der sterflijkheid begint de Godheid aan te nemen,
De leest der menschheid naar d'onsterflijkheid te zwemen.
Nu heeft de Godheid haar voltooisel en beslag.
Wij zien de wereld aan uit eenen andren dag,
En uit een ander oog. De velden en waranden,
1530 Gebergte en zee en stroom staan reede, om offeranden
t'Ontsteken op 't altaar. Mijn bedgenoote, aanvaard
Dien schepter, u alleen, u past die pauwestaart,
Zoo rijk en dicht bezaaid met Argus' blinkende oogen.
De hemel daalt alreede, en opent zijne bogen.
Filotimie.
1535 Apollo, die het al verlicht met uwen glans,
Verschijn nu op dit feest ! verheerlijk onzen dans
En staatsie ! Vader Mars, die bloedige oorelogen
Bestiert, verzelschap ons ; daal neder uit den hoogen !
Mercuur, die op de pen van hoed en hielen zweeft,
1540 Met uwe slangeroe verdagvaardt al wat leeft
En niet en leeft, verschijn, en help den dans beginnen,
0 dochter van Jupijn, en moeder van het minnen !
Verschijn op deze feest met uwen vluggen zoon.
0 strijdbre Pallas ! daal omlaag uit 's Hemels troon,
1545 Met helm en beukelaar en spere. Dat Diane
Met haren jachtspriet dale in 't schijnen van de mane !

1550

Salmoneus.
De rei der Goden stijgt uit 's Hemels gouden troon.
Men zweef ze te gemoet. Zij buigen voor ons' kroon,
En eeren ons van verre, als eerste en Opper-goden.
0, Godheen ! wellekom, die, reede op ons' geboden,
Dit Godsfeest eeren wilt, en elk uit zijnen trans
En onzen hemel daalde, om dezen Godendans
Eendrachtig te bekleen op schuiftrompet, op veelen,

1527. Volt o o is e 1: sierlijk woord en volkomen zuiver van vorming. —
1 533. A r g u s' blink end e ooge n: Argus was, gelijk men weet, de honderdoogige wachter, die, op last van Juno, de ongelukkige 16, die door
Jupiter geschoffeerd en in een koe herschapen was, moest bewaken, maar
door Mercuur in slaap gezongen en gedood werd; waarna Juno zijne oogen
in den staart der haar geheiligde pauw stelde. — 1543. D e z e fe e s t:
wederom yr. — 1547. D e rei d e r G o den: hovelingen en hofjonkvrouwen,
die op last van Salmoneus de rol van wezenlijke goden en godinnen vervulden, en die door de koningin in de onmiddellijk voorafgaande regels
worden opgeroepen. — 1549. Van verr e: op eerbiedigen afstand.
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Schalmeien, en muziek van goddelijke kelen.
1555 Wij zullen uit den troon van wolken, aan de zij
Van onze gemalin gezeten, beide blij
Bestralen uwen zwier, en letten op de zwaaien
Van dezen dans en trant, waarop de starren draaien.
Hierofant.
Genoeg gedanst 1 uw dans vernoegt de Majesteit
1560 Van onzen Jupiter. De Priesters staan bereid
Met fakklen, offertuig, en geur van wierookvaten
U door den Mellekweg en starrelichte straten
Op 't statigst voor te treen, te leiden met de pracht
Van Goon en hofsleep naar de brug, daar 't offer wacht
1565 Op d'aankomst van Jupijn.
Salmoneus.
Mijn Juno 1 tree naar binnen,
Verwacht ons in het Hof met deze Feestgodinnen,
Terwijl ons Priesterdom zijn offerschuld betaalt;
Dan met triomfe 't hoofd der Goden ingehaald,
Dan moogt gij en uw sleep ons triomfant ontmoeten.
Filotimie.
1570 Het zal ons lusten, U, zoo groot een God, te groeten.
THEOFRASTUS. REI VAN PRIESTEREN.

1575

I 580

1585

Theofrastus.
0 Priesterlijke Rei!
Hef aan een droef geschrei,
En pas de jammerzangen,
Rondom den tempel heen,
Op uw bedrukte treen,
En deerlijke ommegangen.
0 wee, o druk, o strijd !
Ons outer is ontwijd.
Rei van Priesteren.
Aartsvader ! woil Jupijn u sparen,
En uwe grijze haren,
Om oud en stram te lijen
De tempelschenderijen?
Om deze gruwellasteren
Te hooren? Dit verbasteren
t'Aanschouwen voor uwe oogen,

1568. 't Hoofd der God en: hijzelf, Salmoneus.
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1590

1595

Met nevelen betogen,
Terwijl uw beenen beven,
De krachten u begeven ?
Wat baten offeranden?
Wat helpt het wierook-branden ?
Wat vorderen gebeden?
De tempelplechtigheden
Zijn ijdel en verloren.
Och, liever nooit geboren !
Zoo droegen wij geen kennis
Van dees' gevloekte schennis.
De Hemel blijft gesloten;
Hij hoort geen kerkgenooten.
Theofrastus.

i600

1605

0 Priesterlijke Rei,
Vervoig dit nachtgeschrei !
Vervoig uw jammerklachten,
En klaag uw droefheid uit,
Op hoop, of dit geluid
Den Hemel mocht verzachten !
0 wee, o druk, o strijd !
Ons outer is ontwijd.
Rei van Priesteren.

1610

1615

1620

1625
VONDEL VII.

Aartsvader! och, wat helpt dit kermen,
Daar ons geen Goon beschermen ?
Zij vlieden, die ze haten.
De tempel treurt, verlaten
Van zijne Heiligdommen.
De kennis zit geklommen
In 't hooge koor der koren.
't Orakel heeft geene ooren.
Wij klagen de pilaren,
Gewelf, en doove altaren,
Daar torts, noch eikekransen,
Noch kerkbanket, noch dansen
Den Goden meer behagen.
Men past op donderslagen,
Noch bliksemvier, noch schichten.
Men hoeft geen kerk to stichten
Den Opperste ten prijze.
't Is uit met d'oude wijze.
De Hemel blijft gesloten;
Hij hoort geen kerkgenooten.
9
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1630

0 Priesterlijke Rei,
Hod aan met nachtgeschrei!
Volhardt al stil in 't midden
Van 't binnenkoor met mij,
En zet u zij aan zij.
Bestorm de lucht met bidden.
0 wee, o druk, o strijd !
Ons outer is ontwijd.
HET VI JFDE BEDRI JF.
FILOTIMIE. PIZANERS.

Filotimie.
Upijn Salmoneus nu gekend in zijne waarde,
En voile majesteit, door d'offerande op aarde,
Zoo past het Juno mede, aan dit Godinnendom
De heerschappijen van haar koninkrijken om
Te deelen naar den eisch. Getrouwe feestgenooten,
1640 Die nu de rijkste kroon der Godheid ziet gesloten
Om mijn alwaardig hoofd, hoe zoude ik, in dien schijn
Van eere zonder gade, u niet gedachtig zijn !
Den grootsten voegt het eerst, gedienstigheen t'erkennen.
Gij, Venus ! zult de duif en uwen wagen mennen
1645 In Cyprus, uw gebied, daar elk uw tortsen voelt.
Idalie, Amathunte, en Pafos zal 't gestoelt
Van uwe Godheid zijn; het Priesterdom, met huiven
En rozen om het hoofd, u musch en zwaan en duiven
Toewijden op 't altaar, ook macht van wierookgeur;
1650 Uw Godheid wordt gevierd de gansche wereld deur.
Gij zult geslachten door hunne afkomst onderstutten.
Gij, Pallas ! zult de steen met spere en schild beschutten,
Waarin Meduza's hoofd van zwarte slangen krielt.
Athene, door geweld noch vijandschap vernield,
1655 Zal u in kerke en koor met blonde olijven eeren,
En onder uw gezag vele eeuwen triomfeeren.
Diane ! ontvang to leen bosschagie en wildernis,
En berg en dal en 't Wild, dat u geheiligd is.

1635

1635, 1636. Lees : nu Jupijn Salmoneus, door de offerande, hem op aarde
toegebracht, in zijn voile waarde en majesteit gekend is. — 1637-1639. Evenals in het vorige bedrijf Salmoneus onder den naam van Jupiter zijn hoftrawanten als goden heeft toegesproken, zoo richt hier Filotimie, als Juno,
haar rede tot hare hofjonkvrouwen en wijst haar godinnenrollen aan. —
1642. Z o n d e r g a d e: zonder weerga, ongelijkbaar.
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Men zal het wufte Wild, met pijl of net gevangen
1660 Of windhond, in uw kerk aan 't hoog gewelfslot hangen,
En wijden harte en hinde en zwijn uw Godheid toe.
Maar wie komt ginder, uit zijn adem, mat en moe
Geronnen, en verbaasd, het feest der Goden storen ?
Pizaners.
Och, Elis ! Elis, och ! nu is uw ramp geboren.
Filotimie.
1665 Het zijn Pizaners; hoort; wat jaagt u herwaart aan ?
Pizaners.
Och, Elis ! Elis, och ! hoe wil dit feest vergaan?
Jupijn behoe de stad, en 't Rijk en alle vromen !
De Goden hoeden ons, of 't is hier omgekomen.
Filotimie.
Wie zijt gij, die de vreugd der groote Goden steurt ?
Pizaners.
1670 Wij boodschappen het Hof, dat daadlijk is gebeurd.
Filotimie.
De Godheid triomfeert op haren zegewagen.
Pizaners.
Salmoneus is, helaas ! van God Jupijn verslagen;
De Koning is een lijk; Salmoneus legt er al.
Filotimie.
Wat strooit de Faam niet uit, de boosheid to geval !
Pizaners.
1675 Wij wachtten bij de sluis of Godsbrug met verlangen,
Daar Elis' borgerij, om hunnen Heer t'ontvangen
Gereed stond, en het y olk krioelde en t'zamendrong,
d'Een ingetogener, en d'ander los van tong.
Zij duiden vast dit feest ten slimste, of ten goede,
168o Daar somtijds muiterij en oproer onder broedde.
Ontzag hield evenwel de menigten in toom.
De midnacht kwam vast aan, en koesterde den schroom
En naarheid; het gestarnte aan 't hoofdpunt stond gestegen,
Wanneer een straatgerucht luidkeels, van alle wegen
166o. Gewelfslot: bij omzetting voor slotgewelf.
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1685 En wijken, opstak : „Wijkt ! ruim baan, de Koning komt !
Hij trekt den Melkweg door 1" De meesten staan verstomd
Van angst, en vreezen vast voor onheil onder 't hopen.
Verbaasde wijven voort aan 't schreeuwen, voort aan 't loopen ;
Ten lange leste komt de sleep en staatsie voort.
1690 De hofbende is hier d'eerste, om door de Hemelpoort
Te trekken, en zij bralt met haren bliksemstanderd,
Gevolgd van Hierofant ; toen 't hooge Hof, veranderd
In Goden. leder voert zijn teeken en zijn dracht.
Salmoneus treedt, gelijk Jupijn, na deze pracht,
1695 Verdooft ze in majesteit en eere en glans en luister;
De bliksem is zijn staf, die schooner straalt bij duister,
En Bazilides volgt op 't koninklijke spoor.
En hoftrouwant bestuwt ze. Een ieder geeft gehoor,
En luistert in de stilte, om op 't gevolg te letten.
Filotimie.
1700 Wij letten op 't gevolg.
Pizaners.
De zilveren trompetten
Verhieven een geluid, dat aan den Hemel klonk,
Zoodra Salmoneus trotsch te wagen steeg, en blonk
Omhoog, gelijk een God, daar duizenden van zielen,
Bij 't heerlijk sluisgewelf voor hem ter aarde vielen.
1705 De Priesters zwaaiden hem, voor 't outer, wierook toe.
De gansche hofsleep werd geroep noch juichen moe.
De fakkels blonken klaar, en gaven een geflonker
In 't goddelijk gewaad, dat schooner scheen bij donkey.
De dertle paarden staan en knabbelen het goud
1710 Van 't knarsende gebit, en brieschen, trotsch en stout
En moedig op dien God, als die zijn Godheid kennen.
Zij trappen van verdriet, om eenmaal voort te rennen.
De nieuwe Goon bekleen in orden, van weerzij,
Salmoneus' wagenpracht.
Filotimie.
Dat voegt dien God, en mij.
Pizaners.
1715 De Koning, bij Jupijn in Majesteit geleken,
Gebiedt ten derdenmaal, de feesttrompet te steken.
1694. N a d e z e pracht: lees: „deze pracht na." — 1699. Op 't g e v o lg :
niet op het g e v o l g van Salmoneus, maar op hetgeen verder v olge n,
„gebeuren" moet.
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Men hoort een stem : „Valt neer ! valt neer ! aanbidt Jupijn !"
Een ieder knielt in 't stof, de huichlaar met een schijn
Van rechte eerbiedigheid. Kornetten en schalmeien
1720 Bestemmen 't maatgezang van uitgelezen reien.
De paarden op dien toom aan 't draven op de sluis.
Men hoort een knarsende en een klinkende gedruisch,
De paardehoeven op 't metaal, de gouden raden,
Met dien vermomden God in zijn triomf geladen,
1725 Vermengen hun geknars in al dit ongeluid.
De Godheid van Jupijn ziet hem ten oogen uit.
Hij weet, met zijne vuist en gloeiendige vingeren,
Den bliksem in den drang en 's y olks gewoel to slingeren,
Dat al de stad verschrikt en siddert om hem heen.
1730 Maar wat gebeurt er fluks ? De Godheid komt beneen
Gedonderd uit een wolk, recht aan op 's Konings wagen,
Die schrikt, in zijn triomf gedoodverfd en verslagen.
Zoodra wij God Jupijn op zijnen Arend zien
Verschijnen, vallen wij op 't aanzicht, op ons knien,
1735 Ter aarde. Daadlijk berst een onvoorziene donder
Vervaarlijk uit de wolke, en treft afgrijslijk onder
De paarden en hun beer, die schiet op zijnen rug
Gezwind ten wagen uit. De paarden, op de brug
Aan 't hollen, rukken voort. De wagen, door dit rukken,
1740 Dit schokken langs de straat, gebroken en in stukken,
Beroofd van wagenaar en toom, vergeet zijn vaart,
Verstrooit zijn ijzren radn. De paarden, trotsch van aard,
Die vier en vlam en gloed nog straks ten bek uitspogen,
En bliksems schoten uit het blikkren van hunne oogen,
1745 Aan 't sneuvelen, met kracht uit hun gareel gespat.
De Koning geeft den geest, geplet van 't gloeiend rad.
Filotimie.
Och, och ! Pizaners, och ! waar bleef mijn uitverkoren ?
Pizaners.
Het y olk geraakte voort aan 't hollen, heet van toren.
Apollo, Mars, Mercuur, het nieuwe Godendom,
1727. Gloeiendige: gloeiende. — 173o, 1731. De Godheid komt
beneën gedonderd uit een wolk: d. i. — als uit de volgende regels
blijkt — „de wezenlijke godheid daalt uit een donderwolk naar beneden." —
1 735, 1736. Een onvoorziene donder.... treft: een wijze van spreken, wel gebruikelijk, en vooral bij de mindere standen, in uitdrukkingen
als: „de donder sla mij! — ik sta als van den donder getroffen" en dergelijke; doch tegen de waarheid aandruischende, en zelfs in podzie niet to
verschoonen. — 1741. Vergeet z ij n vaar t: verliest zijn vaart, doch ongelijk sierlijker; daar hier nu de wagen als bezielde persoon wordt ingevoerd. —
1 745 . S n e u v elen: nederstorten.
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1750 De hofsleep, elk verbaasd zag naar zijn hielen om,
Geborgen in dien drang, of hallef doodgedrongen,
Gelasterd en gevloekt, van overal besprongen,
De wraak des oploops randde om strijd den dooden aan.
Had Bazilides niet het lijk den onderdaan
1755 Ontrukt, de Koning waar, als Hierofant, gereten,
Verscheurd van lid tot lid, en in den stroom gesmeten ;
Hij stilde 't oproer met zijn benden, hier gereed,
En wond het warme lijk in 't pluimaluinen kleed,
Dat Etna's gloed verduurt, en liet het, onder 't krijten
1760 Der woelende gemeente, op d'offerstapels smijten.
Toen stak de lijktorts voort den brand in 't hout, gewijd
Voor d'offerstieren ; maar de hemel scheurt en splijt,
En schiet den bliksem in de lijkvlamme uit den hoogen.
Wie kent den bliksem niet, wiens gloed, van groot vermogen,
1765 De sched des zwaards verschoont, dat 't leder henedringt,
En 't fijnste lemmer, daar de vlam en vonk uit springt,
Tot stof en gruis verteert ? De lang getergde Vader
Verslond geraamte, been en zenuw, vleesch en ader ;
Zoodat er van het lijk niet anders overschoot
1770 Dan d'assche, die men ras in eene doodbus sloot.
Door zulk een offer raakte al d'oploop aan 't bedaren.
Zoo liep dees' treurrol af. Jupijn wil u bewaren!
Filotimie.
Waar berg ik 't leven nu ? Salmoneus ! och, mijn Heer !
De hoop is uit met mij ; mijn kroon, mijn staat, mijne eer,
1775 Mijn troost in &nen storm al teffens dus verloren !
Och, beter nooit tot staat en majesteit geboren !
Salmoneus ! och, ik heb u reukeloos verraan,
Vervoerd, om naar de kroon van Jupiter to staan !
Men wijte mij uw ramp ! ik, ik heb u bedorven !
1780 Waar nu in ballingschap de wereld door gezworven ?
Hier is geen vrijburg, noch geen toevlucht in den nood.
Helaas, waar berg ik mij ? Waar vlucht ik voor den dood ?
Het grauw genaakt. Helaas ! Wie brocht dien vorst om 't
[.even ?
Want Jupiter heeft hem dat vier niet toegedreven ;
1785 Een koningsmoorder, schuim van 't helsch en nijdig yolk,
Heeft ergens, uit de schim van een gemaalde wolk.
1755. Als H i er o fa nt: gelijk zulks met Hierofant gebeurde. —1758. 'tP lui maluinen kleed: p1 u i maluin is 't ware en schilderachtige woord voor
amiant h, als men weet een mineraal zout, uit fijne kristaldraden bestaande,
waarvan onontvlambare kleederen vervaardigd worden. — 1767. D e lang
getergde Vader: Jupiter, als de va der bij uitnemendheid, gelijk ook
zijn naam aanduidt. — 1786 Uit de schim: uit de schaduw.
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Hem met een handgranaat op 't bekkeneel geklonken;
Nu schuift men 't op Jupijn. Waar vinden wij spelonken,
Een kuil, een schuilhol, naar en droef genoeg voor mij ?
1790 Maar neen, Salmoneus leeft in voile heerschappij.
Hij roept ons (hoort ge niet?) uit zijnen troon naar boven.
Mijn lief! ik koom, ik koom. Geen wereldlijke hoven
Verkwikken mij omlaag. Mijn heer ! ik koom, ik koom.
Waar zijn we ? Suffen wij ? Is 't waarheid of een droom?
1795 Wat baat mij nu mijn pracht, de bondel pauwepluimen?
Nu zijt gij Juno niet ; gij moet uw Rijken ruimen.
Wat baat mij deze kroon op 't hoofd ? Daar legt ze in 't stof!
Men trapt ze met den voet; o, Godheid, zonder lof!
Leg of dien mantel, die wil nu geen weduw passen.
1800 De majesteit heeft uit. Zij zijn 't gezag ontwassen.
Men dagvaardt ons ter straffe. 0, onderaardsche Goon,
Waar dwaalt mijn heer? Mijn lief! waarhene nu gevloOn ?
Pizaners.
Staatjoffers ! volgt ze in 't Hof; het gaat haar aan de zinnen,
Die hoeven rust. Gaat voor; wij spoeden ook naar binnen.
BAZILIDES. REI VAN PRIESTEREN. THEOFRASTUS.

Bazilides.
1805 Standvastig Priesterdom ! waak op; waar schuilt gij nu ?
Waak op, schep moed ! Jupijn de vader handhaaft u.
Hij heeft ter goeder ure uw ongelijk gewroken,
Zijn oud altaar beschut. Geen macht heeft hem ontbroken.
Een felle kerkstorm is u over 't hoofd gewaaid.
1810 Eerwaardste vader, hoe is dit tooneel gedraaid !
Dat leert den Dondergod naar zijne altaarkroon steken,
Wiens bliksemschichten gloed noch vier noch kracht ont[breken.
Ik breng de heillooze asch besloten in dees' bus,
Salmoneus' overschot, Salmoneus, die nog flus
1815 Verwaten henetrok, om Jupiter to spelen.
Rei van Priesteren.
Groot, groot is Jupiter!
Theofrastus.
Hij handhaaft zijn bevelen,
Orakels, offereer, en tempels, hoog gebouwd.
Hij eert het Priesterdom, dat hem in eere houdt ;
Hij eert zijn Priesterdom en kerken en altaren.
1820 Dat leert het wereldsch hof zijn staat en ambt bewaren.
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Nu blijkt het, wat er van dees' Godheid overschiet:
Die God braveerde, is nu een handvol stof, een niet!
Bazilides.
Waar nu met deze bus, dit doodvat, best gebleven?

Theofrastus.
Wie God onteert, verdient geen eere na dit leven.
1825 Koom herwaart, Diodoor! aanvaard dien offervloek,
Die godlooze asch, en stop ze in een vergeten hoek
Bij 't Noorder kerkportaal, en aan de slinke zijde
Van 't kerkhof. Dat dees' bus den tempel niet ontwijde;
Bestuip ze met een zerk. Wie Jupiter veracht,
1830 Verdient geene eer bij God, noch 't priesterlijk geslacht.
De godelooze ziel, ten lichame uitgedrongen,
Met eenen sprong zoo diep in 's afgronds poel gesprongen,
En voor den rechterstoel van Radamanth gedaagd,
Deist telkens achterwaart, terwiji Megeer haar jaagt
1835 Ter vierschaar met de zweep, om haastig to verschijnen,
Op 't jammerlijk geluid van honderd duizend pijnen,
Geknars en ketenklank. De dolle Reuzerot
Verwacht met smert de komst van dien verdoemden God.
Bazilides.
Wat wil dat hofgeschrei, dat bonzen, en dat kraken?
1840 Hoe spreidt die nare galm zich over alle daken!
PIZANERS. THEOFRASTUS. BAZILIDES.

Pizaners.
Och, Theofrastus! och, om Jupiter, om God !
Och, berg dit Rijkssieraad ! Het Hof, het Godenslot
Wordt door het hofgezin van zijnen schat geplonderd.
't Gezag heeft uit; de Vorst, het hoofd, is doodgedonderd,
1845 De Koningin geworgd aan eenen gouden strik.
Theo frastus.
Hoe lang Jupijn vertoeft, een eenige oogenblik
Betaalt de schennissen en tempelschenderijen.
Dat leert den Godsdienst en Gods Heiligdom ontwijen!
Hoe kwam de Koningin aan dit rampzalig end ?
Pizaner s.
1850 Zij had den rouw beklaagd, en hare schuld bekend
Voor Jupiter, en sloeg, van druk en schrik, aan 't razen.
1827 . 't Noorder kerkportaal: aan de Noordzijde werd altijd de
mystieke beteekenis van de „duistere, ongewijde of gevloekte zijde" gehecht.
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Men lett ze, in 't Hof, of rust en stilte haar genazen
In 't eenzaam kabinet, op eene ledikant,
En vindt ze fluks geworgd, gestikt aan dezen band.
1855 Geen geur, noch artsenij, noch kruid herbaarde 't leven.
Op deze mare schijnt het gansche Hof te beven,
Te dreunen van 't gekerm. Het troostloos Hofgezin
Vliegt, razende en verbaasd, de zalen uit en in,
Niet anders, of de stad en 't Hof, in rouw gedompeld,
1860 En van erfvijanden verweldigd, overrompeld,
In brand stond, en de vlam, door alle straten ras
Geslagen, noch van God noch mensch te blusschen was.
Wat kon er tegen staan? Daar was gezag noch orden.
Elk volgde zijnen lust en moedwil, die hen porden.
1865 Een ieder vlamt op roof, en rooft en grijpt en vat.
Kleenoodie, kostlijkheid, juweel, gesteente, en schat
Wordt buit verklaard. Men valt aan 't plonderen, aan 't
[stroopen.
Men ramt de kamers op. De sloten springen open.
Wij bergen nauwlijks nog den schepter en de kroon,
1870 En 't Koninklijk gewaad.
Theo frastus.
Dat u Jupijn beloon'
Voor dien getrouwen dienst ! Men moet hier orden stellen,
Of Hof en tempel valt ten roof voor 's Rijks rebellen.
Heer Bazilides ! neem de kroon aan, en het Rijk.
Bazilides.
Genade, Aartspriester ! och, verschoon me ; met wat blijk
1875 Of glimp van wettigheid kan ik de kroon aanvaarden ?
Hoewel de Koningen van hunnen stam veraarden,
Nog mag geen onderdaan zich zetten in dien Staat
Door onderkruipingen of reukeloozen raad;
Men dient den breeden Raad en 't yolk hierop te hooren.
1880 Ik heb den Koning en het Rijk mijn trouw gezworen,
Mij, met gestaafden eed, verbonden aan den staf
Van Elis, die dit yolk vele eeuwen wetten gaf.
Ik vlam op kroon noch troon, maar wensche, met mijne armen,
Gelijk een vrijen Staat, d'Eliders te beschermen.
1885 Dat voegt een Oppervoogd des yolks, en op dien voet
Vernoeg ik allerbest de drift van mijn gemoed.
Men stell' den Staat voortaan aan 't Keurrecht, niet aan erven :
Dewijl de Deugd verhuist, en dikwijls bij 't versterven,
Tot onheil van 't gemeen, veranderingen baart.
1890 Zoo wordt het weesdom van dees' heerschappij bewaard.
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Theofrastus.
Gij spreekt godvruchtig; maar wat vordert uw verschooning ?
Dees' landaard eischt een hoofd, een opperhoofd, een Koning.
Bazilides.
Een eenig hoofd vervalt to licht tot dwinglandij.
Theofrastus.
Bij 't Koningsdom geldt eer.
Bazilides.

Een rechte slavernij.
1895 Het Recht des yolks wordt best bewaard bij vele mannen.
Theofrastus.
Als die veraarden, dan gebieden veel tirannen
In plaats van den.
Bazilides.
Is d'een of d'ander luttel vroom,
Zoo houdt de menigte den boosten bij den toom.
Theofrastus.
En als de menigte gesplitst zit door krakeelen?
Bazilides.
1900 Dan zit de Staat gescheurd.
Theofrastus.
Wie kan die scheuring heelen ?
Bazilides.
De reden, en de tijd.
Theofrastus.
Terwijl vervalt de Staat
Van kwaad tot erger, en tot een onheelbaar kwaad.
Bazilides.
Dan vindt de krankheid zelf eene uitkomst in d'ellende.
Theofrastus.
Dan zieltoogt al de Staat, en d'arts verwacht het ende.
1905 Is dees' een opperhoofd, zoo schaft hij tijdig raad
En middel.
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Bazilides.
Is 't een hoofd, dat zijne kunst verstaat;
Maar dwaalt dit eene hoofd, zoo dwalen al de leden.
Een eenig voorbeeld is 't bederf van tucht en zeden,
Of d'opgang van de deugd. Men vrage ervarenheid;
1910 Zij geeft van hand tot hand het zekerste bescheid.
Theofrastus.
Dat Monarchyen verr' den vrijen Staat verduren.
Bazilides.
Men gunne mij wat tijds, ten minste weinige uren.
Eerwaardste vader ! kan 't uw Heiligheid verstaan,
Ik zal met mijn gemoed hierop te rade gaan.
Theofrastus.
1915 De hooge nood eischt spoed, verbiedt dit uit te zetten.
Wanneer 't de nood vereischt, dan zwijgen stip en wetten.
Zoo gij dit weigert, nu dees' storm van oproer bruit,
En 't Rijk verslinden wil, wordt u alleen de schuld
Van 't algemeen bederf met reden toegeschreven.
1920 De kerkpilaar zal dees' verkiezing steunsel geven,
En stutten uwen stoel in aanstoot en gevaar.
Bazilides.
Eerwaardste vader, och ! dit pak valt veel te zwaar
Voor mijnen zwakken hats : nochtans, op uw behagen,
Ontzeg ik niet dien last, tot heil des lands, te dragen.
Theofrastus.
1925 Zoo zweer dan heiliglijk den Godsdienst en Jupijn !
Bazilides.
Wij zweren, Gode en u en 't Rijk getrouw te zijn.
Theofrastus.
Godvruchte Held en hoofd der hoffelijke benden!
Trek aan dit rijkgewaad en vlij het om uw lenden.
1 906. Is 't een hoofd, e n z. : versta : „ja, in geval het een opperhoofd
is, die zijn kunst verstaat." Bij dezen geestigen redetwist vallen de beide
partijen, door den drang der omstandigheden genoopt spoed te maken, —
zie vs. 1915 — elkander gestadig in de rede en vullen elkanders zinnen
aan. — 1911. Verr' den vrij en Staat verduren: versta: het vrij wat
langer uithouden dan Republieken. De ongeduldige Theofrastus, die zijn
creatuur op den troon wenscht te zien, voleindigt bier wederom den zin,
door Bazilides begonnen.
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Het Rijk is zonder oir; het kent geen trouwer vriend :
193o Gij hebt Jupijn oprecht, Gods yolk getrouw gediend.
Nu kniel; aanvaard dien staf, en handhaaf Elis' wetten.
Ontvang dees' kroon op 't hoofd, en wacht u, haar te smetten
Door ongodvruchtigheid of wreede dwinglandij.
Rei van Priesteren.
Leef lang, heer Koning ! Heil met uwe heerschappij !
Theofrastus.
1935 Hoe kan Jupijn den staat der trotschen ommekeeren !
Hij eert ootmoedigen, die zijne Godheid eeren.
Wat is Salmoneus nu? Een bus, een handvol stof,
Filotimie een lijk, een stank van stad en hof.
Heer Bazilides wordt op 's Konings troon geheven.
1940 De Godsdienst triomfeert, wanneer de boozen sneven.
VERTOONINGEN
IN

SALMONEUS.
I.
Almoneus- Jupiter, gevolgd van Godendommen,
Treedt, aangeprikkeld van de Staatzucht, naar de brug,
Daar Elis uitziet om dien God te wellekommen.
Wie steiler klimt dan 't past, kan nauwelijks terug.

S

II.

5 Het Priesterdom en 't yolk, op 't klinken der trompetten,
Aanbidden, offeren een sterfelijke macht,
Die met den bliksem dreigt weerspannigen te pletten.
Zoo slaat een taaie boog gespannen uit zijn kracht.
1929. Het Rijk is zonder o or: er is geen wettige erfgenaam van de
kroon. — Vertooningen. 2. De Staatzucht: vermoedelijk valt hier te denken aan een bepaalde voorstelling der S t a a t z u c h t, als allegorische personage, die werkelijk den Koning scheen voort te drijven. — 4. N a u w elijks:
moeilijk, bezwaarlijk. — 6. Aanbidden, offeren een sterfelijke
mach t: men moet hier offer en nemen voor „dienen" of „vereeren met
offeranden ;" want neemt men 't in de gewone beteekenis, voor „brengen
offers," dan zou 't een 3den naamval regeeren, terwijl het voorafgaande aanbidden een 4den naamval achter zich vordert; en de zin zou tegen den
aard der syntaxis aandruischen. 8. Het zijn hier niet de aanbiddende
priesters en 't y olk, 't is Salmoneus zelf, die bij een te sterk gespannen,
en daardoor krachteloozen boog vergeleken wordt.
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III.
Hier legt Salmoneus met zijn Hierofant getroffen,
En in zijn wagenpraal geknakt, gebrand, geschend.
Aldus verleert de wraak van boven 't ijdel stollen;
Wie wijs is, hal zich laag, en in zijn element.

VOOR DEN EDELGESTRENGEN HEERE

CHRISTIAAN HUYGENS,
ZONE VAN DEN HEERE

VAN ZUILICHEM &c.,
dat hij zijn Heer Vaders Gedichten het licht gunne.
Oon vol geest, die uwen Vader
Afbeeldt, niet alleen in print,
Maar in deugd en geest nog nader,
En zijn pen en gouden int
Nazweeft, in des Vorsten blaren,
In de legers, en in 't Hof
Teekende, eene rij van jaren,
Met onsterfelijken lof:

Z

5

I0

I5

20

Die, in 't midden van het woelen,
Ledige uren stal of vond,
Om den dichtlust frisch te koelen
Uit de Hoefbron, met den mond
Het doorluchtig nat te proeven,
Daar Apollo mee vereert
Die zijn hulp en gunst behoeven,
Door wiens kracht men profeteert;
Christiaan ! waarom verlangen
Wij zoo lang naar 't eeuwig werk
Van uws Vaders Dicht en Zangen,
In Apollo's Duitsche kerk?

12. H o e fb r o n : zoo staat er in Vondels H. S. De gedrukte tekst heeft,
verkeerdelijk, H o fb r o n. — 20. Apollo's Duitsche kerk: de galerij der
Nederlandsche dichters, zou men thans zeggen.
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SPORE VOOR CHRISTIAAN HUYGENS.
Waarom wil dees' zon niet klimmen,
Die beneden d'Oostkim staat?
Help ze eens rustig op de kimmen,
Na dien tragen dageraad.

25

30

35

40

45

50

55

Duizend, duizend nachtegalen,
Rondom Hofwijk en Den Haag,
Zullen 't edel licht onthalen,
Even vroolijk, even graag.
Laat ons hart niet langer kwijnen
Om het uitstel van dit licht,
Dat ons Neerland wil beschijnen
Met zijn hemelsch aangezicht.
Wij verwachten met gebeden
Eenen bloemhof, mild van geur,
Rijk door zijn verscheidenheden,
Van gedaante en levend kleur;
Een banket voor keurige oogen,
Een muziekfeest voor 't gehoor,
Als de ziel, omhoog getogen,
Naar de wolken vaart door 't oor.
Wij verwachten gulden spreuken,
Aardige spitsvondigheen,
Lessen, van geene eeuw te kreuken,
Zedevormers van 't gemeen,
Gestoffeerde galerijen,
Vol van kunst en wetenschap;
Tafereelen, waard te vrijen;
Honigkorven, zoet van sap.
Die nu boekekamers zoeken,
Vinden dan in een trezoor,
In een eenig boek, vol boeken,
Wat ze ooit zochten, na en voor :
Al den dichtberg in den dichter,
Keur van stof en keur van maat,
Kort of langer, zwaar of lichter,
En gepast op ieders staat.

34-56. Zeker kon Been critische beschouwing der werken van Huygens
korter, bondiger en juister dan in deze weinige regelen geleverd worden. —
36. Kleur: onz., als meermalen, inzonderheid waar het gebezigd wordt voor
„koloriet." — 44. Zedevormers van 't gemeen: lessen, waardoor het
verstand bij de natie ontwikkeld wordt. — 47. Taferee le n, waard te
v r ij e n : waardig dat men naar het bezit daarvan streve. — 53. Al den
dichtb erg: den geheelen dichtberg (Parnas).

SPORE VOOR CHRISTIAAN HUYGENS.

143

Leefde uw Vader voor een ander,
Voor zijn land, voor zich ten deel,
Laat ons hooren, 't een na 't ander,
Wat de Hollandsche Orfeus speel'
Onder linde, in bosch, en dreven,
Daar de beek langs d'oevers streeft,
Alle zangers om hem zweven.
Eer hem dus, terwijl hij leeft!

6o

Op be 4f6etgbingt
VAN DEN HEERE

VAN ZUILICHEM,
door zijnen zoon Christiaan Huygens geteekend.

D

E brave Zoon ontving van God en zijnen Vader

Het Wezen en den Zwier, tot 's Hemels prijs en eer;
Dies voegt de dankbaarheid den Zoon en niemand nader,
Dees schenkt den Vader nu door Kunst het Wezen weer.
5 Zoo wordt dan Christiaan de Vader van zijn Vader,
En Vader Constantijn de Zoon van zijnen Zoon.
Dus tart de Kunst Natuur. Men eer' ze met een Kroon!

61. In Bosch: aldus in Vondels H. S. De gedrukte tekst heeft verkeerdelijk : i n 't Bosch.
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DE PARNAS AAN DEN BELT.
VERSCHEIDEN DICHTEN IN DENEMARKEN GEDICHT 1).

Op b'46etebinsen
DER KONINKLIJKE MA JESTEIT,
te Denemark, Noorwegen, Wenden, en Gothen,
GESCHILDERD DOOR

KAREL VAN MANDER,
Hofschilder van Zijne Majesteit
FREDERIK DEN DERDE.

D

En geest van Mander, om de Majesteit te malen

Van Koning Frederik, ontbreekt geen verf, maar vier,
Dat uit vier kronen gloeit met levendige stralen,
Of uit zijn Noordstar geeft een goddelijken zwier.
5 Wat raad? De schilder zit bekommerd en verlegen;
In groote zaken mist de kunst haar kracht en eisch.
Penseelen zijn te licht om schepters op te wegen;
Dies maalt hij in 't verschiet de zee en 't zeepaleis,
De Sont en Kronenburg, opdat men 't beeld mocht kennen,
De flauwe schildergeest met merken van de Kroon
i0
Zijne onmacht sterken mocht, eer hij verflauwde in 't rennen.
Zoo strijkt de Kunst haar vlag voor 's Konings glans en troon.

gotia

iitete14+

zich, toen Mander haar zou malen.
s OfiaWatzette
zag hij met ontzag? Drie zonnen in een zon,
Drie Godheen teffens, en zijn scheemrende oogen dwalen,
Verblind in zulk een licht, eer hij het werk begon.
5 De rechter Paris zag drie hemelsche Godinnen)
1) Onder dezen titel verschenen afzonderlijk de hier volgende gedichten
op bl. 143-157 afgedrukt.
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Hier leven drie in den : de Godheid van de jacht,
De wijsheid in 't geweer, en 't schoonste waard te minnen,
Geen Grieksche Venus, maar de Duitsche in hare kracht.
Wat raad, Apelles? Maal met toegesloten oogen.
Mislukt de kunst, zoo bouw van verre Freedriksborg.
Men zal de Koningin dus levend kennen mogen;
Zoo won ze 's Konings hart, en deelt met hem zijn zorg.

COristictetn.
Gekoren Prins te Denemark en Noorwegen.
MACTE NOVA VIRTUTE, PUER.

D

E schilder noopte dus zijn schildergeest met sporen,

Toen hij den erfgenaam van Freedrik malen zou.
Prins Christiaan, ter kroon geboren en gekoren,
Gelijk een jonge Ascaan, zoo moedig als getrouw
5 In 't voorstaan van den Staat en wallen, hem bevolen ;
Terwiji de Vader trekt gewapend van der hand,
De zoon te paarde draaft, en proeft hoe zijn pistolen
En donders balderen op zee, langs 't Baltisch strand.
Men hoort zijn stammen en voorvaders hem bedanken,
En d'oogen nederslaan, en uitzien naar hun Hof;
TO
Zij roepen : „Vaar zoo voort, o e'elste van ons ranken!
Bestel op dezen draf een Duitschen Maro stof."

6. De Godheid van de j a c h t: moeten wij hier aan een vergissing
denken? Immers Diana, de g o d h e i d van de j a c h t, behoorde niet tot
die Godinnen, over wier schoonheid Paris het oordeel strijken moest. Maar
't kan zijn — en zelfs zou mij dit, bij de grondige mythologische kennis van
Vondel, niet verwonderen — dat hij, in aanmerking nemende dat de Koningin een minnares was van de jacht, een der punten van vergelijking
voorbedachtelijk vallen liet, en zich alleen aan het hoofddenkbeeld: „drie
Godinnen in eene," vast hield. — 1o. Zoo bouw van v err e Free d r i k sbor g: d. i.: „plaats Frederiksborg, des Konings lustslot, op den achtergrond uwer schilderij." Wederom hetzelfde denkbeeld als in 't laatst voorafgaande gedicht. — Christiaan. Macte nova, c a e t.: hou u goed, knaap!
toon een nieuwen ijver. Zie Aen. LX: 641, waar de toespraak op Ascanius
slaat, bij wien de Erfprins in het gedicht van Vondel wordt vergeleken. —
7, 8. Z ij n pist ol en en donder s: de donder van zijn pistolen. — 12. Versta: verschaf op die wijze een Nederduitschen dichter (wellicht meende
de dichter zichzelven) zingensstof.
VONDEL VII.

10
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Op b'etf6teEbinge
VAN DEN EDELEN EN GESTRENGEN HEERE

ERYK SEESTEED.
DOOR KAREL VAN MANDER GESCHILDERD.

Ier leven twee ineengesmolten bet te gader.
Men kent den vader, rijk van eere, in zijnen zoon,
Heer Eryk, 't rechte beeld van zulk een grooten vader,
Den raadstijl van het Rijk, de paarle aan 's Konings kroon,
5 Men leert uit Zeesteed wat hij in uitheemsche steden
En hoven heeft geleerd, ter eere van zijn stam ;
De wereldwijsheid, deugd, en adellijke zeden,
En wat het puik der jeugd vanouds ter harte nam,
Een edelmoedigheid ontbreekt geen kenbaar teeken :
i0 Zij straalt door d'oogen hene, om andren ook t'ontsteken.

H

Op b'etf6etebinge
VAN DEN ONSTERFLIJKEN HEERE

KAREL VAN MANDER,xlv
Schilder en dichter en schrijver van het Schilderboek.
SIC ITUR AD ASTRA.

M

En ziet den geest van ouden Karel zweven
In deze print, maar levender in 't werk

XIV. Aan het Deensche Hof was te dezer tijd in groot aanzien de schilder
Karel van Mander, kleinzoon en naamgenoot van den beroemden schrijver
en historieschilder, aan wien men het belangrijke werk over de „Levens
der oude Italiaansche, Nederlandsche en Hoogduitsche Schilders" te danken
heeft. Deze, in 1548 te Molenbeke in Vlaanderen uit een aanzienlijk geslacht'
Op Karel van Mander. Sic itur ad a s t r a: „zoo stijgt men tot de sterren, (zoo wordt men beroemd). Zie Aen. VI: 17. — 2. Levender: thans
buiten gebruik geraakt, en, wel beschouwd, ook onmogelijke comparativus.
Immers 1 e v en drukt, evenals: „sterven, slapen, zwemmen," een positieven
toestand uit, die geen trappen van vergelijking toelaat. Men I e e ft of men
1 e e ft n i e t, en, hoezeer men wel zeggen kan, dat de een meer levenskrachten, meer levensgeest bezit dan de ander, zoo kan er geen vergelijking
te pas lcomen aangaande het 1 e v e n d zijn op zichzelf.
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Van 't Schilderboek, waarin de schilders leven
Na hunnen tijd; zijn pen, in 't worstelperk
Der schilderkunst, de leerbre jeugd leert strijen
En worstelen, op 't voorbeeld van Natuur,
Of haar ontvouwt den zin der schilderijen
Van Naso's dicht, dat Jovis bliksemvuur
Braveert met zijn gestaltewisselingen,
Zoo goddelijk en kunstiglijk verknocht
Als Mander haar ontknoopte, en op dat zingen
d'Orakels van dien Held te voorschijn brocht.
Wat eischt dit beeld ? Geen goud noch geen juweelen,
Een schilderskroon van d'edelste penseelen.

5

10

Op mine ciffietgbinge
DOOR

KAREL VAN MANDER.
K sloot een ring van tienwerf zeven jaren,
Toen Mander, wiens penseel, zoo rijk begaafd,
Op 's grootvaars spoor en faam ten hemel draaft,
Mij schilderde, bezaaid met grijze haren,
Daar Freedriks kroon ontzien wordt en benijd.
Zoo kan mijn schijn nog leven na mijn tijd.

I

5

geboren, had zich in zijn jeugd in Italic, te Bazel en te Weenen opgehouden
en overal grooten roem door zijn schilderwerk behaald. Later, in zijn vaderland teruggekeerd, had hij ook daar, door de voortbrengselen van zijn penseel, bewijzen van zijn bekwaamheid gegeven, doch zich genoodzaakt gezien,
voor de troebelen, waarmede hijzelf geleden had, te wijken. In 1583 zette
hij zich neder te Haarlem, waar hij met Goltzius en Cornelis van Haarlem
een teeken-academie oprichtte en talrijke stukken vervaardigde. In 1604
verliet hij die stad voor Amsterdam, waar hij op den 2 September 1606
overleed, met een lauwerkrans op 't hoofd in de kist gelegd en met groote
staatsie in de Oude Kerk begraven werd. 't Is dus niet onwaarschijnlijk,
dat Vondel hem, of althans zijn zoon, die ongeveer van gelijken leeftijd als
onze dichter geweest moet zijn, nog gekend zal hebben, en hierdoor te
eerder met den kleinzoon te Kopenhagen in kennis zal gekomen zijn. Op
het afbeeldsel van den ouden van Mander vervaardigde hij, ten tijde van
zijn verblijf te Kopenhagen, bovenstaand bijschrift.
5. L e e r b r e: leer b a a r is wat wij thans „bevattelijk" zouden noemen,
en alzoo eenigermate te onderscheiden van 1 e e r l ij k , door Vondel meermalen in den zin van „leerzaam" gebezigd. — 7-12. Deze regels behelzen een
toespeling op de uitlegging van „de Herscheppingen," door van Mander
gegeven. — 14. Onzeker is 't of Vondel hier een kroon bedoelt, geschilderd
met het penseel der edelste schilders, dan wel een kroon, gevormd van
penseelen, in plaats van stralen. — Op mine afbeeldinge. 6. M ij n s c h ij n :
Dit portret van Vondel is tot heden niet bekend.
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gifocOtib
VAN MEVROUW DE KONINGINNE
te Denemark en Noorwegen, &c.

SOFIA AMALIA,
TOEN HAAR GEMAAL,

KONING FREDERIK DE DERDE,
TEN OORLOG VOER.
EN DIEU MON ESPERANCE.

E Koninklijke zon,
Sofia, die de Kroon
En 't hart van Freedrik won,
Nam, met den Prins, haar Zoon,
Dus afscheid van den Held,
Toen hij, der vromen wijk,
Gewapend ging te veld,
Tot heil van 't gansche Rijk.

D

5

IO

I5

20

De rouw beklemde 't hart.
De tranen in het oog
Getuigden van haar smart.
Zij scheen een regenboog,
Een zon, in eene wolk
Van tranen en verdriet.
Wie schreit niet, daar al 't yolk
De Schoone schreien ziet !
„Och !" klaagde ze, „och ! wat raad ?
Hoe slaat uw tocht mij neer !
Hoe toom ik mijn gelaat,
In 't scheiden van mijn Heer ?
De Koning, dien ik fier
Den degen bond op zij,
Trekt op, en laat ons hier.
Och, lief! vergeef het mij.

19. Hoe toom ik m ij n gelaa t: hoe hou ik mijn gelaat in een goede
plooi, dat het niet droevig staat.
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Mijn ijver voerde u aan,
Gelijk een stout soldaat,
En holp de trommel slaan,
Tot voorstand van den Staat.
Ik stak de veldtrompet
En draafde u moedig voor,
In 't oorlogsveld van 't bed,
En kreeg in 't end gehoor :

Maar anders is 't van ver,
En anders in 't gezicht.
Mijn Noordsche morgenster !
35
Benijdt ge mij uw licht?
De Noordster staat wel vast,
Zij wijkt niet uit haar streek;
En laat ge mij in last ?
40Hoe wordt mijn hart zoo week !

45

50

55

Ik kenne uw oorlogsmoed.
Och, waar die niet zoo groot !
Een krijgsmans hart, vol gloed,
Geeft licht zichzelf te bloot,
Daar niemand kogel schiet,
Noch toestreeft met zijn punt,
Of 't is, tot Mijn verdriet,
Op u, mijn ziel, gemunt.
Gedenk, belieft het u,
Hoe neef Gustavus voer,
Die, nooit van veldslag schuw,
Ten dans ging, op tamboer
En trommel, door een vier
Van polver, staal en lood,
En plantte zijn banier
In 't aanzicht van den Dood.
Hoe ging 't, helaas ! in 't end?
Hij kwam zijn Liefste thuis,

25-32. De zin is: ik ben het geweest, die u, als wij te bedde lagen, door
mijne taal aanspoorde tot verdediging van den Staat en u als 't ware voordraafde. — 33, 34. Versta: de zaken, welke men nog maar in 't vooruitzicht
aanschouwt, doen zich geheel anders voor, dan wanneer men ze van nabij
beziet. — 46. Met zijn pun t: t. w.: met die van zijn geweer. — 5o. Neef
Gustavus: Gustaaf Adolf. Vondel bezigt het woord neef hier niet, als
gewoonlijk, in de beteekenis van: „kleinzoon, nazaat," maar in die van:
„bloedverwant, cousin."
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65
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85
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Gewond, getrapt, geschend,
In 't gruwzaam moordgedruisch.
Wat was de glans van 't.Rijk,
Die flus zoo levend blonk,
Nu anders dan een lijk,
Dat ongebalsemd stonk ?
Hij storf in 't veld, de naam
Blijft eeuwig op de tong
Van d'uitgebreide Faam,
Bekend bij oud en jong,
Ten westen en in 't oost,
Van d'eene in d'andre eeuw;
Maar dit 's een kranke troost
Voor een verlaten Weeuw !
Ai, schat de wapens van
Uw vijand niet to licht!
Hij is een oorlogsman,
Die voor geen Cesar zwicht.
Hij waagt op een het al,
En ziet geen heirspits aan;
Het valle ook uit hoe 't vall',
Het moet er dan op staan.
Zoo legt het niet bij mij
Geschapen, neen, voorwaar;
Eer zette ik, zij aan zij,
Mij zelve in lijfsgevaar,
En nam u, flauw en warm,
Zoo gij ter aarde vielt,
Voor 't jongste in mijnen arm,
Heel dood of half gezield,
Vier kronen op mijn hoofd
Zijn mij 't gevaar niet waard,
U, van het licht beroofd,
Door donderkloot of zwaard.
Te wagen voor een stee
Of in het bloedig veld,
Of op de wilde zee,
Tot droefheid van ons' Belt.

77. H ij waagt op e en het al: hij zet alles op eerie kans. — 83. Z ij
aan zij voor: aan uwe zijde. — 87. V o or 't jongste: eer uw jongste of
laatste oogenblik kwam. — 88. Half gezield: half ontzield.
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Gij weigert uwen tocht
Te staken op mijn klacht.
Och, of ge u nog bedocht,
Ten minste dezen nacht !
Aanschouw uw zoon, dit kind,
Den jongen Christiaan
Zoo gij uw bloed bemint,
Laat u de moeder radn!
Maar 't is vergeefs gezucht :
Een hooger macht, mijn lot,
Verdaagt u uit de lucht.
1k stel mijn hoop in God.
Trek hene, triomfeer,
Den voorzaat tot een vreugd,
Om d' aanwinst van 's Rijks eer,
De kroon van uwe deugd !"

fan 3ijne Oxcergeitiie,
DEN RI JKSHOFMEESTER, HEER

JOACHIMUS GERSTDORP.
IPSE SEDENS CLAVUMQUE REGIT.

Etrouwe Achates van den Heer
G
\--I En Koning, die, aan 't Baltisch meer,

5

JO

15

Ten beste van zijne onderzaten,
Zich op uw hofwacht mag verlaten ;
Welwijze Gerstdorfil geene hand
Past zoo een eedlei diamant
Met zijne flonkerende vieren,
Als gij de hand, die, onder 't stieren
Van haar wijdstrekkende gebied,
Zich op uw wakende oog verliet
Gelijk Eneas, voor en achter,
En waar hij heentrad, nooit den wachter
Achates uit zijn oog verloor.
Het Rijk mag op 't ervaren spoor
Van uwe letterwijsheid draven,
Uw talen en geleerde gaven
Gebruiken, als een rijk kleenood,
Uit 's Hemels zegenrijken schoot

108. Ik stel mijn hoop in God: vertaling van het motto aan 't hoofd
van 't gedicht, dat ook het devies der Koningin was. — Aan Joachitnus
Gerstdorp. Ip se s e d ens, c a e t: d. nederzittende bestuurt hijzelf het roer.
Zie Aen. X : 218. - I. A c hate s: de vertrouweling van Eneas.
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AAN JOACHIMUS GERSTDORP.
Den koninklijken Staat geschonken.
Men ziet de pen van Plato pronken
Met Wijzen, wien het Staatbewind
Wordt toebetrouwd. Men hoeft geen print
Van u te snijden naar het leven;
Gij staat in 't hart des yolks geschreven,
En beeld uzelven levende uit
Door raadt en daad. De welvaart spruit
Uit kloek beleid van ambtenaren,
Die nacht en dag zich zelfs niet sparen,
Geschapen tot eens ieders nut.
Mecenas, letterwijsheids stut I
Vergeef het, dat wij, onder 't loven,
Uw luister met ons' verf verdooven,
Gelijk een rook den glans besmet.
De deugd behoeft geen loftrompet.

AAN HUNNE EXCELLENTIEN,
DEN HEERE

KOENRAAD VAN BEUNINGEN,
PENSIONARIS VAN AMSTERDAM,

GODEFRIED VAN RHEEDE,
HEERE VAN AMERONGEN,
EN

MATHIAS FIERSEN,
STAATHEERE VAN FRIESLAND,

Gezanten der Hooge Mogende Staten, bij de Majesteit te
Denemark, Noorwegen, &c.
QUI UMBRATA GERUNT CIVIL' TEMPORA QUERCU.

U 't spook des afgronds dus wanschapen
Het haar met zwarte slangen krult,
Trompet en trommelt : „wapen, wapen 1"
Den toom van 't Recht verworpt, en bruit,
En briescht, te water en te lande,

N
5

Qui umb rata g e r unt, c a e t.: d. i.: wier voorhoofd omkranst is met
burger-eikeloof. Zie Aen. VI: 772. — 1. 't Spook des A fgr on ds: de Oorlog, boven welken Vondel niets hatelijkers kende en dien hij dus als een
Furie of Satan afschildert.
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De stroomen stopt, de zee braveert,
De Hel Naar heillooze offerande,
Een Ilias van ramp, vereert;
Zoo past het, dat ons vrije steden
Haar bondgenootschap met de kroon
Van Freedrik sterken, door de reden
Van billijkheid, daar 's Konings troon
Op rust, hoe fel die wierd besprongen;
En om dees' vriendschap aan te voén
Zag Beuningen en Amerongen,
En Fiersen, ieder in 't seizoen
Van zijnen Staat de waterkanten
Aan 't Baltisch meer, en 't oude Hof
Ontving met eere de Gezanten,
Gekoren om den pennen stof
Te geven; 't zij de geesten zwieren
Op dicht, dat klank en voeten telt,
Of op doorluchtige papieren
Te weide gaan in ruimer veld.
Men reppe ons nu van niemand anders
Dan deze drie. Hoe noemt men hen ?
Den mond van 't Recht des Amsterlanders,
Gewapend met zijn wijze pen ;
Den glans van 't edele Amerongen,
En opgang van 't gemijterd Sticht;
Den Staatheer van het ongedwongen
En vrome Friesland, nooit gezwicht
In 't voorstaan van zijn stijl en wetten.
Drie landen, zeven te gelijk
Gebien mij hen in top te zetten,
Op 't outer van het Noordsche Rijk.

i6, 17. leder in 't seizoen van zijnen Staat voor: op het tijdstip,
't welk het gewest, waartoe zij behoorden, had bepaald. De uitdrukking, hier
gekozen, is echter vrij ongelukkig en onduidelijk; want nu zou men er allicht
uit opmaken, dat ieder van de afgezanten in een afzonderlijk s e i z o en naar
Denemarken gereisd was. — 27. D en mond van 't Re c h t: dit is niet bloot
een dichterlijke, maar de geijkte omschrijving van 't woord „Pensionnaris";
omdat deze de man was, die bij alle gelegenheden 't woord deed. — 30. Opg an g: staat hier voor: vertegenwoordiger. Amerongen ging voor 't Sticht
ter dagvaart op bij Hun Hoogmogenden. — 31. S t a a t she e r: vreemde en
ongewone uitdrukking voor „Lid van de Staten." Verdedigbaar echter uit
het oogpunt, dat de Staten Souvereinen, en alzoo He er en van den Lande
waren. — 31, 32. Het ongedwongen en vrome Friesland: het
wakkere Friesland, dat zich niet dwingen laat. — 34. Drie L an den, z even
te g el ij k : Vondel wil zeggen : drie gewesten — Holland, Utrecht en Fries.
land — die echter al de zeven in deze zaak vertegenwoordigden. — 35, 36. Ge.
zochte voorstelling en die geen helder denkbeeld medebrengt.
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Maar al wat vrij staat, is niet veilig
Voor iedereen; dat lofambt past
Een Roomsche of Grieksche tier, een Heilig,
Daar d'afgrond ijdel tegens bast.
Apollo raadt me stil te zwijgen ;
Zoo staan ze in hunnen vollen krits.
Mijn ouderdom wordt traag in 't stijgen ;
Hier valt Parnas te steil en spits.

40

Dt Otoititbigtib Ur Rat.

c

AAN ZIJNE EXCELLENTIE
DEN HEER

D. BERNARDINO,
Graaf van Rebolledo.
COLUMNA ET FIRMAMENTUM VERITATIS.

D

5

10

E wijste Bouwheer, mijn betrouwen,

Noemt Wijzen, die hun huffs op rots,
En niet op lossen zandgrond, bouwen,
Den bulderenden storm ten trots.
Zoo leide ook Salomon Gods drempel,
Het voorbeeld van een grooter Kerk,
Op Sion, en verhief dien tempel
Tot aan den hemel door het zwerk ;
En Davids zoon belooft de muren
Van zijne Kerke op rots en steen,
Om 's afgronds buldren te verduren
Door d' eeuwigheid der eeuwen heen,
Te stichten. 't Godshuis der Hebreeuwen,
Eene ijdle glorie der Hebreën,

37, 38. Maar al wat vrij staat, is niet veilig voor iedereen:
versta: maar ofschoon het elken dichter vrij sta, die taak te volbrengen, zoo
is het niet ieder evenzeer geraden. — 39. E en He ili g: hier geen „Roomsche kerkheilige," maar een „heilige zanger," een vates s a c e r, aan wien
Apollo — zie vs. 41 — dit werk beter dan aan Vondel mocht toevertrouwen. — 42. Zoo staan ze in hunnen vollen krits: dit slaat op de
gezanten; doch wat Vondel eigenlijk meent, door hier, als bij tusschenvoeging, te vermelden, dat zij in hun v o II en k r its of „kring" staan, is letterlijk onverklaarbaar. — De bestendigheid der Kerke. C o lumna et firm amentum veritatis: woorden van den Apostel Paulus — zie i Timoth.
III: 15. — 9. D av ids zoo n: toespeling op Matth. XVI: 18.

DE BESTENDIGHEID DER KERKE.
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Verzonk in puin, na weinige eeuwen,
Verdelgd van Roomschen en Chaldeen;
Maar Christus' Kerk, zoo lang bestreden
Van alle kanten, ongeschokt
En ongeschend, verduurt nog heden
Den afgrond, die gedurig wrokt.
Zij tart, gelijk een hemelsch wonder
En wonderwerk, al 't helsch gerucht,
Den lastersmook en 't spook, van onder
Omhoog gestegen in de lucht.
Laat alle vloeken ezamenspannen ;
Laat ketterijen, hecht aaneen
Geketend, monsters en tirannen,
Laat afgodisten en besneén,
En Talmudist en Turken razen ;
De Kerk bezwijkt voor geen gedruisch :
Geen dreigement kan haar verbazen,
Zoo lang zij met Gods heilig Kruis
Gewapend zit. Gij, Rebollede !
Zijt machtig op uw Spaansche Lier
Hare eer t'ontvouwen op mijn bede
Met eenen hooger klank en zwier;
Ik wil dien lof uw Luit bevelen.
Ai, trek uw snaren op dien toon,
Waarop veel duizend Englekelen
U volgen uit den hoogsten troon.
Dat voegt een dienaar van veel Kronen.
Gij zult terwijl mijn keel verschoonen.

q41.1

3ijne excerfottie,

DEN DOORLUCHTIGEN HEERE

TOBIAS MORSTIN,
Trucksesz te Krakou, Resident van den Koning en de Kroon van Polen
bij den Koning Frederik den Derde.
OS HUMEROSQUE DEO SIMILIS.

T

Oen 't oorlogsonweer, van vier winden,
Den Staat van Polen overviel,
En gaapte, om Polen te verslinden,

16. Roomschen en Chaldeën: de historische duidelijkheid had hier
vereischt: „Chaldeeuwen en Romeinen." De verdelging, die bij den inval
van eerstgemelde plaats had, ging de andere vele eeuwen vooraf. en gold
een vroegeren tempel. — Aan T. Morstin. Os humerosque, caet.: d.i.:
eenen God gelijk in spraak en voorkomen. Zie Aen. I : 589.
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Het Rijk, in 't stooten van zijn kiel
En 't barnen van de holle baren,
Geen klein gevaar van schipbreuk liep,
Wot d'Allerhoogste Morstin sparen
In 's Konings dienst, daar Krakou, diep
En over hals en hoofd gedompeld
Van krijgseflenden in dien nood,
Aan alle kanten overrompeld,
Geene uitkomst zag, een ieder vlood
Om zich te bergen en zijn leven.
Wat raad ? Wat gaat den Trucksesz aan,
Nu d'allerstoutsten hem begeven,
En alle poorten open staan,
Het slot met zijn verlaten veste
Om noodhulp schreit ? Hij grijpt en vat
Het Heiligdom des Rijks ten leste,
En voert dien koninklijken schat,
Zes kronen, schepters, en gewaden,
Door 's vijands heir, door vloed en vier,
En bergt de heilige sieraden,
Ten prijs van Gode en Kazimir,
Voor 's haters vloek en klauwen veilig,
Die, meesters van de stad en 't hof,
Niets aanzien, heilig noch onheilig,
Maar wroeten 't al in bloed en stof,
Verschoonen Kerk noch Outergaven,
Verstoren Stanislaus' rust,
En d'asschen der gewijde graven,
Naar hunnen Godvergeten lust.
Getrouwste hofstijl der Sarmaten,
Na zooveel onrechts bergdet gij
Te Warsou 't lijf van dien verwaten
Erfvijand, hield uw sabel vrij
Van wederwrake en bloedvergieten,
En strekte uw Vorst een rechte hand,
Schoon duizenden de Kroon verlieten;
Nu voert uw wijsheid, als Gezant
Van 't Rijk, het woord te Kopenhagen,

14. Wat gaat den Trucksesz a an: d. i. „wat onderwindt zich de
Trucksesz?"De Trucksesz was de archidapifer, senêchal ofOpperhofmaarschalk, een waardigheid, welke Morstin bij den Koning van Polen
schijnt bekleed te hebben. Elders, in zijn Keurgedicht aan Joan Maurits,
vs. 211, spreekt Vondel van d'Aartstrucksesz van het Rijk.
. 't Blijkt uit deze regels, dat Morstin, over wiens geschiedenis ik
—34-7
vruchteloos bijzonderheden heb pogen in te winnen, aan een overwonnen
vijand vergiffenis schonk.
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Gelijk uw broeder binnen Praag,
Op wiens trompet mijn dichten draven,
Zoo verre Apollo dit behaag'.
Gij zult de groote korenschuren
Van Christenrijk, door vasten peis,
Verdadigen, de nageburen
In Koning Frederiks paleis
Vereenigen naar uw vermogen;
Dan zal mijn keel, op zang gesteld,
Uw dapperheen aan 's hemels bogen
Verheffen, langs de blijde Belt,
Waar langs de Weissel uitgegoten
Ons toestroomt met geladen vloten.

45

50

QuitocOt i5tr3ticOting.'
Heer ! wil mij verlossen
O
\--/ Van deze Deensche ossen.

Op mijnt afiktfains,
KUNSTIG GETEEKEND EN GESNEDEN
DOOR

CORNELIS DE VISSCHER.
M DC LVII.
I Jn jaartal telt, aan 's levens jarewijzer
Nu zeventig. Mijn zilverhaar wordt grijzer,
En Visscher beeldt, met krijt en kunstig ijzer,
Mijn ouderdom in koper levende af.
Zijn graafpen volgt de hand, die 't leven gaf.
Men houwe een kroon van beelden op zijn graf!

M
5

XV. „In 't zelve jaar (1657) gaf hij zich weer op reize naar Denemarken,
om zijns zoons schulden to innen; daar hij weinig genoegen vond. Want weer
thuiskomende, en van zijne vrienden gevraagd, of hij 't bij de Denen niet al
moede was, gaf hij ten antwoord, dat hij menig-maal dacht : 0 H e e r, enz.
52. Langs de blij de Belt: men weet, dat de schepen, met Poolsch
graan geladen, als zij van de kust der Oostzee komen, door de Belt naar
Nederland varen en nog heden ten dage dien weg nemen. — 53. D e
Weiss e 1: de wateren van den Weissel worden ons hier dichterlijk voorgesteld als de schepen, die zijn stroom zijn afgevaren, over zee verder
voerende. — Op nine afbeelding. 3, 4. Beeldt, met krijt en kunstig
ijzer ... a f: sierlijk gezegd, voor „teekent en graveert." — 5. G r a a fp e n:
wij zouden nu zeggen : graveerpe n. — 6. K r o o n: hier wederom voor
„krans, kring."
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DE GEBOORTE VAN MICHIEL LE BLON.

II

gdoorit

VAN DEN HEERE

MICHIEL LE BLON,
vermaand door zijn jonge Nicht en Neven op zijn zeventigste jaar.
I Jt gegroet, o Grootevadr !
Nu uw Nicht en jonge Neven,
Zeven kruisen zien, eenpaar,
Voor uw voorhoofd net geschreven.
Zegen ons; wij bidden stil,
Dat de Heer u sparen wil;
Hierom roepen wij, uw Neven :
„Lang, och ! lang moet Grootvaär leven !"

Z
5

Ztr utast stbacOitnieact
VAN WIJLEN

MICHIEL LE BLON,xvi
Afgezant der krone en Koninginne van Zweden, bij den Koning van
Groot-Britannia.
GRAFSCHRIFT.

H
5

ier zwijgt gedienstigheid, de gunst
Van elk, tot elk, en lust tot kunst,
Le Blon, eer Afgezant van Zweden

Bij Groot-Britanje, en heusch van zeden.
Wat of dees' rijkstrompet beduidt?
's Mans nakiank duurt, de stem ging uit.

XVI. Volgens Mr. J. van Lennep (VII bl. 741) stierf Michiel le Blon in
dit jaar, kort na zijn verjaardag.
De geboorte van M. le Blon. 3. Eenpaar: 't bijwoord, waarvan e e npa r i g en eenpaarlijk herkomstig zijn; het beteekent: „innig verbonden,"
hier: „ineengevlochten." Vondel stelt zich de zeven kruisen op Le Blons
voorhoofd voor, als waren zij door de Lange of Coppenol in fraaie lettertrekken en krullen daarop geschreven. — Ter eeuwige gedachtenisse. I, 2. D e
gun s t van elk, to t elk: d. i.: die ieders genegenheid wegdroeg en
iedereen op heusche wijze wist to behandelen.

GRAFSCHRIFT.
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45r4focOrift.
Ier rust het sterflijk deel, der wormen aas en spijze,
Gelijk een korengraan in aarde en stof verrot,
Opdat het heerelijk, to zijner tijd, verrijze.
Het lichaam met de ziel, door d'allemacht van God,
5 Vereenigd, opgewekt van d'Engelsche trompette,
Zal opstaan, met een glans en klaarheid, God gelijk,
Als Jezus het met vreugd aan zijne zijde zette,
Den mensch ten hemel voere omhoog, in 't eeuwig rijk.
Hier is verganklijkheid, geslag van klok en uren :
JO
Daar boven eeuwigheid, die alles zal verduren.

H

Op

6. _villas cif6etebingt

VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

J. MAURITS,
Prince van Nassau.
QUA PATET ORBIS.

Oo leeft Mauritius, die, als een koopren stip,
De Nieuwe Wereld stutte en stand hield in Brazijl,
Daar Portugal, en al de zeekust, zwart van Wilden,
Op hem hun grof geschut, geweer en pijlen spilden.
De grens der Staten slaapt op zijne wacht en zorg.
Den stoel van Kleef, den Raad van 't Keurhoofd Brandenborg,
Bekleedt hij met zijn Deugd, wiens Lauwren nooit verdorden.
Op zijn Grootmeesterschap van Duitschlands heilige Orden,
Heft Malta nu het hoofd veel trotscher uit de zee,
Als Ottoman het zwaard wil rukken uit zijn scheë.
De Keizer en het Rijk hem voor een Rijksvorst eeren,
Een parel aan de Kroon van Nassau en zijn Heeren.

Z

5

JO

Oft G. Flincks afbeeldinge. Qua patet orbi s: d. i. „waar de wereld

open sta."
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OP DE

aZonteinscOt

ifixtoritoci3ieberijtn,

OPGEHANGEN IN DE BURGEMEESTERSKAMER,
EN HAAR VERTREK;
geschilderd door Joan Lievensz., Govaert Flinck en Ferdinandus Bol.
SUNT HIC ETIAM SUA PRAEMIA LAUDI.

I.
van Fabius gebiedt zijn eigen Vader
D E Zoon
Van 't paard te stijgen, voor Stads eere en achtbaarheid;
Die kent geen bloed, en eischt dat hij eerbiedig nader'.
Dus eert een man den Staat in 't ambt, hem opgeleid.
II.
Op 's Burgemeesters wacht mag Rome veilig slapen,
Als Marcus Curius, het aangeboden goud
VersmaAnde, zich genoegt met een gerecht van rapen.
Zoo wordt door Matigheid en Trouw de Stad gebouwd.
III.
Fabricius houdt stand in Pyrrhus' legertenten;
Het goud verzet hem niet, door schandelijke zucht,
Noch Elefants gebriesch en felle dreigementen.
Zoo zwicht een man van Staat voor gaven, noch gerucht.
Romeinsche Historieschilderijen: geen „Romeinsche schilderijen;" maar: „schilderijen, de Romeinsche historie betreffende." — Haar
v e r t r e k: namel. het zuidwaarts van de burgemeesterskamer gelegen burgemeestersvertrek. — S u n t hic e t i a m s u a, c a e t.: d. i. : den lofwaardige
wordt hier de prijs, dien hij verdient, geschonken. Zie Aen. I: 461. —
I. 1. De Z o on van Fabius: Quintus Fabius Maximus, zoon van den beroemden Dictator van dien naam, Consul te Rome zijnde, ontmoette eens
zijn vader, en ziende, dat deze geene beweging maakte om van 't paard te
stijgen en hem te begroeten, liet hij hem vragen, of hij niet wist, wat een
Consul toekwam. De vader, hierop afgestegen, omarmde den zoon, en zeide
hem, alleen te hebben willen beproeven, of de jongeling zijn waardigheid
wist op te houden. — H. 2. C u r i us: deze werd, toen hij Consul te Rome
was, door de Samnieten, die hem in hun belang wenschten te winnen, aan
tafel gevonden, zich met een eenvoudig middagmaal van rapen vergenoegende, te welker gelegenheid hij hun vroeg, of zij dachten, dat iemand,
die zich met zulk een soberen disch tevreden stelde, voor goud te winnen ware. — III. Fabriciu s: Pyrrhus, koning van Epirus, met zijn leger in
Italie en tegen de Romeinen opgetrokken zijnde, poogde Fabricius, die door
zijn stadgenooten ondankbaar behandeld was geworden, in zijn belang te
winnen; maar noch het hem aangeboden goud noch de plotselinge verschijning van een olifant, met welken de Koning hem schrik dacht aan te iagen,
hadden eenigen invloed op den vaderlandslievenden Romein.
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Zoonetfarano
VOOR DEN E. JONGELING

NIKOLAAS VAN VLOOSWI JK,
Toen hij de rol van Filedonius of Lusthart, bij Dr. Franciscus van den
Enden, op 's Wijzemans spreuk, door zijne Latinisten ten
tooneele gevoerd, zoo loflijk en stichtig uitbeeldde.
MACTE NOVA VIRTUTE, PUER.

0

17looswijk, die van Bloemwijk naar 't Latijn
Uw naam ontleent, hoe hebt gij, in den schijn
Van Filedoon, ons met Latijnsche vaarzen
Gesticht, daar 't yolk in d'overoude laarzen
U hene en weer zag treen op 't hoog tooneel !
5
Gij toonde in 't klein, wat Cebes' tafereel
In 't groot elk leert met macht van personages,
Gevoerd in 't perk der wereld, vol stellages,
Vol aardsch gewoel. Men zag hoe wulpsche Jeugd,
Verdwaald van 't pad en heilzaam spoor der Deugd,
10
En endelijk, na doorgestrede ellende,
D r. Francisc us van den Enden: deze geleerde was een vriend
en navolger van den beroemden wijsgeer Baruch Spinoza. Hij werd later,
in 1674, gewikkeld in de beruchte en dolzinnige samenzwering, tegen Lodewijk XIV gesmeed door La Treaumont, en waarin de Ridder de Rohan,
de Markgravin de Villars en de Heer du Práaux zijn voornaamste medestanders waren. La Traaumont werd bij zijn inhechtenisneming gedood,
de drie anderen onthoofd. Van den Enden, als niet van adellijke geboorte,
werd gehangen. — Ma c t e nova virtut e, puer: hou u goed, knaap !
toon een nieuwen ijver." Zie Aen. IX: 641. — I, 2. VIOOSWii k, die van
Bloemwijk naar 't Latijn uw naam ontleent: hieruit blijkt, dat
Vondel Vloos afleidt van 't Lat. fl o s, d. i. : „bloem." 't Zou ook echter
vloes of vleus kunnen wezen, dat een „kortstondig oogenblik" beteekent. — 6. Cebes' tafer eel: C e b es was een wijsgeer, afkomstig van
Thebe en leerling van Socrates. Hij schreef onderscheidene werken, waarvan er maar een tot ons gekomen is, 't welk men nog twijfelt of het wel
van hemzelven herkomstig zij. 't Is een tafereel van 's menschen leven, de
reis naar 't geluk op zinnebeeldige wijze voorstellende, een soort van een
Heidensche Pilgrim's progress, en dat misschien BUNYAN aanleiding
heeft gegeven tot het schrijven van zijn werk. Aan Spiegel verschafte het
tafereel van Cebes de stof tot het voorlaatste en laatste boek van zijn
Hertspieghel, en David van Hoogstraten bracht het in Nederduitsche verzen
over. Of nu het stuk, waarin de jonge Vlooswijk een rol vervulde, en dat
een dramatische voorstelling van Cebes' tafereel schijnt geweest to zijn,
door van den Enden zelven of door een ander vervaardigd was, is niet
zeker. — 7, 18. Zinspeling op de onderwijzing zelve.
II
VONDEL VII.
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Bereikt dit langgewenscht en zalig ende,
Waartoe elk van den Hemel is geschikt.
Hoe heeft uw rol 't aanschouwers hart verkwikt,
15 Den geest gesterkt met eedle wierookreuken
Van leeringen en goddelijke spreuken !
De Wijzeman, die wulpschheid toomt, door vrees
En schrik voor 't einde, ons naar den tempel wees
Van uw tooneel, met velerhande staten
20 Bekleed, daar gij de wereld leert verlaten
En d'ijdelheid, die, als een mist, verdwijnt
In leerzaam brein, waar 't hemelsch licht verschijnt.
Wie vroolijk leert en sticht, verdient Gods prijzen.
De wijsheid is een zelve, t'onderwijzen
In middelen verscheiden. Wijsheid spreekt
25
In kerke, schole, en schouwburg ; hier ontbreekt
Geen tong, noch spraak. Zij kan ook zwijgend werken
In 's menschen hart, en preekt door- stomme merken ;
Want boekstaaf, verf en print haar zin beduidt,
En beeldt voor oog en brein haar oogmerk uit.
30
Zij dreigt en noodt, door straffen, en belooning,
In schilderije of levende vertooning
Van goed en kwaad, naar elks verscheiden aard,
Dat dwalenden terechtbrengt en herbaart.
35 Zoo moet uw jeugd, gelijk een bloem, opluiken,
En 's levens lent' tot 's burgers heil gebruiken.
Wie vroeg aldus de slangen worgen kan,
Ontwast de schole, en wordt een Staatnut man.

Op bot Rundrifilen Otert
ABRAHAM VAN DIEPEBEEK.x"
Us teekende Abraham zichzelven naar het leven.
Wij kennen hand en geest aan ommetrek en streek.
Zij vloeien even rijk, gelijk een Diepe beek.
't Welschikken, van Natuur aan weinigen gegeven,

D

XVII. Abraham van Diepebeek, geboren in Mei 1596 te 's-Hertogenbosch,
leerde eerst bij zijn vader het glasschilderen en werd daarna (1624) leerling
van Rubens. In 1636 werd hij poorter te Antwerpen. Later ging hij een
tijd lang naar Engeland en stierf in 1675 te Antwerpen.
18, 19. Den tempel.... van uw tooneel: de top van den berg,
dien de reiziger in Cebes' tafereel beklimt, is met den tempel des geluks
bekroond. — Op A. van Diepebeek. 4. 't W el s c hik ken: de „goede ordonnantie," gelijk wij die thans noemen.

OP ABR.AHA1VI VAN DIEPFBEER.
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Is 't vrije veld, waarin hij weidt met zijn penseel.
De vond van 's mans vernuft ontziet geen zonnestralen,
Noch zelfs Apelles' oog, in kerken en in zalen,
Laat tuigen print en doek, en koorglas en panneel.

CiDt erefia
VAN DEN HEERE

HOGENHUIS,
GESCHILDERD DOOR STOCKADE.

E Roomsche Clelia ontzwom met d'eedle maagden
De gijzeling, en 't oog der schildwacht en de dood ;
Waarom zij zulks Porsenne en al den Raad behaagden,
Dat d'eerste, op 's vijands eisch, een Ridders beeld genoot.

D

toning GD■Bibes cirp3ctitgen
DEN NEDERDUITSCHEN TOEGEZONGEN
DOOR
J.

v. VONDEL.
AAN DE

DOORLUCHTIGSTE KONINGIN
CHRISTINA MARIA ALEXANDRA.
Hristine, die de Noordstar met uw kronen
En glans verdooft, en al wat kronen draagt,
En, dalende uit uw vaderlijke tronen,
Als Gods Gezalfde, in ootmoed God behaagt ;

C

6, 7. Versta: de vruchten zijner vernuftige vindingen kunnen evengoed
het heldere daglicht, als het keurige oog des kunstkenners doorstaan. —
Opdracht. Lees hier, om de vergelijking zuiver to maken : Christina, die de
Noordstar verdooft met uw glans en al wat kronen draagt met uwe kronen. —
3. U i t uw v a d e r l ij k e tronen: namel. die der Zweden, Gothen en
Wenden. De uitdrukking : „ui t zijn troon dalen" is bij Vondel gebruikelijker
dan die „v a n zijn troon dalen." Zie b. v. in den Salmoneus vs. 1072, 1544,
1547. Hij stelde zich bij het bezigen daarvan geen eenvoudigen „zetel" voor ,
maar het geheele „paviljoen," binnen 't welk die zetel stond.
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Wij wijden hier in Neèrduitsch aan uw voeten
Het Harpgezang des Konings, op wiens maat
De hemelen en Englen juichen moeten,
Terwijl hij voor de Bondkist danst op straat.
Die galm, vanouds in 't godshuis der Hebreeuwen,
Den Oppersten, als wierook, toegezwaaid,
Heeft Christus' Kerk en koren nu vele eeuwen
Gesticht, zoo wijd de zon om d'aarde draait.
Hij hangt, gelijk een keten, rijk van schakels,
Met kunst verknocht, door 's hemels drift en Geest.
Dat Memfis zwijge, en luistre naar d'orakels
Van dit muziek, een eer van 't hoogste feest.
Athene zwichte, en stoffe op geene pennen
Van Pindarus, die, om verwelkbren palm
En lauwerier, in 't ijdel renperk rennen ;
De Godheid draaft hier op een eedler galm.
Hier openbaart de Hoop van alle volken
Zich levendig, op dien onfaalbren toon,
En dringt met straal op straal door zwerk en wolken,
Als Gods beloofde en lang verwachte Zoon.
Dees' Tier herbouwt geen stad, die, met haar muren
En glans, verzinkt in bloed en smook en stof,
Maar Sion, dat alle eeuwen zal verduren,
En eeuwig groeit in 's Allerhoogsten lof.
De Koning temt den Oorlog, opgewassen
Tot elks bederf, verbrijzelt schild en dolk ;
Zoo lustte 't u den Krijg 't ontharrenassen,
Te ketenen, tot rust van yolk bij yolk,
Wanneer de Geest hem leert de snaren roeren,
Dan vaart de Vreé ter poorte in van 't paleis :
Gelijk uw drift den Peis alom wil voeren
Ter wereld in, hoe krank zij walgt van Peis.
Och ! of ons Duitsch 't Hebreeuwsch gezang kon volgen
In aard en zwier ; 't zij d'opperste Genft
Het menschdom zalve, of 's Hemels wraak verbolgen

8. Danst op straa t: in 't openbaar, langs den weg. De uitdrukking
klinkt ons thans vreemd in de ooren. Zij ziet op Davids dansen of huppelen
voor de ark. — 17. Penne n: de vleugels, waarop Pindarus zijn mededinger
in 't dichteren-renperk voorbijstreefde. — 18. D i e slaat hier op p enn en,
als uit het volgende r e n n en blijkt; doch de zin is min juist: men rent o p
of met pennen; doch de pennen zelven rennen niet. — 20. De Godheid draaft hier op een eedler galm: versta: David, de Godheid
tot voorwerp zijner zangen kiezende, streeft op verhevener wijze dan Pindarus naar den eerepalm. — 29. Opgewassen behoort bij den Oorlo g.—
31, 32. Vormen een tusschenzin tot lof van Christina. — 36. Hoe krank
zij w a 1 g t van Pe is: versta: ofschoon zij, in haar dwaasheid, van geen
vrede wil weten.
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40Op donders rolle, en 't yolk met bliksem sla.
Gij, die de kerne en kracht van vele tongen,
Ook 't Neerlandsch kent, zult, zoo mij d'eer gebeurt,
Best smaken, of ik wel hebb' nagezongen
Den Harpenaar, die heilrijk juicht of treurt.
Uw heuschheid plag den blooden moed to geven,
45
Die voor uw stoel bezweken uit ontzag.
Door deze hoop, van uw genft gesteven,
Beproef ik wat mijn flauwe stem vermag.
De groote naam van David mag vergoeden
Wat hier ontbreekt aan 's dichters klank en macht.
50
Uw troon verstoot geen willige gemoeden,
Dat 's d'eigenschap van 't goddelijk geslacht !

BERECHT.
En Lezer zij kenbaar dat het getal der Harpzangen gesteld
is, volgens d'oude rekeninge der Hebreeuwsche Rabbijnen of
LXXII Overzetteren, die dezelve, omtrent 250 jaren voor
Christus' geboorte, uit den grondtekst in het Grieksch vertaalden;
welk getal ook gevolgd is van den H. Oudvader Hieronymus in
de Latijnsche overzettinge, die door gansch Christenrijk gemeenelijk
gebruikt wordt en van de nieuwe Bijbelen hierin verschilt, dat
zij Davids 9 Harpzang in twee verdeelen, en hunnen Jo daaruit
trekken, en den 113 nog eens scheidende, daarna den 114 en
115 ; en den 116 en 147 weder ineensmilten; waarvan zij van
den 9 Harpzang tot den 148, telkens een hooger teeken, en den
I o, den I I ; en den 116, den 117, enzoovoort, noemen; doch
ten leste evenwel het getal van 150 Harpzangen behouden.

D

EERSTE HARPZANG.
Beatus vir, qui non abiit.

W

5

Elzalig is de man, die met godloozen
Niet aanspant, noch het spoor houdt van de boozen,
Noch op de bank des snood en schimpers zit;
Maar puur uit lust Gods wetten volgt, zijn wit,
En neemt vermaak aandachtig t'overleggen,
Zoo 's nachts als daags, wat hem Gods wet wil zeggen.

51. Gemoeden: gemoederen. — Eerste Harpzang. Beatus vir, qui
non abiit: de woorden, waarmede de Psalm in den Latijnschen tekst der
Vulgata begint, worden bij dezen en bij de volgende Psalmen als motto
gebezigd, of liever als aanduiding; even gelijk men ook de Pauselijke bullen
naar de aanvangswoorden heet. — 4. P u u r uit 1 u s t: uit enkelen lust, uit
zuiveren lust.
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Dees wordt met recht bij eenen boom geleken,
Die, aan den kant van versche waterbeken
Geplant, bij 't vocht van springende aadren leeft,
En op zijn tijd gewenschte vruchten geeft,
Ook zonder loof te missen t'allen tijen;
Zoo zal die man en al zijn werk bedijen.
Zoo gaat het niet met goddelooze dwazen,
Neen zeker; want gelijk het stof, voor 't blazen
Des dwarrelwinds, en 't bulderend gerucht
Der buien, stuift en opvliegt in de lucht,
Wanneer het Oost bestorremd wordt van 't Weste,
En 't Zuid van 't Noord; zoo vaart dit yolk ten leste.

Dus kan de booze, al heeft hij schijn van voordeel,
20 Geenszins bestaan in Gods rechtvaardig oordeel;
Geen booswicht ook, geketend aan het kwaad,
Bestendig staan in der oprechten Raad;
Want God alleen den wandel kent der vromen,
En boozen dempt, eer zij hun wit bekomen.

DE II. HARPZANG.
Quare fremuerunt gentes.
Oe raast de wereld zoo verblind?
Wat breekt het yolk al wind?
De Koningen en Vorstendommen,
Te stout in top geklommen,
Zijn ingespannen, troon bij troon,
Om Gods gezalfden Zoon
En Gode 't hoofd en spits te bieden.
Ai, hoor dat bloed eens zieden!
Smijt weg hun banden en hun juk,
En red u uit dien druk.
Maar God, uit zijn verheven stoelen,
Belacht dit ijdel woelen.
De Heer belacht hunne ijdelheid,
En reukloos onbescheid.

H

5

TO

De II. Harpzang. 1. De wereld: de natien. Zie de aant. in den
Staten-Bijbel. — 2. Breekt het y olk al wind: zie over windbreken het aangeteekende. — 8. Ai, hoor dat bloed eens zieden: deze
regel, die niet in 't oorspronkelijke staat, zal hier dezelfde kracht moeten
hebben als 't [z e g g e n d el aan 't slot van vs. 2 des St.-Bijb. en beteekenen :
„hoor hen in hun overmoed eens spreken." — 9. Hun band en: van God
en diens Gezalfde. — 1 1. S t o e ,1 e n : is dit woord hier om 't rijm, of moet
het de Verborgenheid der Drieeenheid uitdrukken ?
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Begint zijn gramschap uit te breken,
Hoe grimmig wil hij spreken,
En hen verbazen met dit woord,
Al dondrende en gestoord :
„d'Almogendheid heeft ons van boven,
In top van alle hoven,
Ten Vorst gezalfd, den vloek ten trots,
Om uit haar hooge rots,
Het heilig Sion, te regeeren,
En elk haar wet te leeren.
De Vader zelf sprak tegens mij:
Gij zijt mijn Zoon; want gij
Zijt heden zelf uit mij gesproten.
Eisch rustig; 't is besloten
Dat ik u een ontelbaar tal
Van volken schenken zal
Tot errefgoed en vaste panden,
Zoo wijd de zee de stranden
Bevochtigt, om den aardkloot heen,
Uw onversterflijk leen.
Gij zult de wreevlen, trotsch te moede,
Met eene stalen roede
Bestieren, en aan scherven slaan
Al die u wederstaan;
En brijzlen ze, als een vat van aarde.
Welaan dan, kent mijn waarde,
Gij Koningen! mijn naam ten prijs,
Aanvaardt mijn onderwijs,
Die over 't aardrijk, als mijn knechten,
De menschen moet berechten.
Neemt God voor oogen, en ontziet
Zijn toorne in uw gebied,
En juicht, met schrik voor zijn vermogen.
Zijn tucht verstrekke uwe oogen
Een spiegel, eer hij zich vergramm',
Uw ongerechten stam
Verdelge; want zijn wraak voorhanden
Begint, als vier, te branden.
Gelukkig heeft de man gebouwd,
Die op Gods Zoon betrouwt.

i8. Gestoord: verstoord. — 19. d'Almogendheid heeft ons: de
St.-B. vertaalt alhier: Ik doch hebbe mijnen Koning gezalfd enz. en
voert dus God den Vader — maar wederom vs. 7 God den Zoon sprekende
in. Wanneer men echter — den typischen zin daarlatende, over welken 't
hier niet voegt uit te weiden — eenvoudig door den „gezalfde" David verstaat, loopt de geheele zin zonder sprongen los.
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DE III. HARPZANG.
Domine, quid multOlicati.
Oe groeit het leger, dat me plaagt !
't Weerspannig leger, dat me daagt
In 't oorlogsperk,
Wordt vreeslijk sterk ;
Het krielt en krijt vast, rot bij rot :
„Hij vindt geen heul aan zijnen God."

H
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Maar gij beschut me, o Heer ! en stuit
Dien hoop, en voert den oorlog uit,
Als gij belooft,
En heft mijn hoofd,
Ten trots van 't muitende gerucht,
Met vollen zegen in de lucht.
Ik riep, door nood geperst, tot Hem,
Die van den Godsberg mijne stem
Verhoorde in last.
Ik sliep to vast,
En lag ter dood toe uitgestrekt,
Maar Zijne hand heeft mij gewekt.
Nu vreeze ik niet, hoe ongeteld
Zoo menig duizend kriele in 't veld.
Op, op, mijn Heer !
En berg me weer;
Want gij 't gebit in stukken slaat,
En kneust al wat me t'onrecht haat.
Verwacht geen heil dan uit de wolk
Van God, den Zegenaar van 't yolk.

DE IV. HARPZANG.
Cum invocarem exaudivit.
T Oen mijn gebed ten Hemel steeg,
Verkreeg
Ik troost van Hem, die mij bewaakt,
En uit gena rechtvaardig maakt ;
19. 0 n g e tel d: ontelbaar. — 23, 24. Lees : want gij slaat het gebit in
stukken aan al wie mij ten onrechte haten, en gij kneust het (of hen).
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Mijn toegesloten hart
Look op, in 't nijpen van de smart.
Ontferm u mijns! verhoor me toch!
Och, och!
Och, Adams kinders! zegt me, hoe
Uw hart dus zakt naar d' aarde toe?
Wat mint ge d'ijdelheid,
En volgt de logen, die u vleit?
't Is noodig dat ge weet hoe hoog
In 't oog
Der Englen, zijn getrouwe schaar,
Hij 't heilig kind zoo wonderbaar
Verheft. Ik kerm tot Hem;
Hij rijst, en luistert naar mijn stem.
Versteurt u vrij, maar viert met schroom
Den toom
Van uwe gramschap op het kwaad,
En houdt de gouden middelmaat,
Opdat ge u niet besmet,
Als reden uwen toren wet.
Wanneer 't gestarrent in der nacht
De wacht
Bevolen blijft, en gij te bed
Op al uw doen en laten let,
Zoo prikkelt lijf en ziel
Met rouwe, om al wat God misviel.
Gaat, offert Gode geenen ram,
Noch lam;
Maar offert aan zijn Majesteit
Een offer van rechtvaardigheid,
En hoopt op zulk een Heer,
Die kiest het hart voor kalf en weer.

7. 0 n tferm u mijns: de gewone genit. vorm achter ontfer m en, g edenken, herinneren en dergelijkewoordenis mijner, uwer, zijner. —
24. Als reden uwen toren wet: deze regel is verre van duidelijk;
immers hij kan evengoed beteekenen: als gij reden hebt om boos te zijn:
en wanneer de redenen, die gij hoort, u tot toorn verwekken. — 29, 30. Z o o
prikkelt 1 ij f en ziel met r o u w e: Vondel dacht hier wellicht aan de
lichamelijke kastijding, die bij sommige sekten als boetedoening gebruikelijk
is. — 36. W e er: ram.
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Hoe menig raaskalt: „Toont ons wat
Men schat
Voor 't heerelijkste en beste goed,
40Waarnaar men billijk jagen moet,
Nu 't aardsch al t'ongewis
En kort in 's wijzen oogen is."

45

50

0 Schepper, die het al verlicht
En sticht!
Gij merkte ons' zielen met dit merk,
Dat van Uw helder voorhoofd sterk
In onzen boezem dringt,
Zoodat het hart van blijdschap springt.
Gij zegent Uwen onderdaan
Met graan,
Olijf en Druif. 1k worp, o Heer!
Mij plotsling in uwe armen neer,
En slape op zulk een Borg,
Mijn hoop, mijn troost, mijn zorg!
DE V. HARPZANG.
Verba mea auribus.

0
5

Ntsluit, o Heer! uwe ooren
Om mijne stem te hooren,
En luister, uit uw koren,
Naar mijn gekrijt;
Want Gij mijn God en Koning zijt.

10

Ik zal, vOOr 't morgenteeken
Van 't licht, dat door wil breken,
U met gebeden smeeken;
Ik zal, vOOr 't licht,
Verschijnen voor uw aangezicht.

Dan zal ik konnen lezen
Uit uw rechtvaardig wezen,
En zonder leed te vreezen,
Hoe u misnoegt
15
Al 't onrecht, daar het hart of wroegt.
Ook zullen geene boozen
En rechte goddeloozen,
51. 0 I ij f: 't oorspronkelijke zoowel als de Staten-Bijbel spreken alleen
van „koren en most" en van geen o 1 ij f. — De V. Harpzang. 3. Uit uw
k o r e n: als hierboven Harpz. II, vs. I I, uit z ij n.... stoele n. — 15. A f
wroegt: van beschuldigt.
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20

In uwen dienst verkozen,
Voor u bestaan,
Maar angstig uit uwe oogen gaan.

25

Gij haat de wetverbrekers,
Verdelgt de logensprekers,
Vervloekt de wreede wrekers,
Daar 't bloed om schreit,
Ook die zijn naasten lagen left.

30

Maar ik zal met betrouwen
Op uw genade bouwen,
Het Heiligdom aanschouwen,
En ang en kuisch
Gaan knielen in uw heilig huis.

35

0 Heer ! lei mij beraden
Op Uw gerechte paden,
Nu velen mij versmaden;
Dies licht me voor,
Dat ik u volge op 't wettig spoor.

17I

Want in geen lastermonden
Ooit waarheid werd gevonden;
Hun hart, te diep om gronden,
Niet anders breit
40Dan spinneweb en ijdelheid.

45

Hun keel, van stank doorkropen,
Stinkt, als een graf, dat open
Een ieder weg leert loopen ;
Hun tongen zijn
Bedriegelijk door valschen schijn.
Verdoem, o Heer ! die treken,
Dat, van hun wit versteken,
Zich vinden uitgestreken,

i8, 19. In uwen dienst verkozen, voor u bestaan: lees: in uwen
dienst verkozen w or d en, noch voor u bestaan. Vs. 18 is hier een stoplap,
om 't rijm, die noch in den Hebr. tekst, noch in de Vulgata voorkomt. —
29. A n g en kuisch: ang staat hier voor bang, met vreeze, gelijk de
St.-B.danookvs.8heeft: ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid, in uwer vreeze. — 33. Nu velen mij versmaden: de Vulgata
heeft hier propt e r inimic os meos en de St.-B. „om mijner verspieders
wile," in 't oorspr. staat letterlijk: in spijt mijner benijders. — 38 T e die p
om gronden: te diep om doorgrond te worden. — 47 . V a n hun w i t verst e k en: hun doel missende. — 48. Uitgestr e k en: bedrogen. 't Woord
schijnt in een overdrachtelijke ongunstige beteekenis genomen, om het „opsmukken en glad en effen voorstellen met bedrieglijke bedoelingen" aan te duiden.
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Die hier alleen
De vromen dochten te vertreén.

55

Verdrijf ze om hunne boosheid,
En bijstre goddeloosheid,
Die, niet uit simple broosheid,
_
Maar zonder schrik
God tergden elken oogenblik.

6o

Dan zullen de geslachten,
Die op uw goedheid wachten,
Verheugd uit al hun krachten,
Eeuw in, eeuw uit,
U tegengaan met blij geluid.

65

Gij zult de deugd beloonen,
En in hun harten wonen,
Zij U met eere kronen,
0 zegenaar
Van uwe oprechte en vrome schaar !

70

Gij kroont ons hier beneden
Met Uw genegenheden,
Na 't storten der gebeden,
Als met een schild,
Waarop de haat zijn pijlen spilt.

DE VI. HARPZANG.
Domine, ne in furore.

0

5

Ch ! straf me niet in uwen toren,
Noch leg me mijne schuld te voren,
In uwe gramschap, lieve Heer !
Ontferm u mijns; ik leg ter neder,
Ter dood toe krank; genees me weder !
Mijn beenen siddren meer en meer.

49, 50. Lees: die op niets anders zonnen, dan de vromen te vertreden. —
53, 54. Versta : niet uit zwakheid of onwetendheid, maar moedwillig. — 58. U i t
al hun k r a c h t e n: voegt men dezen rijmlap bij v e r h e u g d, dan heeft de
uitdrukking alleen de beteekenis van „zeer verheugd"; zoo zegt men nog
van iemand, die verblijd is, dat hij „in zijn kracht" is. Maar vermoedelijk
zal men de aangehaalde woorden moeten in verband brengen met het later
volgende met blij geluid. — De VI. Harpzang. 2. Noch leg me mijne
schuld te y ore n: voor „en houd mij mijn schuld niet voor." T e vor en
is men alleen gewoon als bijw. van tijd te gebruiken. In den zin als het
bier genomen wordt, is 't kwalijk te verdedigen. — 6. Mij n beenen si dd r e n: 't is wel een gewone uitwerking van de vrees, dat zij de b e e n e n,
vooral de kniedn, doet sidderen; maar hier staat beenen voor b e e n d e r e n,
ossa mea, als de Vulgata heeft.
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Mijn ziel is vol ontsteltenissen;
Help God! hoe lang zal ze U nog missen?
Och ! keer uw aanschijn toch naar mij,
En ruk mijn ziel uit zooveel strikken,
Maak mijnen geest van alle schrikken
Des doods door Uw genade vrij
Want niemand, daar de dooden leggen,
Weet prijs en eer van U te zeggen;
Wie looft U in den helschen kuil?
Ik ging in arbeid van al 't stenen,
'K zal nacht op nacht in 't bedde weenen,
En wasschen het, terwijl ik huil.
'K zal 't bed met tranen overspreien.
Mijn oog is rood en blind van schreien;
Van hartzeer werd ik grijs en oud,
Om zooveel haters, die mij pramen.
Nu wijkt, vertrekt van mij al t'zamen,
Gij, die van recht noch regel houdt!
Want mijn gekerm kwam God ter ooren;
Gods goedheid woa mijn bee verhooren;
Mijn smeeken ging Hem aan het hart.
Dat nu, zoo menige als mij haten,
Verbaasd en schaamrood 't veld verlaten,
En haastig vlièn, van schrik benard.

15 In den Helschen kuil: David spreekt van geen helschen kuil,
waar ook bovendien geen d o o d en I i g g en, maar alleen van „'t grail" —
16. I k gin g in arbeid van al 't stene n: ongelukkige uitdrukking om
te zeggen: „ik was moede van al 't zuchten." Men g a a t alleen in a r b e i d
van lets, dat met veel moeite wordt te voorschijn gebracht: zoo een vrouw
van het kind, dat zij baren zal; een dichter van een epos; een minister van
een ingewikkelde wet; — maar van zuchten in arbeid te gaan, daarop zou
Bilderdijk met recht toepassen:
Maar elk, zoo lang hem de aadren slaan,
Heeft overvloed van zuchten over
En vtndt zich om geen grein meer pover,
Hoe menig er te loor moet gaan.

i8. Wasschen het, terwijl ik huil: terwijl staat hier voor „ten
gevolge van", en deze regel geeft alleen, in min gelukkigen vorm, hetzelfde
te kennen als de volgende. — 23. N u w ij k t: jammer is 't, dat hier, waar
een nieuwe reeks van denkbeelden begint, ook geen nieuw couplet aanvangt. — 24. Gij, die van recht noch regel houdt: er staat: qui operamini iniquitatem; of zooals de St.-B. heeft: „alle gij werkers van
ongerechtigheid."
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DE VII. HARPZANG.
Domine Deus meus.
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NII Jn Heer, mijn God! ik heb op u
Mijn hoop gesteld.
De vijand komt te veld :
Behoe, beschut me nu
Voor alien, die verbolgen
Mij zoeken en vervolgen.
Opdat de vijand, nu hij bruit,
Gelijk een leeuw,
Die ijslijk, schreeuw op schreeuw,
Het woud met schrik vervult,
En vlamt op hart of hinde,
Niet fel mijn ziel verslinde.
Gemerkt zich niemand openbaart,
Niet een, die mij
Verlos, behoe, bevrij;
Word ik met recht bezwaard,
Of kan men mij verdenken,
Dat ik hem zocht te krenken ?
Of zocht mijn wraaklust ooit uit haat,
Zoo fel en wreed,
Ontvangen leed met leed,
En al dat kwaad met kwaad
Hem weer betaald te zetten ?
Zoo moet Hij mij verpletten.
Zoo vliede ik, zonder wederstand ;
Hij grijp' verstoord
En trede en trap me voort
Het hoofd tot stof in 't zand,
Zoo lang totdat er leven
En naam al teffens kleven.

7-15. Paraphrasis van 't eenvoudige: „opdat hij mijn ziel niet roove, als
een leeuw verscheurende, terwijl er geen verlosser is," als 't oorspronkelijke heeft. — 13. Gem e r k t voor „in aanmerking genomen, aangezien,
nademaal." KILIAAN vertaalt het met c u m. Bij HOOFT wordt het mede
dikwijls gevonden. — 18. Hem: t. w. den v ij a n d. Zie vs. 7. — 24. Z o o
m o e t: men leze never, met andere vertalers, en ook in verband met hetgeen volgt: zoo moo g'. — 3o. Kleve n: te loor gaan, blijven steken.
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Ontwaak in Uwe grimmigheid,
En handhaaf 't recht
Van Uwen trouwen knecht !
Vertoon Uw Majesteit,
En zegenrijke stralen,
In 's vijands land en palen.

Ontwaak, o Heer! en voer mijn zaak,
Naar Uw besluit
En last, rechtvaardig uit ;
40En 't yolk zal met vermaak
In Uwen tempel dringen,
En U ter eere zingen.

45
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65

Dan zet U wederom omhoog
Op Uwen troon,
Als Rechter, en betoon,
Voor aIler menschen oog,
Dat Gij, een Heer der volken,
Hen oordeelt uit de wolken.
Nu vel, naar mijn gerechtig pleit,
[Ik ben gerust]
Naar 't recht, U wel bewust,
En mijne onnoozelheid,
Het vonnis, zonder voordeel.
0 Rechter! strijk het oordeel.
Gij, Hartekenner, die den twist
Zoo grondig weet,
Laat volstaan 't onbescheed
En onrecht, dat men dus vernist ;
Laat d'onbeschaamdheid tieren ;
Gij zult den vromen stieren.
Wie recht en billijk handelt, wacht
Van 't billijk Rijk
Omhoog geen ongelijk
Maar hulp. De Godheid acht
Die vroom is en rechtvaardig
Zijn hulp en hoede waardig.

53. Zonder v o or de e 1: zonder mij eenigen voorrang, eenig voorrecht
toe te kennen, onpartijdig, naar gerechtigheid. — 57-59. Waar Vondel
deze periode heeft vandaan gehaald, is onbegrijpelijk. De Vulgata zoowel als de St.-B. zeggen het tegendeel van 't geen bier voorkomt.
Ti e r en: men moet raden, of dit woord hier als „razen" dan wel als—59.
„welig wassen" is op te vatten.
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d'Aartsrechter, op den hoogsten stoel,
Van groot geduld
En sterk, der boozen schuld
Vast aanziet, stil en koel,
En dreigt hun niet gestadig,
Gestoord en ongenadig.
Volhard de boosheid, onverschrikt
In haar besluit,
Zoo rukt Hij 't slagzwaard uit,
En spant den boog, en mikt
Met doodelijke flitsen,
Geslepen en gloende spitsen.
Bezie nu wat de boosheid baart ;
Z'ontving met druk
Den nijd, die om 't geluk
Des naasten zich bezwaart,
En baarde niet dan nukken,
Geweld, en schellemstukken.
Zij groef, verblind door wrok en nijd,
Een diepen kuil;
Dees' slikte in zijnen muil
En balg, die ons uit spijt
Belaagde dus verbolgen,
En heeft haar zelf verzwolgen.
De slag van 't onrecht en geweld,
Op mij gemunt,
Des booswichts eigen punt
Heeft hem ter neer geveld,
Verleerd dat ijdel stollen,
En 't bekkeneel getroffen.

68. Van groot geduld: behoort bij d'Aartsrechter. Op dezelfde
wijze spreekt men van iemand „van groot verstand, van groote lankmoedigheid," enz. — 7o. Stil en k o el: deze woorden zijn, zoowel als het geheele couplet, waar zij in voorkomen, een paraphrases van de Vulgata, waar
de vertaling verschilt met die van den St.-Bijbel. In de eerstgenoemde toch
lezen wij: Deus iudex iustus, fortis & patiens; numquid irasc i t u r per singulos dies; in den laatsten: „God is een rechtvaardig
Richter, en een God, die alle dagen toornt." — 8o-84. Vrij duistere para.
phrasis van het eenvoudige Ecce parturit injustitiam, concepit
dolorem, & peperit iniquitatem. — 88. Die: lees: haar, die. —
go. Haar : de boosheid. Zie vs. 79. — 91-102. Hier is Vondel Vondel weder. —
95. V erl e e r d is bier het deelwoord.
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Nu wil ik Gods gerechtig hof,
Mijn leven lang,
Met snarespel en zang,
En nooit volvlochten lof,
Verheffen en stoffeeren,
Ten roem en prijs des Heeren.
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DE VIII. HARPZANG.
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Domine Dominus noster.

Heer, ons aller Heer !
Hoe schiet de zon van Uwen naam en eer
Haar heldre wonderstralen
Zoo verre om d'aarde, en over alle palen!
Want uwe heerlijkheid,
Uw goedheid, macht, en wijsheid, uitgespreid
In 't scheppen, wijder springen
Dan 't groot begrijp der heemlen en hun ringen.
Het kleentje, dat nog zuigt
Aan moeders borst, van uwen lof getuigt,
Zoo klaar, dat ze al to zamen,
Die Uwen naam ontheiligen, zich schamen.
Wanneer ik, 's avonds spa.,
Uw werrekstuk, den Hemel, gadesla,
Den loop van starre en mane,
Die gij geleidt op 't spoor van hare bane ;
Dan spreek ik : Hoe bezint
Gij dus een worm, een mensch, een menschenkind!
Wat is de roem des menschen,
Dat ge om hem denkt, hem gaslaat naar zijn wenschen!
Gij hebt hem zulks verrijkt,
Dat hij bijkans uwe Engelen gelijkt.
Gij kroonde hem met merken
Van eere en prijs tot Heer van alle uw werken.
Gij stelt hem in uw stee
In 't hoog gezag der wereld, over 't vee,
De schapen in de heiden,
En ossen, die in veld en beemden weiden;
Ook over 't pluimgediert',
Dat door de lucht met vlugge pennen zwiert;

Ioo. Volvlo c h t e n: welluidend en spraakkunstig zuiver woord. — De
VIII. Harpzang. I I, 12. Deze periode geeft het Latijn: u t destruas
inimicum et ultorem, vrij flauw terug. Tusschen zich schamen en
„verdelgd worden" is nog een groot verschil. — 21. Z 111k 5: zoodanig.
VONDEL VII.
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En visschen, die zich reppen
In zee en stroom, en daar hun adem scheppen.
0 Heer, ons aller Heer !
Hoe schiet de zon van Uwen naam en eer
Haar heldre wonderstralen
Zoo verre om d'aarde, en over alle palen!
DE IX. HARPZANG.

Confitebor tibi, Domine.
G Etrouwste noodhulp in mijn smart,
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Ik wil uit al mijn hart
U loven, en ontvouwen
Uw wonderdaden op een rij.
Ik wil, in U verheugd en blij,
(Mijn opperste betrouwen!)
Al juichende met zang en snaar,
U eeren in het openbaar.
Gij brocht mijn vijand op de vlucht.
Al 't heir op dat gerucht
Verloor den moed in 't vechten;
Verstoof voor Uw gezicht beschaamd;
Toen gij mijn zaak ter harte naamt;
En, om 't geschil te slechten,
Gezeten op den troon van 't Rijk,
Mijn haters stelde in 't ongelijk.
Gij snoerde 't Heidendom den mond.
De boosheid ging te grond.
Gij hebt ze aan stof gewreven,
Zoo kleen gemorzeld, dat er niet
De bloote naam van overschiet,
Die uitging met haar leven.
De vijand kwam geweer te kort.
Gij hebt zijn steden omgestort.
Zijn naam, gedachtenis en huis
Verdween met een gedruisch ;
Maar zonder te bezwijken
Bleef God, die zijnen rechterstoel

36. Deze Psalm is wederom sierlijk berijmd. — De IX Harpzang.
15. ' t R ij k : ' t R ij k bij uitnemendheid, „het Godsrijk." — 26. Met een
gedruisch: cum sonitu, als de Vulgata heeft ; de uitdrukking komt in
den St.-B. niet voor.
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Gesteld heeft boven 't aardsch gewoel,
Om 't vonnis vlak te strijken
In billijkheid, en met 66n woord,
Elk recht te geven, dien 't behoort.

Daar zit de Heer, der armen wijk,
Zijn hulp in ongelijk
En druk; en hierom hopen
35
En zien ze op U in nood en strijd,
Die recht beseffen wie gij zijt;
Want al wie derwaart loopen
Om troost te zoeken, vinden raad
40Bij U, die niemands klacht versmaadt.
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Jeruzalemsche burgers! kroont
Hem, die op Sion woont,
Met Harpzang in zijn koren.
Verkondigt Gods beleid alom
Bij 't onverlichte Heidendom,
Die 't bloed van zijn verkoren
Hun afeischt, en, in harteleed
't Geschrei der armen niet vergeet.
Ontferm U mijns, en sla toch ga
Hoe 's vijands ongena,
En haat mijn Recht verdrukte!
Aanschouw het, Heer, die in den nood
Mij menigmaal de poort der Dood,
Door Uwe macht, ontrukte,
Opdat mijn mond Uw lof getrouw
In Davids poorte zingen zou.
Ik zal, door U van 't juk verlicht,
Met vreugd voor Uw gezicht
Gaan juichen, triomfeeren,
En mij verheugen zegenrijk;
Dewijl mijn vijand steekt in 't slijk,
Die forsch mij wog . verneëren,
En smoren bleef, gelijk 't behoort,
Daar hij mij heenjoeg zelf gesmoord.
Wat onbesneden, tegens Recht,
Mij looze lagen legt,

63, 64. Het dubbel gebruik van 't w. w. smoren is hier wellicht met
opzet; doch zeker niet gelukkig. — 66. L egt: moet hier legde of leide
zijn, als uit het vervolg blijkt.
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Die sneuvelde in zijn lagen ;
Zijn voet bleef hangen in den strik,
Waarmee hij heimlijk, zonder schrik,
Uw dienaar zocht te plagen,
Te vangen; die mij strikken hing,
Door Uw beleid zichzelven ving.
De billijkheid des Hemels blijkt,
Als God het oordeel strijkt.
De goddeloozen smeden
Voor andre een moordtuig, wreed en valsch,
En voelen 't eerst op hunnen hals.
De booswicht vaart beneden
Ten afgrond, langs het duistre pad,
Daar God vergeet, die Hem vergat.
Maar d'arme, die op God betrouwt,
Al zat hij lang benauwd,
Wordt boven niet vergeten
Ten ende toe. God kent elks schuld.
Der armen lijden en geduld,
Die heele jaren sleten,
Vergeet de Hoogste niet altoos,
En d'uitkomste is niet vruchteloos.
Sta op, sta op, o Noodhulp ! stijf
Geen goddeloos bedrijf,
Noch trotschen, dus vermeten.
Verschijn in Uw gerecht omhoog.
Verschrik ze met Uw grimmig oog!
Bestel een, die, gezeten
In 't recht, hun wetten stell' en toon'
Dat ze assche zijn voor uwen troon.
Waar steekt ge, o Schutsheer van 't geslacht
Der vromen! met uw macht,
Zoo lang en stil verborgen?
Waarom verzuimt ge, verre en wijd
Van d'Uwen, hen ter rechter tijd

76. V oor andre e en moordtuig: de taal, zooals Vondel die zelf
gewoonlijk schrijft, vorderde hier: v o or andre n. — 77. 't E e r s t: is hier
te veel; want, naar de bedoeling des sprekers, het moordtuig wordt
alleen door hen, en niet later door de anderen, voor wie 't gesmeed was,
gevoeld. — 86. Di e heel e jar en s 1 e t e n: versta: waarin zij geheele jaren
sleten, of: al gingen er jaren overheen. — 97. Waar steekt g e: hier begint de vertaling van 't geen in den St.-B. als Ps. X. voorkomt.
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Te redden door Uw zorgen
En hulp, uit hunnen nood en druk,
Zoo hard geperst van 't ijzren juk ?
105
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Terwijl de razende tiran,
En 't goddeloos gespan
Zichzelven verhoovaardigt
Op zijnen voorspoed, jaar op jaar,
Zucht d'onderdrukte, droef en naar.
De booswicht schijnt gewaardigd
Tot zulk een lot ; d'oprechte klaagt
Dat d'Opperste geen kennis draagt.
De booswicht wordt bij elk geeerd,
En juicht en triomfeert,
Terwij1 hij naar zijn wenschen
't Geluk der wereld heeft ten vriend,
Het onrecht hem ten zegen dient,
Gezien bij alle menschen.
Dees beeldt zich in, nu 't wel beslaat,
Dat hij nog rechte gangen gaat.
Dees' trotsche, dronken van zijn lot,
Vergramt, verbittert God.
Zijn gramschap, nooit bewogen,
Groeit aan, en zoekt de Godheid niet,
Die zijn verkeerdheid hoort en ziet.
Hij heeft God niet voor oogen.
Waar dees zijn voeten keert of zet,
Zijn wandel is doorgaans besmet.
Dees ziet Uw oordeel niet to moet,
En trapt, gelijk verwoed,
Dien hij zijn vijand schatte,
Voor zijne voetschabel, en zegt
Met zijn gedachten : „Ik zit hecht."
Wat stoel ooit schrankte en spatte,
Mijn staat zal duren, hoog geacht
Door al de rij van mijn geslacht.

no, III. Schijnt gewaardigd tot zulk een lot voor „schijnt er
toe waardig gekeurd." — 112. G e e n kennis d r a a g t: van wat? hier ontbreekt noodwendig: hier van, van dezen staat van zaken, van zulk een
onbillijkheid, of iets dergelijks. — 134. Schrank t e: schrank en is
wankelen.
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De mond braakt laster overal,
Bedrog en bittre gal.
Hij neemt vergift van draken
Op zijne tong, die baart verdriet
En smart, bij al wat zij beschiet.
De rijken met hem waken,
Die heimlijk uit zijn lagen past
Dat hij d'onnoozelheid verrast.
Hij vlamt op d'armoede, ieders vloek,
Bespiedt ze uit zijnen hoek,
Gelijk in donkre holen
De wreede leeuw verborgen left.
Hij loert op d'arme onnoozelheid,
Opdat hij, stil gescholen,
Den armen vange, en in zijn net
Mag slepen, daar hem niemand redt.
Dan valt hij den gevangen stijf
Met al zijn macht op 't lijf,
Grijpt toe, en houdt hem onder
De klauwen van zijn tirannij:
Want hij besluit: wie hindert mij?
God keert zich in 't bijzonder
Aan niemands klachten, nochte ziet
Het goed en kwaad, dat hier geschiedt.
0 Heer ! sta op, hef op Uw hand,
En drijf 't geweld in 't zand.
Vergeet ze niet t'ontzetten,
Die, overweldigd, arm en bloot,
Uw hulp behoeven in den nood.
Geweldenaren wetten
Hun boosheid, in der armen smart,
Met dit besluit al stil in 't hart:
Waarom zou God, de hoogste macht,

170

Zich otn der armen klacht

Vergrammen en verstoren?
De Godheid, hooger dan het zwerk
Gezeten, moeit zich met geen werk
Van 's aardrijks ingeboren,
Iv. Wa t zij b e s chic t: wat zij (de tong) met haar zwadder bespuwt. —
143. Past: oplet, loert.
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Noch recht noch onrecht, leeft gerust.
Van 's menschen handel onbewust.
Neen zeker, neen : wel degelijk
Ziet God, der vromen wijk,
Den druk, de zwarigheden
Der kermenden van boven af.
De dwingeland zal zijne straf
Gevoelen hier beneden.
Hij zal uw handen niet ontvlien,
En dan zijn reukeloosheid zien.
Gij zijt der armen toeverlaat,
De vader, voogd en raad
Der ouderlooze weezen.
Och ! breek des ongerechten macht,
Den arm der boozen door Uw kracht;
Men vindt gewis na dezen
In hem geen boosheid, nochte smet,
Hoe scherp men op zijn handel let.
De Heer zal heerschen naar Zijn zin
Alle eeuwen uit en in,
De boozen uit zijn palen
Verdrijven al de wereld door.
Hij weet en luistert met Zijn oor,
Eer zij hun leed verhalen,
De bee der armen en hun smart,
En kent de spraak en tong van 't hart.
Bescherm en handhaaf in haar Recht
De wees, die onder legt,
Zoo veel verschovelingen,
Voor hun verdrukkers. Help ze ras,
Opdat de mensch, slechts stof en asch,
Zich wachte to bespringen
d'Almogendheid van 't Hemelsch hof,
Te sterk voor zulk een brosse stof.

175. L e eft g e r us t: lees, duidelijkheidshalve: en leeft gerust.
197, 199. Luistert.... de bee: luistert vorderde eigenlijk naar achter
zich; doch Vondel voegt wel meer, waar hij twee w. w. bezigt, 't een bedrijvend, 't ander onzijdig, het voorz. weg. Luister t kan ook voor „be205-208. De Vulgata zegt eenvoudig: u t non apponat
luistert" staan.
ultra magnificare se homo super terram.
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DE X. HARPZANG.
In Domino confido.
K zet al mijn betrouwen vast
Op God, als druk mij overlast.
Hoe durft gij, booswicht ! ondertusschen
Nog tot mij zeggen : Volg de musschen
En vlieg uit uw vervolgers oog
Behouden naar een berg omhoog :

I
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Dewij1 de lageleggers nu
Hun bogen spannen tegens u,
De pijlen op hun pezen zetten,
Om alle oprechten te verpletten,
Te treffen zeker en gewis
Uit hunne lage en duisternis.
De boosheid durft, o Heer ! Uw wet,
Die Gij voltrokt, en zonder smet
Ons voorschreeft, uit zijn harte vagen,
En Uwen trouwen dienaar plagen.
0 stout en reukeloos bestaan !
Wat heeft d'onschuldige misdaan ?
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De Godheid, boven wolk en zwerk,
Gezeten in des Hemels kerk,
Op zijnen rechtstoel, driemaal heilig,
Slaat zijn gezicht en oogen veilig
Op d'onderdrukten, staroogt sterk,
En onderzoekt eens ieders werk.
Hij ondervraagt den vromen man,
En 't onrechtvaardige gespan.
d'Alziende let op ieders handel,
Der goeden en der kwaden wandel.
Hij haat zichzelven, al te blind,
Die d'ongerechtigheid bemint.
De Hemel stort, tot 's boozen straf,
Een regenvlaag van strikken af,
En viam en zwavel, vier en vonken.

2. 0 v erlast: bezwaart, benauwt.
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Hem wordt een bittre kelk geschonken
Van bliksem, donder, storm en wind,
Als d'Opperste zijn wraak ontbindt;

Want God bemint het recht gewis,
Gelijk zijn aard rechtvaardig is.
Hij schept behagen in 't rechtmatig,
40En haat het kromme en eigenbatig.
Hij ziet van boven uit zijn rust
d'Oprechten aan met liefde en lust.
DE XI. HARPZANG.
Salvum me fac.
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B Ehod me, o Heer! de Heiligen verminderen,
En spatten uit het lood
Van Uwe wet. De deugd van Adams kinderen
Neemt af, te bros en snood.
Oprechte trouw is heden wijd te zoeken.
Bedrog behoudt het veld.
De logen poogt den naasten te verkloeken.
Het hart is niet gesteld,
Gelijk de snaar der tonge en hare klanken,
Vol valschheid en bedrog.
0 God ! besnoei 's bedriegers tong en ranken,
En zulke stoffers toch !
De stouten, die zich stoffende bedriegen,
En roepen overluid :
Betoom u niet; ontzie u niet te liegen;

34, 35 . Een.... kelk.... van bliksem, donder, enz. klinkt wel wat
al te hyperbolisch. — 39. Re c h t m a ti g: een woord, dat sedert het begin
dezer eeuw zeer in de mode gekomen is, en het vroeger gebezigde gerecht bijna geheel heeft verdrongen. Vondel bezigt het nimmer in dien
zin, en ook hier niet, waar 't voor tegenstelling van he t k r omme (zie
vs. 40) wordt gebezigd en dus niet voor „rechtvaardig" of „gerecht," maar
eenvoudig voor „recht." 't Woord is voor 't overige goed, als gevormd
van recht en ma at; en kan nimmer aangevoerd worden om do elma t i g,
planmatig, stelselmatig en dergelijken te wettigen. — De XI. Harpzang . 2, 3. Spatten uit het lood van uwe wet: deze uitdrukking
wordt in het oorspronkelijke niet gevonden; zij is echter volkomen bijbelsch,
en verstaanbaar bovendien. Al wat uit het lo o d spat, of springt, wijkt
noodzakelijk af van den rechten weg. — 4. T e bros en snood: dit moet
tot Adams kinder en gebracht worden. — 6 en io. B e d r o g: de herhaling van 't zelfde woord is hier noch sierlijk, noch gepast. — 9, io. Hetgeen hier staat dient omgekeerd, en gelezen te worden: „de snaar der tong
is niet gesteld gelijk het hart," of, eenvoudiger: „de tong spreekt anders
dan het hart gevoelt."
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Zet zoo uw palen uit!
Wie is zoo groot, die onzen mond kan toomen?
Wie stelt ons' tonge een maat?
Maar wat zegt God? „Ik zal van boven komen,
Ten troost en toeverlaat
Der hulpelooze en troostelooze harten,
Van zuchten moede en mat,
En voeren hen getrouw, en vrij van smarten,
In een behouden stad."
Gods woorden zijn zoo louter als metalen,
Als zilver, in den gloed
Des viers beproefd, gelouterd zevenmalen,
Getoetst ten overvloed.
Gij, schutsheer der onnoozlen ! zult ons hoeden
Voor dit veraard geslacht.
De snooden staan naar tijdelijke goeden,
Onrustig dag en nacht.
Zij winnen in getal door Uw vermogen;
d'Onnoozelheid ontziet
De machtigen, ter aarde neergebogen,
En beeft voor hun gebied.

DE XII. HARPZANG.
Usque Domine.
Oe lang vergeet Ge mij zoo straf,
En zet me, o God! uit Uw gedachten?
Hoe lange keert Ge op mijne klachten
Uw heilzaam aanschijn van mij af?

H
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Hoe lang, o God! zal ik, verstrooid
Van zinnen, treuren dus ellendig?
Hoe lang zal druk mijn hart inwendig
Doorgaans dus knagen, meer dan ooit?
Hoe lange zal mijn vijand mij
Dus trappen, trotsen, en braveeren?

25. Zoo louter als metalen: hier staat het meerv., om 't rijm, voor
't enkelv., en bovendien moet het woord nog worden opgevat in den zin
van „e d el metaal," gelijk uit de nadere omschrijving in de volgende regels
blijkt. — 1-36. Hier is meer de uitlegging gevolgd, door de exegeten aan 't
slot van dezen Psalm gegeven, dan de tekst zelf. De Vulgata heeft: In
circum impii ambulant. Secundum amplitudinem tuam multiplicasti homines. — De XII Harpzang. 1, 3. Lang — lange: men
lette bier op het bezigen nevens elkander der beide vormen.
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Och! wil Uwe oogen herwaart keeren!
Verhoor mijn bede ! ik leg in lij.
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Verlicht mijne oogen en gezicht,
Eer ik ze luike en 't licht ontbere,
Dat niet mijn vijand triomfeere,
En stoffe : „Ik won 't hem af: hij zwicht !"
Al mijn verdrukkers juichen blij,
Zoo ras ik wankele ten kwade :
Doch 'k heb mijn hoop op Uw genade
Aileen gebouwd, die handhaaft mij.
Mijn hart springt op, als Gij mij redt.
Ik wil U loven met gezangen,
Voor zooveel deugd, van U ontvangen,
'k Heb op mijn harp een wijs gezet.
DE XIII. HARPZANG.
Dixit insipiens in corde.
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d' 0 Nwetende en bedorven rot
Sprak in haar hart : „Daar is geen God,
Die voor de wereld zorge draagt.
Leg af de vrees, die dwazen plaagt,
En volg al wat uw hart behaagt."
Uit dezen stinkpoel rees een pest,
Die 't al bedorf, van oost tot west.
De reukeloozen, onberaft.n
Geweken van de rechte baan,
Den weg der dolinge inneslaan.

12. Ik leg in 1 ij: deze uitdrukking heeft David, die geen zeeman was,
noch tot een zeevarend yolk behoorde, natuurlijk niet gebezigd; doch Vondel
was het gebruiken van termen, aan het zeewezen ontleend, zoo van kindsbeen af gewend, dat hij waarschijnlijk bij het te pas brengen daarvan nauwelijks aan hun oorsprong dacht. — 23. Zooveel d e u g d, van U on tv a n g e n: hier hebben wij wederom deugd in den zin van: „weldaad,
gave, goed." — 24. De vertaling van dezen Harpzang is wederom bijkans
even krachtig en fraai als 't oorspronkelijke, wat daaraan toe te schrijven
is, dat Vondel zich hier aan den tekst gehouden en zich van omschrijvingen
en herhalingem onthouden heeft. — De XIII Harpzang. r. R o t: bende. —
6. Uit dezen stinkpoel: uit welken? uit het hart van de bedorven
r o t of uit dien der verdorvenheid? De tekst, waarvan de eerste drie stanza's
van dezen Harpzang de omschrijving leveren, luidt in de Vulgata eenvoudig
aldus: Dixit insipiens in corde suo: non est Deus. Corruptisunt
et abominabiles facti sunt in studiis suis; non est qui faciat
b o nurn, non est us q u e ad u n urn. — Over 't geheel heeft zich Vondel
hier weder een belangrijke uitbreiding van 't oorspronkelijke veroorloofd,
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Men schimpt, in dees' bedorven lucht,
Met eerbaarheid en deugd en tucht.
Het onkruid wast, en wint vast veld.
Het vruchtbre zaad verstikt en smelt,
Totdat men niet een vrome telt.

20

De Heer zag neer van 's Hemels tin
Op 's menschen werk, op ieders zin
En wit, uit 's Hemels heldren dag,
Of hij nog ddnen Wijzen zag,
Een, die naar God zocht, als men plag.

25

Zij waren al van d'eersten stut
Geweken, altemaal onnut.
Het onkruid wast, en wint vast veld.
Het vruchtbre zaad verstikt en smelt,
Totdat men niet een vrome telt.

30

Hun keel is als een open graf,
De tong bedrieglijk, schalk, en straf.
Hun lippen smeeken, schoon van schijn,
Besmet met adderenvenijn,
Om elk te trekken aan hun Iijn.

35

De mond braakt vloeken overal,
En laster, gift, en bittre gal.
De voeten vliegen, als verwoed,
Verhit van dorst, om menschenbloed
Te storten in hunn' overmoed.

Zij rechten alszins, waar ze gaan,
Bederf en jammernissen aan.
Zij kenden nooit het vredepad,
Noch schrikten, teffens uitgespat,
40Voor God, die ieders misdaad schat.
Och ! wordt dees' goddelooze schaar
Heur gruwelen niet eens gewaar,
23-25. De herhaling der woorden, van vs. 13 —15 voorkomende, is 't oorspronkelijke nagevolgd. — 27. S c h a lk: loos. — 28. Smeek e n: vleien. —
33-35. Van deze voorstelling, aan Rom. III: 15 ontleend, staat niets in den
tekst. Bovendien, waar Paulus spreekt van de voeten der overtreders, die
sn e 1 zijn om bloed te v e r g i e t e n, bezigt hij een elliptische uitdrukking,
die niemand hindert , doch hier levert Vondel, door die nader te omschrijven en van voeten te gewagen, die v e r hit van dorst zijn en m e nschenbloe d willen storten, een onmogelijke voorstelling. — 39. T e ffe n s:
alien te zamen.
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Die mijne kudde dus verteert,
Mijn arme schapen stroopt en scheert,
En dagelijks, als spijs, verteert !

50

Zij riep den naam des Hoogsten niet
Om hulp aan, toen zij, als een riet,
Van vreeze beefde, zonder grond,
En ijdel zich in vreeze vond,
Daar billijk niet te vreezen stond ;

55

Want d'Opperste is rechtvaardig, acht
Geen godloos, maar het vroom geslacht.
Gij, boozen, hebt den raad gesloopt
Des armen, die zich niet verloopt,
En vast op 's Hemels bijstand hoopt.

6o

Wie zal uit Sion Jacobs zaad
Herstellen in behouden staat ?
Het huis van Jacob, Israel
Zal juichen met gezang en spel,
Als God 't gevangen yolk herstell'.
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DE XIV. HARPZANG.
Domine, quis habitat.
Ten Bunt ge, o Godheid ! te verschijnen
Voor 't hooge koor, daar Cherubijnen
De Bondkist dekken met haar schacht?
Wien zal 't gebeuren dag en nacht
Op uwen heilgen berg te rusten,
Het liefste, dat een hart mag lusten ?

W

5

10

Die, niet besmet in zijnen wandel,
En gansch rechtvaardig in zijn handel,
De voeten in Gods schaduw zet,
De klare waarheid spreekt, die met
Zijn harte stemt, en zonder liegen
Zijn tong kan spenen van bedriegen;

48, 49. In deze regels speelt Vondel tweemalen met het woord v r e e z e,
enkel om de stanza te vullen. De Vulgata heeft alleen: illic trepidav Brunt timore, ubi non erat timor. — De XIII. Harpzang. 3. Schacht:
de synekdoche is hier te ongepaster, omdat er sprake is van meer dan een
Cherubijn. — 7-9. Lees: „die niet besmet is," „e n die de voeten," enz. —
1o, I I. Die met z ij n harte stemt voor „die spreekt als hij 't meent.
In deze periode zijn de eenvoudige woorden van den tekst: „wiens hart
waarheid spreekt," tautologisch uitgewerkt. — 12. S p e n e n is onthouden.
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Die, om des naastens heil te stutten,
Zijn schade en schipbreuk poogt te schutten,
Zijne ooren stopt voor 't lasterwoord,
Dat hij tot 's anders nadeel hoort,
Veracht dat ongebonden wezen,
En looft ze, die Gods strengheid vreezen;

20

25

Die geene onwaarheid stout beeedigt,
Noch niemand door bedrog beleedigt,
Noch 's armen vleesch en bloedig zweet
Met woekerende tanden eet,
En nooit 's onnoozlen Recht woft krenken,
Bekoord door gaven en geschenken.
Wie dus kan leven, zonder erg,
Zal eeuwig rusten op Gods berg.
DE XV. HARPZANG.
Conserva me, Domine.

B Ehoeder

5

10

van uwe uitgelezen troepen !
Behoe me voor 't genakende gevaar ;
Want ik niet ruste, in nood U aan te roepen,
Waarop mijn hoop, als op een troostpilaar,
Gebouwd is. 'k Heb uw Godheid aangehangen,
Die, rijk van heil, van mij niet hoeft t'ontvangen.
Dit 's d'oorzaak dat ik d'uitverkoren zonen,
Uw heilig yolk, in 't lang beloofde land,
Hun errefdeel, de hand bood, waar ze wonen,
En holp ze aan rust, en in een vasten stand.
Gij zelf getuigt, hoe ik voor Uw genooten
In 't openbaar mijn hart heb uitgegoten.
Maar toen ze na verzwakten in hun ijver,
Verlieten ze U, hun toeverIaat en lot.

1 4. Zijn: versta diens. — IT Dat ongebonden wezen: 't voorz.dat
zou hier doen denken, dat dit vers van 't geen voorafgaat afhing, wat echter
geenszins het geval is. Ad nihilum deductus est in conspectu ejus
malignus, heeft de Vulgata. — 19. Die geene onwaarheid stout
b e e e dig t: deze uitdrukking is zwakker dan die van 't oorspronkelijke, welke
medebrengt: die een eed gestand doet, ook tot zijn eigen schade. — De XV.
Harpzang. 7-12. Deze regels zijn een paraphrases van wat David zegt, dat
de Heer hem behagen deed scheppen in de edelsten des lands. Wellicht
dacht Vondel daarbij, vooral bij 't schrijven der laatste twee regels, aan den
wakkeren strijd, door hem voor zijn Kerk gevoerd. — 13. N a: daarna,
naderhand.
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Afgoderij wint veld door haren drijver,
Elk volgt zijn droom, en dient zijn eigen God,
Totdat ze in 't eind en spade naar hem spoeden,
God kennen voor den oorsprong aller goeden.
Ik wil geenszins, ten smaad van uw geboden,
Den offerdisch des Afgodists bekleen,
Mijn lippen aan den bloedkelk van zijn Goden
Noch offerbloed besmetten; neen, o neen,
Ik wil geenszins die gruwelen verbloemen,
Noch hunnen naam gewaardigen te noemen.
'K verwacht van God mijn erflot na dit strijden;
De rijke loon des kelks van mijn verdriet
En zwarigheen en overbitter lijden,
Verwacht ik van het oog, dat alles ziet.
Gij zult me, o Heer! en niemand zal 't beletten,
In 't wettig erf, mij toebeschoren, zetten.
Het beste lot is mij ten deel' gevallen,
Mijn erfdeel munt in alle loten uit:
Dies loof ik God, wiens gunst mij boven alien
Gezegend heeft. Hij steef mijn raadsbeluit
Met kennisse en verstand, om recht te mikken,
En 't hoogste lot voorzichtig uit te pikken.

Hij prikkelde mijn hart en mijn gedachten
Inwendig, spa, tot midden in den nacht.
'k Had Hem alleen voor oogen, onder 't wachten
40Op Zijn genade en goedheid; want Zijn macht
Mij handhaafde, opdat ramp noch ongelukken
Gods dienaar van zijn wacht en schildwacht rukken.

45
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Dit's d'oorzaak, dat de blijdschap in mijn harte
Niet schuilen kan, maar uitberst op de tong,
Die huppelt na het uitstaan van de smarte;
En schoon de Dood mijn sterflijkheid besprong,
Mijn lichaam zal Been worm in d'aarde spijzen,
Maar sluimeren met hope van verrijzen:
Want Gij, o God! zult nimmermeer gedoogen
Dat mijne ziel in helsche duisternis
Gedompeld blijft, noch 't lichaam, uit elks oogen
In 't graf verrott'; het lichaam, dat U is

42. Rukken: de taal vorderde hier rukten of zouden rukken.
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Geheiligd, zal noch kan, na 't bitter sterven,
Geenszins vergaan, verrotten, noch bederven.

55

6o

Gij leert me klaar de baan des levens kennen,
De baan naar God, en Gods onsterflijkheid;
Bestraal me met Uw blijdschap, onder 't rennen,
Die neerstraalt van Uw aanschijns Majesteit.
Uw rechte hand begaaft, na deze ellende,
Den hopenden met blijdschap, zonder ende.
DE XVI. HARPZANG,
Exaudi, Domine, Justitiam.

5

I0

I5

0 billijk en rechtvaardig rechtgespan!
Gewaardig toch te hooren
Mijn goede zaak, en gun den vromen man
Zijn klachte voor Uwe ooren
t'Ontvouwen; neig Uwe ooren naar mijn bee,
En lippen, met geen logen
Noch schoonen schijn van recht verbloemd, waarmee
De vierschaar wordt bedrogen.
Aartsrechter, vel het vonnis met Uw mond,
En sla Uw oog beneden
Naar mijnen eisch, op billijkheid gegrond
En onvermomde reden.
Gij hebt mijn hart door 't vier des druks beproefd,
En onderzocht bij duister,
En vondt geen smet, noch schuld, die onschuld hoeft,
Of wijd gehaalden luister.

54. Vergaan, verrotten, noch bederven: dit klinkt vrij pleonastisch, te meer, dewijl er reeds vs. 52 van v er rotten gesproken was. De
regel laat zich echter verdedigen, wanneer men er een climax in ziet en
dan leest: „geenszins t e n i e t g a a n, v erro t t e n, noch zelfs bederven." —
57. Onder 't rennen: onder 't opvaren ten hemel (?). — 59. B e ga aft:
dit woord, tegenwoordig alleen nog slechts als veH. deelw. gebruikt, was
vroeger zeer in zwang. — De XVI. Harpzang. i. R e c h t g e s p a n: rechterstoel, van waar het r e c h t, de vierschaar, g e s p an n en wordt. — 1o. S la
u w oog be n e d en: Vondel bezigt meer 't eenvoudige b en e d en zonder
er naar bij te voegen, wanneer de rest van den zin de meening duidelijk
genoeg maakt. Zoo bijv. hebben wij in Salmoneus vs. 173o gelezen:
De Godheid komt beneen
Gedonderd uit een wolk.

15, i6. Geen.... schuld, die onschuld hoeft, of wijd gehaalden
luister: dat is: geen schuldige, die noodig heeft zich met vergezochten
glimp van redenen te verschoonen.

ZONING DAVIDS HARPZANGEN.

20

25

30

35

40

45

50

55

193

De daad bestemt den wil, de mond het hart.
Ik hield de steile wegen
Van Uwe wet, in tegenspoed en smart,
En riep, somtijds verlegen,
Met mijne flauwte en onvermogen : „Heer!
Versterk me op uwe paden;
Bevestig toch mijn treden meer en meer,
Opdat ze van Uw raden
En heilig spoor niet glijen onverhoeds !"
Ik hiel met mijn gebeden
En roepen aan, gedurig met meer moeds,
Dewijl Gij van beneden
Gewoon zijt mij te hooren. Oppermacht!
Neig d'ooren naar mijn smeeken,
En hoor mijn stem en droeve jammerklacht.
Vertoon een wonderteeken
Van Uw genade en barremhartigheid
In mij, dat alle staten
Van menschen zien, wat heil Gij hun bereidt,
Die zich op U verlaten.
Bescherm mij, als den appel van Uw oog,
Voor deze tegenstrijders
Van 's hemels macht, uit 's hemels troon omhoog.
Beschut me voor benijders,
In schaduw van Uw vleuglen, voor 't gezicht
Der vloeken, die mij drukken.
Mijn vijanden beleegren mij heel dicht.
Mijn ramp en ongelukken
Vermurwen hen zoo luttel, dat ze 't hart
Voor mijne klachten sluiten,
Hun trotschheid mij met schimp en -vvrevel tart.
Zij houden mij van buiten
Rondom bezet, en slaan hunne oogen neer
Alleen op aardsche zaken,
En dreigen mij, gedurig meer en meer,
Bedektelijk te raken :
Gelijk een leeuw, die grimmig vlamt op buit,
Als 't jonk van een leeuwinne,
In 't nest gespeend, al stil en heimlijk uit
Zijn hol ziet, dol van zinne,
En heet op roof. Ontwaak, Bescherremheer!
Verras hem in zijn lage,

28, 29. Van b e n e d en.... mij te ho or en: ook bier wederom zou men
allicht zeggen : neen, van boven hoort God naar de smeekingen ; maar
de bedoeling is, dewijl gij gewoon zijt, mij te hooren, van b ene den tot
u roepende.
VONDEL VII.
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En ruk hem fluks met kracht ter aarde neer.
Ontsla mij van dees' plage !
Ontruk zijn hand den schicht met Uwen arm,
Eer wij getroffen sneven.
0 Rechter ! schei den goddeloozen zwarm,
En die op d'aarde leven,
Van weinigen, die hier, gedrukt en bang,
Voor wreveligen duchten,
Die hier volop gemest, hun leven lang,
Gedijen bij de vruchten
Der aarde, en 't zaad verborgen in den buik
Der akkeren. Zij brassen,
En koestren slechts het lichaam door misbruik
Van overvloed. Zij wassen
In afkomste aan, verzaad van weelde en lust,
En laten aan hunne erven
Het overschot, dat geen begeerten bluscht,
En niemand volgt in 't sterven.
Maar ik, o Heer ! verzaad van Uwen eisch
Te houden en Uw rechten,
Zal eindlijk U in 't hemelsche paleis,
Aanschouwen met Uw knechten ;
Daar zal Uwe eer en glans en heerlijkheid,
Bedekt met geen gordijnen,
Mijn geest verzaän, wanneer Uw Majesteit
Den vromen zal verschijnen.

DE XVII. HARPZANG.
Diligam te, Domine.
Lvoende God, en Heer van alle Heeren !
U wil ik al mijn leven dienen, eeren,
En minnen ; want gij zijt mijn kracht en borg,
Mijn toevlucht, mijn verlosser, troost en zorg.
Ik zal op God, als op mijn noodhulp, hopen.
Mijn Schutsheer ! als de stormers op mij loopen,

A

5

76. Een Horatiaansche regel, die in den zin niet te pas komt; want het
nalaten van schatten aan een tairijk kroost wordt hier juist als eene der
meest begeerlijke zaken voorgesteld. — Voor 't overige loopt deze Harpzang vloeiender en is minder met herhalingen overladen dan de onmiddellijk voorgaanden. — De XVII. Harpzang. 4. Tr o o s t en zorg voor „Vertrooster" en „Verzorger." — 6. Als de stormers op m ij loopen: allesbehalve sierlijke uitdrukking, en 't o p mij loopen voor o p m ij a a nlo open maakt haar onzuiver bovendien.
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Dan keer ik hen op U, mijn horen, af!
Die mij verlost, bevrijdt en hoedt voor straf;
Dies wil ik U aanbidden, eeren, loven,
Zoo raak ik al mijn vijanden te boven.
De strikken van d'afgrijselijken Dood
Belaagden mij, de helsche boosheid schoot,
Gelijk een stroom en waterval van sluizen,
Ter rotse af, naar de laagte neer komt bruisen,
Met kracht op mij, die, teeder en ontsteld,
Niet opmocht, noch kon staan voor dit geweld.
De rampen van d'afgrijselijke helle
Belaagden mij, vervarelijk en felle.
De strikken van d'afgrijselijken Dood
Verrasten mij, die aankwam naakt en bloot.
In zulk een angst, bestormd van 's vijands troepen,
Begon ik God, mijn noodhulp, aan te roepen.
Ik riep Hem aan, zoo luid men roepen kon;
Mijn noodklacht drong, door 't zwerk en boven zon,
Den Hemel in, en klonk in 't koor der koren,
Gods heiligdom, in Zijn scherpluistrende ooren.
Mijn jammerklacht drong door, van boog in boog,
Daar God zich zette in zijnen troon omhoog.
Op 't schudden van Gods hoofd in 't ander leven,
Begon al d'aarde in 't ronde bang te beven,
Te schudden, en te siddren uit ontzag,

7. Op u, mijn horen: de tekst spreekt van cornu salutis, een
hoorn der behoudenis, des heils. Vondel speelt met het woord en maakt er
een krijgswapen van. — 8. En hoedt voor s t r a f: er is in den tekst geen
sprake van str a f. 't Woord staat hier bloot om 't rijm, in de plaats van
„leed, ongeval" of iets dergelijks, dat de zin zou medebrengen. — 9, io. De
tegenstelling, die in 't oorspronkelijke voorkomt: in v o c a b o Deum et a b
inimi cis salvus er o, of, krachtiger nog, met het praeter.: „ik riep den
Heer aan en werd verlost," gaat hier geheel verloren. — 13, 54. Hyperbolisch genoeg voor 't eenvoudige tor r en t es iniquitatis. — i8. F elle:
dit zou voor een adj. kunnen gehouden worden; doch dan moest er ook
staan: vervar el ij k e; evenals elders 1 ang e voor 1 a n g, is hier ook het
adv. fel met de stomme e verlengd. — 24. Door 't zwerk en boven
z o n: hier ware een van beiden verkieslijker geweest: door zwerk e n
boven zon of door 't zwerk en boven de zon. — 28. Daar God
zich z e t t e: daar God gezeten is. De uitdrukking is vrij ongelukkig en
zou den onnadenkenden lezer allicht in den waan brengen, dat God zich,
op Davids jammerklacht, in zijn troon zette. — 29. In 't ander leven,
voor het h eiligdom God s, waarvan in het vorige couplet gesproken is.
Te zeggen dat God zijn hoofd schudt in 't ander leven, is, wel
beschouwd, wartaal, en meent men er mede de plaats, waar men eenmaal
een ander 1 e v en hoopt te genieten, dan is de schakel van denkbeelden,
welken men doorloopen moet om tot die benaming te komen, te lang om
het gebruik daarvan te wettigen, te lang om geduld te worden.
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De grondvest van 't gebergte, slag op slag,
Te dreunen en te daavren, tot een teeken
Dat d'Opperste vergramd was en ontsteken
Op d'aarde omlaag, en 't steigrende gebergt,
Urn 't snoode yolk, dat God door boosheid tergt.
Hij snoof een rook ten neuze uit in 't vergrammen.
Zijn aangezicht ontstak en stond in vlammen,
En in een brand van kolen, rood van gloed.
Dus zette hij verbolgen zijnen voet
In een karos van wolken, om te dalen
Van boven neer uit zijne gouden zalen.
Een nevel zweefde om zijne voeten heen,
En schaduwde zijn goddelijke treen.
De Cherubijns, terwijl hij zat geklommen,
Zoo hoog in top, voor zijnen wagen glommen.
Hij vloog en voer verbolgen en gezwind;
Hij zweefde en vloog op vleugels van den wind,
Gespannen in 't gareel voor Zijnen wagen.
Hij school bedekt in duisternisse en vlagen.
't Gehemelt van Zijn wagen, als Hij rent,
Is eene wolk, een waterwolk Zijn tent.
Een donkre wolk bedekt Hem onder 't varen.
Voor Zijnen glans en schriklijk aanzicht baren
En bersten wolk en dichten nevel uit
Met bliksemen en hagel en geluid
Van donderslag en wederlicht naar onder.
De Godheid laat zich hooren in den donder,
Van boven uit den hemel en de lucht.
De Hoogste laat zich hooren in 't gerucht
Van hagelsteen, in wederlicht en vonken.
De bliksemstraal wordt naar beneen geklonken,
Gelijk een pijl, met d'allersterkste hand.
Aldus verstrooit hij over 't gansche land
Zijn vijanden, en weerlicht op de bergen,
En schrikt ze met zijn onweer, die hem tergen;
Dan openbaart zich d'oorsprong van de bron
En ader, daar geen oogstraal zinken kon.

40 -49 . Fraaie regels, en den vertaler der classieke schrijvers waardig;
maar toch ontbreekt er de Oostersche gloed aan en missen zij den eenvoud,
die juist het oorspronkelijke hier zoo krachtig maakt. — 44. S c ha d u w de
voor be- of o v ersc haduw de; doch min juist: sc ha duw en is „schaduw
aanbrengen," ombrer; beschaduwen is ombrager, couvrir d'ombres. — 47. Hij vloog en voer: beter, om den climax: hij voer en
vloog; het oorspr. heeft ook: adscendit super cherubim et volavit. —
66. En schrikt z e: en verschrikt ze. — 68. Zinken: peilen, wat woorden
eener beteekenis zijn.

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

197

Wij zien den grond des aardboOms met onze oogen,
Wanneer Ge, o God, o Almacht ! uit den hoogen
Het element begrauwt, en snel verbaasd
En bulderende een bui van gramschap blaast.
Hij reikte mij de hand in dees' gevaren,
En redde en trok me uit grondelooze baren
En wateren en diepten, daar ik zonk.
75
Hij redde mij bijtijds, eer ik verdronk,
Uit 's vijands macht; Gods dienaar, al te machtig,
Ontsloeg me van mijn haters, die te krachtig
Braveerden met eene uitgelaten ziel,
Toen ik te zwak en onvermogend viel.
8o
Zij randden mij in 't bitterst van mijn lijden
Baldadig aan. De Hoogste holp me strijden,
En zette mij op 't vrije en vlakke veld,
In veiligheid en d'eerste rust hersteld,
Naar 's hemels wil en opperste behagen,
85
Uit liefde en gunst, zijn dienaar toegedragen.
De hemel, die een billijk oordeel velt,
Naar elks verdienste, en goed en kwaad vergeldt,
Zal mij gewis vergelden naar mijn werken,
90Geregeld naar de voorgeschreven perken
Van Zijne wet; dewijl ik mijne ziel
En hart en hand van smetten zuiver hiel;
Dewijl ik paste aandachtelijk te treden
Op 't zuiver spoor van Zijne wet en zeden,
En niets bestond, dat naar godloosheid helt,
95
Bespieglende Zijn wil, mij voorgesteld,
Zijn rechten uit liet schijnen in mijn handel,
Gansch smetteloos hem diende in woord en wandel,
En speende mij van onrecht en het kwaad.
100
De Heer wil mij beloonen naar mijn daad,
En mij met recht vergelden naar mijn werken,
Geregeld naar de voorgeschreven perken
Van Zijne wet; dewijl ik mijne ziel
En hart en hand van smetten zuiver hiel,
70

69-72. Versta: de bodem onder de wateren wordt zichtbaar, wanneer Gij
deze wegblaast in uw gramschap. — 71. B e g r a u w t: heftig beknort, door
gebulder vervaard maakt, incupa t, zooals ook de Vulgata heeft. — 77. A 1
te machtig: ouderwetsch, voor zeer machtig. — 77-80. T e machtig —
te krachtig — te z w a k: dat herhaalde t e, 't welk omtrent dezelfde versterkende beteekenis heeft als het z o o in de verzen van Tollens, doet hier
geen gelukkige uitwerking. — 83, 84. Omschrijving van het Lat. eduxit
m e in la tit udine m, hij voerde mij uit in de ruimte. — 94. Z e den: hier
voor ritu s. — IoI. En m ij met r e c h t, enz.: hier wordt bijna woordelijk
herhaald wat vroeger gezegd is. Eene gelijke herhaling vinden wij in den
St.-B. (Ps. 18) vs. 21 en 25.
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En wandelde, als voor d'alaanschouwende oogen,
Door mommerij noch veinzerij bedrogen.
Wie heiliglijk zich regelt naar Uw wet,
Dien handelt Gij ook heilig, zonder smet.
Wie niemand kwetst, beleedigt, nog beschadigt,
1 10
Die wordt van God verschoond en trouw verdadigd.
Den zuivren en eenvoudigen ontmoet
Gij zuiver en oprecht ; weerspannig bloed,
Den schalken en bedriegren en verkeerden,
Verleert Gij al de treken, die zij leerden.
115
Wie zich verkeerd bij zijnen naasten droeg,
Betaalt Gij met de munte, die hij sloeg ;
Want Gij verheft ootmoedigen en blooden,
Behoudt ze en redt ze uit hun gevaar en nooden,
Verneért ze, die hoovaardig henegaan,
120
En stout hun oog en winkbrauw opwaart slaan.
Gij onderhoudt mijn licht in aardsche dampen.
0 God ! volhard in duisternisse en rampen
En jammer, mij te lichten met Uw licht.
Voor Uwe kracht, die voor geen heiren zwicht,
125
Geen lokaas van bekoringen kan duren.
Ik spring met God ook over 's vijands muren.
De wegen van den Allerhoogsten zijn
Geenszins besmet met valschen glimp en schijn.
Zijn zetrede is zoo zuiver, en te loven,
130
Als louter goud, gelouterd in den oven,
En Hij beschut, als met een beukelaar,
Wie Hem betrouwt in 't barnen van gevaar;
Want waar is toch, o afgodiste blinden !
105. Alaanschouwende: variatie op alziende, en toch niet hetzelfde: dit laatste geeft het vermogen, het andere de daad te kennen. —
Io8. Dien han delt gij ook he ilig: versta: met dien handelt gij ook
als met een heilige. Han d e 1 en, dat thans zelden anders dan onz. gebruikt
wordt, werd bij onze vroegere schrijvers bedr. gebezigd, en te recht.
KILIAEN geeft het samengestelde b eh a n d el e n, dat het oudere en betere
woord verdrong, niet op, en het gebruik, dat in dezen de overhand verkreeg boven de zuivere spraak, liet handelen alleen de beteekenis van
„handeldrijven" of van „onderhandelen." — 109. B esc ha d i g t: schade berokkent, of, overdrachtelijk, leed veroorzaakt. 't Woord wordt thans alleen
maar gebezigd als 't een zaak, geen persoon, geldt. — i i 1. Ontmoet: bejegent. — 119. Hen e g a an: dit woord, wanneer het met een ander w.woord
verbonden is, heeft niet de bloote beteekenis van „weggaan, vertrekken,"
maar heeft doorgaans een versterkende kracht aan hetgeen volgt, waarbij
zelfs het eigenlijke denkbeeld van gaan meermalen komt te vervallen. —
125. Deze regel is een stoplap, waartoe de tekst geen aanleiding geeft, en
die den zin hier betreft. — 129. Z ij n z e t r e d e: met z e tr e de verstaat
Vondel inzetting, wet, Gesetze.-133.Afgodiste blinden:deuitgang
ist of istisc h geeft deelneming aan een godsdienstige sekte te kennen; zoo:
„de Janseniste kerk, een Meniste leeraar, een Calvinistische preek."
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Waar is een God behalve Hem te vinden,
Die boven heerscht in 't onverwonnen slot?
Waar is een God zoo groot, als Jakobs God?
Dezelve God omgordde mij rechtschapen
Met macht en moed, als met een scheutvrij wapen,
En onderhiel mijn leven, zonder vlek
Van lasteren en lasterlijk gebrek.
140
Hij sterkte in nood en zorgelijke smarten
De zenuw van mijn beenen, snel als harten,
En hoip me snel opsteigren berg en rots,
Mijn vijand en vervolgeren ten trots.
Hij steef mijn hand en zenuwen in 't vechten,
1 45
En gaf mijn arm, om wonder uit te rechten,
Een kracht, zoo sterk als een metalen boog,
Handhaafde mij geweldig van omhoog
Met Zijne hand en goddelijk vermogen,
Waardoor ik ben zoo hoog in top getogen.
150
Uw tucht beschaaft al mijne oneffenheén.
Uw scherpe tucht besnoeit mijn hart alleen.
Gij wakkert en bestiert mijn forsche treden,
Zoodat ze niet bezwijken in hun schreden.
Ik zit met kracht mijn haters op den hiel,
155
En grijp ze, en keer niet eer ik hen verniel'.
'k Verplet hun heir, bier baat geen tegenwroeten,
Zij sneuvelen en storten voor mijn voeten.
Gij gordt mij met standvastigheid en moed,
En zet bedekt mijn vijanden den voet,
16o
Zoodat ze, in 't zand gestruikeld, deerlijk zuchten,
Alle andren mij den rugge bién, en vluchten,
Verstrooid op 't veld, al wat mij vloekt en haat.
Zij riepen God toen aan in droeven staat;
Maar God ontzei hun noodklacht aan te hooren,
i65
1 40. Laster en en last e r l ij k g e b r e k: beide uitdrukkingen worden
hier in dezelfde beteekenis, en wel in die, waarin zij meermalen bij Vondel
voorkomen, n. I. van „ondeugd," genomen. — 141-144. De woorden van den
tekst : hij maakte mijn voeten aan die der hinden gelijk en stelde mij op
de hooge plaatse, zijn bier vrij verward teruggegeven. — 147. Zoo sterk
als een metalen boog: zoo heeft de Vulgata. De St.-B. vertaalt: zoo
dat een stalen boog met mijne armen verbroken is. — 16o. En zet ....
den v o e t: 't zelfde als: licht den voet. — 165, 166. Maar God ontzei
hun noodklacht aan te hooren, noch hoip ze niet, noch had
hier toe geene o or e n: zooals er nu staat, zou, volgens de tegenwoordige taalregels, God hen w e 1 geholpen en w e 1 naar hunne klachten geluisterd hebben. Maar men herinnere zich, dat de dubbele ontkentenis nog
in Vondels dagen niet, gelijk nu, voor bevestiging gold; terwijl, wat hier
't gebruik van noch op zichzelf betreft, hij dit waarschijnlijk noodig achtte
in verband met het voorafgaande o n t z el', waarin o n t mede eene ontkentenis uitdrukt.
135
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Noch holp ze niet, noch had hiertoe geene ooren.
'k Zal 't overschot verpletteren, als stof
Voor wind verstuift. Ik zal het godloos hof,
Als slijk op straat, nog vagen uit elks oogen.
170
Gij zult me voor 's yolks laster uit meedoogen
Verdadigen, en stellen te gelijk
Op mijnen troon, ten Vorst, tot hoofd van 't Rijk.
Het Heidendom, en d'onbesneden bende,
Een yolk, dat ik nooit voor d'onzen kende,
1 75
Heeft mij gediend en hoorende uit de Faam
Mijn opgang, heeft mijn uitgebreiden naam
Ontzien, en voort mijn wetten aangenomen:
Mijn zonen, de voorheen godvruchte vromen,
Verloochenden, van 's Hemels wet vervremd,
180
Mijn naam en wet, dus lang bij hen bestemd :
Mijn zonen, dus vervreemd en aan 't verbasteren,
Ontzien zich niet mijn naam en wet te lasteren,
En hinken, al bezoedeld en besmet,
Op 't rechte spoor der aangenomen wet.
185
Nog leeft mijn God, gezegend en te prijzen.
'k Zal d'oorzaak van mijn heil op mijne wijzen
En snarespel verheffen, als mijn stut,
De Godheid, die mij voorstaat en beschut,
De volken leert voor mijnen schepter knielen,
190
Den Heiland, die voor 't schenden en vernielen
Der hateren mij handhaaft en beschermt,
En uit gera zich over mij ontfermt.
Gij zult me, o God, verheffen, als Uw eigen,
Ten trots van al die Uw gezalfden dreigen,
195
En mij ontslaan van onrecht en geweld;
Dan zal mijn keel en harp, op maat gesteld,
Uw grooten naam, in 't midden van de volken,
Verheffen aan den hemel en de wolken.
Gij zegent en verheerlijkt Jesses zoon,
Den Koning, Uw gezalfden, op den troon
200
Door Uw genade, en levert stof te zingen
Aan David en zijne erfnakomelingen,
Eeuw in, eeuw uit, bevestigd en bekend,
Zoo lang de zon om 's werelds ronde rent.
168. Het go dloos ho f: er wordt noch in de Vulgata, noch in den
oorspr. tekst, van eenig h o f gesproken , er staat eenvoudig: ik ruimde
hem weg als straatslijk. — 183, 184. En hink en.... op 't rechte
spoor der aangenomen wet: dit is bij de eerste lezing onverstaanbaar. Vondel wil zeggen : „zij weten het rechte pad, dat der aangenomen
(d. i. : der goddelijke) wet, niet te houden." De Vulgata heeft eenvoudig
claudicaverunt a semitis suis. — 193. Als Uw eigen: als Uw
eigendom. De woorden staan echter niet in den tekst.

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

201

DE XVIII. HARPZANG.

Cceli enarrant gloriam.
E hemelen ontvouwen
Gods eer en heerlijkheid;
De hemelsche gebouwen
Gods macht en majesteit
Elk melden in zijn werken,
Elk roepen te gemoet :
0 menschen ! leert hier merken
Dat d'Almacht, wijs en goed,
Verborgen voor uwe oogen,
Zich zichtbaar openbaart,
U optrekt hemelwaart
Naar zijn starlichte bogen.
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Dit wordt u aangewezen,
Verkondigd dag op dag.
Dit wordt u aangeprezen,
Van nacht tot nacht, als 't plag.
Men kent geen tong noch talen,
Noch yolk, daar 't hoog gesticht
Dit nalaat te verhalen,
Verstomd in zijnen plicht.
Dees' stem klinkt door al d'aarde,
Alom befaamd, bekend ;
Dit klinkt aan 's werelds end,
Waar 't licht de lucht verklaarde.
De Godheid stelde boven
Het allerschoonste schoon,
De zon, in 't opgeschoven
Rijk pauweljoen, zijn troon :
Daar komt zij, aangenamer

16. A Is 't plag: ongelukkige rijmlap zonder beteekenis. — 20. Verstomd in zijn en plicht: ook deze regel is een bloot aanvulsel. Om den
zin te verstaan, moet men nu lezen: daar het hooge gesticht (het uitspansel) zoo verre zijn plicht zou vergeten, dat het naliet, dit te verhalen.
-2.
B e fa a m d: hier in goeden zin, voor: wijd vermeld door de faam. —
24. Waar 't licht de lucht verklaarde voor: waar't licht scheen, doch
't moest v e r k la a r d zijn, om 't voorafgaande klinkt, dat in praes. staat,
of wel er moest o oit, of iets dergelijks bijgevoegd zijn: w a a r 't li c h t
ooit de lucht verklaarde. — 28. Pauweljoen: evenals 't Lat. pavo
bij ons pa u w luidt, zoo wordt ook regelmatig van p a vi i i o, pauw elj o en
gemaakt.
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Dan eenig bruidegom
Uit zijne bruiloftskamer,
Met glans te voorschijn, om,
Gelijk een bergreus, rustig
Te rennen op haar baan,
Uit d'oostkim westwaart aan,
Heel onvermoeid en lustig.

Zij loopt haar baan ten ende.
Men vindt noch yolk, noch Rijk,
Die niet haar klaarheid kende,
40Haar hitte te gelijk
Niet voelde, of kon ontduiken :
Nog zet dit wonderwerk,
Voor die Gods wet gebruiken,
Geen goddelijker merk
Als 's hemels wil en waarheid,
45
Zoo zuiver en zoo net
Verkondigd in zijn wet,
Die neérstraalt uit Gods klaarheid.
50

55

Zij kan de lusten toomen,
Herscheppen hart en geest;
Zij tuigt getrouw den vromen
Hoe God wil zijn gevreesd.
Zij koestert zuigelingen
Met wijsheid als met melk.
Gods recht en regel dwingen
Tot recht en reeglen elk ;
Verheugen het geweten.
Gods tafelwet is klaar,

33. E en b ergr e us: volgens de Vulgata, die hier gigas heeft. De St.Bijbel heeft held. — 38 741. Ook hier bestaat er verschil tusschen de Vulgata en den St.-B. Bij de eerste leest men: n e c est q u i se abscondat
a calor e ejus: de tweede heeft: „en niets is verborgen voor hare hitte."
42-45 . Niet zeer duidelijk en zelfs geheel niet teruggevende wat de Vulgata
zegt: lex domini immaculata convertens animas. — 49. Zij: t. w.
de wet. — 53, 54. Zuigelinge n— m el k: de Vulgata spreekt wel van
parvuli, de St.-B. van slechten, „onnoozelen;" maar van zuigelingen
en m elk is bij geen van beiden sprake. — 57. He t g e w e ten: neen: „het
har t." Een „verheugd g e w et en" is een uitdrukking, die zelfs om den wille
van 't rijm niet verschoond mag worden. 58. Gods tafelw e t: t a felw et staat hier voor: „de w e t, op twee tafe len beschreven." De samenstelling van 't woord zou echter, volgens ons taaleigen, een andere beteekenis medebrengen. Een t a fe lwe t is een wet, geschreven om te regelen
wat tot de tafel betrekking heeft, gelijk een j a chtwet de voorschriften
behelst betreffende de j a c h t, een belastingw e t, betreffende de b elasting en, enz., enz.
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En licht ze toe, die naar
In schaduw zijn gezeten.
Gods wet leert ieder veilig
Hem vreezen, en Zijn roe;
Een vrees, die, nut en heilig,
Ons loont en kroont, nooit moe
Van zeegnen en vergelden
Alle eeuwen in en uit.
Gods wil en wetten velden
Nooit vonnis, noch besluit,
Dat valsch was, maar eenaardig
Met Gods natuur en God,
Bewijst dat zijn gebod
Oprecht is en rechtvaardig.
Geen goud, geene eedle steenen
Zijn zoo bekorelijk,
Wat stralen uit hun schenen
Als Gods geboden, rijk
En dierbaar uit hun wezen.
De honig in den mond,
En raten, uitgelezen
Op eenen morgenstond,
Den smaak zoo niet bejegenen;
Uw dienaar slaat ze gd,
En spoort in 't gaslaan na
Hoe rijklijk zij hem zegenen.
Maar wie kan zijne feilen
Begrijpen? Wat vernuft
Kan 's harten afgrond peilen,

61. Veili g: dit rijmwoord is hier niet alleen overtollig, maar zelfs eenigszins in tegenspraak met hetgeen volgt. Men kan toch moeilijk te gelijk leeren Gods r o e d e te vreezen en er v eilig voor te zijn. — 67-72. Deze zin
loopt niet rond en laat zich beter begrijpen dan ontleden. Men leze: „Gods
wil en wetten velden nooit vonnis of besluit, dat verkeerd was: maar h e t
was altij d overeenstemmende met God en zijne natuur, en d a a r door
b e w ij z e n d e, dat zijn gebod oprecht en rechtvaardig is. — 6g. Eenaardig: van een en dezelfde of gelijke geaardheid. — 74. B ek or elijk: de tusschenvoeging der e brengt hier den klemtoon van k o or, waar hij bij behoort, over op lij k, dat toonloos behoort te zijn en verlamt daardoor en het
woord en het vers. — 75. S c h e n e n: beter s c h ij n en. Zie de aanmerking
op vs. 24. — 80. Op eenen m o r genstond: hinkende en geheel te onpas
hier aangebrachte regel. Moet hier de uitdrukking versterkt worden door
de bijzonderheid, dat de honig juist 's ochtends (op de nuchtere maag?) gebruikt wordt? — 82. SI aat ze g a: ze slaat hier op Gods g e b o den.
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Zoo 't brein des menschen suft?
0, Hartekenner! reinig
Mijn onbekend gebrek,
Het zij dan groot of weinig,
Behoe me voor de vlek
Van vreemde en onbesneden,
En hun genootschap toch,
Vol dwalinge en bedrog,
En strijdig tegens reden.
Zoo lang ze op mij niet winnen,
Ik hen noch volg, noch hoor,
Blijft mijn gemoed van binnen
Gezuiverd, na als voor.
Ik wisch hun lasterplagen
Zorgvuldig of van mij.
Mijn spraak zal U behagen,
En mijn bespiegling, vrij
Van scheemren, U gevallen,
Mijn noodhulp, eenig lot,
Verlosser, goede God!
En hoogste lot van alien.
DE XIX. HARPZANG.
Exaudiat to Dominus.

E Heer verhoore u onder 't juk
Der zwarigheen. De naam
Van Jacobs Godheid zij in druk,
Wat vijand u ook praam',
Uw scheutvrij wapen, staf, en stut.
Hij zende u bijstand toe
Van 't heiligdom en Arons hut,
Bescherme u met zijn roe,
Uit Sion, zijn gewijde rots.
Hij zij gedachtig aan
Uwe offerhande en eer, voor Gods
Altaren, onderdaan
Hem opgedragen, en de rook
Van uw brandoffer vaar',
Met eenen aangenamen smook
En vlam, van 't vette altaar,
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ioi. L ast erpla gen: besmettende ondeugden. — 104, 105. Mijn b espiegeling, vrij van scheemren: lees eenvoudig: de overdenking mijns
harten, meditatio cordis.
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Ten hemel, daar Gij heerscht en zit.
Hij schenke u in uw smart
Dat gij beschiet het zuiver wit
20
Van uw godvruchtig hart.
Hij geve u wat gij raadzaam schat.
Wij zullen, na den val
Van 's vijands macht, op 't veld gespat,
Met blij triomfgeschal
25
God loven, die hun heir vertrad.
De Heer verleene u al
Het heil, waarom uw ijver bad,
En namaals bidden zal.
Nu weet ik, van omhoog verlicht,
30
Dat d'Opperste, aan de bee
Van zijn Gezalfden dier verplicht,
En aan deze offerstee,
Hem zal verleenen al wat dient
Tot zijn behoudenis.
Hij zal hem, als Gods trouwe vriend,
35
Genadig en gewis
Verhooren, van den heilgen boog
Des hemels, en Hem vast,
Door Zijnen arrem van omhoog
40En almacht, tegens last
Bevestigen op Zijnen stoel.
Dat andren hunnen troost,
In 't midden van dit aardsch gewoel,
Vrij zetten, west en oost,
Op oorlogswagens, ruiterij,
45
En paarden; wij alleen,
Gewinnen God op onze zij
Door vierige gebeen;
Wij roepen in den hoogsten nood
50
Gods naam aan, anders geen.
Geen macht van heiren is zoo groot,
Daar God bij valt to kleen.
Zij, die zich hielden aan 't verbond
Van menschen hulpe en kracht,
Zijn uitgerooid tot in den grond,
55
Gesneuveld met hun macht:
Maar wij, die op Gods voorstand staan,
32. 0 fferstee: offerstede, offerplaats. — 57. Die op Gods voo rs t an d s t a an: die op Gods bescherming steunen. In gelijken zin als hier
wordt het woord s t a a n ook gebezigd bij Hooft in de Ned. Hist., 3de D.,
Amst. 1667, 41, 14. De kardinaal, mits de Landvoogdes al 't gewicht der dingen op hem staan liet," enz.
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Verrezen voor elks oog,
Zien nu met vreugd den hemel aan,
En steken 't hoofd omhoog.
Behoë Uw Koning, lieve Heer !
Verhoor ons in 't verdriet,
Wanneer wij roepen ; dat geweer
Beschaamt Uw helden niet.
DE XX. HARPZANG.
Dornine, in Virtute.
E Koning, die zoo krachtig,
Door 's hemels macht en kracht,
Verdelgde al 's vijands macht,
Zal, aan Gods hulp gedachtig,
Zichzelf verheugen voor
Den Koning aller Heeren,
En vroolijk triomfeeren,
Nu Hij, gezegend door
Gods bijstand en behagen,
Den prijs heeft weggedragen.
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0 Vader aller menschen !
Gij gaaft uw dienaar mild,
Nu 's vijands heirkracht smilt,
Al wat zijn hart kon wenschen,
Onthieldt hem niet het goed,
Waarom zijn lippen baden.
Gij waart met Uw genaden,
Waarmede gij hem zoet
En mild en minzaam kweekte,
Gereed, eer hij U smeekte.
Gij kroonde hem met stralen
Van goud en diamant,
Zoo trotsch als iemand spant,
Om op Zijn hoofd te pralen

63. Dat geweer: Gods voorstand namelijk, waar vs. 57 van gesproken is. — Deze Psalm is keurig van stijl en berijming. — De XX Harpzang. 5, 8. Vo or, door: deze voorzetsels, hoezeer aan 't einde van den
regel geplaatst, zullen bij de lezing niemand hinderen ; neen, maar integendeel een bevalligen overgang tot den volgenden regel vormen. Is de strophe
echter geschreven om op muziek gezet te worden, dan zullen diezelfde eindrijmen bij den tang waarschijnlijk eene zeer ongelukkige uitwerking doen. —
17. Gena den: genad e, in den zin van gra ti a, heeft geen meerv. Wij
moeten dus hier gena d en opvatten in den zin van „gunsten." — 21. Wat
hier volgt laat Vondel op Christus slaan.
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Met zulk een rijkssieraad.
Hij bad: „och, rek mijn dagen !"
Gij liet U dit behagen,
En rekte, zonder maat,
Zijn levenstijd en uren,
Die d'eeuwigheid verduren.
Gij gaaft hem eenen luister
Van eere en heerlijkheid
En glans en majesteit.
Doorluchten schijnen duister
Bij 't voegelijke licht
Van Zijne aanvalligheden,
En glansen, die Hem kleeden,
Waarvoor de trotsche zwicht,
Gij stelt Hem allerwegen
Ten voorbeeld van Gods zegen;
Geen zegen, die verflensbaar
En tijdelijk is en kort,
Maar nimmermeer verdort,
En levert Hem dus wenschbaar
De vreugd, die, nooit bepaald,
Daar boven in Uw bogen,
Van Uw gezicht en oogen
En aanschijn nederstraalt;
Een vreugd, die, gansch volkomen,
Nooit einde heeft genomen.

Dewijl de Koning statig
Zich aan den sterksten houdt,
En op dien pijler bouwt,
Den Hoogsten, die genadig
55 Hem zegent, zal hij niet
Bezwijken, nochte sneven,
Noch sidderen, noch beven,
Gelijk een wankel riet,
Noch dobbren op en neder
In 't bulderende weder.
60
35 . Voegelijke: behaaglijke. — 43. Maar nimmermeer verdort:
hier had noodwendig achter maar herhaald moeten worden: „e en z e g e n,
d i e." Gelijk er nu staat, zou men er uit moeten opmaken, dat de z e g e n,
waarvan gesproken wordt, v e r flensbaar enz. ware en nimmer m e e r
v e r dor d e. 't Is hier dezelfde onnauwkeurigheid van stip, waarop, sprekende van Harpz. XVIII, 67-72, is gewezen. — 45. Nooit bepa aid: grenzenloos. -- 56. Sneven: hier wederom voor: ten val raken, ten gronde gaan.
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Uw rechte hand zal treffen
Uw vijanden in 't veld,
En al die met geweld
Zich tegens U verheffen.
Uw rechterhand zal straf
Uwe errefhaters raken,
Die Uwen naam verzaken,
En wannen ze uit, als kaf,
Dat niemand in dit leven
Zal weten waar ze bleven.

Gij zult hen, als een oven,
Vol gloeds, het bosch en rijs
Verteert, gelijk zijn spijs,
Verslinden, als Gij boven
Uw gramschap uit de lucht,
75
Vol weerlicht en vol wolken,
Ontdekt, ten schrik der volken,
Met schrikkelijk gerucht,
Wanneer de wraak, ontsteken
Als vier, uw smaad zal wreken.
8o
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Gij zult hunne erven t'zamen,
De telgen met den stam,
Verdelgen door uw vlam,
Van 't aardrijk, als hun namen;
Dewijl deer' snoode rot
Met onbesneden handen
U schendig aan Borst randen,
En menschen, zonder God,
In 't raadslaan t'zamen zwoeren,
Dat niemand uit kon voeren.
Gij zult ze nederhouwen,

En hun gewonde rug,
Zal dienen tot een brug
Voor die op U betrouwen.
69. In di t leve n: hier op aarde. Deze stoplap zou echter aanleiding
kunnen geven tot de vraag, in welk leven men die erre fh at e r s dan
terug zal vinden? — 71, 74. Versta: gij zult hen verslinden, gelijk een oven
het rijshout verslindt — 81, 84. Versta: gij zult, door uwe vlam, hen met
hun afkomst, ja zelfs hunne namen, van de aarde doen verdwijnen. —
86. Onbesneden handen: metruwe,schendigehanden.Onbesneden is
„onbeschaafd", evenals welbesneden gelijkluidend is met „welgevormd."
TEN KATE vertaalt besneden met forma venusta praeditus. —
88, 89. Versta: en als goddelooze menschen raadslagen tegen u smeedden,
die toch geen hunner in staat was ten uitvoer to leggen.
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Zij zullen, onder 't vlien,
Het overschot der Uwen,
Niet zonder angst en gruwen,
In voile glorie zien
Verheerlijkt, en verheven
In 't onvergangbre leven.

0 eeuwige Regeerder,
Die op- en ondergang
Betoomt, en houdt in dwang !
Dat Uwe macht vermeerder.
105 Wij zullen eeuwen lang
Uw lof op harpen spelen
En met gespannen kelen,
En heerelijk gezang
Verheffen Uw vermogen,
Zoo hoog in top getogen.
II()

DE XXI. HARPZANG.
Deus Deus meus.

m Un God, mijn God ! nu sla van 's Hemels bogen
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Op mij Uwe alziende oogen.
Wat 's d'oorzaak, och! dat Gij in dezen staat
Van druk, mij dus verlaat ?
Uw noodhulp ijst van mijne jammerklachten.
Gij zet ze uit Uw gedachten.
Mijn God ! ik slijt den dag in dit verdriet,
En Gij verhoort me niet.
Ik kerm bij nacht, en zucht naar 's Hemels bogen
En vind me niet bedrogen.
Gij, die Uw koor en heiligdom bewoont,
Wordt daar met lof gekroond
Van Jacobs huis. Onze oude vaders bouwden,
Als zij hun kracht mistrouwden,

io7. Met gespannen kelen: men spant wel een luit of een harp,
maar geen k e e 1. Intusschen is de uitdrukking te verdedigen, wanneer men
hier s p ann en in den zin neemt van „vereenigen," zooals in de uitdrukking
„den Raad spannen, samensp ann en," enz. en het dus met vereende
k e 1 en wordt. Zie voorts TEN KATE, Deel II, blz. 400. — De XXI. Harpzang. lo. En vin d me n i et be d r o g e n: deze woorden schijnen niet
te strooken met de bedoeling des Psalmdichters noch met hetgeen voorafgaat en volgt: zij zeggen althans het tegenovergestelde van wat in den
St.-B. staat: en ik en hebbe geen stilte. De Vulgata: et non ad
insipi enti a m m ea m, is hier niet zeer duidelijk en heeft ook Vondel in
de war gebracht. — 13. Onze oude v a d e r s: onze voorvaderen.
VONDEL VII.
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Hun hoop op U in nood en tegenspoed ;
Hun hoop rustte op dien voet,
En Gij verhoorde, in jammer en ellende,
Hun jammerklachte in 't ende,
Verloste hen uit hunne zwarigheen,
Toen elk verlaten scheen.
Zij hielden aan bij U omhoog met roepen;
Gij redde Jacobs troepen.
Zij hoopten op Uw hulp, gelijk 't betaamt,
En stonden nooit beschaamd;
Maar ik, een worm, geen mensch, gelijk in wezen,
Van iedereen misprezen,
Ben als een snood uitvaagsel bij 't gemeen.
Al wie mij ziet, elkeen
Belacht, beschimpt, verspuwt me, vloekt en lastert.
Hun lippen zijn verbasterd
Van reden, en het brein van geest beroofd.
Een ieder schudt zijn hoofd,
Begrenikt mij, en spalkt den mond dus open :
„Hij placht op God te hopen:
God helpe hem, behoede nu zijn kind,
Indien Hij 't zoo bemint !"
Gij hebt me, o Heer! uit moeders lijf ontvangen.
Mijn hoop en troost bleef hangen
Aan U, toen ik aan moeders borsten hing,
Mijn mond haar melk ontving.
Uw gunst heeft mij gekweekt en uitgekoren,
Zoo ras ik werd geboren.
Gij waart mijn God, van moeders lichaam aan.
Nu pas me bij te staan;
Verlaat me niet, nu mij zooveel ellenden
Genaken, geen bekenden,
Niet een, niet een [ik zie vast west en oost]
Mij bijstaat, stut en troost.
Veel kalvers, norsche en vet gemeste stieren
Omringen mij, en tieren,
En loeien vast met opgespalkten muil,
En schrikkelijk gehuil:

33. Begrenikt: grenikken of grinniken is „grimassen maken," en
van daar: „spottend aanzien." — 37. 0 n t v an gen: de Vulgata heeft
ex t r a xi s t i, uitgetogen, en dit stemt ook met de vertaling van den St.-B.
overeen. Er volgt echter: „op u ben ik geworpen." Verg. hier de aantt.
van den St.-B. op vs. i 1. — 46. G e e n b e k en den: de n achter dit woord
is of een aanduiding van 't meerv. en dan moet er achter verstaan worden:
mij bijs ta an, enz., Of zij staat er om 't rijm. In elk geval is het voorbeeld niet na te volgen.
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Als leeuwen, die uit rooflust hongrig brullen,
En bosch en woud vervullen
Met naar geschal. Mijne aders uitgebloed
Zijn, als een watervloed,
Gansch uitgestort door 't vloeien en door 't lekken;
Door pijnigen en rekken
Mijn zenuwen en al mijn leden vast
Gespannen, en van last
En 't lastig pak des lichaams gansch bezweken.
Het al te vinnig steken
Van deze zon des druks, de zon van smart,
Mijn afgepijnigd hart
Inwendig smolt, als was voor eenen oven.
Mijn krachten zijn verstoven,
Bezweken, als een potscherf, bros en krank.
Mijn tong bleef, zonder klank,
Verdord en droog aan mijn gehemelt hangen.
Het graf, om mij t'ontvangen,
Staat open. Ik, ter dood gewond, dus straf,
Ga met een voet in 't graf.
Ik ben omringd van vele dolle honden,
En bassers, nu ontbonden,
Die bijten, fel en bits op mij ontsteld.
De bloedraad om mij velt
Mijn vonnis vast. Zij graven fel, en wroeten,
En drijven, door mijn voeten
En handen, staal en ijzer, dat het knelt.

54. Bosch en w o ud: een schijnbaar tautologische uitdrukking; doch
inderdaad zijn bosch en woud verschillend: 't eerste is aangeplant,
althans aangelegd; 't ander is een „wildernis" en wordt ook daarmede in
onze oude taal gestadig verwisseld. — 55-57. De Vulgata heeft hier alleen:
s i cut aqua effusus sum: ik ben als water uitgestort. — 63. D e z e zon
des druks: er wordt in 't oorspr. van geen z o n gesproken en het beeld
is ook niet gelukkig. Men kan een druk voorstellen als wegende, als pletterende, als slingerende, als overstelpende, en alzoo figuurlijk gewagen van
een berg, een hagelbui, een storm, een vloed, een zee van druk;
maar men hoort nimmer spreken van een d r u k, die verbrandt, verschroeit
of verzengt: — en 't woord kan dus niet verbonden worden met eenig ander,
dat het denkbeeld van h e t t e of v u u r medebrengt. Bovendien wordt de
z o n, ook dan zelfs als zij hevig, ja, als hier, vinnig steekt, nimmer genomen tot zinnebeeld van een boosaardig wezen. — 65. Smo It: deed versmelten. — 66, 67. Verstoven, bezweken, als een potscherf: hoewel men kan aannemen, dat de dichter hier twee verschillende beelden
bezigt, en eerst zijn kr achten bij „stof" vergelijkt, dat v er stui ft, daarna
bij een p o t s c h e r f, die b e z w ij k t of „breekt," zoo is toch in dat geval
de vereeniging van die twee beelden in eenen zin of te keuren, dewiji de
voorstelling er verward door wordt en onjuist. Een potscherf breekt
wel, maar v er stui ft niet licht.
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Daar hang ik, en men telt
Mijn beenders, door het spannen van de leden,
Van boven tot beneden.
Daar hang ik, tot een schouwspel en vermaak
Der nooit verzade wraak,
Zoo moedernaakt, gelijk ik werd geboren.
Mijn kleeders, hun beschoren
Ten roof, zijn nu de vrijbuit van den wrok.
Mijn nadelooze rok
Den krijgsman valt ten deele in deze dwerling.
Op 't oordeel van den terling.
Nu mis ik 't al; ten minste, o toeverlaat!
In dezen droeven staat,
0 Vader ! red me in 't uiterst van mijn lijden,
En help me, help me strijden
En worstelen, in 't nijpen van den nood
Met d'onverzoenbren Dood.
Ontruk me, o God ! nu 's doods geslepen klingen,
Die door mijn boezem dringen
Tot in het hart, te doodelijk gewond.
Ontruk me dezen hond 1
Ontweldig me uit der leeuwen muil en toren,
En breek en kneus den horen
Van 't fel gediert, dat 66nen horen draagt,
En mij doorstoot en plaagt,
Die met geduld en ootmoed, dus in lijden,
Den bittren strijd moet strijden;

80. Daar hang ik: men weet, dat deze Psalm door de (Christen) bijbelverklaarders vrij algemeen beschouwd wordt als een typische voorstelling
van het lijden van Christus aan het kruis. Vondel wil dit nog aanschouwelijker maken en lascht er daarom tot tweewerf toe den uitroep in Daar
hang i k, die niet in 't oorspr. voorkomt, en inderdaad een meer koddige
dan aandoenlijk-dichterlijke uitwerking doet. — ioo. 0 n t r u k me dezen
ho nd: welken h o n d? er is van geen hond gesproken; stond er eenvoudig
den hond, gelijk in den St.-B. vs. 2 I van het geweld des honds gesproken wordt, dan zou er nets op de uitdrukking te zeggen vallen, maar
't aanwijzend voorn. brengt hier den zin in de war en den lezer van 't
spoor. — lot. Ontweldig me uit der leeu wen muil: dit moest noodwendig zijn: „a a n der leeuwen muil." Ontweldi gen beteekent: „onttrekken aan geweld"; wanneer men alzoo zegt aan den mu i l ontwel di g e n,
dan geeft men daarmede te kennen : „verlossen van het g e w el d, dat de
grijpende muil pleegt," doch uit den muil ontweldigen beteekent:

„het onttrekken aan het geweld, door de ledige ruimte, de plaats waar he t
voorwerp zich bevindt, gepleegd," wat onzin is. Men haalt iemand u i t
het water ; doch men o n t w e 1 d i g t hem a a n de kracht van den stroom,
a a n de baren, die hem verzwelgen wilden, a a n den watersnood.
Fel gediert, dat eênen horen draagt: door hier al te duide—103.'t
lijk te willen zijn, is Vondel 't niet geweest. Hij bedoelt den eenhoorn,
doch men zou de gebezigde woorden kunnen laten slaan op elk gehoornd dier.
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Dan zal ik al mijn broedren Uwen naam
En loffelijke faam
Ontvouwen, en, in 't midden van de scharen,
Die in Uw naam vergâ.' ren,
Verheffen met lofzangen en muzijk,
Ter eere van Uw Rijk.
Godvruchtigen ! begint nu, met gezangen,
Eenstemmig aan to vangen
Van 's Hemels lof. 0 Jacobs afkomst ! prijs
Gods Almacht, goed en wijs,
Op 't hooge feest. 0, Izaks waarde zonen !
Verheft en eert Zijn tronen,
Die voor 't gebed des armen, als hij klopt,
Zijne ooren sluit noch stopt,
Noch met den nek mij aanziet uit Zijn koren,
Maar met genadige ooren
Mijn klachten hoorde, en in het nare graf
Mij 't leven weder gaf;
Dies zal Uw lof in mijn vergaderingen
Door zwerk en wolken dringen,
Van oost tot west. Ik zal voor 't aangezicht
Der vromen, dier verplicht
Aan mijn belofte, U mijn beloften houden.
Uwe armen en vertrouwden
Genieten daar uw heilige offerspijs,
En wekken zat uw prijs
En eer in al die God van harte zoeken :
Die harten, voor geen vloeken
Des doods bevreesd, verduren eeuw en tijd,
Die 't sterflijk leven slijt.
De volken, die, zoo wijd en zijd gelegen,
Hun oorsprong overwegen,
Zien opgewekt naar 's levens oorsprong om :
En al het redendom
Zal 's hemels juk gehoorzaam helpen dragen,
Al 't heidendom gewagen

131. Uw heilige offerspijs: zoo ook vs. 15o

en

151:

Genieten 't eeuwig leven
Door d'offerspijs.

Vondel gaat hier verder dan de Vulgata, die vs. 27 alhier zegt: Edent
pa up ere s et s a t u r a bun t u r: d. i.: de armen zullen eten en verzadigd
worden, en vs. 3o Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues
terrae: d. i. : al de vetten der aarde hebben gegeten en (hem) aangebeden. —
137-14o. Er staat, zoo in de Vulgata als in den St.-B., niets anders, dan dat
alle einden der aarde het gedenken en zich tot den Heer bekeeren zullen. —
540. He t red en do m: het met rede begaafde schepselendom.
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Van Zijnen naam, en knielen in het stof,
Voor God en 't hemelsch hof,
Den eigenaar en Heer van alle dingen,
Wiens heerschappij zal dwingen
Alle onbesneen. De rijken, hier verzaad
Van wereldsdom en staat,
Gewillig zich aan Zijnen disch begeven,
Genieten 't eeuwig leven
Door d'offerspijs, aanbidden God den Heer,
En 't sterflijk yolk valt neer
Op 't aangezicht ter aarde, als opgetogen,
Voor Zijn doorzichtige oogen.
Nu zal mijn ziel en leven niet vergaan.
Mijne afkomst zal voortaan
Hem dienen, en naar zijn behagen eeren.
Het nieuw geslacht des Heeren
Zal luistren naar den klank der heiltrompet.
De hemel zal Gods wet
En 't hemelsch recht verkondigen door raden,
GeboOn en wonderdaden,
En leeringen, den volken, die God riep,
En door Zijn woord herschiep.

DE XXII. HARPZANG.
Dominus regit me.

5

Jo

d' A Lmachtige is mijn herder en geleide.
Wat is er, dat me schort?
Hij weidt mij, als Zijn schaap, in vette weide,
Daar gras noch groen verdort.
Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke.
Indien mijn geest verstrooi
En afdwaal' van de kudde, en rechte streke,
Hij brengt ze weer to kooi.
Hij brengt mij op de heirbaan van Zijn wetten
En 't goddelijke Recht,

De XXII. Harpzang. De navolging van dezen Psalm is uitmuntend en
schittert wederom als een Vondeliaansch juweel tusschen de voorgaande
en volgende uit. Waarschijnlijk was die dan ook niet met de rest en als
een deel der opgevatte taak, maar reeds vroeger en uit voorliefde of voorkeur, vervaardigd. De Psalm toch moest hem aantrekken, en wellicht paste
hij den inhoud daarvan op zichzelven en op zijn roeping toe. Krachtens
zijn recht als dichter toch kon hij uitroepen, dat God zijn haar en hoofd
met oliegeur zalfde, ter verblijding des aanschijns, enz. en als trouwe soldaat van het door hem omhelsde geloof, dat hij Arons tempel nimmer verlaten, maar op zijn wacht zou sterven.
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Om Zijnen naam en eer in top te zetten,
Door 't lof van Zijnen knecht.
Al zworf ik om in nare en donkre dalen,
Beschaduwd van den dood,
Nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen :
Hij staat me bij in nood.
Ik mag me vast op zijnen staf verlaten
En trouwen herdersstok.
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij haten
Met onverzoenbren wrok,
Een vollen disch, gelatin met lekkernijen.
Hij zalft mijn haar en hoofd
Met oliegeur, om 't aanschijn te verblijen
Door glans, die druk verdooft.
Wat wordt aan mij een schoonen kelk gegeven
Vol wijns! God stort zijn hart
Genadig uit, ten beste van mijn leven,
Ten troost van alle smart.
Ik zal Gods huis en zegenrijken tempel
Bewonen, dag en nacht,
En nimmermeer verlaten Arons drempel,
Maar sterven op mijn wacht.
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DE XXIII. HARPZANG.
Domini est terra.
L d'aardboOm, en wat d'aardbo O
• m in zijn palen
En ronden ring besluiten kan alom,
Ook mensch en dier, die daar hun adem halen,
't Is altemaal Gods goed en eigendom:
Want God is zelf de Schepper aller dingen;
Hij bouwde op zee dat wonderbaar gebouw,
En wist het meer met duin en strand te dwingen,
Opdat de mensch dit rond bewonen zou.
Maar och I wie zal den berg des heils beklimmen,

A

5

I-5. De aanhef van dezen Psalm treft in 't oorspr. vooral door zijn grootsche eenvoudigheid: „De aarde is des Heeren en hare volheid." Door hier
wederom in bijzonderheden of te dalen, verzwakt en bederft Vondel den
indruk ten eenenmale. — 6, 7. Deze regels bevatten niet slechts een uitbreiding, maar, wat erger is, een afwijking van 't oorspronkelijke, 't welk
zegt, dat God de wereld op de zeeen gegrond, en op de rivieren gevestigd
heeft. — 7. Wist het meer met duin en strand te dwingen: Duin
is hier voor „verhevenheid, hoogte" genomen. — 9. Maar o c h: deze interjectie is een stoplap, die tusschen hetgeen voorafgaat en volgt zeker redegevend verband doet ontstaan, dat den indruk van 't een als van 't ander
wegneemt. De bedoeling van den aanhef is in korte woorden deze: „De
aarde behoort den Heer, die haar geschapen heeft. Wien zal hij in zijn
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En veilig staan in 's hemels Heiligdom,
Daar Serafijns en Cherubijnen glimmen,
En Englen God bestuwen om en om ?
Onnoozlen, die hun hart noch hand bevlekken,
En die geen tijd in ijdelheen verkwist,
Of met een grijns van eeden poogt to dekken,
Tot 's naasten schã, zijn valsch bedrog en list.
De hemel zal dien vromen man milddadig
Verrijken ; wat hij drijft en trekt ter hand,
Gods rijkdom valt hem heilzaam en genadig
Van boven toe, gelijk een dauw op 't land.
Dit is 't geslacht der vromen, die God minnen
En zoeken, als hun eenig deel en lot.
Dit zijn ze, die, met opgespannen zinnen,
Verlangen naar de komst van Jacobs God.
Aartsengelen, Gekroonden, die daar boven
Gezeten zijt in uwe majesteit,
Sluit op, zet op de poort van 't hof der hoven !
Sluit op, zet op de poort der eeuwigheid !
De Koning komt ; de Koning is voorhanden,
Van wiens gezicht alle eer en glorie straalt :
Onthaalt den Heer, die over alle landen
En Rijken heerscht, in grootheid onbepaald.
Wat Vorst is dit ? Wat Koning mag dit wezen?
Het is de sterke, onoverwinbre Held,
d'Almogendheid, voor wie de heiren vreezen,
Wanneer Ze vecht en triomfeert in 't veld.
Aartsengelen, Gekroonden, die daar boven
Gezeten zijt in uwe majesteit,
Sluit op, zet op de poort van 't hof der hoven !
Sluit op, zet op de poort der eeuwigheid !
De Koning komt ; de Koning is voorhanden,
Van wiens gezicht alle eer en glorie straalt :
Onthaalt den Heer, die over alle landen
En Rijken heerscht, in grootheid onbepaald.
Wat Vorst is dit ? Het is de Heer der Heeren,
d'Almogendheid, de bron van alle macht,
De Koning zelf, wien alle Vorsten eeren,
Die alle macht in top houdt door zijn kracht.

nabijheid gedoogen? Den reine van harte." Deze eenvoudige zin kan uit
Vondels omschrijving slechts met moeite worden opgedolven. — 13. 0 nn o o z 1 en: ging er vooraf: wie z u 1 1 en? dan ware het meerv. hier gepast;
nu is 't een taalfout. — 14. En di e: lees: en hij di e. — i8. Tr ekt ter
hand: dichterlijk voor: neemt ter hand. — 23. Opge spannen z i n n en:
zoo ook in den Lucifer vs. 45:
Ingedrukt met kracht van d'opgespannen zinnen.
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DE XXIV. HARPZANG.
Ad te, Domine, levavi.
En ander zoeke, naar zijn lust,
Aan schepsels heul en troost en rust;
Ik stelle op d'ongeschapenheid,
Vol macht en kracht en majesteit,
Al mijn betrouwen, hef mijn oog
En hart naar U, mijn God ! omhoog :
Want of me dan mijn vijand praamt,
1k sta verlegen noch beschaamd,
En ik, noch geen die op U steunt,
Op 's hemels hulp en almacht leunt,
Moet zwichten, wordt ten schimp gesteld
Van 's vijands aantocht en geweld.
Des boozen hoop en toeverlaat
Zoekt vruchteloos zijn troost aan 't kwaad;
Naardien hij zwicht voor sterker macht.
Och, toon me, Heer ! in 's werelds nacht
En ommewegen, al den schat
Van Uwe wet, en 't rechte pad,
En wijs me 't spoor van Uw gebod,
Waarlangs men wandelt recht naar God.
Gelei me in 't onbeschaduwd licht
Van Uwe waarheid 1 Leer en sticht
En onderwijs me ! want gij kont
Door lessen, op Uw wet gegrond,
Mijn ziel behoeden, en ik sla
Het oog alleen op Uw gent.,
Den ganschen dag, nooit hopens moe,
Van 's morgens of tot 's avonds toe.
Gedenk aan Uw barmhartigheen,
Barmhartigheen, vanouds voorheen
Genoten bij den ouden stam,
En al 't geslacht van Abraham.
Gedenk niet hoe mijn teere jeugd
Lichtvaardig van de baan der deugd
Te glijden plag, en, licht verleid,
Bevlekt werd door onwetenheid,
En wulpschheid, die, te reukeloos,
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29, 3o. Barmhartigheen.... voorheen: hier laat de dichter heen
op heen rijmen: een rime riche, aan hoedanige hij zich anders zelden
schuldig maakt. — 36. Onwetenheid: zoo schreef Vondel en zoo schreven de goede schrijvers zijner dagen.
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Uit dwaalzucht onheils onweg koos.
Gedenk me naar Uw strengheid niet,
40Maar naar Uw goedheid, die geen riet,
Dat teer en krank is en geknakt,
In stukken breekt en nedersmakt.
De Godheid is volkomen goed,
En gansch rechtvaardig van gemoed,
Dit 's d'oorzaak, dat Zij, door Haar wet,
45
De menschen afschrikt van de smet
Der misdaad, die Zij niet verschoont,
En klaar in dezen spiegel toont,
Opdat het menschdom zich getrouw
50
Voor zulke vlekken hoeden zou.
God stuurt zachtzinnigen, en leidt
Ootmoedigen, daar 't onderscheid
Van goed en kwaad hun wordt getoond,
En hoe hij ieder straft of loont.
God gaat het menschdom, op het spoor
55
Van Zijn genade en waarheid, voor,
En stiert hem, die Zijn gangen zet
Naar 's hemels heilverbond en wet.
Gij zult, o Heer ! om Uwen naam
6o
En overal bekende faam
Van Uw genade en waarheid, voort
[Niet langer toornig en gestoord,]
Naar uw belofte, vol geduld,
Uitwisschen mijne groote schuld
65
Van misdrijf. Hoe gelukkig is
De man, die, vol bekommernis,
God dient, met lichaam, ziel en geest,
Dien goedertieren Vader vreest.
Hij wandelt met een vasten tred
70
Naar 's hemels voorgestelde wet.
Die man zal nuttigen al 't goed,
Den uitgestorten overvloed,
Aan ieder van omhoog beloofd,
Waarvan hem tijd noch eeuw berooft.
Zijn zaad bezit het wettig erf,
75
Van 's Vaders leen, indien Hij sterf,
En zet, al wat hem toebehoort
Op kinders en kindskinders voort;
Want God behoedt, gelijk Zijn vriend,
8o
Die Hem godvruchtig eert en dient.
48. In dezen s p i e g e 1, n. 1. in dien der wet. — 51-54. De oorspr. tekst:
hij zal de zachtmoedigen in het recht leiden en hun zijn weg leeren, is
vrij wat duidelijker dan deze omschrijving.
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Hij handhaaft dat geslacht met lust,
En toont, waar Zijn verbond op rust;
Als Hij zich door Zijn wet verbindt
Te zegenen, die Hem bemint,
Ontziet, en vreest, zijn leven lank.
Dit 's d'oorzaak, dat ik, zwak en krank,
Mijne oogen naar den hemel sla,
En dag en nacht op Gods gena,
Verlange, en wachte alle oogenblik
Dat Hij mijn voeten van den strik,
Den valstrik der bekoorlijkheid
En looze lagen, mij geleid,
Ontsla, en slake van dien knoop.
Aanschouw me, o aller vromen hoop!
Genadig, nu ik smeek en bid,
En eenzaam en verlaten zit.
d'Aanvechtingen zijn zwaar en groot;
Verlos me uit dezen angst en nood!
Aanschouw toch mijn verworpen staat
En zwarigheid! Vergeef me al 't kwaad,
Waaraan ik al te schuldig ben,
En mij met reden strafbaar ken.
Aanschouw mijn vijand, hoe hij vast
In macht en aantal groeit en wast.
Aanschouw hoe onrechtvaardig stout
Hij mij uit haat in vreeze houdt.
Behoe mijn ziel, en ruk met kracht
Mij uit de klauwen van zijn macht!
Ik hope op U, gelijk 't betaamt,
Dies sta ik billijk niet beschaamd.
Onschuldigen en vromen mij
Begunstigden, die Uwe zij
Bleef houden, ongeknakt van moed.
Verlos al Jacobs yolk en bloed,
Geperst van 's vijands lastig juk,
Uit zijnen nood en angst en druk!

DE XXV. HARPZANG.
Judica me, Domine.
Lwetend Rechter, die verstaat
Een ieders Recht, ook zonder blijken,
'k Verlang dat Gij ter vierschaar gaat,
Om eens het vonnis vlak te strijken,
't Geschil te scheiden, tusschen mij
En mijne onbillijke partij;
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Want ik aan 't recht van mijne zaak
Niet twijfel, en in mijn geweten
Ben vrij gesproken door een spraak,
Die God verstaat, zoo hoog gezeten.
't Gemoed, dat voor mij spreekt en pleit,
Getuigt van mijne onnoozelheid.
DewijI ik mijn betrouwen zet
Op uw rechtvaardigheid in 't wijzen
Van ieders vonnis, zonder smet,
Zoo durf ik niet voor d'uitspraak ijzen,
Noch angstig vreezen, hoe dit vall',
Dat ik het pleit verliezen zal.
0 hartekenner! onderzoek
En proef inwendig hart en nieren,
Als goud in 't vier; sla op het boek
Van mijn gedachten, zin en zwieren,
En breng mijn oogmerk en bejag,
Gelijk gij 't vindt, nu aan den dag;
Dewijl ik Uw barmhartigheid
Gestadig zette voor mijne oogen.
En, door Uw voorbeeld aangeleid,
Mijn naasten holp naar mijn vermogen,
En in Uw waarheid heel gerust
Gewandeld heb met liefde en lust.
Nooit zat ik, als een raadsgenoot,
Bij blinde en ijdele Afgodisten,
Noch volgde hen, die, valsch en snood,
Met onrecht hunnen tijd verkwisten.
Ik haatte de vergadering,
Daar niet dan boosheid ommeging.

Ik zet mij nimmer op de bank
En offerdisch der goddeloozen,
Maar heb met lust, mijn leven lank
40Uw hut tot mijn vertrek gekozen;
Daar was ik, met d'onnoozle schaar,
Mijn hand, en kniel voor Gods altaar;
7-12. Van wat in dit couplet staat is in 't oorspronkelijke niets to yinden. — 17. D i t : kan een zetfout wezen voor die; doch kan ook op het
vs. 15 voorafgaande vonnis slaan. — 22. Z w i e r en : gemoedsbewegingen.
Zin e n z w i e r is eene dier alliteratien, in ons spraakgebruik zoo geliefd,
als h u is en hof, man en muis, kind noch kraai, enz.
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Daar hoor ik 's Allerhoogsten lof,
Met zang en snarespel, ontvouwen,
En haal in top, hoe 't hemelsch hof
Ons al zijn wondren liet aanschouwen.
Ik minne Uw huis, vol heerlijkheid,
Den troon van Uwe Majesteit.
Verwijs me, o Heer ! niet met het rot
Der ongerechtigen en boozen.
Verdelg mijn leven niet, o God !
Met bloedradn en met goddeloozen,
Wier hand, in 's naasten bloed geverfd,
Geen gaven noch geschenken derft ;
Want mijn geweten spreekt me vrij,
En houdt me onnoozel; mijn verlangen !
Verlos me, ontferm U over mij.
Mijn voet ging doorgaans rechte gangen.
Ik zal U loven in den ring
En drang van Uw vergadering.
DE XXVI. HARPZANG.
Dominus illuminatio mea.

W

5

10

Anneer mijn geest in duisternis

Van rampen vreest,
Dan wordt mijn aangevochten geest
Van God, die 's vromen trooster is
En hulp, verlicht;
En mijn gezicht,
Beneveld van de zwarighe'en,
Aanschouwt hoe mijne hulp verscheen
Van mijn Behoeder, nooit volprezen.
Wat aanstoot staat mij dan te vreezen ?
d'Onwederstaanbre Majesteit,
Die 't al bestiert,
Den toom van 's werelds beurten viert
En kort, naar heur voorzienigheid,

52. Bloedraa n: 't woord bloe d r a a d heeft bij ons, als op den „Raad
van Beroerten" toegepast, een andere beteekenis verkregen dan die, welke
Vondel hier daaraan bedoelt te geven. Met bloe d r a an meent hij „lieden,
die bloedige raadslagen hebben, bloeddorstige lieden." Verg. Harpz. XXI,
vs. 76. — Goddelooze n: zoo schreef Vondel in den regel, wanneer hij 't
woord om den wile van maat of cadans verlengde: anders vinden wij bij
hem godloos en godloosheid. — De XXVI. Harpzang. io. Aanstoot:

hier in zijn krachtige beteekenis van „aanval", aggressu s. — 13. Beurten:
gebeurtenissen. B e u r e n is even i r e: b e u r t dus letterlijk eventus.
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Beschut, in spijt
Van haat en nijd,
Mijn leven voor der boozen rot.
Ik ken geen schutsheer dan mijn God.
Die mij beschut alle oogenblikken.
Voor wiens geweld hoef ik te schrikken?
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Indien mijn haters, op de been,
Gelijkerhand
Vervaarlijk tegens mij gekant,
Genaken, om mijn lijf en leen
Met hun gebit,
Op roof verhit,
Te scheuren en verslinden wreed,
Dan ziet men al wat naar mij beet,
Den tand gewet had op mijn leven,
Den moed ontzinken, daar ze sneven.
Al trokken heele heiren aan
Op mij alleen;
Ik vrees gewislijk voor niet een,
Noch alle, die mij wederstaan.
Mijn moedig hart
Vreest spits, noch smart;
Al vellen ze al 't geweer op mij,
Ik trekke d'Almacht op mijn zij,
En hoop op God, mijn Onderstutter,
Mijn Licht, Behoeder, en Beschutter.
Ik bad den Heer om eene zaak,
En hoop, dat Hij,
Die mij verhoort, dees' bede mij
Niet weigren zal, Bat's met vermaak,
[Zoo lang het bloed
Mijn geesten voedt,
En 't leven in het lichaam houdt,]
In 't huis, aan Arons wacht betrouwd,
Mijn tijd en leven stil te slijten.
In schaduwe van Gods tapijten.

22. Gelijkerhand: te gelijk, uno impetu. — 3o. Daar ze sneven:
terwijl zij sneven, vallen. De vorm was gebruikelijk in Vondels tijd en komt
herhaaldelijk bij hem voor. — 37. Al v e 11 en ze al 't g e w e e r: wat
bedoelde Vondel hier te schrijven? al v e 11 en ze alien 't g e w e e r?
maar dan kon allen niet tot al worden ingekort; of: al vellen ze al
hun g e w eer? maar dan had hun niet in 't moeten veranderd worden.
Of heeft het tweede al geene andere beduidenis dan het eerste, dan staat
het woord eens te veel.
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Opdat ik daar Gods heerlijkheid
Bespieglen mag,
En, opgetogen nacht en dag,
Zijn wellusten en majesteit
En schoonheid zien,
Die mij bedien
En wijzen eene rijker kerk,
Geweld nog hooger dan het zwerk,
Daar God verheerlijkt, onbetogen
Van wolken, straalt in zalige oogen.
In schaduw van Zijn pauweljoen
En heilig koor,
Ontduik ik rampen, schuil er voor
Mijn vijanden, die vreeslijk woe n:
En Hij beschut
Mij in Zijn hut,
In tijd van nood voor ongeluk,
Voor hagelbui en ramp en druk ;
En, veilig in Zijn tent verborgen,
Ontsla ik mij van aardsche zorgen.
Hier rust ik stil, bewaakt van God,
En 't alziende oog.
Ik zit getrokken hemelhoog,
Als op een vrijburg en een slot,
Gebouwd heel trotsch
Op eene rots,
En zie mijn vijand over 't hoofd,
Die ziet, van alle hoop beroofd,
Hoe God het hoofd, waarop men loerde,
Dus scheutvrij in dees' hoogte voerde.

'k Liet mijn gedachten over al
Gods wonderdadn
En wonderbare werken gaan,
Verbaasd om dit ontelbaar tal;
85
Dit gaf me stof
Hem prijs en lof
En dank op 't offren, in zijn tent,
76. 0 p e en e rots: de plaatsing van dat lidw. eene maakt er een
telwoord van en verwekt een dissonant in de muziek van dezen fraai berijmden harpzang, en vooral omdat het woord voorkomt in een zoo korten
versregel, die er door verlamd wordt, tenzij men eene leze, wat de zin
niet meebrengt. — 87. En dank op 't o ffr en : in op offer en, 't woord,
dat hier bedoeld wordt, valt de nadruk op 't voorz. o p en doordien hier
de eischen van 't rythmus den nadruk doen overslaan op de eerste lettergreep
van t' o ffr e n, wordt de regel voor wie hem alleen hoort, onverstaanbaar.

224

9°

95

100

105

110

I 15

120

KONING DAVIDS HARPZANGEN.
Gelijk ik doorgaans ben gewend.
Toen wijdde ik Hem, met groot verlangen,
Mijn keel en harp en harpgezangen.
Vergun me, o God ! deze ddne bee,
Dien d6nen schat,
Waarom ik U zoo vierig bad :
Ontferm, uit Uw gewijde stee,
U over mij I
Mijn hart sprak vrij
Met een betrouwen : „God, mijn licht !
Ik zag U stadg naar 't aangezicht,
En zal, uit alle mijn vermogen,
U, niemand anders, zien naar d'oogen."
Och, keer Uw aanschijn nimmermeer
Van mij ! dat ik
Dien heldren glans en blijden blik
Van Uw genadig ooge ontbeer'.
Och ! keer zoo straf
Uw oog niet of
Van Uwen dienaar, dat hij niet
En wankele, gelijk een riet,
Noch struikele, als gij hem uit toren
Verlaat, en weigert te verhooren.
Och ! zijt mijn noodhulp, en verlaat
Mij niet in nood,
Van Uwen toeverlaat ontbloot.
Versma mij niet in dezen staat
Van leed en last.
Sta vast, sta vast,
0 God ! ik ben, nu dus gering,
Verlaten, als een vondeling,
Van mijnen vader en mijn moeder :
Gij naamt mij op, als Voogd en Hoeder.

99. U it all e mijn v e r m o gen: breng all e naar vs. 37 terug en laat
hier al in de plaats komen. 't Is waar, de Bijbelvertalers schreven Joh. V : 22,
Alle het o or d ee1, en VIII: 2, Alle het y olk, gelijk mede Handel. IX: 14,
Alle u w h u is; zoodat Vondel zich met dat voorbeeld eenigszins rechtvaardigen kon. Echter vinden wij Handel. III : 9. „Al het y olk en schreef
HOOFT reeds in zijn Waarnerningen § 9, „Al voor 't artikel schijnt
niet gedeclineerd te willen zijn; want Hij deed alle den arbeid
w or d t n i e t g e z e i d; m a a r: hij deed al den arbeid," enz. Adjectieven,
voor het artikel staande, behooren nimmer verbuiging te ondergaan. Zie
HUYDEC. Pr. II, 366.

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

225

Nu schrijf me toch een regel voor,
Een wisse wet,
Waarnaar ik 's levens wandel zet,
En lei mij op het rechte spoor,
Om 's vijands wil,
Die loos en stil
Mij zoekt te leiden van mijn wacht.
Och! voer me niet in 's haters macht,
Wiens valsche tuigen mij belagen,
En in het liegen schept behagen.
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1k hoop, in Gods onsterflijkheid,
Deze erfenis,
Die An geslacht beschoren is,
t'Aanschouwen, schoon het lange beidt.
Verwacht hem dan,
Gelijk een man,
En hoa u moedig in uw smart,
Uit een getroost en rustig hart,
Aan God, met alle Godgetrouwen,
Als aan den pijler, daar ze op bouwen.
DE XXVII. HARPZANG.
Ad te, Domine, clamabo.

0

Heer, omhoog in top gezeten !
Ik roepe, en heb mij heesch gekreten
Met droevig kermen en gesteen ;
En zwijgt Ge nog op mijn gebeén ?

5

10

Indien Gij zwijgt in mijn bezwaren,
Zoo slacht ik die ten grave varen
Omlaag naar d'onderaardsche poort,
Gansch troosteloos en onverhoord.
Verhoor mijn klachten en gebeden,
Als ik U aanschrei van beneden,
Mijn handen hef naar 't heilig koor,
Op hoop van bijstand en gehoor ;

130. En in het liegen schept beha g e n: hier vorderde de taal noodzakelijk : d i e (d. i. de hate r, van wien vs. 128 gesproken is) in het
liegen, enz. — 132. Deze er fe n i s. Zie boven vs. 41-50. — 14o. De
vertaling van dezen Psalm munt uit door zangerigheid en sierlijke vormen,
en is, in weerwil dat hij mede vrij wat uitweidingen bevat, over 't geheel
duidelijk van stijl.
VONDEL VII.
15
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Zoo zult Ge mij niet, dus benepen,
Als boozen, naar den afgrond slepen,
En niet verdelgen, als de kwaa.n,
Die hopeloos te gronde gaan;
Die, schijnende naar vree te haasten,
Van vrede spreken met hun naasten,
En, met een schijn van peis vernist,
Slechts tweedracht broeden, haat en twist.
Betaal ze naar hun valsche vonden,
En booze en goddelooze gronden ;
Beloon ze naar hun werk en zin,
En schenk hetzelve sap hun in.
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Zij leerden wonderwerk en zegen
Des hemels langzaam overwegen;
Dies brengt God al hun werk te schand',
En bouwt hun werk niet met Zijn hand.
Geloofd zij God, die met Zijne ooren
Zich heeft gewaardigd mij te hooren!
Mijn hoop, mijn schutsheer in den strijd,
Gij hoort mijn bede t'aller tijd.
Mijn beenders, uit het stof geheven,
Herbloeien weder en herleven;
Dies loof ik Uw genade en kracht
Uit al mijn hart, uit al mijn macht.
De sterkte van Zijn yolk en staten
Is God, waarop zij zich verlaten.
Hij hoedt den Koning in 't verdriet,
Dien Hij met eere zalven liet.

25, 26. Hier zegt de vertaler, althans naar onze hedendaagsche opvatting
der gebezigde woorden, juist het tegendeel van wat hij bedoelt te zeggen.
Het oorspr. Latijn heeft: n on in te llexer un t opera De i: d.i. „zij hebben de werken Gods niet begrepen;" doch Vondel laat hen, hoewel dan
langzaam, het wonderwerk en den zegen des hemels leeren
overwegen, alzoo: „wel begrijpen." — 33, 34. Mijn beenders .....
her blo e i en: men kan wel figuurlijk spreken van een blo eiende j eugd,
een bloeiend stamhuis, een bloeiend rijk, een bloeienden staat
van z a k en: in een woord, het denkbeeld van bloeien in den zin van
„kracht of welvaart bekomen", hechten aan een abstract wezen; maar door
een werkelijk bestaand voorwerp, dat Been bloem of plant is, te laten
b l o e i en, schept men een onbestaanbaar en stuitend beeld. B e en d e r en
kunnen desnoods gezegd worden te g r o e i e n, te w inn en in k r a c h t;
maar niet te bloeien of te herbloeien.
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.0 Heer ! behoë Uw yolk, en zegen
Uw erfdeel, tot Uw dienst genegen.
Bestuur ze, en zet ze, eeuw in, eeuw uit,
In eere, van geen tijd gestuit !
DE XXVIII. HARPZANG.
Adferte Domino, filii Deis
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G 1,, die Gods kinders zijt geworden,
Treedt aan, treedt aan !
Treedt aan, een ieder op zijne orden,
Langs d'offerbaan.
Brengt Gode uw zuivere offeranden,
En bok en lam,
Brandoffers, om tot asch to branden
In d'outervlam.
Brengt alle eenstemmig God, den Heere,
Vol majesteit,
Zijne offeranden, Hem ter eere,
Uit dankbaarheid.
Brengt prijs en eer en lof, alt'zamen,
Den Heere alieen,
Wiens naam verdooft alle andre namen
Bij Zijn Hebreèn.
Aanbidt Hem in Zijn Heiligdommen,
In Zijne tent,
Wiens stem alle andre hoort verstommen,
Aan 's werelds end,
De stem der Godheid hoort men klateren,
Op zee en stroom.
Zij dondert schriklijk, houdt de wateren
Door schrik in toom.
Gods stem heeft nadruk en vermogen,
Als Hij zich wreekt.
Gods stem klinkt heerlijk uit den hoogen,
Wanneer Hij spreekt.
Gods stem kan hemelhooge cederen
Ter aarde slaan,

1. Gods kinder s: volgens de Vulgata, die filii D e i heeft; in den
St.-B. staat: „gij kinderen des machtigen." — 19. Wiens stem all e
andre hoort verstommen: dat een stem hoort, en nog wel hoort
v e rs t o m m en, is stout metaphorisch gesproken; en toch klinkt de metaphoor niet ongepast of ongerijmd in den toon, waarop deze Lofzang gestemd is.
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Kan Libans cederbosch vernederen.
Waar boomen staan,
Zij maalt ze aan stof. De boomen spartelen,
In lucht en zon,
Als 't kalf op Liban danst bij dartelen,
Als Sarion,
En zijne ttnhoorns-veulens springen.
Gods stem omhoog,
Als vier, door wolken heen kan dringen
Uit 's hemels boog.
Zij berst met weerlicht uit, en blikkert,
En straalt en licht
Met bliksemstralen, gloeit en flikkert
In ons gezicht.
De stem der Godheid treft de heide
En wildernis.
De stem der Godheid schept een weide,
En akkerdisch,
Daar Kades, zonder groen en lover
En overvloed,
Geen voedsel schiet voor dieren over,
Noch menschen voedt.
Gods stem de hinden helpt aan 't baren,
Na barens wee;
Zij dringt door schaduw, loof en bldren,
Van stet tot stet.
De dankbren spoeden naar Gods drempel,

31, 32. De vroegere uitgaven hadden eene komma achter v er n e d e r en,
en een punt achter s t a an; waardoor de tweede regel een onverdedigbare
stoplap werd. 't Spreekt toch wel vanzelf, dat er in een cederbosch boomen
stonden. Kennelijk behoort W a a r boomen sta an tot hetgeen volgt, en
ik geef het ook in dien zin terug. — 33-37. De Vulgata heeft bier et co Inminuet eas tanquam vitulum Libani: de St.-B.: „ende by doetse
huppelen als een kalf."— 35. Als 't kalf op Liban danst bij dartelen:
dit zal moeten zijn: bij dart ele kalv er en; doch dat moet uit den zin
geraden worden. Vondel spreekt bier noch verstaanbare, noch zuivere
taal. — 36. Al s S ari o n: of Sirion, een gebergte ten noorden van Judea.
Vondel is bier van den tekst der Vulgata afgeweken, die van S a r ion geen
melding maakt. — 37. Ook een allesbehalve welluidende regel, en dien men
dient over te lezen, eer men hem goed begrijpt. Van bier of tot aan het
slot van dezen Harpzang is Vondel weder geheel zichzelven. — 45-52. Het
oorspr. spreekt hier van hei de , w eide, noch a k k er disch en zegt eenvoudig : „de stem des Heeren doet de woestijn beven : de Heer doet de
woestijn Kades beven." — 49-52. Een goede samenhang is in deze regels
niet te vinden: de zin loopt niet rond en de bezorger der uitgave van 1723,
die, vs. 52, voor voedt heeft gezet bloed t, schijnt er evenzeer mede in de
war geweest te zijn. Men kan Kades doen afhangen van 't voorafgaande
s eh e 13 t; maar het maakt den zin niet veel duidelijker.
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En kronen Hem
Met lofzang, in Zijn heilgen tempel,
Met hart en stem.
De Godheid giet, na 't lange tergen,
Een springvloed uit
De wolken, en verdrinkt de bergen,
Daar 't zwerk op stuit.
Hij zal, als Koning, ook regeeren
Op Zijnen troon,
En eeuwig alles reguleeren
Naar 's hemels toon.
Hij sterkt Zijn yolk en erfgenooten
Uit Zijn paleis,
En zegent eeuwig Jacobs loten
Met vrede en peis.
DE XXIX. HARPZANG.
Exaltabo te, Domine.
,

5

Il U met mijn harp verheffen,
0 God, mijn Toeverlaat !
Die, waar haat mijn hoofd wil treffen,
Mij wakker gadeslaat.
Handhaaft, en niet wil gedoogen
Dat 's vijands overmoed
Stof vindt zich met vreugd te bogen
Om mijnen wederspoed.
'k Riep U aan, o nooit Volprezen !

67. R e g u 1 e e r e n: een bastaardwoord, dat in Vondels tijd minder stuitte
in poezie, dan 't nu zou doen; maar dat toch onnoodig was in onze taal,
die 't woord r e gel en bezat, en daarom gerust verworpen kon worden. —
68. Toon: hier: goedvinden, probatio. — 69. Erfgenoo ten: een goed
woord, hier misschien alleen om 't rijm staande, maar zeker verkieslijk
boven „mede-erfgenamen."
- V .--.
..
--V
'k Wil U / met m n / harp ver I heffen,
I, 2.
•,/

-.

i

6 God, 1 mijn foe 1 verlaat!
Soortgelijke afwisseling van het trocheische en jambische metrum is somwijlen door onze dichters, en ook zeer enkel, gelijk hier, door Vondel beproefd; doch nooit met een gelukkig gevolg. Indien zij voor den maker
zeer vermoeiend is geweest, zij is het niet minder voor den lezer, die, bij
't aanvangen van elken regel van de eene op de andere melodie overspringende, dan ook bij iederen regel 't gevoel heeft of hij een schok krijgt. —
7. Zich met vreugd te bogen: zich bogen is een letterlijke vertaling van 't Fr. se glorifi e r: in dien zin komt b o gen van b o o g,
„bloemkrans," naar 't oude gebruik van bij feestvieringen zich met kransen
te kronen. Zie TEN KATE, DI. II, blz. 142, en HOOFT, Uitl. Woordenb. in v.
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In mijn flauwhartigheid,
En Gij hebt me voort genezen
Door Uw barmhartigheid.
Heer ! Gij rukt me uit 's afgronds kaken
En opgespalkten muil,
Dwingt de Dood, dien roof te slaken,
15
Daar, met een naar gehuil,
Bleeke do6n ter belle varen
Naar 's afgronds duistren poel.
Zingt den Heere op spel en snaren,
20
Gij, die, aan Arons stoel
En zijn heilig koor verbonden,
God zonder smetten dient.
Looft, belijdt met volle monden
God, die, der vromen Vriend,
Uit Zijn heilige gedachten
25
U niet heeft uitgevaagd;
Want op Jacobs erfgeslachten
En 't yolk, dat Hem behaagt,
Is Hij eeuwig niet verbolgen,
30
Maar slechts een korte tijd,
Daar genade en gunst op volgen,
En 't leven zonder strijd.
Schoon men schreit tot 's avonds spade,
Van rouwe in 't hart gewond,
's Morgens troost ons Zijn genade,
35
Recht als de morgenstond
Blijdschap wekt in alle harten.
Toen ik in weelde zat,
Rijk gezegend, vrij van smarten,
40Sprak ik te trotsch en prat :
„Ik zit vast voor al mijn leven !
Wie zet mij uit mijn staat?
Heer ! Gij hebt me in top geheven,
En, naar Uw wil en raad,
Dus bevestigd op den zetel
45
Met eere en majesteit."
Op dat stoffen, zoo vermetel,
Uit trots en onbescheid,
Keert Ge Uwe alverkwikkende oogen
En aanschijn af van mij.
50
'k Vond mij in mijn roem bedrogen,
En stoute hoovaardij.
5o, 52, 54, 56. M ij, hoovaardij, g e tij, I ij. Vier rijmen op j; die
elkander volgen. In gewone alexandrijnen ware die herhaling af te keuren;
in een gedicht als dit is zij niet onbevallig.
i0
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'k Voelde ontsteltenis van binnen,
Daar ging een hol getij
En een barning in mijn zinnen.
Mijn hoop geraakte in lij.
Ik hervat mijn klachtig smeeken,
Roep : „Neer! wilt Gij voortaan
Mij van Uw gend versteken,
En moet ik ondergaan;
Wie trekt voordeel uit mijn sterven,
En 't storten van mijn bloed,
Daar mijn lichaam moet bederven,
In stof en asch gewroet?
Kunnen stof en asch U eeren,
Of Uwe oprechte trouw
In 't beloven andren leeren?
God hoort van 't hoog gebouw,
Daar Hij heerscht, mijn deerlijk kermen,
En Zijn genegenheid
Ziet mij aan met groot ontfermen
In mijn verlegenheid.
God verhoort me, zonder beien,
Herschept mijn ongeneugt
In een lofzang, en mijn schreien
En rouw in voile vreugd.
God rukt, daar ik zat en treurde,
Met eenen zak in d'asch,
Mij den zak van 't lijf, en scheurde
Mijn treurkleed snel en ras.
Hij omgordt' met feestgewaden
En blijdschap mijn gemoed,
Opdat ik Zijn groote daden,
Weer op den ouden voet,
In mijn heerlijkheid gezeten,
Met zang en snarespel
Breed en heerlijk uit zou meten.
En, vrij van aardsch gekwel,
Eeuwig Zijnen lof verbreien.

70, 7 2. Genegenheid, verlegenheid: hier heeft Vondel met of
zonder opzet een dubbel rijm gebezigd, doch juist omdat niet de laatste
alleen, maar de laatste drie lettergrepen der aangehaalde woorden op elkander
rijmen, bekomt men voor de twee staand e rijmen, welke 't gedicht vorderde, twee sleepende in de plaats. — 77, 79. Rukt — en scheur d e: hier
behoorde te staan rukte en scheurde, of, nog liever, rukt en scheur t,
omdat in vs. 81 wederom het praes. omgordt voorkomt. Doch de voorbeelden zijn maar al te menigvuldig, dat Vondel zich niet aan 't overspringen van den eenen tijd van 't w. w. op den anderen stoorde, zoodra maat
of rijm dit schenen te vorderen.
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90Mijn hulp in 't hemelsch hof!
Nimmer blijft mijn zang gescheien
Van Uwen rijken lof.
DE XXX. HARPZANG.
In te, Domine, speravi.
K bouwe nu mijn hoop op U,
Op U alleen, gelijk voorheen,
Zoo kan mijn hoop niet wanken,
Noch spatten, nochte schranken.
Gij oordeelt recht; verlos Uw knecht,
En neig Uw oor naar hem! Verhoor
Zijn bede, zonder toeven,
En ruk hem, die met schroeven
Van druk geperst wordt en benard,
Uit deze ellende en bittre smart.

I

5

10

15

20

25

O God! bescherm mij met Uw arm.
Versterk me, o God! een sterkte en slot
En vrijburg van vertrouwen,
Waarop ik blijf behouwen;
Want Gij in strijd mijn sterkte zijt,
Mijn toeverlaat in bangen staat,
En zult Uwe eer verbeiden,
Als Gij mij frank zult leiden,
Daar ik, uit Uwen schoot gevoed,
Gerust en veilig zit behoed.
1k zal de plaag en strik en laag,
Daar 't heilloos bloed, bedekt, mijn voet
En been me wil verstrikken,
Ontglippen, zonder schrikken,
Door Uw genft, die, vroeg en spa
Mij waarschuwt voor 't verraders spoor,
Dewijl Gij mij verdadigt,

I. Men lette op het middelrijm in den Isten, 2den, 5den en Eden versregel
van elk couplet. — 19. D a ar: ter plaatse waar. — 22. Bedek t: is hier
een adverb. voor „op bedekte wijze, met heimelijke list." — 26. 't Verr aders spoor: evenzoo Harpzang XXVIII, vs. 37, z ij n e eénhorens
veulens. Er zou eigenlijk moeten staan: het des verraders spoor ,
z ij n e des e e n h oorns veulen s; doch tot vermijding der hardheid
werpt men in spraak of schrift een der beide lidwoorden weg. Geschiedt
zulks echter, als hier, met het lidw., dat in genit. staat, dan vormt men
gemeenlijk de beide substantieven tot een en men zegt: de zonsonde rgang, de koningskroon, het kinds-gedeelte.
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En doorgaans begenadigt,
Waardoor de rijksverrader, blind,
Misleid, aan mij geen vatten vindt.

'k Beveel mijn geest, gansch onbevreesd,
Zoo 't lichaam strandt, in Uwe hand,
0 God, die mij in rouwe
Van Uw beloofde trouwe
Noch nooit verstaakt. De boosheid slaakt
35
Haar roof en buit, als Gij haar stuit,
Mij vrijdt naar Uw behagen,
Uit 's vijands hand en lagen.
Gij haat hem, die vergeefs om raad
40Bij spook- en handbekijkers gaat.

45

50

55

6o

a bouwe nu mijn hoop op U,
Op U alleen, gelijk voorheen,
En zal, na nood en lijden,
Nog juichen en verblijden
In Uw gena ; al komt ze spa
In nood en last, nog staat ze vast,
En wordt ons niet onttogen,
Gij ziet, van 's hemels bogen,
Mijn needrig hart aan, naakt en bloot,
En red me in 't nijpen van den nood.
Gij laat me niet, tot mijn verdriet,
Van 's vijands macht en sterke wacht
Besluiten en omringen
Hoe sterk zij mij bespringen;
Maar vrijdt me, en stelt, op 't vlakke veld,
Gezwind en lucht, zijn klauw ontvlucht,
Mij op mijn vrije voeten,
Daar zij aanschouwen moeten
Hoe ik, van 's vijands band geslaakt,
Aan mijnen vrijdom ben geraakt.

29. De rijksverrader: de Booze. — 39. Vergeefs: dit woord
schijnt hier te veel: en inderdaad wat doet het tot waardeering van het
feit, of het vergeefs, dan met goed gevolg wordt gepleegd? De St.-B. heeft
alleen: „Ik hate degenen, die op valsche ijdelheden acht nemen," maar
de Vulgata: Odisti observantes vanitates supervacue: en dit
laatste woord heeft Vondel met vergeefs terug zoeken te geven. -4 1 -45- 1k.... zal.... verblijden in Uw g en a: tegenwoordig zou men
schrijven: „ik zal m ij verblijden in Uw gen'd ;" doch vroeger werd v erb lij d e n evenals v e r h e u g en zoowel intransit, als transit. gebruikt. —
56. Lucht: luchtig.
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Ontferm, o Heer ! U mijns al weer;
Want ik word hard, al weer benard,
Nu Gij, ontvonkt van toren,
Mijn klacht ontzegt te hooren.
Mijne oogen staan van traan op traan
Beneveld dicht, mijn ziel van 't licht
Der hulpe schijnt versteken,
Mijn leden zijn bezweken;
Want hartewee mijn leden slijt,
En zuchten kort mijn levens tijd.
De nood verzwakt en armoe knakt
Mijn kracht en leen, smilt vleesch en been.
Ik sta ten schimp des haters
En snooden godverlaters.
Mijn nabuur lacht, beschimpt, veracht
Mijn droeven staat. Mijn kennis laat
Uit vrees mij aan te hangen.
Een ieder gaat zijn gangen,
En vlucht van mij in mijnen nood,
Vergeet me gansch, als waar ik dood.
Geen leemen scherf op wal en werf,
Geen aarden vat wordt min geschat,
Wanneer het breekt aan stukken,
Als ik, vol ongelukken,
Nu zit gehoond van al wat woont
Rondom mij heen ; van iedereen
Most ik dat lastren hooren
Met mijn geduldige ooren.
Een ieder sprak er 't zijne toe,
Nooit lasteren noch scheldens moe.
Mijn vijand, boos en goddeloos,
Verrukt uit haat en wrok, hiel raad

61. Ontferm, o He er! U mijns al w eer: deze regel bewijst, dat,
zoo Vondel ook elders m ij n s en niet m ij n e r heeft geschreven — zie het
aangeteekende bij Harpzang IV, vs. 7 — hij zulks met opzet, en niet om
den wille van 't metrum heeft gedaan. Immers had hij anders bier kunnen
schrijven: U mijner weer. — 76,77. Mijn kennis laat.... mij aan te
h a n g e n: versta: mijn bekenden mijden alien omgang met mij. L a a t staat
bier voor laat n a. — 81-83. De St.-B. zegt : „Ik ben geworden als een
bedorven vat;" de Vulgata: fa c tus sum tanquam vas perditum: welk
laatste woord evengoed „verloren" als „bedorven" kan beteekenen. Vondel
neemt het in beide beteekenissen op en stelt ons daarom eerst een vat of
scherf voor, op wal en werf (beter ware „o f werf") onbeheerd staande,
en vervolgens een, dat gebroken en te niet gegaan is.
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Met zijne rotgezellen
Om mijne ziel to knellen;
Ik hoopte op God, mijn heilzaam lot,
En sprak : „Gij zijt, in nood en strijd,
Mijn schutsheer en beschermer,
Mijn toevlucht en ontfermer.
Mijn macht en kracht en levenslot
Hangt aan den levendigen God.
Ontruk met kracht mij uit de macht
Van 's vijands hand, die t'zamenspant
Met andren, en verbolgen,
Mij vreeslijk durf vervolgen.
Uw aangezicht en straal verlicht'
Uw trouwen knecht, gelijk het plecht.
Behot mij uit genade,
En sla mijn treden gade.
Ik, die U aanriep, als 't betaamt,
Sta voor mijn vijand niet beschaamd!
De booze blijf in zijn misdrijf
Beschaamd al heel. De helsche keel
Verzwelg' hem. Dat alomme
's Bedriegers mond verstomme,
Die 't zuiver recht van Uwen knecht,
Met logentaal en valsch verhaal,
Bewimplen wil boosaardig,
Hoogmoedig en hoovaardig,
Opdat men mij verongelijk',
En 't vonnis tot zijn voordeel strijk'.
Hoe groot is 't goed en d'overvloed,
De lieflijkheid, die Gij bereid
En stil hebt uitgelezen,
Gespaard voor die U vreezen !
Wie U betrouwt, zich aan U houdt,
En, 't loopt hoe 't loopt, vast op U hoopt,
Verleent Gij naar zijn wenschen
't Beloofde, in 't oog der menschen,

106. G el ij k het plecht: om het rijm, voor placht. Inderdaad is tusschen plecht en placht alleen een dialectverschil, en wordt de eerstgenoemde vorm nog dagelijks in de spreek-, hoezeer dan niet meer in de
schrijftaal, gebezigd. — IIo. S t a: dit woord staat hier in optat., evenais
in vs. iii blijf en vs. 113 verzwelg'. — 127. Verleent Gij: versta,
met terugsiag op 't geen voorafgaat: „hem verleent Gij." Aan de onnauwkeurigheid, die hier voorkomt, maakt Vondel zich meer schuldig.
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Die zich verwondren om 't geluk,
Dat vromen toevloeit in den druk.

135

140

145

150

155
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De vrome rust, met hart en lust,
Van 't aardsche schuw, alleen op U,
Beschouwt, terwijl de wereld
Vast woelt en ommedwerrelt,
Uw aangezicht, het schoonste licht,
Daar hij beschut, in Uwe hut,
Voor 's haters wrok verborgen,
Voor niemand hoeft te zorgen,
Die, met zijn tonge, vol vergift,
Hem wederstaat uit booze drift.
Geprezen zij mijn God, die mij
Bijzonderlijk en wonderlijk
Met gunst heeft overgoten,
Als in een stad besloten,
Van overal, met muur en wal
En wacht bezet. 1k sprak, geplet
Van druk, in 't hart bewogen :
„Hij stoot mij uit Zijne oogen."
Dus, kermende naar 's hemels boog,
Verhoort Gij mijn gebed omhoog.
Bemint den Heer, gij, die Zijne eer
Alleen bezint, en haar bemint;
Want God, de bron der klaarheid,
Zoekt simpelheid en waarheid,
En Hij vergeldt het boos geweld
Van alle kwaa,n, die stout bestaan
Onnoozelen te pramen.
Strijdt moedig al te zamen,
En grijpt een hart, o Gods geslacht !
Die al uw heil van God verwacht !

138. Te zorgen: te vreezen. — 142. Bijzonderlijk en wonderlijk:
hier geldt dezelfde aanmerking als op vs. 71 en 72 van den vorigen Harpzang gemaakt is, tusschen welken en dezen Harpzang deze overeenkomst
bestaat, dat Vondel in beide proeven heeft willen geven van het gemak,
waarmede hij de moeilijkheden van maat of rijm overwon; maar hoezeer
hij met betrekking tot beiden daarin geslaagd is, zoo is de keuze van het
metrum oorzaak, dat alleen de laatste dier berijmingen zich met onverdeeld
genoegen laat lezen. — 149. Versta: „Gij verhoort omhoog het gebed van
mij, die dus mijn gekerm opzond naar 's hemels boog." 't Is een Latijnsche
constructie, dock wier aanwending in 't N. D. doorgaans alleen strekt om
den zin te verwarren. — 151, 152. De St.-B. heeft hier: „Gij alle zijne
gunstgenooten;" de Vulgata: omn es san c ti ejus.
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DE XXXI. HARPZANG.
Beati quorum remissae sunt.
Elzalig mag men zulk een houden,
Wiens schulden God heeft kwijtgeschouden;
Wiens misdaan Gods gena bedekt.
Welzalig, wien betaling strekt,
Dat God hem geen verloop toereken',
En in wiens geest geen valschheen steken.
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Om 't zwijgen van mijn boos geweten
Is mijn gebeent' veroud, versleten;
TerwijI ik kreet den dag ten end.
Ik voelde en kende mijne ellend',
Toen dag en nacht uw hand uit toren
Mij drukte, en prikte, als met een doyen.
Ik heb mijn zwaar vergrijp beleden,
En U mijne ongerechtigheden
Niet meer verborgen. 'k Sprak : „Welaan !
Ik wil mijzelven melden gaan,
En Gode ontvouwen al mijn boosheid ;"
En Gij vergaaft me mijn godloosheid.
Hierom zal elk, geneigd to boeten,
Bijtijds zich werpen voor Uw voeten,
Eer hem de springvloed henerukk'.
Gij zijt mijn toevlucht, als mij druk
Omringt. Mijn blijdschap, help me dringen
Voor al, die mij met macht omringen.
'K zal Uw verstand, zegt God, verwekken,
En dezen weg, Bien Gij moet trekken,
U komen wijzen van omhoog.
Ik zal met mijn zorgvuldig oog
U naarstig gaslaan en regeeren,
En nimmer 't aanschijn van U keeren.

4, 5. Wien betaling strekt, dat God hem geen verloop toereke n: dat wil zeggen, zoo ik 't anders wel versta: „voor wien betaald
is, Welke betaling ten gevolge heeft, dat hem geen interessen worden afgevorderd." Van deze koopmansrekening maakt echter de tekst geen gewag. —
8. V e r o u d: de St..B. heeft v e r o u d e r d, en dit heeft het gebruik ook gewettigd; ofschoon veroud en even goed is als y e r ni euw en. — 25. V e rwekken voor opwekken, verlevendigen.
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Slacht paard noch muil, van reen versteken,
Betoom en breidel dees' gebreken
Der woesten, die u tot geen wit
Verkiezen, met een mondgebit
En muilprang. Zondaars moeten bloeden,
Als God hen geeselt met veel roeden.

35

Maar Gods gelid', voor vromen open,
Omlegert hen, die op Hem hopen.
Verheug, verblij u in den Heer,
40Rechtvaardig yolk ! en wien men meer
Vroomhartig en oprecht mag noemen,
Gij moogt op God met reden roemen.
DE XXXII. HARPZANG.
Exultate, justi, in Domino.

i, alien, die gedachten, woord en zeden
Weegt in de schaal van billijkheid en reden,
Verheugt u, juicht voor 't hemelsch hof!
Oprechten harten past Gods lof.
Ontvouwt Gods eer; laat die ten hemel varen,
Op cyterklank, op galm van vijf paar snaren,
En zwaait, nooit spel noch zingen moe,
Den hoogste een nieuwen lofzang toe :

G

5

31-33. Het oorspr. heeft: „wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel,
die geen verstand heeft." — 33, 34. Die u tot geen wit v e r k i e z e n:
de St.-B. vertaalt hier: opdat 't (het paard of de muilezel) tot u niet en
genake;" de Vulgata; qui non approximant ad te: „die tot u niet
genaken," of: „die niet in u hun doel zien" als Vondel het heeft opgevat. —
35 . Muilprang: is 't zelfde als „toomprang, gebit." Men weet dat Prins
Maurits er een nieuwen uitvond en Simon Stevijn naar aanleiding daarvan
een werkje schreef over de toomprangkunst. — 41. Vroomhartig
is „braaf," probus, zie Km. in v. Hoewel zuiver N. D., is 't uit onze
latere woordenboeken verbannen. — 42. Op God met reden roemen
voor „u in God verblijden;" doch min nauwkeurig. Op i e t s of op iemand
roemen staat gelijk met „zich op iets" of „iemand beroemen" en 'evert
dus een anderen zin op. Waar r o emen genomen wordt voor „verheffen,
zich verblijden," enz., bezigen onze Bijbelvertalers het voorz. in: zoo b. v.
Ps. XLIV:9: In God roemen wij den ganschen dag; Jes. XLI vs. 16:
In den Heiligen Isradls zult gij u roemen. — De XXXII. Harpzang.
6. Op gal m van vijf paar s n a r en: t. w. „op den galm of klank van
den psalter". De psalter of 't psalterion was een vierkant kastje, boven spits
toeloopende en aan eene zijde met een stervormige opening, waarvoor de
snaren, tien in getal, waren gespannen. — 7. No oit.... zing en m o e:
m o e d e, z at en dergelijke woorden plachten bij onze vroegere schrijvers
gewoonlijk den genit. te regeeren, en men schreef p einz en s m o e, d es
1e y ens z a t, enz. Thans bezigt men den genit. zelden wanneer er een lidw.
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Want Gods belofte en woorden gaan geregeld
En worden trouw in al Zijn werk bezegeld,
Bevestigd, en Zijn heilverbond
Beschaamde nooit dien zuivren mond.
Het lust Hem met genade te bedouwen
Al die Zijn woord omhelzen en betrouwen;
Het lust Hem, goddelooze en vriend
Te loonen, naardat elk verdient.
Al d'aardkloot is gepropt van Gods genade.
Hij schept, behoedt en slaat Zijn schepsel gade,
Vooral den mensch, begaafd met al
Wat lijf en ziele dienen zal
Hij spant door kracht van 't Woord des hemels bogen
En houdt 't gewelf des hemels voor onze oogen
Door Zijnen Geest en adem vast
Gegrond op Zijnen eigen last.
Hij houdt de zee, om 't aardrijk heen gegoten,
Als in den buik van eene flesch gesloten,
En sluit den afgrond, als een schat,
In zijne kolk en watervat.

of voornw. bij het z.naamw. staat, en men schrijft : ,i k ben het leven
moede", h ij werd zijn dreigen moede" , maar : peinzen s, s t r ij den s, enz.
m o e d e. Wie acht slaat op de nuances van beteekenis der woorden, zal
ontdekken, dat dit al of niet bezigen van het artikel niet de ware reden is
van het al of niet bezigen van den genit., maar dat dit laatste een dieperen grond
heeft en in de zaak zelve gelegen is. In elk geval had Vondel hier behooren te schrijven: van spel noch zingen moe, of wel spels noch zingens moe. — II, 12. En Zijn heilverbond beschaamde nooit
dien z u i v r en mond: versta : en wie een verbond met Hem aanging,
ondervond dat Zijn beloften zeker waren. — 13. B e d o u w en: Zoo Hersch.
XI : 64o. Het bootsvolk hangt den riem op zij. Geen maats verfl o u w e n. Dit gebruik van o u voor a u of a a u is bij de schrijvers uit
Vondels tijd zeer gemeen; ofschoon die ten minste eerlijk genoeg waren,
wanneer o u hun beter diende, ook o u te schrijven. — 20. Z a 1: mag. In
onzen dagelijkschen spreektrant is dit gebruik van z u 11 e n voor m o g e n
nog algemeen. — 24. G e gr o n d op Z ij n e n eigen last: dit is volgens de
natuurwetten juist. Door de drukking van de eene luchtlaag op de andere,
is de benedenlucht veel zwaarder dan de bovenlucht, zoodat de dichter met
recht mag zeggen, „dat de Hemel op zijn eigen last gegrond is." — 25, 26. Het
beeld, hier voorgesteld, wordt in den tekst niet gevonden, en is bovendien
noch sierlijk, noch juist. Het is niet sierlijk, omdat de buik van een fl e s c h
een onedele uitdrukking is en in poezie niet thuis behoort ; het is niet juist,
omdat er strijd is tusschen de twee deelen van den zin, en men zich de
zee niet te gelijk kan voorstellen als o m 't a a r d r ij k heen gegote n, en
alzoo „de aarde omvattende," en in den buik van eene fl e s c h g e slote n, en alzoo „door de aarde omvat." — 27, 28. Deze regels zijn niet gemakkelijk te ontcijferen. Trouwens, noch hetgeen de Vulgata heeft: p o n e n s
in thesauris abysso s, noch de vertaling van de St.-B. : „Hij stelt den
afgrond schatkameren," zijn veel duidelijker. Men raadplege de uitlegging, in
deze laatste overzetting gegeven.
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Laat d'aarde dan deze almacht, dit vermogen,
Met schrik ontzien, en met godvruchtige oogen
God vreezen, die, om d'aarde heen,
Den grond bewonen en betreen;
Want 's hemels kracht en almacht kan elk merken
Uit 's hemels wil en uitspraak, daar de werken
Op volgen. Wat God wil en zeit,
35
Dat staat er, dat 's geschapenheid.
Gods wijsheid kan zeer licht den raad der dwazen
En volken, als het stof, als mist, verblazen.
Hij stoot der menschen aanslag om,
40En maakt den raad der Vorsten stom;
Maar Gods besluit en raadslot zullen blijven
Eeuw in, eeuw uit. Wat God met kracht wil drijven,
Dat voert Hij sterk en rustig uit,
Van stam tot stam, van spruit tot spruit.
Gelukkig is het eigen yolk des Heeren,
45
Dat God omhelst, en Zijnen naam wil eeren,
Het yolk, dat eeuwig en altoos
Hij voor Zijn lot en erfdeel koos.
d'Alziende sloeg Zijne oogen naar beneden,
En zag alom de menschen henetreden;
50
Hij zag, uit Zijn gespannen tent,
De menschen tot aan 's werelds end ;
d'Alziende, die een ieders hart bootseerde,
En klaarlijk kende al wat omlaag verkeerde,
En elks gedachten, werk en wit,
55
Van daar Hij op Zijn zetel zit.
Hij kon omhoog uit Zijnen stoel aanschouwen,
Hoe nimmermeer een koning blijft behouwen
Door zijne heirkracht en 't geweld,
60
Dat hij gewapend brengt te veld;
Hoe sterkheid en geweld van reuzenermen
Den sterksten reus in 't vechtperk niet beschermen
Wanneer hij voorttreedt, trotsch en sterk,
En vecht in 't bloedig worstelperk.

30

30-32. En met godvruchtige oogen — betreën: versta: en laten
zij, die den grond rondom de aarde bewonen, de oogen met godsvrucht naar
God opslaan. Deze regels zijn tautologisch van 't begin tot het einde.
36. Gesc hap e n h e i d: een woord, dat niet zeer fraai klinkt en ook Been
opgang gemaakt heeft. Het zou naar zijn samenstelling beteekenen: „wat de
eigenschap heeft, geschapen te zijn," evenals be drevenheid, g e r egeldheid, verslagenheid, wat de eigenschap bezit, bedreven,
g er egeld, v er slagen te zijn ;" doch dan is het hier minder gepast,
waar bloot: dat is g e s c h a p e n, ja zelfs bloot : dat is, genoegzaam ware.
Het is te bejammeren, dat de eerste helft van dezen Harpzang niet in harmonie is met de tweede, die keurig bewerkt is en heerlijke regels bevat.
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De ruiter noopt het paard vergeefs met sporen,
En briescht in 't heir, en schuimbekt beet van toren,
Zoo onder 't vechten, daar elk wijkt,
De kracht van 't sterkste paard bezwijkt.
De groote kracht en snelheid des betrouwden
Kan zijnen Heer en meester niet behouden,
Noch 't leven bergen in den nood
Voor 't zwaard der onontvluchtbre dood;
Maar merk, Gods oog bewaakt en slaat hem gade
Al wie God vreest en steunt op Zijn genade,
Ontrukt hun zielen van den dood,
En voedt ze in bittren hongersnood.
't Godvruchtig hart met zijne medestanders
Rust hierom vast op God en niemand anders;
Op God, die zeker en gewis
Der vromen hulp en schutsheer is.
Uit deze bron ontspringt in druk en smarten
De vreugd, gelijk een beek, in vrome harten.
Op Gods gewijden naam en God
Betrouwen wij ons hoogste lot.
Och, zegen ons, o Heer! en Uw geslachten,
Gelijk we op Uw genade en goedheid wachten,
Met Uw gend, de rijke vrucht
Van ons' gebeen, van zucht op zucht !

DE XXXIII. HARPZANG.
Benedicam Dominum.
K wil, in weelde en ongeluk,

ga zoo God wil, op een wijs
I EnHet
maat, die mijnen geest verrukk',
5

God doorgaans loven, Hem ten prijs.
Ik wil mijn keel op tonen wetten,
En eeuwig 's hemels lof trompetten.
Mijn zang zal eer inleggen bij
De Godheid, wien ik eere schenk.
d'Ootmoedige, die 't hoort, zal blij

75. Hun zielen: Vondel bezigt hier en in vs. 76 het meerv., terwij1
hij in vs. 73 en 74 het enkelv. had gebezigd, wat niet strekt om de duidelijkheid van den zin to bevorderen. — De XXXIII. Harpzang. 4. Hem ten
p r ij s : overtollige rijmlap; het spreekt vanzelf, dat, wanneer men iemand
looft, zulks geschiedt hem ten prijze. — 7, 8. Dit is volgens de Vulgata,
die heeft: in Domino laudabitur anima mea; de St.-B. vertaalt: „zal
haar roemen in den Heere."
16
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En vroolijk aantreen op mijn wenk,
Wanneer ik roep : „Nu spant te gader,
En looft met mij dien grooten Vader !"
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Toen mijne ziel was in de klem,
Riep ik Hem vierig aan, en Hij
Boog d'ooren naar mijn droeve stem
En jammerklacht, en rukte mij
Uit alle ellende en zwarigheden,
Die mij benauwden hier beneden.
Stijgt op naar God in uwe smart !
Zijn troost verlichte u, als de damp
Des druks benevelt zin en hart;
Zoo staat gij niet beschaamd in ramp.
Toen d'arme klaagde, in 't overstulpen
Des druks, werd hij van God gehulpen.
De Godheid zendt haar Engel neer;
Dees legert zich rondom den man,
Die God ontziet, en 's hemels eer
Zoo loflijk uitbreidt, als hij kan ;
En God, in goedheid nooit volprezen,
Verlost ze uit nood al die Hem vreezen.
Och ! merkt eens op, en vergt den smaak
Der tonge van 't bekoord gemoed,
Dat dees u melde, op hare spraak,
Hoe liefelijk, hoe honigzoet
De Godheid is. Gelukkig bouwen
De Wijzen, die op God betrouwen.
Gij, Heiligen, van 's hemels geest
Gedreven naar het hoogste lot !
Ziet toe, dat gij de Godheid vreest,
En nimmer kwetst het hoog gebod ;
Want die God vreezen onbezweken,
Geen hulp noch nooddruft zal ontbreken.

31-35. De dichter, gebonden aan het eenmaal gekozen bestek zijner stanza's,
zag zich hier genoodzaakt, het eenvoudige „proeft en ziet, dat de Heer
goed is," in een vloed van woorden te verdrinken. — 33. Op hare s p r a a k:
een zegswijze, gelijk in vorm en beteekenis met die van : „op haar wijs,
op haar toon," enz. — 42. Geen hulp noch nooddruft zal ontbrek e n; dit moest zijn: „z a 1 hun ontbreken." Evenzoo vs. 47. Hun ontbrak.
Zie het aangeteekende op Harpzang XXX vs. 127.
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De rijke, vrek in overvloed,
Leed armoe, hongerde, onverzaad
Van roof en onrechtvaardig goed;
Maar die God zochten vroeg en laat
Ontbrak 't in armoe, hoe verlegen,
Nog nooit aan schat van troost en zegen.
Komt herwaart, mijn scholieren ! koomt ;
Ik zal u leeren door Gods Geest,
Hoe God den noon beloont, die schroomt
Zijn naam te kwetsen, en Hem vreest.
Wie wil zijn levens tijd verlengen,
Zijn dagen zalig overbrengen?
Wie zalig leven wil en blij,
Betoom', besnoei' zijn tong van kwaad,
Van dubbelheid, bedriegerij,
En logentaal en valschen raad,
Schuw' kwaad, zoek"t goede met verlangen,
Zoek' vrede, en volge vredegangen;
Want God bewaakt het vroom geslacht
Van boven, met Zijn alziende oog,
En neigt Zijne ooren naar hun klacht,
Maar dreigt vergramd van 's hemels boog
De boozen t'zamen te verdelgen,
Den naam des stams met al zijn telgen.
De vrome riep den hemel aan,
En 's hemels Heer verhoorde hem,
Verloste hem, die, overladn
Van druk, den druk meldt met zijn stem.
God legert zich om droeve harten,
En zalft ootmoedige in hun smarten.
De zwarigheen der vromen zijn
Ontelbaar ; maar hun God alleen
Verlost, na 't nijpen van de pijn,
Zijn yolk uit alle zwarigheen,
Bewaart hun beenders op hun smeeken,
En laat niet een in stukken breken.
De dood der goddeloozen is
De slimste en jammerlijkste staat;

43. D e r ij k e: dit is overeenkomstig de Vulgata, die divi t es heeft; de
St.-B. heeft: „de jonge leeuwen," wat zeker heel wat verscheelt. —
79, 80. Mors peccatorum pessima, zegt hier de Vulgata; de St.-B. :
de boosheid zal den Godloozen dooden.
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Hij dwaalt van 't pad des heils gewis,
Die den oprechten plaagt en haat.
God vrijdt de zielen van Zijn knechten;
Het heiiwit treffen alie oprechten.
DE XXXIV. HARPZANG.
Judica, Domine, nocentes me.
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Erechte Aartsrechter! vel Uw oordeel;
Verwijs mijn vijand, zonder voordeel;
Ik eische recht.
Bestrij met macht mijn tegenstrijders!
Bestrij de haters en benijders
Van Uwen knecht!
Grijp aan geweer, en schild, en wapen;
Waak op, verdadig mij rechtschapen!
Nu vel de speer,
Bie spits mijn haters, die verbolgen
Mij schrikkelijk en wreed vervolgen.
Versterk me, o Heer!
Nu spreek me een moed in en betrouwen,
En zeg: gij wordt door Mij behouwen;
Zijt onvertsaagd!
Zij moeten al te schande komen,
Die, ten bederve en val der vromen,
Mijn ziel belaagt.
Zij moeten al teruggedeizen,
Beschaamd staan, die erglistig peizen,
Mij plat te treen.
Dat zij, als stof voor wind, verdwijnen.
Gods Engel jage, op zijn verschijnen,
Hen voor zich heen!
Dat zij het spoor, als ziende blinden,
Bij duisternis niet konnen vinden,
En d'Engel fel
De vluchtigen en bloode zielen,
Vervolge en stijf zitte op de hielen,
Zoo straf als snel;
Naardien ze, boos en onbescheiden,
Mij heimeiijke lagen Leiden,
Te streng en straf,
Mij smaad toedreven menigvuldig,
Daar ik, onnoozel en onschuldig,

18. Belaagt: dit moest b ela gen zijn, terwijl zoowel 't onderwerp zij
als 't w. w. k omen in 't meerv. staan.
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Geene oorzaak gaf,
Dat deze strikken, die zij hangen,
Nu zelfs de lageleggers vangen,
Eer zij 't vermoën;
Dat zij, die heimlijk strikken zetten,
Nu vallen in hun eigen netten,
En angelroen.
Maar mijn gemoed zal, na dit lijden,
In Gode juichen en verblijden,
En zich met lust
Verkwikken over zijn Behoeder,
Beschutter, Zegenaar, Alvoeder,
In stilte en rust.
Mijn ziel en beenders zullen spreken -.
„Wie wordt, o Heer! bij U geleken
In macht en kracht,
In goedheid, wijsheid en genade,
En liefde, die hem vrijdt voor schade,
Die op U wacht?
Gij kunt verdrukten licht beschermen,
Ontrukken uit des sterken ermen,
Wie zucht en klaagt,
Ontrukken arme en droeve scharen
Den klauwe der geweldenaren,
Die d'armen plaagt.
Men klampt me aan boord, om 't recht te buigen
Met valsche tongen en getuigen.
'k Worde ondervraagd
En ondertast van onbekenden,
Die mij onschuldig lastren, schenden,
Heel onvertsaagd.
De godvergeten goddeloosheid
Vergeldt genoten deugd met boosheid,
En goed met kwaad,
Om mij al teffens te bederven,

38. Nu zelfs de lageleggers voor de lageleggers zelven, gelijk
Vondel juister en duidelijker, met behoud van 't metrum, had kunnen
sclirijven. — 41, 42. Nu vallen in hun eigen netten, en angelroén:
hoe men i n een h en g e 1 s t o k valt is niet zeer duidelijk. Vondel heeft
hier blijkbaar aan v all en in de beteekenis gehecht van: „gevangen worden door," en er toen gedachteloos die angelroên bijgevoegd , of wellicht stond er eerst voor v all en in een andere uitdrukking, die zich beter
aansloot bij al wat er voigde, en welke hij later meende te verbeteren. —
45, 46. Zich ... verkw ikk en: zich verheugen. — 47. Al voeder: dit
woord vordert, evenals oudvade r, gro otmoeder, w i tw erke r, en alle
dergelijke, waar een adjectiv. voorop is gesteld, den nadruk op dat adject.
en het staat hier dus niet op zijn plaats.
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En uit te rooien, en t'onterven
Met raad en daad :
Maar ik, als zij mij overstreden,
Schoot haren kleeders aan mijn leden,
En vastte in d'asch,
Riep God om troost aan in dees' smarte,
En voelde Zijnen troost in 't harte,
Die mij genas.
'K heb mij bij mijn partij gedragen,
En zocht mijn haters te behagen,
Als waren ze elk
Mijn naaste bloedvriend en mijn broeder,
Gezoogd van eene zelve moeder
Met eene melk.
'K verneer me om hen, die mij benijden,
Als een, die treurt uit medelijden,
In 't rouwgewaad;
En zij, verheugd in mijn bezwaren,
Voorzien met scherp en roën, vergdren
En houden raad ;
En ik, die kwaad noch erg vermoedde,
Zit stil, en ben niet op mijn hoede;
Maar God verstoort
Dien raad en aanslag, loos gebrouwen.
Dit schijnt hun echter niet te rouwen.
Zij waren voort.
Zij zoeken mijn geduld te persen
Met schimp, daar ze op hun tanden knersen,
Dit boos geslacht.
Mijn God! wanneer ziet Gij eens neder?
Verlos en red mijn ziel toch weder
Uit haters macht!
Verlos mijn ziel, eer zij verflauwe,
Mijne eenige uit der leeuwen klauwe;
Ik zal Uw lof
In Uwe groote Kerke ontvouwen,
In 't midden van de Godgetrouwen,
Op deze stof.
Verheug ze niet, die, dus vervolgen,
Mij onrechtvaardiglijk vervolgen,
En zonder reen

76.78. Deze regels sluiten niet op den tekst. Noch in 't oorspr. noch in
eenige vertaling is sprake van eigen genezing; alleen van een gebed voor
de genezing eens vijands. — 79. B ij mijn par tij: lees: jegens mijn (tegen)partij. — 104. Mijne eenige: u n i c a m me am zegt de Vulgata; de St.-B.:
mijne eenzame.
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Mij haten, en met minzame oogen,
In schijn van vriendschap, loos bedrogen,
En ondertretn.
Zij spraken tegens mij van vrede,
Verbloemden gram met deze rede,
Hun valsch bedrog.
Zij riepen: „Hei!" [met open monden]
„Wij zien hetgeen waarnaar wij stonden.
Wat schort er nog ?"
0 God! Gij zaagt het; zwijg niet langer !
0 God! nu wijk niet van Uw zanger.
Ontwaak, o Heer!
En luister naar mijn recht ; bezegel
Het vonnis naar Uw recht en regel.
Ik eisch niet meer.
Verheug geen vijand met mijn smarte,
Dat zij niet roemen in hun harte:
Schep moed, schep moed !
Wij hebben hem, als roof, verslonden.
Beschaam en schrik hem, die ontbonden
Zijn wraaklust voedt;
Die zich verheugen in mijn klachten.
Vertsaag, verstrooi ze in hun gedachten,
Die mij verbluft,
En stollen, dat zij mij bedrogen,
Door list en streken overmogen,
Die treurt en suft.
Verheug ze, die mijn zaak beseffen,
God eeuwig loven en verheffen,
En Zijnen knecht
Eene uitkomst gunnen. 'k Zal U loven,
Die al mijn ongelijk van boven
In 't eind beslecht!
DE XXXV. HARPZANG.
Dixit injustus, ut delinquat.

5

OP het punt van overtreden
Tegens reden,
Sprak de hater van Gods wet
In zijn harte. Zijn gedachten
God niet achten,
Op wiens vrees hij nimmer let;

114. Ondertr e'en is een variatie op onderkruipen, ondergaan. — 118. Z ij
r i e p en : „Heir dit hei is een vertaling van het e u g e, e u g e der Vulgata.
De St.-B. heeft ha, ha.
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Want hij handelt voor Gods oogen
Staag met logen,
Schalkheid en bedrog en list,
Om door 't onrechtvaardig leven
Stof te geven
Aan Gods wraak, dus opgehitst.
leder hoort hem doorgaans liegen.
Van bedriegen
Is zijn mond vol, bij elkeen.
Hij wil van geen tuchtles hooren,
En zijne oorcn
Luisteren naar recht noch reen.
's Nachts op 't bedde smeedt zijn boosheid
Goddeloosheid ;
Alle zijdegangen staan
Voor hem op; geen kromme wegen
Staan hem tegen,
Zijn te slim om in te slaan.
Uw barmhartigheen bereiken
't Hoogste teiken
Aan den starrelichten boog,
En de trouw van Uwe waarheid,
Rijk van klaarheid,
Raakt het driftig zwerk omhoog.
Uw rechtvaardigheid, in 't kronen
En beloonen
Van een ieders vroom gerucht,
Steigert hooger dan de duinen,
Dan de kruinen
Van 't gebergte, zon en lucht.

Uwe vonnissen, gebleken
En gestreken
In 't beleid, dat nimmer sliep,
40Uit Uw hooge rechterstoelen,
7-12. De Vulgata heeft: quoniam dolose egit in conspectu ejus:
ut inveniatur iniquitas ejus ad odium, wat hier niet volkomen is
teruggegeven. — 22. Op: open. — 24. Slim: verkeerd, boos. — 3o. Het
driftig z w e r k: het drijvend zwerk, het zwerk, waar gedurig wolken
drijven. — 36. Versta: dan de z on en 1 u c h t: men zou nu kunnen denken
dat hier ook van de kruinen van de zon en lucht gesproken werd. —
39. In 't beleid: liever: door of met het beleid, te weten, het rechtsbeleid.
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Heer ! Gij hoedt en kunt bestieren
Mensch en dieren
Door Uwe alvoorzienigheid.
0, hoe hebt Gij Uw genade
Vroeg en spade
Rijk en heerlijk uitgebreid!
In de schaduw van Uw veeren
Daar verkeeren,
Daar verschuilen zich gerust
Harten, die al hun betrouwen
Op U bouwen,
Van Uw voorzorg wel bewust.
d'Overvloed van Uwe hoven
Schenkt van boven
Hun volop tot aan den boord,
En Gij drenkt de godgerusten
Met Uw lusten,
Als met beken, voort en voort;
Want Gij zijt, o rijke Vader!
Bron en ader
Van het leven, zonder end.
Wij bespieglen uit Bees' naarheid
In Uw klaarheid
't Eeuwig licht in 's hemels tent.
Brei toch Uw barmhartigheden
Uit beneden
Over ieder, die U kent!

4 1. A 1s po el en: van p o el en wordt in den tekst niet gesproken; en
de vergelijking van Gods vonnissen met p o e len, waaraan zich vanzelf het
denkbeeld van stank, onreinheid en ongezondheid hecht, is dan ook niet
gelukkig. — 42. A Is e e n afgrond, ons te diep: hoe kan de dichter
hier beweren, dat Gods vonnissen ons te die p zijn, wanneer hij vs. 37
zeide, dat zij ons gebleken waren? — 43. En kunt bestieren: zwak,
voor 't eenvoudige en hier ook bedoelde: b e s t i e r t. — 49-54. De St.-B.
heeft hier: dies de menschenkinderen onder de schaduwe uwer
v 1 e u g el en toevlucht n em en: wat een helder fraai beeld voorstelt:
door vleugelen in veeren en menschenkinderen in harten te
veranderen, Levert Vondel een beeld, dat vooreerst minder grootsch, en ten
andere vrij onduidelijk is. — 6o. V o or t en v o or t; al voortdurende, Zie

XCIV. Harpz., vs. 29.
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Kroon het zuiver hart rechtvaardig,
Dat, U waardig,
Met geen vlekken is geschend.
Dat de hoovaardij haar trede
En haar schrede
Nimmer zette op mijnen vloer,
Noch de hand des zielverleiers
En des vleiers
Mij niet meeslepe aan haar snoer;
Want daar sneuvelden en vielen
Booze zielen
Op die glibberige baan,
Uitgedreven met haar alien,
En gevallen,
Om nooit weder op te staan.
DE XXXVI. HARPZANG.
Noli cemulari in malignantibus.

B
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10

Is

Enij geenszins de boozen,

Misgun den goddeloozen
En onrechtvaardigen geen spoed,
Noch weelde en rijkdoms overvloed,
Noch ga hierover morren ;
Zij zullen snel verdorren,
Als hoof en gras, gezwind op 't land
Terneergeveld van 's maaiers hand.
Pas slechts op God te bouwen,
Uw hoop en Uw betrouwen.
Volg 't goede na, met vreugd en lust.
Bewoon uw akkerland gerust,
Gods rijkdom zal u voeden
Door aanwas veler goeden.
Indien ge God met blijdschap eert,
Hij schenkt u, wat uw hart begeert.

70. R e c h t v a a r dig: dit woord is hier niet dan een rijmlap, te ongepaster, omdat na hetgeen de dichter vs. 31 volgg. tot verheffing van Gods
rechtvaardigheid gezegd heeft, zoodanige aanmaning noodeloos, ja onbetamelijk geacht mocht worden. — 73, 74. Haar tr e d e en ha a r s chr e d e:
welk onderscheid is er tusschen die beide substantiva? zij beteekenen hier
letterlijk hetzelfde, evenals vs. 79 sn euvelden en viele n. — 75. 0 p
mijnen vloer: non mihi veniat pes superbiae, zegt de Vulgata;
wat beter ware vertaald met: „dat de trotschaard mij onder den voet
krijge." — De XXXVI. Harpzang. 3. Sp oed: voorspoed.
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Ontvouw den Heer der dingen
Alle uw bekommeringen ;
Hij zal u recht voor elks gezicht
Te voorschijn brengen in het licht;
Uw zaak zal heerlijk pralen,
Gelijk de middagstralen,
De klaarheid van des hemels lamp,
Die klaarder schijnt na mist en damp.
Gehoorzaam 's hemels reden,
En ijver met gebeden.
Misgun het niet, door nijd gepord,
Dat eenig schelm gezegend wordt.
Betoom d'oploopendheden
En doiheid, schuw van zeden.
Laat varen afgunst en verdriet,
En volg het spoor der boozen niet;
Want alle goddeloozen
En godvergeten boozen
Zal God verdelgen tot den grond;
Maar wie zich houdt aan Gods verbond,
En uitziet naar 't beloofde,
Met opgerechten hoofde,
Wordt met zijn zaad, van lid tot lid,
Gehandhaafd in 't beloofd bezit.
De goddeloozen duren
Niet lang, maar luttele uren.
Indien ge naspoort waar ze zijn,
Gij vindt noch voetstap, plaats, noch schijn;
Maar wie zich draagt geduldig,
Zachtzinnig en onschuldig,
Bezit zijn wettige errefstëe
Met vroolijkheid, in vollen vrte.
De booswicht legt vast lagen,
Om 't vrome hart te plagen,
En knersetandt, van wrok en spijt,
En loert op hem, en bast en bijt;

17. Den He er der dingen: vrij plat voor „den Heer van al 't geschapene," doch 't is juist het gemis van dat woord a 1, waardoor de platheid ontstaat. Aller dingen He e r ware te dulden. — 25. Geho or z a am
's hem els reden: met andere woorden : zwijg den Heere, berust in
den Heer.
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Doch God belacht de kwaden,
En alle looze raden ;
Dewijl hun tijd van straf genaakt,
Eer iemands haat de vromen raakt.
De goddelooze en wreede
Het zwaard rukt uit de scheede,
En spant den boog, om 't oprecht hart,
En d'onderdrukten in hun smart
Te moorden en te treffen,
Eer zij 't gevaar beseffen ;
Maar d'Almacht breekt hun boog en flits,
En velt ze door hun zwaard en spits.
Het kleen bezit des vromen,
Rechtvaardiglijk bekomen,
Is verre beter dan het goed
Des rijken vreks, vol overvloed ;
Want God lijdt geen verdrukken,
Breekt 's rijken arm in stukken,
En handhaaft den oprechten mensch,
Die Hem betrouwt naar 's hemels wensch.
d'Alziende kent den handel
En onbesmetten wandel
Des vromen, en zijne erfenis
Blijft eeuwig zeker en gewis.
Ook staan ze niet verlegen
In tijden, dor van zegen :
De rijke God verzaadt ze, in nood
Van honger, uit Zijn milden schoot.
De booswicht gaat verloren.
Gods vijanden, te voren
In staat verheven, bovenaan,
Vergaan, als rook, als zij vergaan.

84. Vergaan, als rook, als z ij v e r g a an: bij dergelijke herhalingen
van het woord is het niet onverschillig voor de beteekenis, hoe men de
twee deelen van den volzin schikt. Zegt men: „als hij slaat, slaat hij geducht," „als ik kom, kom ik vroeg," dan is het voornamelijk op het duchtige
der slagen, of het vroegtijdige der komst, dat de spreker de aandacht gevestigd wil hebben , maar zegt hij daarentegen: „hij slaat geducht, als hij
slaat," „ik kom vroeg, als ik kom," dan schijnt hij het zeer twijfelachtig
te stellen of die slagen wel ooit gegeven zijn, of die komst wel immer
zal plaats hebben. Zoo ook zou men hier, indien het rijm 't veroorioofde,
liever lezen :
Als zij vergaan, vergaan als rook.
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De booze vrekken leenen.
Al is de tijd verschenen,
Zij leggen nog hun schuld niet af,
Noch boeten 't geen de schuldheer gaf.
De godgetrouwe menschen,
Die vromen voorspoed wenschen,
Bezitten stil hun errefgoed ;
Gezegend uit Gods overvloed ;
Maar die de vromen vloeken,
En hun bederfnis zoeken,
Vergaan, verdwijnen, zonder schijn
En biijk, waar zij gebleven zijn.
God stiert des vromen gangen,
En wandel, met verlangen
En lust tot zijn behoudenis.
Zoo ras zijn voet aan 't glibbren is,
Komt God hem onderstutten,
En met Zijn hand beschutten ;
Waarom d'oprechte en vrome man
Geen lid in 't vallen pletten kan.

105

'K was eertijds jong van jaren ;
Nu draag ik grijze haren,
Nog zag ik vromen nooit op straat
Verlaten van hun toeverlaat,
Noch 's vromen zaad belachen ;
1 10 Nooit zag ik 't nooddruft prachen,
En bidden, naakt, en arm, en bloot,
Van deur tot deur, geperst uit nood ;

115

Maar doorgaans in zijn leven
Was dit gereed to geven,
Met open schoot, en voile hand,
Uit liefde en goddelijken brand.

85, 88. Versta: de booze gierigaards leenen (van anderen); doch als de
tijd van teruggave is gekomen, voldoen zij hun schuld niet, en betalen niet
wat hun schuldeischer hun verstrekt heeft. Voor dezen omhaal van woorden
heeft de Vulgata eenvoudig: mutuabitur peccator et non solvet, en
deSt.-B.: de godlooze ontleent en geeft niet weder.-88. Schuldh e er: bier beter en edeler woord dan „schuldeischer." Met dit laatste verstaat men hem, die zijn recht invordert, met het eerste bloot hem, die 't
recht bezit. 't Is voor 't overige gelijksoortig met L e e n h e e r. — 114. D it:
t. w. 's vromen z a a d, waarvan vs. 109 gesproken is.

254

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

120

Dees' man, wat hem bejegent,
Blijft even rijk gezegend
In al zijne afkomst, die God vreest,
Gedreven van Gods milden geest.

125

130

135

140

Ontsla u van het kwade.
Volg 't goede niet te spade;
Bezit gerust, eeuw in, eeuw uit,
Uw erf, daar God de vloeken stuit;
Want God, omhoog daarboven,
Rechtvaardig in 't beloven,
Liet nooit Zijn Heiligen bezwaard,
Die Hij in eeuwigheid bewaart.
God straft doorgaans de boozen.
Het bloed der goddeloozen
Vergaat, verdort, en laat geen vrucht,
Gedachtenis, noch goed gerucht.
Wie vroom is en rechtvaardig,
Acht God Zijne erfnis waardig,
En handhaaft hem in 't wettig erf,
Eeuw in, eeuw uit, voor landbederf.
Der Wijzen lippen vloeien
Van wijsheid. Zij besproeien
Hun tong met lieflijkheid, en wat
De vroede waard acht opgevat.
Hun hart bewaart Gods wetten.
Geen looze schalken zetten
Den vromen heimelijk den voet,
Waardoor hij valt, en sneuvlen moet.

117. D e es' ma n: altijd nog 's vromen z a a d: dit overspringen van 't
figuurlijke op 't redele is verwarrend en vermoeiend voor den lezer. 129. God straft doorgaans de boozen: neen, zal men zeggen, God
straft alt ij d de boozen; — doch men merke op, dat door ga a n s hier niet
moet genomen worden in den zin van „meestal"; maar in dien van „voortdurend." — 133. Wie vroom is: lees: hem, die vroom is. — 136. V o o r
landbederf: deze woorden behooren bij 't voorafgaande: en ha ndha aft
hem, en beteekenen dus: „dat zijn land, zijn e r f, niet bedorven worde." —
137, 138. Dat de lippen der W ij z en ook w ijsh eid verkondigen, was der
vermelding niet waardig; de tekst spreekt dan ook niet van W ij z en, maar
van den rechtvaardige. — 139, 140. En wat de vroede waard acht
opgeva t: en wat de wijze der opneming waardig acht. Uitdrukkingen als
waard gezien, waard geprezen, waard genoemd, voor „ziens-,
prijzens-, noemenswaardig," en zoo ook hier waard opgevat voor „opvattenswaard," komen dikwijls bij Vondel voor. Bij dezen vorm is 't infin.
te word en verzwegen.
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De booze met zijn stappen
Zocht vromen te betrappen,
Te brengen loos om lijf en ziel,
Zoo hij hen ergens overviel.
God brengt dien raad in schanden,
Houdt vromen uit zijn handen,
En schoon men hen verwezen ziet,
d'Alwetende verwijst ze niet.
Verwacht God onverlegen,
Bewaar Zijn spoor en wegen;
Hij zal u handhaven in staat
En erf, als snood gespuis vergaat.
Ik zag weleer d'onvromen,
Zoo trotsch als cederboomen
Op Liban, rijk van loof en kroon,
Voor al de wereld staan ten toon.
Ik ging voorbij dat henen,
En merk, hij was verdwenen.
Ik zocht rondom naar erf en grond,
En vond de plaats niet, daar hij stond.
Bewaar d'onnoozelheden,
Gerechtigheid en reden ;
Want deze zijn het overschot
Des vrederijken mans van God.
Alle ongerechte boozen
En 't erf der goddeloozen
Vergaan. Wie God betrouwt, behoedt
Zijn erfdeel en gezegend goed;
En d'allerhoogste Ontfermer
Is Schutsheer en Beschermer

15o. Uit zijn hand en: uit de handen des boozen. — 153. Onverl eg e n : zonder verlegen te zijn, is buiten gebruik geraakt. — 155. H a n d h aven in staat: de dactylus handhaven bederft hier de cadans van 't
vers. — 161. I k ging voorb ij dat henen: Vondel heeft hier tegen de
maat en tegen den zin gezondigd. Tegen de maat; want de nadruk behoorde op d a t te vallen, en wie er bij 't lezen op drukt, bederft den
regel: — tegen den zin; want wat wordt met d a t bedoeld? de o n v r om e n, de Liban of al de wereld? waarschijnlijk de eerstgenoemde, als
men oordeelt uit hetgeien volgt : hij was verdwenen. Maar waarom
schreef Vondel dan niet : voorb ij hem henen. — 162. En merk: en
zie! — 165, 166. De Vulgata heeft: Custodi innocentiam et vide
aequitatem; de St.-B. : „Let op den vrome en ziet naar den oprechte." —
Men merke hier wijders op dat weder, om 't rijm, verkeerdelijk o n n o ozelheden voor onnoozelheid wordt gebezigd. — 167. Het overschot: het deel, het erfdeel.
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Der vromen, als het lijden drukt,
Daar Hij hen met Zijn hand uitrukt.

i 8o

God helpt ze in nood en lijden.
Hij zal ze trouw bevrijden,
En rukken uit der boozen macht
En hun geweld, door 's hemels kracht.
Hij zal, die op Hem hopen,
Naar dezen vrijburg loopen,
Behoen in tijd van tegenspoed,
Door Zijn genade, wijs en goed.
DE XXXVII. HARPZANG.
Domine, ne in furore tuo.
Ch! straf me niet, terwijl Uw gramschap blaakt,
Uw toren gloeit om mijn gebreken;
Naardien Uw pijlen in mij steken,
En Uwe hand mij heeft zoo diep geraakt.
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Uw toren liet niet heels aan al mijn lijf.
Mijn misdaad, waardig to beweenen,
Verjaagt de rust in mijne beenen.
'K ben over 't hoofd gedompeld in misdrijf.
1k draag mijn schuld, gelijk een zwaren last.
Mijn wonden stinken en vervloeien,
Om al mijn dwaasheen, die mij moeien.
1k blijf gekromd, en ben aan jammer vast.
1k ga gedrukt, geheele dagen lang;
Mijn lenden zijn vol zuchts, vol schimpens,
Mijn kranke leen vol pijn, vol krimpens.
1k legge in lij, en schreeuw; mijn hart is bang.
Gij kept, o God! al 't geen wat ik begeer;
Mijn zuchten is U niet verborgen.
Mijn hart, vol onrust, krielt van zorgen.
Mijn kracht is weg; mijne oogen zien niet meer.
Bekende en vriend kwam teffens op mij aan,
En viel met macht mij dapper tegen.

7 . Verjaagt de rust in mijne beenen: zin en taal vereischten hier:
verjaagt de rust uit mijn gebeente. — 14. Vol schimpens: moet dit
beteekenen : „vol gebreken, die men beschimpt ?" of is s c him p hier 't
zelfde als schamp, waarvan schamp en voor „schaven" en „schampschot?"
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De trouwste stond van verr' verslegen.
'k Leed last van al, die naar mijn leven staan;
25 Die wenschen, dat mij niet ontmoeten mag
Dan ramp en smaad, om zich te wreken,
Slechts logentaal en laster spreken,
En leggen toe op valschheid, al den dag.
Ik sta en zie, als doof, dien handel aan,
Gelijk de stomme en sprakeloozen;
En, als de doove bij de boozen,
Schijn een, die hun niet weet te wederstaan.

30

Naardien ik heb mijn hoop gezet op God,
Zult Gij, mijn Heer, mijn God! mij hooren.
Ik sprak: „Laat haters, beet van toren,
Niet huppelen, om mijn rampzalig lot!

35

Zij stollen en braveeren hemelhoog,
Terwijl mijn wankle beenen beven.
Ik ben de roen ter straf gegeven.
40Mijn lijden staat geschreven voor mijn oog.
'k Beken rechtuit, hoe groot een schuld ik droeg,
En legge toe, om die te boeten.
Mijn vijand, die mij voor zijn voeten
Ziet leggen, juicht, en heeft nu kans genoeg.
't Getal, dat mij met onrecht haat, wint aan.
Zij schenden mij, die goed beloonen
Met kwaad, en zich ondankbaar toonen,
Naardien ik hoil de rechte en wisse baan."

45

50

Mijn Heer, mijn God! verlaat me nimmermeer,
Noch wijk van mij met Uw genade;
Uw 'bijstand kome mij te stade,
Mijn God, mijn heil! behouder, stut, en Heer!
DE XXXVIII. HARPZANG.
Dixi, custodiam vias meas.
K nam in 't heimelijk bij mij
om voortaan,
I VanEenalleopzet,
slibberingen vrij,
Mijn wandel ga te slaan,

VONDEL VII.
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Te letten, dat mijn tonge niet
Ter smette van mijn ziel,
Tot 's naasten smaad en nadeel let,
Ook 't minste niet, ontviel.
Ik toomde omzichtig mijnen mond,
Wanneer een booswicht kwam
Om mij to tergen, zonder grond
En oorzaak, boos en gram.
Ik stond, als stom en sprakeloos,
Vol ootmoed en geduld,
En werd bedroefd, dat hij dus boos
Mij kwetste, zonder schuld.
Mijn hart werd heet van brand en gloed,
En mijn bespiegeling
Ontstak een vier in mijn gemoed,
Als mij ter harte ging
Mijn naastens snoode ondankbaarheid,
En zwakheid en vergrijp,
In we'erwil van Gods majesteit.
1k sprak, bedacht en rijp,
Op mijne spraak, in mijn gebed:
„O Heer! ontdek me toch
Wat merkpaal Gij mijn leven zet.
Hoe lange duurt het nog?
Hoe groot is 't jaartal van mijn tijd,
Opdat ik eenmaal weet
Wat mij nog schort, eer 't 'even slijt ?
Want Gij mijn dagen meet.
Mijn tijd is niet een oogenblik
Bij U, die eeuwig leeft.
Al wie hier, wel in zijnen schik,
Aan aardsche dingen kleeft,
Is blind en ijdel, min dan niet.
De mensch, die heerlijk schijnt,
Vergaat, eer 't iemand merkt en ziet,
Gelijk een schim verdwijnt,
Gelijk een schijnbeeld, en ontzet
Zich ijdel om het goed
En 't wereldsch, dat de ziel besmet.
Hij spaart een overvloed

25. Op mijne spraak: zie hierboven den XXXIII. Harpz., vs. 33. -33, 34. Mij n t ij d is niet een oogenblik b ij U: duidelijker zou Vondel
hier zijn meening hebben uitgedrukt, indien hij geschreven had : „mijn tijd
(de duur mijns levens) is nog minder dan een oogenblik," enz. — 41, 42. Ontzet
z i c h ij d e 1 voor „woelt vergeefs." O n t z e t t e n staat hier in de beteekenis
van removere.
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Van schat en rijkdom, zonder tal,
En weet, nooit grabblens moe,
Niet eens, wien hij dit laten zal,
Noch kent het eind, waartoe.
Maar nu, o Heer! wat is hetgeen,
Waarop ik hopen mag?
Zijt Gij, o God! nu niet alleen
Mijn rijkdom en bejag?
Is al mijn erfgoed niet omhoog?
0 Heer! verlos me dan
Van al mijn misdaan, voor Uw oog
Bedreven nu en dan.
Gij gaaft mij over tot een smaad
Van dit verdwaasd geslacht;
Ik hiel me stom, en sprak geen kwaad,
Hoe snood men mij veracht,
Dewijl 't Uw wil is, dat ik lij;
Nu keer Uw plagen af;
Want, Heer! Uw hand genaakte mij,
En trof mijn hart zoo straf,
Dat ik bezweek, toen Uwe stem
Mij strafte streng en hard,
Die, om mijn misdadn in de klem,
Van U gegeeseld werd.
'K verging allengs, gelijk een spin,
Die 't ingewand verspint.
Hij kwelt vergeefs zijn hart en zin,
Die niets bij 't ijdel wint.
0 Heer! verhoor toch mijn gebeën,
En smeeken in ellend';
Verhoor mijn zuchten en gesteen,
Die mijne tranen kent.
Och! zwijg niet in mijn ballingsdom,
Zoo wijd van Uwen troon.
Ik dole als vreemd, gelijk alom
Mijn vaders zijn gewoon.
Vergeef me al 't kwaad, dat ik beken;
Verkoel mijn gloed, eer ik
Niet langer hier in wezen ben,
Na 's levens oogenblik.

69. Gelijk een spin: ar ane am, als de Vulgata heeft; de St.-B. spreekt
van een „mot." Vondel werkt in den volgenden regel, die geheel van hem
is, het beeld verder op gelukkige wijze uit. Men weet dat de spin haar
webbe weeft uit de lijmachtige stof, die uit haar ingewand wordt afgescheiden. — 77. BaIlingsdom: ballingschap; 't woord heeft geen fortuin gemaakt. Zie het aangeteekende op redensdom, XXXI. Harp'. vs. 140.
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DE XXXIX. HARPZANG.
Exfiedans expectavi.
K hebbe lang voorheen,
Tot aan den hals toe diep gezonken
In angst, naar God alleen
Gewacht en d'uitkomst, schier verdronken:
Ten leste luistert Hij
Naar mijn gebeen, en hoort mijn kermen,
Ontrukt genadig mij
Den jammerpoele met Zijne ermen,
Dit slijm van zwarigheen.
Hij zet mij op mijn vrije voeten,
Behouden op een steen,
En wijst ze, waar zij treden moeten.
Hij gaf mij nieuwe stof,
Om Gode dankbaar toe te zwaaien
Een heerelijken lof.
Alle andren, die mijn kans zien draaien
Op Gods voorzienigheid,
En niet bij noodlot, noch in 't wilde,
Maar op 't alwijs beleid,
Wiens werk van 't oogmerk nooit verschilde;
Deze alien hopen, schuw
Van ramp, op U in hunne ellende:
Dies is hij zalig nu,
Die Gode, eer Hij Zijn aanzicht wende,
Betrouwt, en op Hem hoopt,
Naar menschenhulp en krank vermogen,
Wanneer de kans verloopt,
Niet ommeziet, noch wordt bedrogen
Door eenen valschen stut.
Wat werkt Ge, o Heer, al wonderdaden!
Wie kent den diepen put
Van Uw gedachten en Uw raden,
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4. D'uitkomst, schier verdronken: bij de eerste lezing zou men
denken, dat deze woorden bij elkander behoorden ; doch bij vergelijking met
het voorgaande bespeurt men, dat schier v e r d r o n k en tot i k (vs. i) moet
worden teruggebracht. — 9. D i t: lees: „aan di t." — i 1. Op een s te en:
dit is, volgens de Vulgata, die super petram h e e ft; de St.-B., 't zij om
een minder zwakke uitdrukking te kiezen, 't zij om alle toespeling op Pet r u s
te vermijden, heeft : „op een rotssteen." — 21, 22. S chuw van r amp: is
dit in den zin van „schuw door ramp," of van „schuw v o or ramp ?" In
beide gevallen is het hier te verdedigen; doch wel meest in het eerste. In
den tekst staat het niet. — 32. Raden: raadsbesluiten.
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Te duister om te raän ?
Wiens brein begrijpt Uw stijl en orden
In 't op- en ondergaan ?
35
Wie kan bij U geleken worden ?
Ik heb ten deel de blaa.n
Van 's hemels wondren opgeslagen,
Aan anderen gemeld ;
40Maar om die teffens voor te dragen,
't Getal is ongeteld,
En blijft ontelbaar zonder ende.
Gij eischt, o Heer ! geen brand
Van offerande in deze ellende,
Noch offer van ons' hand.
45
Gij moet mijne ooren toebereien.
Brandoffer eischt Gij niet
Voor 't misdrijf, waardig om beschreien.
Ten leste sprak ik : „Ziet,
50
Ik kome zelf, en schenk mijn leven,
Mijn vleesch tot offerboet."
Zoo staat in 't boek van mij geschreven.
Ik kome welgemoed,
Om Uwen wil te werk te stellen.
Mijn God ! dat is mijn wil,
55
Men kan Uw wil en woorden spellen
Uit letteren, al stil
En heimlijk in mijn hart gesneden.
'k Verkondige al Uw recht
6o
In Uwe kerke hier beneden.
De lippen van Uw knecht
Uw wil en rijken lof ontvouwen.
Gij, Hartekenner ! weet
Hoe ik Uw lof zocht op te bouwen.
65
Uw trouw, die niet vergeet
Te schenken Uw beloofde gaven
Aan elk, die U behaagt,
Ik in mijn hart nooit liet begraven.
Een ieder heeft gewaagd
70
Van Uwen lof, als ik verhaalde
Hoe Gij elkeen met lust
Behoedde en naar zijn werk betaalde,
Waarop Uw waarheid rust.
'K heb deze waarheid niet verborgen,
46. Gij moet mijne ooren toebereien: aures perfecisti zegt de
Vulgata, welk laatste woord misschien een fout des overschrijvers is voor
p e r fo rasti: ,,gij hebt mij de ooren doorboord," zegt de St.-B. Verge'. de
aant. aldaar.
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Noch Uw barmhartigheid
Voor menigten bedekt uit zorgen -,
Maar toonde Uw heerlijkheid.
Nu laat mij Uw barmhartigheden
En waarheid nimmermeer
Gebreken, die, op mijn gebeden,
Mij stutten tot Uwe eer :
Want jammernissen zonder ende
Omringen mij alom.
De boosheën van der boozen bende
En 't onrechtvaardigdom
Beleegren mij met kracht te zamen.
Ik kan niet overzien
De smerten, die mij teffens pramen.
Mijn haren zijn misschien
Zoo dicht niet op mijn hoofd gewassen;
Mijn teeder hart bezwijkt.
Gij zult, o noodhulp ! op mij passen,
Mij helpen, dat het blijkt.
Zij moeten schrikken en vertsagen,
Beschaamd en schaamrood staan,
Die mijne ziel zoo fel belagen,
En wenschen te verslaan.
Zij moeten al teruggewijken
En schrikken, die mij kwaad
En onheil wenschen. Zij bezwijken
Met hunnen valschen raad,
Die voor mij stoffen en braveeren.
Verheug ze, o Heer ! verblij
Al die U zoeken en U eeren,
En roepen : „code zij
Nu eer en prijs, en t'allen tijden !"
Dat ze allen, die Gij hoedt,
Zich in Uwe eer en lof verblijden ;
Maar ik, die, arm van goed,
Nooddruftig ben, getroost me heden
Dat God, mijn Vader, leeft,

85. 't Onrechtvaardigdom: zie het aangeteekende XXXI. Harpz. vs.
14o en den vorigen, bij ballingsdom. — 89, 9o. Mijn haren zijn misschien zoo dicht niet op mijn hoofd gewassen: vul aan: „als mijn
smarten talrijk zijn." Het hier voorkomende miss c hien bederft den zin.
Wanneer men een gelijkenis bezigt, hyperbolisch als deze, moz.t men er
geen woord invoegen, dat bij den spreker zelven eenigen twijfel aan de
juistheid daarvan schijnt aan te duiden en er daardoor de kracht van verzwakt. Voeg bijv. tusschen de belofte, aan Abraham gedaan, „dat zijn nakroost ontelbaar zal zijn als het land der zee," het woordeken b ij n a en de
beeldspraak is niet langer stout, maar wordt belachelijk.
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En voor mij zorg draagt, hier beneden.
Mijn hulp, die voor mij streeft!
Mijn God, mijn Schutsheer ! mag 't geschieden,
Verzuim niet, mij de hand to bieden!
DE XL. HARPZANG.
Beatus, qui intern git.
Elzalig is de man,
Die op den nood der armen
Verstandig letten kan,
Hun nooddruft uit ontfarmen
Ter harte neemt, zooveel hij mag;
God zal hem, in den droeven dag,
In 't nijpen van zijn lijden,
Ook helpen en bevrijden.
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De Heer, die elk bewaart,
Zal hem ten schutsheer strekken,
Schoon hij ten grave vaart,
Uit assche en stof verwekken,
Gelukkig in 't gezegend land
Ter neder zetten, voor de hand
Des vijands hem verweren,
En alle slagen keeren.
God zal op 't kranke bed
Zijn afgepijnigd leven
Niet laten ongered,
Noch troostloos henesneven;
Maar 't krankbed schudden naar zijn lust,
Opdat de kranke zachter rust',
Op 's hemels hulp, verschenen
Ten troost na deerlijk stenen.
Ik sprak : „Genees mijn hart
En ziel door Uw vermogen !"
'k Beken, o God! met smart
Mijn misdaad voor Uwe oogen

3. Letten kan: niet hem wordt de zaligheid toegekend, die de armen
in hun nood k a n bijstaan, maar hem, die 't werkelijk d o e t. Dat woordje k a n
bederft hier den geheelen zin. — 9. Die elk bewaart: een bijlap, die
in tegenspraak is met hetgeen herhaaldelijk door den Psalmist gezegd wordt,
dat de Heer de goddeloozen en onrechtvaardigen niet bewaart, maar als
rook en damp verdwijnen doet. — 12. V e r w ekken: opwekken.
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Bedreven. Het veraard geslacht
Vervloekte mij en riep met kracht:
„Wel, wanneer zal hij sterven,
Met naam, met al bederven ?"

De booswicht, toen hij kwam
Ter deure in mij bespieden,
Ontveinsde, [als ik vernam
35
Wat hem zijn boosheèn rieden,]
Met momplen het bestemd verraad.
Zijn gal liep over van het kwaad,
In zijnen geest begrepen,
40Om mij ten val to slepen.
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Dan gaat hij weder uit,
En meldt hoe 't staat geschoren.
Het gruwelijk besluit
Wordt fluisterende in d'ooren
Gemompeld, daar de haat zich kant,
Met alle vloeken t'zamen spant,
En schalken op mij wachten,
Met schendige gedachten.
Het vonnis wordt geveld
En over mij gestreken
Met onrecht en geweld,
Gelijk het was bestreken;
Maar schoon ik dus verwezen word
Wie hindert mij, zoo haast en kort,
Uit dezen slaap 't ontwaken,
Daar 't graf mijn lijk moet slaken?

Mijn dischgenoot, die met
Mij aanzit onder 't eten,
Daar ik mijn hoop op zet,
Is fel op mij gebeten,
6o
En overlegt, in zijn gemoed,
39. Begrepen: vervat. — 49-56. De St.-B. spreekt enkel van 't belasteren en beschimpen des kranken door zijn vijanden: „Een Belials stuk kleeft
hem aan: en hij die nederleit en zal niet weder opstaan." De Vulgata
heeft echter: Verbum iniquum constituerunt adversus me; Num
quid qui dormit non adjiciet ut returgas. — 57, 58. Mijn dischgenoot, die met mij aanzit onder 't eten: dit klinkt weder als een
dubbele p or t e-b r is e e-d e ur. Maar bovendien spreekt de tekst alleen van
„de man des vredes, die mijn brood at." — 61-64. Hier is weder een groot
verschil tusschen de Vulgata, wier vertaling Vondel heeft nagevolgd of uitgebreid, en den St.-B. In de eerste lezen wij:magnificavit super me s u pplantationem; in den laatste: „heeft de verzenen tegen mij grootelijks
verheven."
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Om den onschuldigen den voet
Te zetten, dat hij sneve,
En 't leven hem begeve.
65
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Maar nu, o sterke God !
Ontfarm U op mijn smeeken,
Om mijn onschuldig lot.
Verwek me tot een teeken
Van Uw genade en mogendheid,
Ter eere van Uw majesteit,
Dat ik, die vromen krenken,
Dien zelven drank mag schenken.
Hieraan beken ik, dat
Gij mij bemint van harte ;
Dewijl geen vijand prat
Mag groeien in mijn smarte.
Gij hebt me, om mijn onnoozelheid,
Bemind, gekroond met majesteit,
Ten hemel opgetogen,
Voor Uw genadige oogen.
Gezegend zij, van stam tot stam,
De groote God van Abraham !

DE XLI. HARPZANG.
Quemadmodum desiderat.
Ls het afgejaagde hart
Haakt naar versche waterbronnen,
Zoo verlangt mijn ziel, van smart,
Rouwe en klachten afgeronnen,
Naar mijn God ; mijn ziel verlangt
Dorstig naar de bron van 't leven,
God, aan Wien elks leven hangt.
Wanneer wordt mij eens gegeven
God t'aanschouwen in Zijn licht,
Voor Zijn aanschijn to verschijnen ?
Tranen staan in mijn gezicht,
Nacht en dag, van deerlijk kwijnen.
Tranen zijn mijn spijs en lot,

A

5

10

68. Verw e k m e: richt mij op. — 71. D a t i k, die: versta: opdat ik
hun, die. — 73. B e k en: erken. — 75. G e en vijand prat: dat klinkt een
weinig Datheniaansch; — doch prat is hier geen adject, dat bij v ij a n d
behoort, maar een adverb.
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Als zij daaglijks schimpig spreken,
Tot mijn ziel : „Waar is uw God ?"
Dit herdenk ik, en met smeeken
Stort dus mijn gedachten uit :
„Wanneer zal ik, Hartdoorgronder !
Opgaan, daar Uw hut besluit
20
Zulk een Heiligdom en wonder ?
Daar Gods huis het Heiligdom
Overschaduwt, en Uw koren
Mij, die juiche op snaar en bom,
Als een feestgast, zingen hooren ?
25
Mijne ziel, wat zijt gij droef?
Waarom stoort gij mijn gedachten ?
Hoop op God, schoon Hij vertoef;
Want ik zal, na druk en klachten,
Hem belijden met gedicht,
Als, Hij mij ten troost verschenen,
30
Voor Zijn heilrijk aangezicht,
Alle nevels zijn verdwenen."
Toen ik op mijn zwakheid zag,
Was mijn ziel beroerd van binnen.
Onder mijn bedrukt geklag
35
Zweefden helder voor mijn zinnen
De Jordaan, een grens van 't Rijk,
En ook Hermon, daar Uw werken
Blinken voor een iegelijk,
40Die aandachtig op leert merken.
Toen Uw macht door tegenspoén
Mij woa proeven, kwamen bruisen
Grondelooze watervloén,
Als een waterval van sluizen,
Met een schrikkelijk geschal;
45
Alle Uwe diepe waterbaren
Gingen hoog van overal
Over d'opgerechte haren
Van mijn hoofd, totdat de tijd
50
Van Uw noodhulp wordt geboren,
Gij genadig mij bevrijdt,
Ik bij nacht mijn zang laat hooren.
'k HoU met bidden in mijn smart
15

3o. H ij m ij ten troost verschenen: een losstaande zin, voor : nadat
hij mij ten troost verschenen is. Dergelijke no minativi absoluti bezigen
wij nog wel, echter alleen met het part. praes., als wij bijv. zeggen :
„staande de vergadering," „hangende het geschil," enz. — 39. Een iegelijk:
lijk in i e g e 1 ij k is niet alleen kort, maar klinkt zelfs bij 't uitspreken van
't woord alsof er l'k stond, zoodat het op r ij k eigenlijk niet rijmen kan.
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Aan bij U, die mij bij 't leven
Houdt en voedt. 'k Zal met mijn hart
Mijn Handhaver d'eere geven.
Och, waarom vergeet Ge mij?
Waarom ga ik treurig bukken,
Midlerwisil mijn wetrpartij
Mij bespringt en wil verdrukken?
Midlerwijl ik vast verga,
En mijn beenen daaglijks slijten,
Mijn vervolgers vôôr en na
Daaglijks mij mijn ramp verwijten,
Roepen: „Wel, waar is uw God?
Waar is nu uw God to vinden,
Uw betrouwen, burg en slot,
Om u van verdriet t'ontbinden ?"
Mijne ziel, wat zijt gij droef?
Waarom stoort gij mijn gedachten?
Hoop op God, schoon Hij vertoef;
Want ik zal, na druk en klachten,
Hem belijden met gedicht,
Als, Hij mij ten troost verschenen,
Voor Zijn heilrijk aangezicht,
Alle nevels zijn verdwenen.
DE XLII. HARPZANG.
Judica me, Deus, & discerne.

0

5

JO

God! nu oordeel Uwen knecht,
En onderschei zijn zaak en recht
Van 't heilloos bloed; beschut me toch
Voor zijn geweld en loos bedrog!
Want Gij zijt al mijn toeverlaat.
Waarom verstoot Gij mij met smaad,
En laat mij treurig henegaan,
Die tegens geen vervolg kan staan?
Verlicht me toch door Uwen dag
En waarheid, dat ik klimmen mag

3. Van 't heilloos blo ed: de St.-B. heeft hier: „Doet mij recht o God,
en twist gij mijne twistzake, bevrijdt mij van het on go e de r ti e r en yolk,
van den man des bedrogs en des onrechts." De Vulgata daarentegen heeft:
judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non
sancta ab homine iniquo et doloso erue me. Men ziet, dat de
woorden, welke Vondel bier niet zeer gelukkig met heilloos bloed vertaalt, in de eerstgenoemde overzetting bij het eerste, in de andere bij het
tweede gedeelte van den zin gevoegd worden. — 8. V e r volg: vervolging.
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Door hun geleide, zonder erg,
In 't Heiligdom, op Uwen berg.
Daar zal ik offren met Uw schaar
Mijn offerande op Uw altaar,
Voor U, Herschepper van mijn jeugd!
En eenige oorzaak van mijn vreugd.
0 God, mijn God ! ik wil U daar
Verheffen op mijn citersnaar.
Mijn ziel! hoe treurt gij dus ontsteld?
Wat droefheid is het, die u kwelt?
Betrouw op God, en neem geduld;
Want gij Hem nog verheffen zult,
Als Hij zijn heilrijk aanschijn toont,
En blijft de Godheid, die u kroont.

DE XLIII. HARPZANG.
Deus, auribus nostris audivimus.

5

IO

I5

I J hoorden 't al vanouds met eigen ooren;
De vaders lieten klaar,
0 Groote God! ons Uwe daden hooren,
Te groot en wonderbaar;
Uw wonderen en werken, die ze zagen,
In hunnen tijd, zoo breed,
Zoo wijd bekend in d'overoude dagen.
Uw hand verstrooide en smeet
Het Heidendom uit zijn bezit en steden,
En plantte Jakobs zaad
Op dezen grond. Gij plaagde alle onbesneden,
En zette ze uit hun staat.
Gods stammen niet door kracht van hunnen degen
Geraakten in 't bezit,
Noch wonnen door hunne armen eenen zegen,
Zoo groot en rijk als dit;
Maar Uwe hand en arm, o macht van boven!

I I. Zond er e r g: een ongelukkige rijmlap, te meer afkeurenswaard,
omdat men moet raden wat er mede gemeend wordt. — 15. Herschepper
van mijn jeug d: met die h erschapen j eug d doelt Vondel zeker op
de „wedergeboorte." In den tekst wordt daar niet van gesproken. — De
XLIII. Harpzang. 4. T e staat hier wederom voor z o o of voor z e er. —
16. Zoo gr o o t en rijk als di t: evenals in den XXXVI. Harpz., vs. 127,
met d a t, zoo zitten wij hier verlegen met dit: raadpleegt men den zin,
dan zou 't pronom. tot zegen moeten worden teruggebracht; doch dan
moet er staan d e z e n; raadpleegt men de syntaxis, dan slaat dit op b e z i t;
doch dan loopt de zin scheef. — 17. 0 macht van b o v e n: gezochte en
wonderlijke benaming om de Godheid aan te duiden.
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Zet hen in 't wettig goed.
De stralen van Uw aanschijn, waard te loven,
20
Ontvonken hunnen moed;
Want Gij, o Heer! schiept wonderlijk behagen
In Abrahams geslacht.
0 God ! Gij zijt mijn Vorst, en keert de plagen
Van Jakob of met kracht
25
Wij willen door Uw macht den vijand wannen,
Verstooten uit de steen,
Door Uwen naam, die Jakobs huffs aanrannen,
In 't oorlogsperk vertreen.
Ik stel mijn hoop voortaan op geene bogen,
Noch pijl, geverfd in bloed;
30
Mijn slagzwaard zal mij niet beschutten mogen;
Want Gij hebt ons behoed,
Bewaard voor al die Israel bestreden,
En wat Uw erfdeel praamt.
Ons' haters en verdrukkers hier beneden
35
Hebt Gij in 't veld beschaamd.
Wij zullen blij, zoo lang men God hoort noemen,
In Uwe Majesteit,
In Uwen naam met recht en reden roemen,
40Tot in der eeuwigheid.
Nu hebt Gij ons verdreven en verstooten,
En gij, o Allemacht!
Trekt nu niet meer te veld met Uw genooten,
Noch stijft ze door Uw kracht.
Gij laat ons vlien voor 's vijands spits en schachten,
45
Geeft ons hun wraak ten buit;
Gij levert ons, als schapen, om te slachten
Tot spijs, door Uw besluit.
18-2o. Z e t.... o n t v o n k e n: het geldt in deze regels de herinnering
der groote weldaden, in overoude dagen door den Heer aan Israel bewezen,
en het gebruik van 't praesens kwam hier dus niet te pas, ten ware dat
diezelfde tijd in 't geen onmiddellijk voorafgaat, als tot het meer aanschouwelijk maken der voorstelling, ware gebezigd geweest. — 27. A a n r ann en:
aanranden, als schennen voor schenden, mellen voor melden
enz. Kn.. geeft r a nn en op als een verouderden vorm van runn en of
rennen. — 32, 33. Gij hebt ons behoed, bewaard: dit praeterit. is
volgens de Vulgata; de St.-B. heeft het praesens. — 42. Allemacht voor
Alma c ht; kwalijk; want het woord verliest er zijn beteekenis door.
Alma c h t is: „de geheele macht." A ll em a c h t is of: „de verzameling, Of
de aanwending van al 1 e beschikbare ma c ht en." Evenzoo is al 1 e daagsch:
„wat alle dagen voorkomt," en zou aldaagsch beteekenen: „den geheelen dag door." Zoo is alwijs, a 1 g o e d „geheel wijs, geheel goed;" all eman, „alle lieden." — 43. Met U w gen o o t en: de St.-B. heeft hier „met
onze krijgsheiren ;" de Vulgata: in vir tutibus nostris.

270

50

55

6o

65

70

75

8o

85

IRONING DAVIDS HARPZANGEN.

Gij laat ons wijd in 't Heidendom verstrooien,
En zonder waarde om niet,
Als slaven, dus verkoopen en verschooien,
Benepen van verdriet.
Wij mogen, op de merkt geveild, niet gelden.
Wij staan tot een verwijt
Des nagebuurs, der boozen, die ons schelden.
Men schimpt, belacht en bijt,
En tergt ons vast rondom, van alle zijden.
Gij stelt ons bier ten spot
En spreekwoord voor degeen, die ons benijden,
Vervreemd van Jakobs God.
Zij schudden 't hoofd. Ik moet mij billijk schamen.
Ik duik den ganschen dag,
Sta schaamrood, want men schandvlekt ons met namen.
Al wat ons overmag
Vervolgt ons, dus afgrijselijk gebeten.
Dit komt ons op den hals,
Die Uwe wet in 't minste niet vergeten,
Noch, afgekeerd en valsch,
Uw heilverbond onteeren door gebreken
Voor Uwen hoogen troon.
Ons hart is niet van U teruggeweken,
Noch van Uw wetgeboon.
Gij liet niet toe, dat wij in onzen wandel
Vervielen van Uw baan.
Gij hebt ons hart verneerd door 's vijands handel,
En tastte ons vinnig aan.
Gij liet den Dood ons met haar schaduw dekken.
Vergaten wij Gods naam?
Bestonden wij, de handen uit to strekken
Naar Afgoon, snood van faam?
Zou God dit niet bestraffen, zich des belgen,
Die Hartekenner heet?
Wij worden om Uw naam, als Abrams telgen,
Den ganschen dag dus wreed
Ter dood gevoerd, gelijk het schaap gerekend,
Ter slachtbank voor de bijl
Gedreven, als een offer staat geteekend,
Naar slachters wijs en stiji.

49. In 't Heidendom: beter: onder 't Heidendom; dit laatste
staat toch voor „de Heidenen." Vrg. den St.-B. — 51. Verschooien:
d. i.: „als zwervers rondzenden." Zie het vroeger aangeteekende omtrent
schooier. — 54. Verwijt: d. i.: „smaad" als in den St.-B., opprobrium,
als in de Vulgata staat. — 63. Men schandvlekt ons met namen:
vreemde omschrijving voor: „men geeft ons scheldnamen."
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Ontwaak, o Heer! hoe slaapt Gij nu zoo lange ?
Ontwaak, o God! ontwaak;
Vertoef niet tot op 't uiterst; 't valt ons bange,
Bescherm ons' goede zaak!
Hoe keert Gij dus Uw aanschijn van ons alien,
Vergeet ons bij te staan
In onzen nood en druk en ongevallen,
Uit nood ter dood beladn?
Ik heb mijn ziel vernederd tot op d'aarde,
In assche, slijk en stof;
Daar kleef ik met mijn lichaam, zonder waarde,
Aan 't slijm. 0 hemelsch hof!
Waak op, en help ons in verlegenheden !
Verlos ons, lieve Heer!
Om Uwen naam, met tranen aangebeden,
Om 's hemels prijs en eer.

DE XLIV. HARPZANG.
Eructavit cor meum.

En heilzaam woord, waarvan het hart ging zwanger,

uit mijn mond. De geest kan nu niet langer
E Berst
Geduren, of een lofzang moet er uit.
Ik wijd den Vorst mijn werken en geluid.
5
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Mijn tong zal mij een gouden pen verstrekken,
Die hare kunst ontvouwt met luchte trekken.
0 Vorst! gij spant bij onze jeugd de kroon
Der schoonheid, want geen mensch was ooit zoo schoon.
Een dauw van gunst besproeit de roode tippen
En rozen van uwe aangename lippen;
Want God omhoog, in 't eeuwig raadsbesluit,
Goot over u Zijn schoot vol zegens uit.
0 dappre Vorst! nu wapen u ten strijde,
En gord het zwaard zeeghaftig op Uw zijde.
Trek op, vaar voort, verwin, behoud het veld,
En triomfeer in 't Rijk, o braafste Held!

99. Z o n d e r w a a r d e: dat kan een terugslag zijn op 't geen vs. 5o voorkomt ; ofschoon het eer een rijmlap schijnt te zijn. — De XLIV. Harpzang.
1-6. Het is jammer, dat Vondel den aanhef van dit heerlijke lied, die in
't oorspronkelijke geheel op zichzelven staat, niet in een enkel couplet heeft
weten samen te vatten. Nu begint de eigenlijke Psalm in 't midden van
een couplet. — 7. O n z e jeugd: de menschenkinderen, heeft de St.-B. ; de
Vulgata: filii hominum.
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Uw rechte hand verdadigt U te krachtig,
Dewijl ge zijt in woord en daad waarachtig,
Rechtvaardig en genadig van gemoed,
Bij ieder, die Uw Hoogheid valt te voet.
Uw scherp geweer en pijlen zullen treffen
De harten, die zich boven u verheffen.
Gij zult ze, die den Koning wederstaan,
Te plettre treen, en uit den velde slaan.

25

30

35

0 God ! Uw stoel, bepaald door tijd noch uren,
Kan d'eeuwigheid der eeuwen zelf verduren.
De schepter van Uw onverwinbaar Rijk
Een schepter is van recht en van gelijk;
Want billijkheid is al Uw lust en leven.
Gij hebt gestoord het onrecht uitgedreven;
Dies God, uw God, met olie u begoot,
En vreugdezalf, meer dan uw lotgenoot.
Uw feestgewaad verkwikt uwe onderdanen
Door aloe, gemengd met mirretranen,
En kassiegeur; zoodra, zoo menigmaal
Gij hun verschijnt uit uwe ivoren zaal.

Het koninklijk en jeugdig vrouwetimmer
Verveelt die reuk van uwe kleedren nimmer :
Die Schoonheid rent met een gemeene zucht,
40En loopt om prijs u na in zulk een lucht.
De Koningin in purper en scharlaken,
Die stijf van goud en rijk borduursel kraken
En steenen, gaat aan uwe hooge hand,
Gelijk ze staat in 's Bruigoms hart geplant;
24. Te plettre: evengoed als in eene latere uitgaaf te plet t e, of te
p le t t e r e, wat Hooft wel eens bezigt. Te plette t r e e n is „plat trappen", te pletter treen „trappend verpletteren." P le t t e is van pletten,
pletter of plettre van 't frequent. pletteren. — 25. Uren: hier voor
„wisselingen," vicissitudines. — 28. Een schepter.... van gelijk:
gelijk is hier a e quita s, waarvoor wij thans „billijkheid" zeggen — zie
vs. 29. — 't Woord is als subst. nog bij ons overgebleven in gezegden als:
„ik heb gelijk; het gelijk is aan z ij n e z ij d e ;" terwijl het tegenovergestelde on gelijk zich op nog ruimer veld gehandhaafd heeft, als bijv. in
de uitdrukkingen: iemand ongelijk aandoen; het ongelijk afweren, enz. —
32. Meer dan uw lo tgenoot: boven uwe medegenooten, zegt de St.-B.
Vergl. de uitlegging van dat woord daar ter plaatse. — 37. Vrouw etimmer: hier voor harem. „Koningsdochteren" zegt het oorspr. — 39. Di e
Schoonheid: die schoone vrouwen, als blijkt uit hetgeen volgt met e en
gemeene (d. i. „gelijke") zuc ht.

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

45

50

55

6o

273

0 Dochter ! hoor, zie om, en neig uwe ooren,
Om naar uw lief en zijnen raad te hooren;
Vergeet uw yolk, en zet uit zuivre min
Uws vaders hof en stam uit uwen zin!
Dat zal den Vorst ontsteken met verlangen,
Om in zijn hart zoo schoon een bruid t'ontvangen :
Want hij is toch uw Heer en God alleen,
Die overal zal werden aangebeen.
De Jofferschap van Tyrus, en de Grooten,
En machtigsten van hoven en van sloten
Verlangen om uw aanschijn eens te zien,
En u schenkagie en gaven aan te bien.
0 Koningskind 1 hoe moedig men zou Bogen
Op zooveel schoons van aanschijn en van oogen,
Op goud, gesteent', borduursel en gewaad;
't Inwendig dooft al 't uiterlijk sieraad.
Nu gaat ze, en wordt gebrocht naar zijn paleizen,
Haar volgt een sleep van Maagden onder 't reizen;
Geen slechte sleep, maar van het naaste bloed,
Opdat ze zoo 't gezalfde Hoofd gemoet'.

65

70

Men leidt ze blijde en juichende op den drempel,
Geleidt ze braaf, ter stede in, naar den tempel.
Haar afkomst volgt op 't vaderlijke spoor.
Zij voert ze op stoel de wijde wereld door.
Hare afkomst zal, o Heer! Uw naam verbreiden,
Van stam tot stam; de tongen zullen weiden
In 's Hoogsten lof, met ongelijk geluid,
In eenen zin, alle eeuwen in en uit.

DE XLV. HARPZANG.
Deus roster refugium.

A

Ls 's vijands dreigementen
En 't woeste Heidendom,
Uit zijne legertenten,
Ons dreigen ; als alom

68. Zij voert ze op stoel: van dat op stoel voeren der Koningin
(met Welke Vondel, als natuurlijk in dezen Psalm, een lied op het geestelijk
huwelijk van Christus met de Kerk ziende, deze laatste heeft verstaan)
heeft het oorspr. geen woord. — 71. Met o n g el ij k gel ui d: namel. „in
verscheiden taal."
VONDEL VII.
18
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Ons zwarigheen omringen,
Is God ons toeverlaat,
De macht, die hen kan dwingen,
Ons helpen in dien staat
Van jammernisse en lijden.
Dus schrikken wij gansch niet
In aangevochten tijden;
Al wankelde, als een Het,
Het aardrijk, en al plompen
De bergen in de zee
Ten afgrond, met hun rompen
Gespreid in 't lang en 't bree:
Als God Zijn kracht wil vergen,
Dan bruisen alle vloën,
Dan daveren de bergen,
Gegeeseld van Zijn roén.
In 't ruischen, in dat klateren
Des afgronds zonder grond,
In 't sterk gedruisch der wateren
En watervloeden stond
Gods stad al even veilig
En vroolijk en gerust,
Daar God Zijn hut zoo heilig
Heeft ingewijd met lust;
Want God, daar wij Hem bidden
En eeren naar Zijn wet,
Staat onbeweegd in 't midden,
En helpt ons in 't gebed,
Geofferd in den morgen
Godvruchtiglijk aan Hem.
Laat andre volken zorgen;
Want op Gods donderstem
Zij van verbaasdheid beven;
Dan storten Rijken in,
Het Hof wordt neergedreven
Met toren, trans en tin,
De God van onzen vader,
Van Jakob, houdt ons staan,
En handhaaft ons to gader,

2 1 -28. In plaats van deze regels heeft de St.-B. eenvoudig : „de beekskens
der rivieren zullen verblijden de Stad Godes," en de Vulgata : fl u m i n is
impetus laetisicat civitatem Dei. 't Schijnt dat Vondel zich hier
door dat impetus heeft laten medesleepen en 't la etisi c at — althans in
de eerste vier regels — over 't hoofd gezien. — 35. Z or g e n: hier weder
voor „bezorgd zijn." — 39-40. Er is in den tekst geen sprake van eenig
neergedreven hof.
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Als andren snel vergaan.
Koomt herwaart, leert eens merken
Gods daden, wondergroot,
Gods macht en wonderwerken
Rondom den wereldkloot.
Hij jaagt alle oorelogen
Ter wereld uit, zoo wijd
De zon, aan 's hemels bogen,
Op haren wagen rijdt.
Hij knakt de taaie bogen.
Hij breekt het wapentuig,
En brandt den schild voor d'oogen
Des krijgsmans, woest en ruig.
God spreekt om elk te leeren :
„Koomt herrewaart, en ziet
Hoe Ik, de Heer der Heeren,
In 't onbesneën gebied
Bekend ben en verheven,
Van 't een in 't ander land,
Door wonderdaän, bedreven
Met Mijne sterke hand."
De God van onzen vader,
Van Jakob, houdt ons staan,
En handhaaft ons te gader,
Als andren snel vergaan.

DE XLVI. HARPZANG.
Omnes genies plaudite.

R

5

Oomt nu hier, uit alle landen;

Alle volken! koomt nu voort;
Klapt nu vroolijk in uw handen,
Juicht van blijdschap, nooit gehoord,
Gode lof toe, naar Zijn waarde;
Want Hij toont zich heerelijk,
Schrikkelijk, en groot op d'aarde,
Als een machtig Koning, rijk

50-52. Ook van dit hier te onpas aangebrachte Heidensche beeld eener
op ha a r w a g en r ij d en de zon is in het oorspr. geen woord te lezen.
2. Koomt nu voort: voortkomen en te voor—DeXLVI.Harpzng
s c h ij n komen worden meermalen als woorden van eenerlei beteekenis
gebruikt. — 6. He ere lijk : hoe men dit woord ook verkieze te spellen, het
kan nooit anders uitgesproken worden dan h e e r 1' k, en dus wel aan 't
eind van een slepend, maar niet van een staand vers voorkomen. — 8, 9. R ij k
van gehoorzame onder zaten: rijk had vroeger bij onze meeste
schrijvers den genit. achter zich, evenals 't Lat. div e s. Thans neemt r ij k
doorgaans het voorz. a a n of in achter zich.

276

IO

I5

20

25

30

35

40

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

Van gehoorzame onderzaten,
Wijder dan men menschen telt.
Hij heeft yolk van alle staten
Onder ons gebied gesteld,
En den Heidensche onbesneden
Onderworpen ons gezag.
Hij verkoos ons hier beneden
Tot Zijn erfdeel, op 't verdrag
En verbond met onzen vader
Jakob, Zijnen waarden knecht.
God stijgt op den hemel nader
Met geschal, gelijk Hij plecht.
God vaart opwaart met bazuinen,
Met gezangen en geschal,
Naar des hemels trans en kruinen;
Zingt de Godheid overal!
Zingt den Koning naar Zijn waarde
Lof toe, zingt Hem glorie toe;
Want Hij Koning is op d'aarde,
Zingt aandachtig! Zijne roe
En Zijn schepter zal regeeren
Over 't gansche Heidendom.
God zit, als een Heer der Heeren,
Op den rijksstoel, die alom
Hem gewijd is. Groote Heeren,
Groote Vorsten zijn vergaard.
Wat des Hoogsten naam wil eeren,
Wat het oud verbond bewaart,
En, met Abraham verbonden,
God wil dienen naar Zijn macht
En vermogen t'allen stonden,
Is nu dapper op zijn kracht.

DE XLVII. LIARPZANG.
Magnus Dominus & laudabilis.
E Bouwheer van Jeruzalem,
Gods stad, is wigs en machtig;
Dies zij, met een gemeene stem,
Zijn grootheid looft eendrachtig,
Op Zijnen heilgen berg en rots.

D

5

m. Wijder dan men menschen telt: alzoo zijn er onder die onderzaten (vs. 9) die geen m e n s c h en zijn? — Misschien engelen? Maar er
wordt hier (zie vs. 7) van het gebied over de a a r d e gesproken. — De
XLVIL Harpzang. Een zang zonder vlekjes, schoon als de reien in Vondels
treurspelen.
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Dees' stad wordt opgebouwd dus trotsch
Om stormen te verduren,
Op Sion, aan den noorderkant,
Met blijdschap van 't geheele land.
0 groote Konings muren!
In al haar huizen is de schat
Des rijken Gods eaanschouwen;
Want God blijft schutsheer van de stad,
Wiens poorten Hij holp bouwen.
De koningen van overal
Vergären, binnen haren wal
Vereenigd, zien ze nader
Verwonderd met verbaasdheid aan,
Als die voor 't Hoofd geslagen staan,
Gedoodverfd al te gader.
Hun vrees gelijkt den barensnood
Van eene zwangre vrouwe;
Zij treft hen, als een storm de vloot
Van Tharsis treft met rouwe.
't Gezicht beschaamt geenszins de faam
Van haren uitgebreiden naam.
Het is de stad des Heeren
Der heirkracht. 't Is de stad van God,
Van God gebouwd met muur en slot,
Om eeuwen te regeeren.
In 't midden van Uw Heiligdom,
In 't harte van Uw koren,
Wij Uw barmhartigheid alom
Zien voor Uw yolk geboren.
Uw naam en faam en recht bekend
Doorklinken loflijk 's werelds end,
De berg van Sion zinge !
De dochter, die, uit Juda's stam,
In 't vroolijk licht des levens kwam,
Op Gods getrouwheid springe !
Versterkt de muren van Gods stad,
Omringt ze met haar veste.
Trompet ze uit toornen, hoog en prat,
Behartigt, haar ten beste,

8. A an den no or derkant: waar nl. de tempel stond. — 43. T r o mp et ze uit to ornen, hoog en prat: stoute en echtVondeliaanschfiguurlijke uitdrukking om te zeggen : „bouwt ter barer verdediging hooge en
sterke torens, van welker trans haar lof worde uitgetrompet."
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Te sterken toren, muur en poort,
En bouwt de huizen immer voort,
Opdat gij 't moogt verhalen
Aan alle uw afkomste, op een rij,
En uw kindskinders, stil en blij
Gezeten in haar palen.
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Dan hoort elkeen hoe God Zijn macht
Hier openbaart te wonder;
Hoe heerlijk God hier dag en nacht
Zijn kracht toont in ' t bijzonder,
Eeuw in, eeuw uit, voor iedereen;
Hoe, in de hoofdstad aller steen,
Hij, op Zijn stoel gezeten,
Ons al genadiglijk behoedt,
Zoo lang regeert, als eb en vloed
Hun beurten niet vergeten.
DE XLVIII. HARPZANG.
Audite haec omnes.
Oomt herrewaart, hoort toe, gij, volken,
Die al den aardkloot overdekt,
Zoo wijd de hemel wordt met wolken
Betrokken, als de lucht betrekt;
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Koomt herrewaart, hoort toe, en luistert
Naar mij, al die hier adem schept,
Zoo wijd de nacht den dag verduistert,
En die op d'aarde uw woonplaats hebt;
Gij, die op d'aarde zijt geboren
Uit menschen, gebootseerd uit slijk,
En menschenkindren, komt mij hooren;
Hoort al te zamen, arm en rijk!
Mijn mond zal u de wijsheid leeren,
Met een voorzichtigheid, bij mij
In 't hart, ten lof en prijs des Heeren,
Bespiegeld heel gerust en vrij.
Mijn oor zal op Gods inspraak wachten,
En luistren, wat gelijkenis,
Wat raadsel schiete in mijn gedachten,
Dat oorbaar voor mijn leerling is.
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a wil mijn zetrede openbaren,
En rijk ontvouwen door gezank,
Gehuwd aan spel van harp en snaren,
Een goddelijken toon en klank.
25
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35

Wat hoef ik voor dien dag to schrikken,
Als God het strenge vonnis velt?
Met reden: komt de Dood mij prikken,
Omsingelen met zijn geweld;
Ik kan mij niet voor hem verbergen;
Zij stollen ijdel op hun kracht
En schatten, die den hemel tergen,
Met onrechtvaardig goed en pracht.
Geen broeder kan zijn broeder vrijen,
Geen mensch den mensch met have en schat ;
Geen goed verlost hem uit zijn lijen,
Hoe rijk hij is, en trotsch en prat.

Geen prijs wordt tegens iemands leven
Gewogen, noch verlost de ziel.
Hij slaaft gedurig, en moet sneven
40In 't eind; nooit macht dit tegenhiel.
Hij weet een wijl van geen verrotten,
Terwijl de Wijze vroeger sterft;
De Dood ten leste rijke zotten
En dwazen van hun goed onterft.
45

50

Een vreemdling erft, wanneer ze reizen,
Den rijkdom, die den vrek begaf;
Hij wisselt hoven en paleizen
Voor een verrot en stinkend graf.
Die tent beschaduwt hunne neven,
Bedekt kindskinders in het stof;

21. Z etr e d e: stelling, spreuk. — 33. Vrij en: bevrijden. — 34. Met
have en s chat: nl. die men als losprijs zou willen geven. — 41, 42. De
zin van 't oorspr., ook in de Vulgata en in den St.-B. duidelijk teruggegeven,
komt hierop neder: „De rijke ziet immers hoe zelfs wijzen sterven, en zou
hij dan bestendig leven ?" — 45. Een v r eemdling e r ft: de St.-B. zegt
hier eenvoudig dat „zij ha a r go e d aan anderen overlaten;" de Vulgata echter heeft: r elinquen t alienis di vitias s u a s, wat Vondels uitdrukking genoegzaam wettigt. Wanneer ze re i z en: „naar de andere
wereld" namelijk. — 48. E en verrot en stink en d g r a f: een 1 ij k verrot, een 1 ij k k is t insgelijks; maar het graf zelf, tenzij men het van hout
gemaakt hebbe, wat wel nergens gebeurt, kan niet v err o t genoemd worden.
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Op zerken staat hun naam gedreven,
Hun titel blinkt in huis en hof.

55

60

De mensch, van God begaafd met reden,
Die mensch en dieren onderscheidt,
Kon haar gebruiken, noch besteden,
Noch kende 't lot, hem toegeleid.
Hij scheen het vee gelijk geschapen,
Misdeeld van reden en vernuft,
En blijft aan 't zichtbaar zich vergapen,
Terwijl zijn brein in 't hemelsch suft.
Hun wandel strekt hun zelfs ter schande,
Zij scheppen lust in ijdlen roem;
Zij gaan, als schapen, achter lande
Ter slachtbank, zat van kruid en bloem.
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Hun ziel vaart droef ter helle neder,
Zij voeden wormen met hun lijk;
't Rechtvaardig hart verkwikt nog weder,
Beheerscht de booze in 't hemelsch Rijk.
Daar rijst de zon van 't ander leven,
De macht des rijken, krachteloos
En oud, wordt nu geen prijs gegeven,
In 't helsch gekerm, verdoemd en boos.
Maar God verlost mij uit de klauwen
Des afgronds, als Hij mij onthaalt;
Laat om geen rijken 't hart verflauwen,
Hoe trotsch zijn huis vol glorie praalt;
Want, zoo hij sterft, wat kan het baten
Te pralen in het rijk bezit?
Hij moet zijn schat op d'aarde laten.
Geen aanzien volgt hem, hoe hij bidt;
Dewijl zijn geest God plag to loven,
In 's levens voorspoed, vrij van druk.
Hij loofde, o Zegenaar daarboven!
U slechts voor 't lot van aardsch geluk.

65-68. Hoe de rechtvaardige in (of uit) het hemelsch rijk de boozen, die
ter belle gevaren zijn, zal beheers c he n, is mij niet duidelijk. 't Woord
wordt echter evenzeer in de Vulgata en in den St.-B. gevonden. Waarschijnlijk zal de oorspr. dichter bedoeld hebben: „zal over hen triomfeer en."
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Hij volgt in 't graf zijns vaders stammen,
Daar 't eeuwig licht hem niet verschijnt,
En God hem straft met groot vergrammen,
In duisternissen afgepijnd.
De mensch, van God begaafd met reden,
Die mensch en dieren onderscheidt,
Kon haar gebruiken, noch besteden,
Noch kende 't lot, hem toegeleid.
Hij scheen het vee gelijk geschapen,
Misdeeld van reden en vernuft,
En blijft aan 't zichtbaar zich vergapen,
Terwijl zijn brein in 't hemelsch suft.

DE XLIX. HARPZANG.
Deus, Deorum Dominus, locutes est.
E groote God, Aartsrechter aller Goden,
Verhief Zijn stem, en daagde op Zijn geboden
Al wat op d'aarde in 't rond is neergezeten,
Van daar de zon in 't Oost de lucht komt meten,
Tot daar ze in 't West voorover nederzinkt,
En, rood van gloed en goud en purper, blinkt.
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Uit Sion, als het licht de wolken doorschijn,
Komt Hij, op 't schoonste en heerelijkst', te voorschijn.
De Godheid komt zich levende openbaren
Met majesteit, in 't oog van alle scharen.
Hij komt niet stil gereen uit 's hemels poort,
Maar met gedruisch, dat elk Hem ziet en hoort.
Een vier, een glans gloeit voor Zijn aanzicht henen.
De donder dreunt. Een bui van hagelsteenen
Stort neder. Vier en weerlicht brandt en blikkert.
De bliksem straalt door al de lucht, en flikkert

85. Z ij n s vaders st am m e n: verkeerd voor ;,zijn stamgenooten, hen,
die van denzelfden vader afstammen." — 96. T e r w ij 1 z ij n b r ein in 't
hemelsch suft: ook Vondels brein su ft e (d or mit aba t), toen hij dezen
Harpzang berijmde. Over 't geheel is hij beter geluimd als hij krijgs-, klaagen zegezangen overbrengt, dan wanneer hij als leerdichter moet optreden
en zich dan verplicht schijnt te achten den tekst met eenige gemeenplaatsen te vermeerderen. — De XLIX Harpzang. 3. De wijze van 't menschdom zittende voor te stellen, en nog wel i n 't r o n d, is niet gelukkig, en
de tekst 'geeft ook Been aanleiding tot dezen zinverlammenden regel.
Doorschijn: om 't rijm voor doorschijnt.
—7.
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Verschriklijk in het oog; een ieder gruwt.
Dat onweer is de wacht, die God bestuwt.
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Als 't onweer, lang in arrebeid, God baarde,
Verdaagde Hij den hemel en al d'aarde,
Van boven tot beneden, als getuigen,
Die voor Zijn macht en majesteit zich buigen.
Hij daagt ze voor Zijn stoel, een heldre wolk,
Tot onderscheid en schifting van Zijn yolk.
Hij spreekt: Vergaart Mijn heiligen te zamen,
Die zich Mijn wet en erfverbond niet schamen,
En naar Mijn wil godvruchtige offeranden
Mij offeren, en op d'altaren branden."
De hemel spreekt Gods Recht en vonnis uit.
d'Aartsrechter Zelf bestemt het hoog besluit.
De Godheid zegt: „Mijn yolk! hoort toe; gij telgen
Van Jakob ! hoort, eer Wij het kwaad verdelgen,
Zal Ik mijn wil ontvouwen en verklaren:
Ik ben uw God, uw God, zoo lange jaren
d'Aartsvaderen bekend. Ik straf u niet
Om offerande, als 't minst, daar God op ziet.

Uw ijver heeft in 't offren nooit ontbroken;
Want d'outers van brandoffer doorgaans smoken
Voor Mijn gezicht. Uw ijver wijdt de rammen
40Vast dagelijks aan vier en outervlammen,
Ik eisch geen kalf, gemest op uwen stal,
Noch bokken van uw kudde, uit weide en dal.
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Ik zelf ben Heer van runderen en ossen,
En al het wild, geweid in berg en bosschen.
Ik ken en tel ontelbre vogelvluchten,
Die zich in zon en lucht omhoog verluchten;
Ik eigen Mij al wat in beemden bloeit,
Wat heerlijk op den akker wast en groeit.
Zoo hongersnood Mijn hongrig hart kwam knagen,
Ik hoefde u niet te bidden, noch te klagen;

17. G r u w t: dit woord is hier het ware niet om het denkbeeld uit te
drukken. Men g r uw t van hetgeen slecht, walgelijk, afzichtelijk, misdadig
is, enz.; maar men „beeft," men „siddert" enz., voor hetgeen eerbied en ontzetting werkt. — 19. Versta: „als God uit de onweerswolk te voorschijn kwam,
opdaagde." — 32. Het kwaad voor „de boosheid, de boozen."
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Want Ik ben Heer en Eigenaar van d'aarde,
En al wat zij, gelijk een moeder, baarde.
Meent gij, dat Ik op stierenharsten wacht,
Of bloedkelk drink van bokken, versch geslacht?
55
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Ga, offer God godvruchtig met verlangen
Dankoffers, rijk van lof en lofgezangen.
Betaal Hem uw beloften. Roep gestadig
Hem aan in nood, dat Hij u begenadig;
Dan wil Ik u verlossen; op die stof
Zult gij alom verheffen 's hemels lof."
Maar tegens hen, die 't hoog gebod vertreden,
Spreekt God: „Waarom wilt gij Mijn wet verbreeden,
Mijn heilverbond ontvouwen met uw lippen;
Dewijl uw hart Mijn tuchtles poogt t'ontglippen,
Mijn heilig woord, gebod en wil onteert,
Mijn zuivre wet zoo stout den rug toekeert?
Ziet gij een dief, en vijand van Gods orden,
Gij spoeit en wenscht zijn roofgenoot te worden.
Gij draagt uw deel in overspel, nog grover.
Van boosheid loopt uw mond te toomloos over.
Uw losse tong, van schalkheid nimmer vrij,
Breidt louter list en zielbedriegerij.
Wanneer gij zit bij uwe lasterbenden,
Dan moet uw tong uw eigen broeder schenden,
Uw moeders zoon betichten met veel schennis,
Terwijl Ik zwijg, dan acht gij Mij uw kennis
En u gelijk; maar 'k zal u t'zijner tijd
Eens toonen, op Mijn rechtsdag, wie gij zijt!
Behartig dit en let eens op wat beters,
0 reukelooze en dwaze godvergeters!
Eer gij met kracht ter vierschaar wordt betrokken,
Daar niemand u verlosse uit 's hemels wrokken.
Laat uw gemoed mij eer inwendig bien.
Hier ligt de baan, waarlangs gij God kunt zien."

62. V erbreeden: bier, met den gewonen klankwissel, voor „verbreiden." — 84. H i e r li g t de b a a n: ja, hier was Vondel weder op de goede
baan gekomen, waar hij bij 't berijmen van den vorigen Harpzang was afgedwaald. Hier vinden wij de keurigheid van dictie, de zuiverheid van versbouw en van stijl, die hem kenmerken, terug en, behoudens de aanmerking
op vs. 3, geen dier lamme en zinstorende uitweidingen, als andere Harpzangen ontsieren.
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DE L. HARPZANG.
Miserere mei, Deus, secundum.

Ntferm U mijns, o God! in mijne ellende,
Naar Uw genade en goedheid, zonder maat;
Naar Uw genade en goedheid, zonder ende,
Wisch teffens uit mijn doodschuld, al te kwaad.
Och ! wasch mijn hart, zoo schuldig aan Uw toren,
En zuiver mij, die zoo bezoedeld ben;
Naardien ik nu mijn misdaads schandvlek ken,
En mijn misdrijf mij telkens komt te voren.
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'k Heb tegens U, voor U alleen misdreven,
Opdat Gij blijft rechtvaardig in Uw woord,
En, henegaande in 't recht het vonnis geven,
Mij overtuigt, en stom maakt, als 't behoort;
Want merk, ik ben in onrechts smette ontvangen.
Mijn moeder was 't, die mij in zonde ontving.
De waarheid was 't, die U ter harte ging,
En 't oprecht hart, Uw opperste verlangen.
Gij toondet mij zooveel geheimenissen,
En raadsels van Uw wijsheid, diep en rijk;
Met hyzoop zult Gij al mijn smet afwisschen,
En wasschen mij van zondig slijm en slijk.
Dan zal ik sneeuw in zuiverheid verdooven;
Dan zal de vreugd doorschateren mijn oor;
Dan is 't al vreugd en blijdschap wat ik hoor;
En 't krank gebeente, aan 't hupplen, zal U loven.
Mijn Heer! och, keer Uw aanzicht van mijn zonden,
En wisch toch al mijn lastervlekken uit.
Herschep in mij [zoo worde ik rein bevonden,]
Een zuiver hart, daar enkel lof uit spruit.
Vernieuw mijn geest en wit en lust van binnen.
Verstoot me, o Heer! niet van Uw aangezicht,
Onttrek me niet Uw Geest, die mij verplicht
U heiliglijk van harte te beminnen.

15. Die U ter har te ging: men zoude, ook met het oog op de vertaling in den St.-B.: Gij hebt lust to t w a a r heid, allicht tot de gedachte
komen, dat hier de verl. tijd alleen om 't rijm gebezigd was, en toch is dit
het geval niet. De Vulgata, die doorgaans, wat de tijden der w.woorden
betreft, van den St.-B. verschilt, heeft ook hier weder veritatem
dilexis ti. — 21-24. Regels als deze zijn weer een dozijn moraliseerende
Harpzangen waard.
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Geef mij dees' vreugd, die uit Uw heil komt bortelen
Gelijk een bron, en lijf en ziel verkwikt;
En laat Uw wet in mijnen boezem wortelen,
35
Door Uwen Geest, een kracht, die 't al beschikt;
Dan zal ik zelf de trouweloozen leeren
De rechte baan, waarlangs men stijgt naar God.
De reukelooze en goddelooze rot
40Zal, schuw van 't kwaad, zich naar den Schepper keeren.
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O God! dien ik met recht mijn heil mag noemen,
Ontsla me van dees' bloedschuld, lang beschreid,
Opdat mijn tong al juichende mag roemen
Van Uw genade en Uw rechtvaardigheid.
Gij zult, o Heer! mijn lippen openbreken,
Opdat mijn mond Uw lof en eer trompett';
Want waart Gij meer gediend met offervet,
Gewis, ik had Uw offerande ontsteken;
Maar Gij zijt min gediend met offerdieren.
't Brandoffer, dat Uw Majesteit behaagt,
En Gij verkiest, voor kalveren en stieren,
Is 't needrig hart, gebroken en vertsaagd.
Dat Uwe gunst, o Heer! tot Sions beste
Gedij', naar 't hart, hetwelk Gij tot haar hadt.
Zoo bloei', zoo groei' Jeruzalem, Uw stad,
Ten hemel toe, met uitgeleide veste!
Dan zal de smook der offeranden varen
Ten Hemel, die verkwikt wordt door dees' vlam;
Dan zal men U opoifren koe en ram
En kaif en stier, op godgewijde altaren.
DE LI. HARPZANG.
Quid gloriaris in malitia.

0

Aartsverrader! die dus zwelt
Van hoovaardije, en op Uw macht,
Door moord en wreedheid en geweld

33. Bortelen: borrelen. — 42. Dees' bloedschuld: zie vs. 4.
50-52. Deze regels zal men ten minste tweemalen moeten lezen eer men
den zin recht verstaat. 't Schort aan 't woordje d a t in vs. 50, 't welk te
gelijk als nomin. bij behaagt en als accus. bij verkiest moet gebracht
worden: welk dubbel gebruik van 't zelfde pronomen bij Vondel zeer gemeen is, doch waartegen telken reize behoort gewaarschuwd te worden.
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Verworven, roemt en elk belacht ;
Hoe stoft gij dus op uw beleid ?
Uw tong, geslepen als een vlim,
Breidt lagen, als de schaduw scheidt,
Totdat de zon duikt op de kim.
Gij schept meer lust in ongend
Dan in ontfermen. Logenspraak
10
Te spreken lust u, vroeg en spa,
Veel meer dan waarheid, vrij van wraak.
0 schalke tong, die nimmer rust,
En u op looze lagen scherpt !
15
Gij welt onnoozelen met lust,
Die gij met vreugd ter aarde werpt.
Hierom zal God ten leste u mee
Verdelgen in den grond en fel
Verjagen uit hun hutte en stee,
In ballingschap, als een rebel.
20
Hij zal met tak en wortel u
Uitrooien uit het vaderland,
Daar gij uw adem nog tot nu
Geschept hebt in gerusten stand.
25 Oprechte harten zullen 't zien,
En schrikken, en belachen hem,
Die elk woil trappen en gebien.
Zij spreken met 66n mond en stem :
„Dit is de man, die God niet koos
Tot zijn Beschermheer, als 't behoort,
30
Maar bouwde zijne hoop altoos
Op rijkdom, die den dwaas bekoort ;
Die, opgeblazen en vol wind,
Zich op zijne ijdelheid verliet,
En, onverzet en onbemind,
35
Al wat hij overmocht verstiet;
Maar ik, gelijk een vruchtbre olijf,
Sta weeldig in Gods hof geplant,
En hou me aan Gods gena,, die stijf
Mij eeuwig handhaaft met haar hand.
40
Ik zal U loven t'aller tijd,
Die trotschen uitrooit, vromen loont.
Ik hoop op u, in nood en strijd,
Die 't heilig yolk met zegen kroont."
5

6. Vlim: vlijm. — 28. Met een mond en stem: uit eenen mond. —
39. S t ij f: onveranderlijk.
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DE LII. HARPZANGDixit insifiiens in corde.

en bedorven rot
Sprak in haar hart : „Daar is geen God,
Die voor de wereld zorge draagt.
Legt of de vrees, die dwazen plaagt,
En volgt al wat uw hart behaagt."

D

5

'Onwetende

10

Uit dezen stinkpoel rees een pest,
Die 't al bedorf van oost tot west.
De menschen, langer niet beladn
Voor straffe, van de rechte baan
Den weg der dolinge inneslaan.

I5

Men schimpt in dees' besmette lucht
Met eerbaarheid en deugd en tucht,
Het onkruid wast en wint vast veld.
Het vruchtbre zaad verstikt en smelt,
Totdat men geene vromen telt.

20

De Godheid zag van 's hemels tin
Op 's menschen werk, op ieders zin
En wit, uit 's hemels heldren dag,
Of hij nog 6enen Wijzen zag,
Of die naar God zocht, als men plag.

25

Zij waren al van d'eersten stut
Geweken, altemaal onnut.
Het onkruid wast en wint vast veld.
Het vruchtbre zaad verstikt en smelt,
Totdat men niet ddn vrome telt.

30

Och ! wordt dees' goddelooze schaar
Heur gruwelen niet eens gewaar,
Die mijne kudde dus verteert,
Mijne arme schapen stroopt en scheert,
En dagelijks, als spijs, verteert.

Deze Harpzang is nagenoeg gelijkluidend met den Dertiend e. Alleen
leveren reg. 15 en 16 eenig verschil op, en worden in dezen Harpz.
couplet 6, 7, 8 en 1 1 van den XIII. Harpz. en wederkeerig daarin couplet 8
van dezen gemist.
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35

Zij riep den naam des Hoogsten niet
Om hulp aan, toen zij, als een riet,
Angstvallig beefde, en zich beyond
Van vrees getroffen en gewond,
Daar billijk niet to vreezen stond;

40

Want God verstrooit de beenders van
Het godvergeten raadsgespan,
Dat menschen slechts naar d'oogen ziet.
Zij gaan ter schande met verdriet;
Want God belacht ze, en acht ze niet.

45

Wie zal uit Sion Jakobs zaad
Herstellen in behouden staat?
Het huis van Jakob, Israel,
Zal juichen met gezang en spel,
Als God 't gevangen yolk herstell'.
DE Lill. HARPZANG.
Deus, in nomine tuo salvum.

Eschut me, o Heer!
Door Uwen grooten naam alleen,
Gelijk weleer,
En koom door Uwe macht
Den rechterstoel bekleen,
Op mijne klacht.

B
5

10

I5

0 Heer ! verhoor
Mijn jammerklachten en gebeen,
En neig Uw oor
Genadig naar de stem
Van 't hart, dat hier beneen
Is in de klem;
Want vreemden staan
Mij tegen, en een sterke rot
Rukt op mij aan,
En mikt met spiets en boog,
Ontziet Gods macht, noch God,
Noch 't aiziende oog;

45. Herst ell' voor h e r s telt. Dit nemen van den optat. voor den
indic. waar 't rijm zulks vordert, is ons ook in den 49. Harpzang voorgekomen en zeer gemeenzaam bij Vondel.
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Ai, ziet en merkt !
God helpt en handhaaft me in veel strijds.
Gij, die mij sterkt,
Keer 's vijands vloeken op zijn hoofd;
Verdelg ze, o Heer ! intijds,
Als Gij belooft.
Gewillig zal
Ik offeren op Uw altaar,
Met blij geschal
Uw naam verheffen aan de lucht,
0 goedheids bron en aár !
Waartoe ik vlucht;
Dewiji Ge mij
Verlost uit druk en angst en zorg,
Ik mijn partij
Zie vallen door Uwe ongena,',
Daar blijde, als uit een Borg,
Ik 't gade sia.

DE LIV. HARPZANG.

H

5

To

Exaudi, Deus, orationem meam.

Oor mijn gebeden, o nooit bezweken!
Heer ! nu verwaarloos geenszins mijn smeeken.
Luister van boven wat ik zal spreken,
Noodhulp daarboven !
Kwellingen kwetsen mijne gedachten.
Vijanden dreigen, vreeslijke machten
Mij daaglijks pramen, en op mij wachten,
Deerlijk verschoven;
Want zij te gader, vol goddeloosheid,
Mij, in mijn droefheid, krankheid en broosheid,
Wraakgierig plagen, en, naar hun boosheid,
Lastren en schenden;

24. Als G ij belo oft voor „naar uw belofte ;" maar dan ware het,
naar ons spraakgebruik, beter geweest, hier het praeter dan het praesens
te bezigen. — 35. B o r g: burg, burcht. — De LIV. Harpzang. Deze Harpz.
onderscheidt zich weder door de kunstige en zangerige maat. Ook is hij
opmerkelijk wegens het gekozen metrum, hier niet zoozeer omdat het meer
dan gewone moeilijkheid medebracht, maar omdat Vondel, die zulk een rijke
verscheidenheid van maten gebezigd heeft, zich anders bijna nooit, als hier,
van aaneengeschakelde zoogenaamde ado nii bediend heeft. Men houde bij
de lezing wel in 't oog, dat de lengte of kortheid der voetmaten niet in
't N. D., als in 't Latijn, van het getal der medeklinkers of klinkers afhangt,
maar zich alleen naar den klemtoon regelt; niet overal echter is die regel
door Vondel behoorlijk in acht genomen.
19
VONDE L VII.
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Dat roert mijn harsens, krenkt mijne zinnen.
Schrikken verflauwen 't hart nu van binnen.
Doodsschrikken steken, met al hun vinnen,
In mijne ellenden.
Angsten en schrikken mijn leen bewogen,
Schaduw van droefheid dekte mijne oogen.
Wie, sprak ik, geeft me nu uit den hoogen
Vleugels van duiven?
'k Zou henevliegen, om rust vertrekken.
Toen vloog ik verre naar vreemde plekken,
Daar mij woestijnen en Bosch bedekken
Voor 's vijands kluiven.
Daar bleef ik wachten op mijn Ontfermer,
Die mij, kleinhartig en deerlijk kermer,
In zulk een onweer, als een Beschermer,
Haast kwam bevrijden.
Smijt ze te gronde; deel hunne tongen;
Want ik hun oproer en looze sprongen
Zag, binnen Sion, schendig gedwongen.
0 snoode tijden!
Oproer hiel schildwacht rondom de muren;
Binnen was jammer. Wie kon ze sturen?
Weerspannig onweer ruischte, en bleef duren
Nachten en dagen.
Woeker en valschheid en eigebaten,
Liegen, bedriegen scheen uitgelaten
Door alle wijken, door alle straten.
Deerlijke plagen !
Had mijn doodvijand mij dus gaan zoeken,
En boos gelasterd in alle hoeken;
'k Had het geleden, en zijne vloeken
Geenszins gewroken;
Had die mij haatte, door zijn braveeren,
Mijn naam geschonden; 'k had zonder deren,
Lijdzaam verdragen al dit schoffeeren,
En stil gedoken;
Maar dus te lijden, in mijne ellende,
Van mijnen halsvriend, van mijn bekende,
Van eenen leidsman uit mijne bende,
Dat kwetst in 't harte;
Die, aan mijn zijde ten disch gezeten,
Een zelve spijze plag met mij t'eten,

29. D e el hunne t ongen: breng verwarring in hunne spraak; verdeel
hen onderling. — 30, 31. Versta: want ik, schandig gedwongen, zag, enz.
Vergelijk de aant. in den St.-B. op deze plaats.
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Gods tempel opging, zonder te weten
Van twist of smarte.
Dat hen de Dood vrij ter aarde velle,
Met hare keten knevele en knelle,
Levendig henestorte ter helle,
Die mij verklikken !
Want alle boosheen, die boozen loonen,
In hunne hutten onder hen wonen,
Met hun verkeeren, tuchtigen tronen
In looze strikken;
Maar in het midden van zulk een lijen
Riep ik om noodhulp ; God kwam mij vrijen;
's Morgens en 's avonds, en t'allen tijen
Zal ik Hem roepen,
Zal ik Hem kiagen in het bijzonder ;
Hij zal mij hooren kermen van onder,
Haastig verlossen, elk tot een wonder,
Bij alle troepen.
Hij zal mij hoeden voor die genaken,
Mijn banden breken, Zijn dienaar slaken.
Veel huisgenooten zich stil verspraken,
Om mij te grijpen.
God zal mij hooren ; laat ze vrij zweren !
God zal ze straffen, hun dit verleeren,
Die den oprechten wenschen te deren,
En dus te nijpen ;
Want die veraarden en nooit genezen,
Even hardnekkig, God nimmer vreezen.
Hij steekt Zijn hand uit, loont zulk een wezen
Naar zijn verdienste.
Zij overtreden wet en verbonden.

61. Die b o oz en lo onen: een rijmlap, te meer afkeurbaar, omdat hij
onduidelijk is. Waarschijnlijk moet de geheele zinsnede aldus gelezen worden: „want al die buit, dien zij als loon hunner booze daden in hun hutten
vergaard hebben, lokt vrome lieden", enz. — 63. T u c h ti g en t r o nen:
hier zou men bij den eersten opslag het z. nw. voor 't w.woord nemen en
denken dat er sprake is van „tr on e n, die g e t u c h t i g d worden;" maar
men leze bier t r o n en t u c h t i g en, d. i.: „verleiden eerzame lieden."
T u c h t i g is „aan de tucht onderworpen," en de tegenstelling ontuch t i g
beteekent: „zich aan Been tucht storende." Men verwarre dit tuc h t i g van
tucht niet met t u c h t i g of tochtig, dat van to c h t, „trek," komt, en
door KILIAEN vertaald wordt met naturae instinctu in V e n e r e m
rapi. — 71, 72. Elk tot een wonder, bij alle troepen: versta: tot
verbazing van een iegelijk, die zich onder die (vijandelijke) troepen bevindt. — 75. Veel huisgenooten: verge'. vs. 53, 54. — Zich stil verspr a k en: spraken heimelijk met elkander af. — 81. D i e v er a a r den en
no oit gene zen: versta: de ontaarden en onverbeterlijken. — 83. Wez en:
bestaan, gedrag.
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Hij wreekt hun misdaad, die dit bestonden,
Straft ze, en verstrooit al hun snoode vonden
Op 't ongezienste.
Gladder dan olie vallen in 't spreken
's Verraders lippen, listig bestreken,
Maar kwetsen feller, wonden en steken
Scherper dan schichten.
Werp al uw zorgen op God den Vader !
Hij zal u voeden; voor geen verrader
Zal een oprechte, Gods voorzorg nader,
Endeloos zwichten.
Gij zult de boozen uit hunne stoelen
Endlijk verneeren in 's afgronds poelen.
Bloedraden, schalken hun straf gevoelen,
Eer zij ten halven
Hun tijd beleven, en hunne jaren;
Maar ik zal hopen, in mijn bezwaren,
God ! op Uw goedheid, die mij kan sparen,
Heelen en zalven !

DE LV. HARPZANG.
Miserere mei, Deus, quoniam.
Ntferm U over mij I
Mijn vijand houdt niet op van treden;
0 God ! ik leg al heel in lij.
Ik word den ganschen dag bestreden.
Hij onderdrukt me fel, en perst,
Dat mij het bloed ter kele uitberst.

O

5

m

15

Mijn vijand op de been,
In 't harrenas met heele benden,
Mij al den dag op 't hart komt treen,
In 't groeien van zoovele ellenden.
Hoewel ik voor Uw oordeel gruw,
Nog zet mijn ziel haar hoop op U !
Ik zal in God, mijn hoofd,
Ten hoogste Zijn getrouwheid prijzen,
Die 't geen Hij met Zijn mond belooft
Ook sterkt. Mijn geest zal nimmer ijzen
Voor vleesch en bloed, of iemands erm,
Zoo lang de hemel mij bescherm'.

88. Op 't ongezienste: op het onvoorzienst. — De LV. Harpzang.
ii. Gruw: schrik, vrees. Zie XLIX. Harpz., vs. 17. — 16. Sterkt: bevestigt. — 18. Bescherm': om 't rijm, voor beschermt.
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Zij wisten al glen dag
Mijn woord en rede te misduiden.
Zij leiden alle uit onverdrag
Op mijn bederf toe bij henluiden.
Al hun gedachten liepen uit
Op mijn bederf, hun raadsbesluit.
Zij zullen mijn gezin
Vermeeren en mijn huisgenooten,
En houden hunne schalkheid in,
Bespieden, wat er wordt besloten,
Slaan, 's morgens vroeg en 's avonds spa,
Het spoor van mijnen wandel gá.
Gelijk hij mijne ziel
Ten val wil brengen, en mijn leven,
Zoo zult Gij, die mij lastig viel,
Ook in zijn moedwil laten sneven.
Gij zult de schenders van mijn huis
Tot stof verbrijzlen en tot gruis.

'k Heb U mijn rol in 't lang
Verhaald, en d'oogen uitgekreten.
Gij zaagt mijn tranen langs de wang
40Afrollen, hebt ze ook niet vergeten,
Maar reegt ze, als paarlen, aan een snoer,
En telde al wat mij wedervoer.

45

Zoo houdt ge Uw trouw en woord,
En hierop ziet men, die mij haten,
Ten velde uitjagen, als Gij hoort,
Daar ik van ieder zit verlaten,
Mijn jammerklachten t'aller tijd;
Want Gij mijn God en Schutsheer zijt.

2 I. O n v er drag: onverdraagzaamheid. Tusschen de beide woorden bestaat echter 't zelfde verschil als tusschen onbescheid en o n b e s c heidenheid, ondeugd en ondeugendheid, enz. — 22.Bij henluiden:
bij zichzelven. 't Woord klinkt ons, in dien zin, thans bijster vreemd in
't oor. — 25, 26. Versta: „zij zullen leden van mijn gezin of huisgenooten
van mij warden," wat een uitbreiding is van 't inhabita bunt der Vulgata,
waarvoor de St.-B. heeft: „zij rotten te zamen." — 37. Mijn rol: t. w. de
r ol of lijst mijner ellenden. — 37-42. De Vulgata heeft hier: Vitam m ea rn
annuntiavi tibi: posuisti lacrymas in conspectu tuo, sicut
et in promissione t u a; de St.-B.: „gij hebt mijn omzwerven geteld;
legt mijne tranen in uwe flessche; en zijn ze niet in uw register'?" Vondel
geeft een derde en zeer dichterlijke variatie op den tekst.
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Ik zal in Hem, mijn hoofd,
Ten hoogste Zijn getrouwheid prijzen,
Die 't geen Hij met Zijn mond belooft
Ook sterkt. Mijn geest zal nimmer ijzen
Voor eenig mensch of ongeval,
Zoo lang mij God beschutten zal.
'K heb mijn belofte in 't hart
Geteekend, zal ze U ook betalen
Met dankbaarheid naar mijne smart,
En wijd en breed Uw lof ophalen.
Genoten deugd eischt dankbaarheid,
Een wierook voor Uw Majesteit;
Want Gij mijn ziel den dood
Ontrukte, en mijnen voet voor 't glijen
En struikelen bewaarde in nood.
'K zal, als herboren, met verblijen
Voor Gode wandelen in 't licht,
Dat neerstraalt van Zijn aangezicht.

DE LVI. HARPZANG.
Miserere mei, Deus, miserere.
God, daarboven!
Ontferm U mijns,
Aldus verschoven,
Met luttel schijns
Van eens to raken
Uit 's vijands klauw,
Gebit en kaken.
Mijn hart wordt flauw.
Ontferm U heden,
En hoor mijn klacht
Van hier beneden.
Zoo lang de wacht
Van Uwen vlogel
Mij overdekt
Vrees ik geen vogel,
Hoe fel gebekt,
Totdat de boosheid,
Die mij genaakt,

O

5

I0

I5

4. Met luttel schijns: evenals in 't Fr. sans la plus lègei e :7parence.

KONING DAVIDS HARPZANGEN.
De goddeloosheid,
Die viammen braakt,
In 't end bezadig',
En mij ontsla.
Gij, die genadig
Mij, vroeg en spa,
Van 's vijands troepen
Beschut en redt,
U zal ik roepen
In mijn gebed.
0 troost der volken !
Uit Uwen troon,
Gebouwd op wolken,
Zoo hoog en schoon,
Zondt Gij op d'aarde
Mij noodhulp toe.
Wat mij vervaarde,
Nooit brullens moe,
Zijn roof most slaken;
Zoo raakte ik vrij.
Die laster braken,
En schendig mij
De borst intreden,
Smijt Gij te grond,
Daar ieder heden,
Met open mond,
Hen hoont en lastert,
Nu wijd van God
En heil verbasterd,
En ieders spot.
God zond, in 't branden
Van Zijne trouw,
Gelijk twee handen,
Van 't hoog gebouw
Uit 's hemels klaarheid,
Barmhartigheid
En zuivre Waarheid,
Doorgaans bereid,
De hoop te vrijen,
Des vijands macht
In 's vromen lijen
Te slaan met kracht.
Toen rukte, op 't schreeuwen,
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God mij van 't nest
Der wreede leeuwen,
Een booze pest.
Ik sliep onrustig,
Om 't groot gevaar,
En gansch onlustig
Bij 's vijands schaar.
De boozen spitsen
Hun tanden wreed,
Als spiets en flitsen.
Een ieder beet
En neep van woorden
En tongesmet,
Als zwaarden, moorden,
Te scherp gewet.
0 God ! laat blijken
Uit Uwen troon
Dat 's vijands Rijken
Voor Uw geboon
En oordeel zwichten.
Laat d'aarde alom
U kerken stichten,
Het Heidendom
Uwe eer beseffen
En nimmer stom,
Uw naam verheffen
Op 's vromen spoed.
Zij leggen strikken
Voor mijnen voet,
Die mij verklikken.
Ik buk van last
En doodsche schrikken.
Zij graven vast,

62. Van 't nest: beter: „uit het nest." Men kan alleen datgene ergens
v an a f nemen, wat zich daar o p bevindt: zoo neemt men het „dak" van
het „huffs," den „vogel," de „leeuwin," van het nest. Maar de „meubelen,"
den „voorraad," het „geroofde," neemt men uit het huffs, u i t het nest. In
casu zat nu de spreker niet op het nest te broeden; maar wordt voorgesteld door de w r e e d e 1 e e u w in daar in gesleept te zijn. — 67. Onlu s tig: een woord, wel wat zwak, bij de kracht en den gloed der overige
uitdrukkingen. — 82.88. Al het hier voorkomende is een paraphrases van
het eenvoudige: In omnem terr am gloria tua der Vulgata. — 87, 88. Uw
naam v erheffen op 's vromen spo e d: een dichterlijke wending, die
hier een zeer gelukkige uitwerking doet. Met nog grooter recht dan men
zich verheffen kan op het geluk, dat men aan anderen verschaft heeft, kan
men Gods naam verheffen om den s p o e d („voorspoed"), dien Hij den
vromen schenkt.
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Om mij to smoren,
Een diepen kuil,
En gaan verloren,
Van dezen muil
Des doods versionden.
0 God! mijn hart,
Aan U verbonden,
Wil vreugd en smart
Van U verbeiden,
En Uwe hand,
Die zal mij leiden
In 't rechte land,
Tot alien stonden.
O God! mijn hart,
Aan U verbonden,
Wil vreugd en smart
Van U verbeiden,
En Uwe hand,
Die zal mij leiden
In 't rechte land.
Ik zal U loven
Met zang en snaar.
Mijn eer, sta boven !
Mijn speeltuig, vaar
Omhoog met prijzen.
Mijn citer, speel
Nu dankbre wijzen,
En volg mijn keel.
Ik zal vroeg morgens
Ten kore intreen,
En na veel zorgens
Uw lof bekleen.
Bij alle tongen
Wordt, Heer! Uw lof
Door mij gezongen

97. En ga an verl or e n: lees, tot goed verstand van deze ,zinsnede : „en
gaan zelve verloren." — ioo-Io6, io8-114. De herhaling in deze regels is
't oorspronkelijke nagevolgd. — 105. D i e : geen overtollige stoplap, als
die welke men dagelijks in 't gewone gesprek hoort, bijv. „uw vader d i e
is gekomen," „mijn kind d a t is ziek," enz. , maar een krachtiger bevestiging
van wat voorafgaat. Evengoed had Vondel hier bijv. z ij kunnen bezigen.
Plaatst men op gelijke wijze in de beide aangehaalde voorbeelden een
komma achter de woorden vader en kind, dan zullen d i e en d a t, met
qadruk uitgesproken, niet meer tot verlamming, maar tot versterking van
dsi± zin dienen. — I 17. S t a boven: rijs op, verhef u, exsurge, als de
Vulgata 't heeft. — 127. B ij alle ton gen: bij alle natien.
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Op deze stof.
Mijn zang zal weiden,
Zoo wijd het licht
Den nacht komt scheiden,
Voor elks gezicht;
Want Uw genade
Stijgt hooger dan
Gij gaat te rade
In 't hoog gespan
Van 's hemels klaarheid,
Van boog in boog;
En Uwe waarheid
Reikt hemelhoog,
Tot aan de wolken,
En 't driftig zwerk,
En schijnt den volken
Van verr' te sterk.
0 God ! laat blijken
Uit Uwen troon
Dat 's vijands Rijken
Voor Uw geboon
En oordeel zwichten.
Laat d'aarde alom
U kerken stichten
In 't Heidendom !

DE LVII. HARPZANG.
Si vere utique justitiam.

5

I ndien men vraagt wat 's hemels last
En Recht u leert;
Zoo vel, o mensch ! gelijk het past,
Een oordeel, dat geen licht ontbeert,
Maar, billijk en rechtvaardig,
Ten hoogste is prijzenswaardig;

130. Op deze stof: namel. „op die der dankbaarheid voor redding uit
gevaren." — 136-139. Lees bier eenvoudig: Stijgt hooger dan de hemelen.
De uitdrukking, „dat Gods genade hooger stijgt dan Hij te rade gaat in
den Hemel," stelt God voor alsof Hij verschillende lokalen bewoonde, in
het eene waarvan Hij te rade ging, zijn raadslag of overleggingen hield,
terwijl Hij in een hooger vertrek Zijn genade uitoefende, die dan, naar
Vondel 't op zijne wijze poogt uit te drukken, hooger stijgt dan zijn
o o r d e el e n. — 145, 146. Versta: „en blijkt reeds van verre den volken
onwederstreefbaar te zijn." T e sterk staat bier weder in den ouden zin
van: mboven bedenking sterk." — De LVIL Harpzang. 4. E en o or d e e 1,
dat geen li c h t o n t b e e r t: liever: „geen oordeel, dat licht ontbeert."..
6. Lees: ten hoogste prijzenswaardig is.
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Want in uw harte legt ge alleen
Op boosheid aan,
En loutere ongerechtigheen,
Die met uw oordeel niet bestaan,
U uit uw mond verdoemen.
Hier hellept geen verbloemen.
Uw handen [midlerwijl gij leeft
Een korten tijd
Op d'aarde, die een gruwel heeft
Van zooveel moord en twist en strijd,]
Zijn afgerecht op vechten,
En moedwil aan te rechten.
De mensch, van 's moeders lichaam af,
Vervreemd van God,
Die hem de wet van reden gaf.
Hij dwaalt verblind van het hoog gebod,
Braakt lasteringe en logen,
Als 't licht hem schijnt in d'oogen.
Zijn dolle moedwil slacht de slang,
En 't loos serpent,
Dat d'ooren voor den tooverzang
En toon te stoppen is gewend,
En met geene opene ooren
's Bezweerders rijm wil hooren.
Het luistert naar geen tooveraar,
Die zich verstaat
Op guichelkunst en loos gebaar;
Alleens verworpt, en vlucht en haat
Het menschdom vroeg de reden,
En tucht en gouden zeden;

7. Want: bier wederom in den zin van „immers." — 13-18. De fraaie
leenspreuk van 't oorspronkelijke wordt in deze overzetting ten eenenmale
gemist ; er staat namel. : gij werkt ongerechtigheid in uw hart : gij weegt
het geweld uwer handen op de aarde (gij doet het geweld op aarde overwegen). — 19-35. De mensch — het menschdom: over de verdorvenheid van het menschdom in 't algemeen is geen sprake in den tekst, die
alleen bepaaldelijk de go d delooz en noemt. — 2 I. Deze regel staat niet
in den tekst en is zelfs bier eenigszins in weerspraak met de rest van de
stanza, waarin een redeloos voorthollend mensch wordt geschilderd. -24. A 1 s: in weerwil dat. — 27. Tooverzang: zang der bezwering.
't Woord zang is hier wel is waar oneigenlijk gekozen; want de bezweerders mompelden of prevelden hun tooverspreuken; doch 't laat zich verdedigen door 't Lat. incantatio, waarbij ook niet altijd aan een bepaald
z i n g e n behoeft gedacht te worden.
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Maar d'Almacht, die de boosheid wreekt,
Den aartstiran
De tanden in den bloedmuil breekt,
De macht en kracht der Godheid kan
Den leeuw de kies ontrukken,
En kneust 't gebit in stukken.
Hij gaat te niet, gelijk een beek,
Die haast verzandt,
Heel snel verloopt, en in haar streek
Terstond verdroogt. De hemel spant
Zijn boog, en mikt: zij vallen,
Begraven met hun alien!
Zij smelten, weeker dan het was,
Dat henesmelt;
Gods vier stort op hen, als een plas
En stroom, met schrikkelijk geweld.
De zon gaat met hen onder,
In 't onweer van Gods donder.
Eer nog de dorens tot een haag
Zijn opgegroeid,
Zoo wordt van God de menschenplaag
Geheel verdelgd en uitgeroeid,
En levende ingezwolgen,
Terwijl Hij is verbolgen.

d'Oprechte ziet des hemels wraak
Met blijdschap aan,
En zoekt zijn handen met vermaak
In 't goddelooze bloed te baän,
65
Om door dit schriklijk bloeden
Voor bloedsmet zich te hoeden.
37-42. Fraaie en krachtvolle regels. — 45. In ha a r s t r e e k: waarschijnlijk moet dit synoniem luiden met: „in haar loop." — 45, 46. Er is eenige
tegenspraak tusschen de twee deelen dezer zinsnede; want een water, dat
verloop t, v e r d r o o g t niet, althans niet terstond, maar vormt zich elders
een bedding. De Vulgata heeft hier a d n ihil um deveni en t tan qu a m
a qua de c u r r ens; waar ook de vergelijking eenigszins mank gaat; de
St-B.: „Laat ze smelten als water, laat ze daar henen drijven." — 49. Vondel
spreekt hier van w a s, volgens de Vulgata, die c e r a heeft. De St.-B.
spreekt van een slak in den smeltoven (zie de noot te dier plaatse). —
5 1 -54 . De Vulgata heeft hier supercecidit ignis et non viderunt
s o 1 em; de St.-B.: „laat ze (als) eener vrouwe misdracht de zonne niet
aanschouwen," wat zeker nogal verscheelt. — 63-66. Hoe men zich van
bloedsm e t hoedt door zich in bloed te b a d e n is mij niet zeer duidelijk. De tekst spreekt ook van die bloedsmet niet, maar zegt eenvoudig,
dat de vrome zijn voeten in 't bloed der goddeloozen zal wasschen.
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Dan roept elk : zoo de deugd gewis
Haar lof behaalt,
Gewisselijk d'Almachtige is
De rechter, die elkeen betaalt
En toelegt in dit Leven
Naar 't geen hij heeft bedreven.
DE LVIII. HARPZANG.
.ripe me de inimicis meis.

5
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0 God! nu hoef ik bijstand
Aileen van U.
Ontruk me mijnen vijand;
Verlos me nu,
In 't nijpen van mijn lijden,
Van al, die mij bestrijden.
Ontruk me nu den boozen,
Vol overmoed!
Behoé me voor godloozen,
Geverfd in bloed;
Want zij mij sterk bespringen,
En in hun netten vingen.
Nog heb ik recht gehandeld,
Hun niet misdaan,
En onbesmet gewandeld
Op Uwe baan.
Gemoet me, aanschouw me nader,
0 God van onzen vader!
Verschijn eens uit de wolken,
Dat elk U ziet,
En oordeel alle volken.
Gij zult U niet
Ontfermen over alien,
Die vromen overvallen.
Zij zullen zich to spade
Bekeeren, die

67-69. G e w is — gewisselijk: een van deze beide woorden kon, zoo
niet om 't rijm, dan toch om den zin, zeer goed gemist worden. — De
LVIII. Harpzang. 12. Vingen: neen: bijna vangen zouden. — 25, 26. De
Vulgata heeft convertentur ad vesper am; de St.-B.: „tegen den
avond keeren zij weder."
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Ik, door Uwe ongenade,
Verhongerd zie,
En uitgekeerd, als honden,
Die anderen verslonden.
Zij zullen om de muren
Van Uwe stad
Gaan dwalen, nergens duren,
Van pad tot pad,
En kermen heele nachten
Met droeve jammerklachten.
Een zwaard stak in hun woorden,
En hunnen mond,
Waarmee zij andren moordden.
0 booze vond!
Zij fluisterden in d'ooren :
„Wie kan dien bloedraad hooren ?"
Maar Gij zult zelf beschimpen
Der boozen raad;
Die zal van doodsschrik krimpen,
Voor 's hemels haat.
Uw macht zal Been geslachten
Der goddeloozen achten.
1k wil me op U verlaten,
En op Uw kracht.
Gij trekt om die mij haten
Voor mij te wacht.
Uw hemelsche genade
Beschut me niet te spade.
God zal mij openbaren
Hoe Hij 't geweld
Der aartsgeweldenaren
Ter neder velt.
Och! demp ze niet te zamen,
En teffens met hun namen !

29. Uitgekeerd: staat dit hier voor „geweerd, verstooten," a v e r si?
Zie Ka. Men zou hier aan een zetfout kunnen denken, en uitge t e e r d
lezen, wat wel bij verhongerd sluiten zou, ware 't niet dat het woord,
vs. 89, evenzoo terugkeerde. Intusschen, honden, die and ere verslo nd e n, kunnen niet zoo dadelijk 't een of 't ander heeten te zijn. — 41-42 Versta :
zij fluisterden elkander in: wie kan onze bloedgierige raadslagen hooren ? —
59, 6o. Vergel. de aant. in den St.-B. te dezer plaatse.
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Verstrooi ze, door 't vermogen
Van Uwen arm!
Mijn Schutsheer uit den hoogen!
Verstrooi dien zwarm;
Zet ze af, die Gij, als zonen,
Gezet had op hun tronen!

Gij straft ze om hunne lasteren,
Die lip en mond
Bevlekken, door 't verbasteren
70 Van Uw verbond.
Men vangt ze aan alle zijen,
Om hunne hoovaardijen.

75

8o

85

90

Zij werden, om hun vloeken
En logentaal,
Versmaad in alle hoeken,
En altemaal
Verdelgd in Uwen toren,
En gaan geheel verloren.
Dan zullen zij aanschouwen
Dat Jakobs God
Al die op Hem betrouwen,
Gelijk zijn lot,
Verkiest, en houdt in waarde
Aan 't uiterste der aarde.
Zij zullen zich to spade
Bekeeren, die
Ik door Uwe ongenade
Verhongerd zie
En uitgekeerd, als honden,
Die anderen verslonden.
Zij zullen om de muren
Van Uwe stad

65. Zet ze a f: t. w. van de tronen, waarvan in den volgenden regel
gesproken wordt. — 69. V e r b a s t e r e n: bier transit. gebruikt, in den zin
van a dult e r ar e, „vervalschen, onteeren". KILIAEN vertaait het ook met
c o r rum p e r e rem sincer a m. In gelijke beteekenis komt het mede bij
HOOFT voor — zie Uitl. Woordenb. op v e r b a s t a a r den — dock niet in
onze hedendaagsche woordenboeken. — 84. Lees : „tot aan de einden der
aarde." De uitdrukking, door Vondel gebezigd, Levert een geheel anderen
zin op, of men moet uiterste in den zin van „uiteinde" nemen. — 85-96. Deze
herhaling treft men ook in 't oorspronkelijke aan.
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Gaan dwalen, nergens duren
Van pad tot pad ;
En kermen heele nachten
Met droeve jammerklachten.
Men zal ze zien verjagen,
En west en oost
Verhongerd hooren klagen,
Daar ze ongetroost
Gaan morren onverzadigd,
Van God noch mensch verdadigd ;
Terwijl hun plagen treffen
Zal ik Uw kracht,
0 Heer I met zang verheffen
Uit al mijn macht,
En juichende, in het rijzen
Van 't licht, Uw goedheid prijzen ;
Dewijl Gij mijn Beschermer
En Toevlucht zijt,
Mijn Troost en mijn Ontfermer,
In druk en strijd.
'k Zal U, mijn Hulp daarboven !
Met zang en snaren loven.

DE LIX. HARPZANG.
Deus, repulisti nos.

5

GI J hebt, o Heer ! ons al gelijk
Van Uw gezicht
Verstooten, en het gansche Rijk,
Waarvoor elk zwicht,
Verwoest door 's vijands handen,
In 't branden
Van Uwe wraak,
Die met vermaak
Ons voerde in vreemde landen.

1.3. Gij h e b t.... ons.... verstoo ten: dit is een letterlijke vertaling
van het r e pub listi nos der Vulgata, maar zij misleidt den lezer, die
gelooven moet, dat de Dichter klaagt, nog steeds verstooten te zijn. Het
tegendeel is echter waar; want de Psalm is een zegezang ter viering der
overwinning, op de Edomieten behaald, en wijst in den aanvang niet op de
nog bestaande, maar op de vroegere ongenade, waarin Gods yolk vervallen
was. Er had dus, evenals in den St.-B., moeten staan: Gij hadt ons verstooten. Verstooten, verjagen, verdrijven, verbannen, en alle
dergelijke woorden vereischen, zoodra er te kennen moet gegeven worden,
dat de verwijdering heeft opgehouden, den meer dan volm. verl. tijd.
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Ten leste hebt Gij U ontfermd
In onzen nood,
En Uwe stammen, afgekermd,
In Uwen schoot
Ontvangen, vrij van strikken
15 En schrikken,
Na lang bederf
Hersteld in 't erf,
Daar zij hun hart verkwikken.
Het gansche land, toen Gij de stut
Van Uw gena
Den grond ontrukte, heeft geschud,
En tot elks scha
Gedaverd, dat de reten
En spleten
Verslonden stal,
En vee en al,
Wat neder werd gesmeten.

20

25

Genees de wonden van den Staat,
Gelijk een arts,
Die vier en ijzer neemt to baat,
En na veel smarts
Het krankbed heelt, dat kranken
Hem danken;
Dewijl Hij trouw
Hem heelen woisi
Door pijn en bittre dranken.

30

35

Gij gaaft, naar Uw gestrengheid, elk
Een harde proef,
En schonkt ons heilzaam dezen kelk
40Des druks zoo droef,
En heelde alle ons' gebreken;
Een teeken
Dat, wie U vrucht,
Uw pijlen vlucht,
Van U niet wordt versteken.
45
Behoe mij dan door Uwe hand;
Verhoor mijn bee,
Opdat ik, hoofd en Heer van 't land !
43. V r u c h t: vreest. — 44. Van die pijlen, en het vluchten daarvoor,
't geen vrij zonderling harmonidert met hetgeen voorafgaat en volgt, wordt
in den tekst niet gesproken.
VONDEL VII.
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De vromen mee
Mag troosten en bevrijden
In lijden,
En ongeluk,
En nood en druk,
In 't schokken van de tijden.
God heeft door mijnen mond beloofd,
En sprak in 't end:
'k Zal Sichem troosten, als haar hoofd,
En Jakobs tent
En landhut niet vergeten,
Maar meten
Op Mijn besluit,
Haar palen uit.
Tot rust voor d'ingezeten.
Manasses landschap, vlek en stad,
En Efra:im,
Vol dapperen, en Galadd,
Hoe hoog men klimm',
Hoe wijd en zijd zij strekken,
Zijn plekken
Mij lief en waard,
Om Jozefs aard,
Mijn dienaar, zonder vlekken.
Ik gaf aan Juda kroon en staf
Tot 's volleks tucht,
Waaronder Moab zich begaf,
Een pot, vol vrucht
En spijs, niet licht te breken.
De streken
Der Idumeen
Zal Ik vertreen,
De Filistijn Mij smeeken."
Wie voert me nu tot Edom toe,
En in de stad,
Die, sterk van muren, op haar hoe,

58, 59. Jakobs tent en landhut: t. w. de landstreek, naar deze genoemd, Succoth: en zoo heet nog het loofhuttenfeest der Israelieten. Zie de
aant. in den St.-B. — 71. Om Jozefs a a r d: hier waarschijnlijk voor „Jozef"
zelf. In 't oorspr. wordt hij niet genoemd. — 76, 77. E en pot, vol vrucht
en spijs: Vondel schijnt hier den tekst niet goed begrepen te hebben. Er
is bier geen sprake van een pot met v r u c h t en of s p ij z e, beide voortreffelijke zaken: integendeel drukt zich de Hebreeuwsche Zanger hier omtrent
Moab en Edom, Iraels vijanden, allesbehalve gunstig uit.
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Elk troost zoo prat?
Zult Gij 't, o hoog geprezen !
Niet wezen,
Die ons verstiet?
Wel, trekt Ge niet,
En leert ze ons heirkracht vreezen ?
0 eenige Verlosser! sta
Ons bij in nood;
Want menschen schutten niemand scha :
Zij staan te bloot;
Uw macht kan ons bevrijden
In 't strijden;
Gij kunt alleen
De hoop vertreen
Van al, die ons benijden.
DE LX. HARPZANG.
Exaudi, Deus, deprecationem meam.
God! verhoor mijn bee!
Zijt op mijn smeeken ree;
Mijn stem heeft in mijn smart
Benepen en benard,
Van d'aarde, laag gezonken
Ten hemel toe geklonken,
Van waar Ge, als ik 't U vergde,
Mij op een steenrots bergde.
()

5

10

15

Gij gaaft me, op mijn geschrei,
Genadig het gelei;
Toen ik de wraak ontvlood,
Gaaft Gij mij hoop in nood,
En noopte haar met sporen,
Verstrekte mij een toren,
Daar ik, ontlast van zorgen,
Beschut werd en geborgen.

85. Elk troost: te zeggen, dat de sterkte der muren elk (dat zal dan
zijn: „al de ingezetenen") troost, komt mij vrij gezocht voor. Doch bovendien voegt pr a t, d. i. „trotsch, hoogmoedig," weinig bij t r o o st: en hebben wij waarschijnlijk aan een drukfout te denken. Men leze:
Elk trdtst zoo prat,
en de zin is volkomen goed. — 88. D i e on s v e r s t i e t: lees: die ons verstooten had. — De LX. Harpzang. 5, 6. Versta: van de aarde omlaag tot
den hemel omhoog.
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Ik zal, tot 's levens end,
Mij veilig in de tent
Van Uw voorzichtigheid
En voorzorge en beleid,
Verschuilen voor de pooten
Der felle roofgenooten,
In schaduw van Uw veeren,
Daar mij geen vloeken deren;
Want Gij hebt mijn gebeen
En jammerlijk gesteen
Verhoord vOOr mijn bederf.
Gij zet ze in 't wettig erf,
Die, aan Uw eed verbonden,
Ontzien Uwe eer te wonden,
U altijd kruipen nader,
Als 't kind zijn lieven vader.

Gij zult mijn levenstijd,
Hoe snel die heneglijdt,
Verheugen, en de rij
35
Van 's Konings jaren blij
Nog vele jaren rekken,
Zoo wijd zij konnen strekken,
Van kindren op kindskindren,
40Wier telgen niet vermindren.

45

Hij zal in 't eeuwig licht,
Voor 't heiligste aangezicht,
Op Zijnen troon gewijd,
Verduren eeuw en tijd.
Wie polst in deze naarheid
Den afgrond van Gods klaarheid
En waarheid en genade ?
Wie ging met God te rade ?

19. Voorzichtigheid: voorzienigheid. — 34. Hoe snel die heneg 1 ij d t : een stoplap, die hier niets ter zake afdoet en, wat erger is, in
tegenspraak is met de onmiddellijk volgende regels, waarin van een rekken
der levensjaren gesproken wordt. — 41-48. De samenhang tusschen de
eerste vier en de laatste vier regels is niet te vatten : vooral het woord
deze naarheid voor „op deze aarde" maakt den zin onverklaarbaar. De
St.-B. heeft, jets duidelijker, schoon toch nog een ophelderende noot vorderende : „Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezichte zitten : bereidt goedertierenheid en waarheid, dat ze hem behoeden ;" de Vulgata : P er manet
in aeternum in conspectu Dei, misericordiam et veritatem
ejus quis r equiret? — 46. Den a fgrond: de diepte, een latinisme,
dat een verkeerd denkbeeld geeft.
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Dies wil ik doorgaans heen
50Uw naam met zang bekleën,
Met galm van kele en snaar
U loven voor 't altaar,
U mijn belofte houden,
En, nimmer kwijt geschouden,
Mijn kerkschuld U betalen,
55
Zoo lang de zon blijft stralen.
DE LXI. HARPZANG.

Nonne Deo subjecta erit.
Ou mijn hart voor God niet buigen,
Aan wiens gunst mijn welstand hangt?
God is 't, die mij ondervangt;
Hierom val ik niet in duigen.

Z
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Durft gij langer t'zamenspannen,
Vijanden van Gods geslacht?
Gij zult storten door Zijn macht,
Al die vromen aan durft rannen!
Langer zal uw Rijk niet duren
Dan een wand, die overleunt,
Van geen kalkband ondersteund,
Losser dan gereten muren.
Stoute schalken onderstonden
Mij t'ontweldigen mijn kroon,
Die voor vromen hing ten toon;
0 bedriegelijke vonden !
Maar ik liep, met dorst verlegen,
In de renbaan tot aan 't end;
Daar hun hart mij vloekt en schent,
En de mond niet spreekt dan zegen.
Laat, o ziel! hierom uw ijver
Niet verflauwen in geduld,

8. Aan — rannen: als meermalen voor aanr an de n. — 14, 15. Van
die ten to on gehangen k r o on spreekt het oorspr. niet. — 17 Met dorst
verlegen: vrij zonderlinge wijze om 't eenvoudige „dorstig" uit to drukken. Ik moet hierbij doen opmerken, dat de Vulgata hier heeft : cucurri
i n sit i. In den St.-B. wordt van dien dorst geen gewag gemaakt.
-59,20.
Keer duidelijkheidshalve deze regels om, en lees : met den mond
zegenen, in hun hart vloeken zij mij.
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Dat uit God vloeit, vrij van schuld.
Hail slechts aan, en ren nog stijver;

25 Want mijn God is mijn Behouder
En mijn Helper, troost en raad,
Die mij handhaaft in mijn staat,
Sterkt en stut met Zijnen schouder.
30

35

40

'k Zal in mijn Behouder roemen,
Daar mijn hulp en heil uit straalt,
En mijn eer van nederdaalt,
Hem mijn hoop en noodhulp noemen.
Hoop op God, vergaderingen!
Die vergaárt op Zijn gebod;
Stort uw harten uit voor God,
Die de vijanden kan dwingen.
Maar gansch ijdel is 't vermogen
Van de menschen altemaal;
Want zij wegen in Gods schaal
Lichter dan bedrog en logen.
Zet dan nimmer uw betrouwen
Op uw onrechtveerdig lot;
Vloeit u rijkdom toe van God,
Wacht u, staat daar op te bouwen!

45

50

'k Hoorde 't hoogste Orakel spreken,
Eens voor eeuwig, en gewis,
Dat Hij d'eenige Almacht is,
Gunst noch goedheid Hem ontbreken.
Hij zal 't oprecht hart versterken
Met Zijn bijstand, hulpe en troost,
En vergelden, west en oost,
Elk naar zijn verdienste en werken.

DE LXII. HARPZANG.
Deus, Deus meus, ad te.
0 God ! in 't krieken en genaken
Des dageraads, als ik
Aanschouw den eersten blik
Van 't licht, begint mijn hart t'ontwaken,
42. Op uw onrechtveerdig lot: versta: op uw fortuin, door onrecht
verworven.
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En ziet U voor mij staan,
En ziet de Godheid aan,
Begint dan wederom te blaken
Van loutren minnegloed.
0 straal van mijn gemoed !
Mijn ziel heeft naar de bron der bronnen,
Naar God, gedorst met smart,
Mijn opgetogen hart,
Van groot verlangen overwonnen,
Naar U, o God ! gesnikt,
Als een woestijn verstikt,
Daar vliet noch bronadr vloeien konnen,
De heide uit ieders oog
Verdord ligt, wild en droog.
Zoo kwamen mijn gedachten dringen
In 't hemelsch heiligdom,
Aandachtig, stil en stom,
Verrukt in mijn bespiegelingen
Van Uwe aknogendheid,
En eere en majesteit,
Zoo hoog als mijn gedachten gingen,
Te vatten dieper dan
Mijn oogstraal reiken kan;
Want Uw barmhartigheid te smaken
Aandachtig en gerust,
Dat is een schat en lust,
Die 't leven in deze aardsche daken
Te boven gaat, zoo wijd
Als eeuwigheid den tijd,
Het eeuwig, van geen punt te raken.
Mijn lippen! hier is stof
Te weiden in Gods lof.
O God! zoo wil ik al mijn leven
U loven dag en nacht,

1 4. G esnik t: snikk en en snakk en zijn 't zelfde. Tegenwoordig doet
het gebruik 't eerstgemelde alleen bezigen voor: „'t nokkende geluid, dat
door opstijgende tranen veroorzaakt wordt," terwijl het andere de beteekenis van „verlangen, smachtend begeeren," heeft. — 17. De heide: Vondel
stelt zich bier een Nederlandsche woestijn voor, die uit een barre heide
bestaat; doch in de Aziatische groeit zelfs geen heide. — Uit i e der s oog:
verder dan iemands oog kan reiken. — 31. In d e z e a a r d s c he d a k en:
Latinisme, in onze taal weinig gepast: 't had voor 't minst „onder d e z e
d a k e n" moeten zijn.
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En blijde, nit al mijn macht,
Met harte en handen opgeheven,
Verheffen Uwen prijs,
Schakeeren mijne wijs
Door zulk een rijkdom, mij gegeven.
Wat pak houdt mij beneën?
Dit zoek ik, dit alleen.
Mijn ziel zal bij Gods lof gedijen,
En groeien zonder smet,
Gezond, gerust en vet,
Mijn mond en lippen God belijen
Met blijdschap onverlet.
Heb ik U op mijn bed
Geloofd, eer 't licht ons kwam verblijen;
'k Zal U, mijn noodhulp! graag
Meer offeren bij daag.
'k Zal in de schaduw van uw schachten
Ophupplen, nimmer schuw.
Hoe hangt mijn hart aan U!
Uw rechte hand, zoo sterk van krachten,
Behoedt en handhaaft mij.
De haat en razernij,
Die in hun lagen op mij wachten,
Bevonden inderdaad
Hoe los hun toeleg gaat.
Zij worden zonder eer begraven,
En varen nederwaart,
Gesneuveld door het zwaard,
Ten aze van den vos en raven.
De Koning juicht met God,
Geprezen van zijn lotEn erfgenooten, die zich gaven
In 't heilige verbond.
Zoo stopt hij 's vijands mond.

DE LXIII. HARPZANG.
Exaudi, Deus, orationem mean.
God! verhoor nu mijn gebed,
Wanneer ik smeeke en roepe, red
Mijn ziel, ontsla ze van de plagen
45. Dit zoek ik: t. w. „U to loven, enz." Zie vs. 38. — 67. Van den
vos en raven: de zuiverheid der taal eischte hier: van v os en r a v en:
of: van den vos en de raven. — 72. Deze zang is wederom, vooral wat
de laatste coupletten betreft, klaar van stijl en kunstig van vorm.
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Des vijands, die mij komt belagen.
Gij hebt ze menigmaal bewaard
Voor zijnen bloedraad, stil vergaard,
Om uit te werken zijne boosheid.
Zij wetten, listig en vol loosheid,
Hun tonge, scherper dan een zwaard,
TO
En spanden, stout en onvervaard
Alle eensgezind, de taaie bogen,
[Een bittre zaak] naar hun vermogen,
In 't heimlijk, om, met beter kans,
Het hart des onbevlekten mans
15
Te raken, eer hij 't kon beseffen.
Zij zullen onverhoed hem treffen,
En niet eens schrikken voor dat stuk.
Zij hebben tot zijn ongeluk
Het heilloos vonnis ree begrepen,
En spraken, listig en geslepen,
20
Of zij hun looze strikken nog
Verbloemen konden met bedrog:
„Wie zal dit merken ?" Z'onderstonden
Te polsen of ze een doodsschuld vonden
In zijnen omgang, eene smet
25
In zijnen wandel, tred op tred;
Maar polsten ijdel, als de blinden,
En konden geene verve vinden,
Die hun verraad een verve gaf.
30
d'Onnoozle troost zich deze straf,
Geeft Gode prijs, en wenscht dat d'eere
Des Oppersten hierdoor vermeere.
Dus recht dit gruwzaam moordbesluit
Niet meer dan kinderpijlen uit.
Zij worden door hunne eigen tongen
35
Veroordeeld, en met kracht gedwongen
t'Onschuldigen d'onnoozelheid;
Zij staan verbaasd, nu hun beleid
Te kort schiet, moeten al te zamen
40Zich voor het oog der menschen schamen,
Die 't zien en merken. leder vlucht
En vreest en beeft op dit gerucht.
Men hoort Gods wonderwerken donderen,
Nu kennen zij de groote wonderen
Van Zijne daden. d'Uitkomst leert,
45
28, 29. Konden geene verve vinden, die hun verraad een
v er v e gaf: uitermate sierlijk is hier de spelling met het woord ver y e,
en mij er nu ook eene veroorlovende, moet ik zeggen, dat die verve aan
het vers een fraaie k 1 e u r bijzet.
5
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Hoe God het al tot glorie keert.
Nu zullen alle oprechte vromen,
Verheugd in God, geen haters schromen.
Zij zullen hopen op de wacht,
Die schildwacht houdt voor 't vroom geslacht,
En alle oprechten, hier verschoven,
Den naam des Allerhoogsten loven.

DE LXIV. HARPZANG.
Te decet Hymnus in Sion.

0

God! 't is billijk dat ons' stem
U love op Sion met gezangen,
En elk, in Uw Jeruzalem,
Zijn kerkbelofte met verlangen
En offerschulden rijk betaal'.
Verhoor naar Uw belofte ons' Bede,
Zoo zal wat leve en adem haal'
Uw naam aanbidden, hier ter stede.
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Der oudren wederspannigheid
Heeft ons met zich ten val getogen;
Maar Uw verzoenbre Majesteit
Verzoent ons weer uit mededoogen;
Ter goeder ure zag hij 't licht,
Dien Uw gend heeft uitgelezen
Om in Uw tenten Arons plicht
t'Aanschouwen, daar Gij wordt geprezen.
Wij zullen, in Uw heiligdom
Verzaad, van rijkdom overvloeien.
Uw kerk, vol heiligheid alom,
Vol wonderen, zal 't Recht zien bloeien
In 't harte, dat U onbesmet
Hier dient en eert, naar Uw behagen
En wil en ingestelde wet,
Uw yolk en stammen voorgedragen.
Verhoor ons, Heer ! die ons behoedt,
Met eenen allerlei geslachten,
Die, wijd van over zee, vol gloed,
U zoeken en hun heil verwachten
Uit Uwen schoot, van Uwe hand,
Die machtig is, en op hun gronden
Het hemelhoog gebergte plant,
Aan 't aardrijk onverwrikt gebonden.

52. Een fraai en in echt Vondeliaanschen stijl geschreven gedicht.
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Gij, die met macht zijt toegerust,
Beweegt den afgrond van de wateren,
Die bruisen luid, van kust tot kust.
35
Men hoort de watervallen klateren.
De stroomen ruischen op Uw woord.
Zij overschrijden peil en palen,
En kennen oever nochte boord,
Als
zij
te
lande
in adem halen.
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De volken schrikken, die, op 't land
Gezeten, Uwe donders hooren,
Uw teekens zien, de lucht vol brand
En bliksem, voorboan van Uw toren.
Gij zijt het, die hun hart verblijdt
Met d'op- en ondergaande stralen
Der zonne, en Vader van den tijd,
En licht en schaduw, die niet falen.
Gij slaat Uw oog op elks gebrek,
Bezichtigt d'aarde, en schenkt ze Uw zegen
Volop, dat ze ons een tafel dekk'
Met vee, en vruchten na den regen.
Uw voorzorg giet de killen vol,
En discht ons spijs op, dat elk huppelt,
Zoo dikwijls d'aär op d'akkers zwol,
Daar 't honig dauwt en zuivel druppelt.
Gij drenkt de yore op 't dorre veld.
De kruiden groeien, dat ze piepen.
Geen akker werd met dorst gekweld,
Zoo dik de greppels overliepen
Van verschen regen uit de lucht.
Gij kroont het jaar met Uw genade,
Als 't land verkwikt, en vee en vrucht
Gedijt en toeneemt, vroeg en spade.
De wildernissen worden vet
Van vrucht. De heuvels gaan ten reie.
De ram en kudde, niet besmet
Van evel, scheren klip en heie,

40. Als zij te lande in adem halen: versta: „alszij(de stroomen),
na tusschen hun oevers een tijdlang beklemd of b e n a u w d te zijn geweest,
zich, als 't ware om adem te scheppen, over 't land uitstorten." — De
uitdrukking is sierlijk, doch mist de vereischte duidelijkheid.
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Gedijen bij het geurig kruid.
De dalen staan gedost met koren,
En loven God met zoet geluid.
Zoo wordt Gods lof alom geboren.
DE LXV. HARPZANG.
Jubilate Deo, omnis terra.

A

5

L het aardrijk valle aan 't loven,

Valle aan 't zingen van Gods lof;
Schenke vroolijk prijs daar boven
Aan den Vorst van 't hemelsch hof;
Zegge : „o Godheid, boven 't zwerk,
Hoe verschriklijk is Uw werk !"

Voor Uw nimmer telbre machten,
Al de wereld door befaamd,
Staan d'afgodische geslachten
10 Logenachtig en beschaamd.
Al het aardrijk bidde U aan,
Zinge en spele, U onderdaan!

15

20

Koomt nu herwaart; leert eens merken
En Hem kennen, wijs en goed
En almachtig in Zijn werken,
Groot en rijk van overvloed,
Schriklijk in Zijn raad, en rijp,
Boven menschelijk begrijp.
Hij kan zee en meer uitmalen,
Stroomen stuiten en hun kolk,
Zet den vloeden hinderpalen,

6. Hoe verschriklijk is Uw werk: het woord verschriklijk,
hoezeer gerechtvaardigd door het t e r r ib il i a der Vulgata, wordt in onze
taal doorgaans in ongunstige beteekenis genomen, en doet daarom bier geen
gelukkige uitwerking, waar van 1 o fzinge n en een vroolijk e gemoedsgesteldheid gesproken wordt. — 7. Voor Uw nimmer t e lb r e machten:
de St.-B. zegt hier: „voor de grootheid Uwer sterkte;" de Vulgata: in m ultitu dine vir t u t i s t u a e, wat wel op 't zelfde neerkomt, doch zich ook
leende tot de uitlegging, die Vondel er aan gegeven heeft, als werd er van
den „Neer der heirscharen" gesproken. — 19. H ij kan zee en me er u i t m a1 en: de dichter kan figuurlijk God voorstellen, als de sluizen des hemels
openzettende, bergen verplaatsende, de zee in 't droge veranderende, de
stroomen terug doende vloeien, omdat dit alles wonderwerken zijn, die alleen
door Zijn Almacht kunnen worden verricht; maar aan het uitmalen van een
waterplas verbindt zich geen denkbeeld hoegenaamd van iets wonderdadigs.
Er had ten minste moeten worden bijgevoegd: in é en o o g w e n k, o p 't
wenken van Zijn hand, of iets dergelijks, waardoor alle gedachte aan
de aanwending van stoffelijke middelen werd buitengesloten.
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Tot een doorgang voor Zijn yolk,
Dat, al juichende in den Heer,
Henestapt door stroom en meer.
25
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Eeuwig heerscht Hij uit den hoogen,
Met een ongeleende macht.
Niemand schuilt voor d'alziende oogen.
Wie Hem tergt op Zijne wacht
Stoffe niet; want Gods geweld
d'Allersterksten nedervelt.
Looft dees' Godheid, o gij volken I
Onze Godheid, anders geen.
Voert Zijn lof tot aan de wolken.
Hij verzekert mijne treen,
Mijne voeten, dat ze niet
Slibbren, wankelbaar als riet;

Want Gij proeft ons, hier verschoven
In veel rampen, als metaal,
Als het zilver in den oven,
40 Dat, gelouterd door den straal
Van de vlamme, laat in 't stof
Wat toevallig is en grof.
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Gij verstoot ons in de banden
Van den vijand, legt zijn juk
Op ons' nekken met zijn handen,
Laat ons trappen in den druk,
Laat hem ons, van helm beroofd,
Trappen op 't ontwapend hoofd.
Daar ze lachen, dat het schater',
Voert Ge ons hene in slavernij,
Door de proef van vier en water.
Eindelijk stelt Ge ons frank en vrij,
Daar de rug geen juk gevoelt,
En de schaduw 't hart verkoelt.

41, 42. Laat in 't stof wat toevallig is en grof: deze bijvoeging
is van Vondel, en hoogst dichterlijk. Waar 't zilver door het vuur gelouterd
wordt, scheiden alle grove of toevallig in de erts aanwezige bestanddeelen
zich daarvan af. — 49. S c hat er': de eerste uitgave heeft hier s chat e r t,
dat blijkbaar een zetfout is. Eene latere uitgave heeft: a chat e r; Vondel
bezigt toch herhaaldelijk den subj. waar dit hem in 't rijm beter voegt. -54. V erk oelt: verfrischt.
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'k Zal mij in Uw hut verblijden,
En brandoffer op 't altaar
Uwen naam ter eere wijden,
Mijne kerkbeloften daar
U betalen, God, mijn hoofd !
Als mijn mond U heeft beloofd.
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'k Heb mij in den nood verbonden,
Met mijn mond U toegeleid
Puik van vee, door 't vier versionden,
Ram en runders, vet geweid,
En den bok. Uw offerdier,
Aan te steken in het vier.
Koomt, en hoort het, 'k zal met vreugden,
Die God aanbidt en ontziet!
U ontvouwen wat al deugden,
Wat al weldaan ik geniet,
En genoten heb van God,
Oorsprong van mijn heilgenot.
Hij verwekt me tot gebeden;
Ik verhef Hem met mijn tong.
Zoekt mijn hart Hem hier beneden
Nog in boosheid, wulpsch en jong;
Zeker, God in 't hemelsch hof
Heeft geene ooren tot dien lof.
Hierom hoort Hij toe en luistert,
Als ik Hem reinhartig smeek',
En, van vlak noch vlies verduisterd,
Ongeveinsd ten hemel spreek',
De gebedgalm, onbezwaard
Van het aardsch', ten hemel vaart.

62, 63. Versta : ik heb U brandofferen beloofd. — 63. Ver slon den: te
verslinden, evenals, vs. 66, Aan te steke n. — 65 Versta : en zoenoffer.
Er wordt bier gezinspeeld op den „zondebok." — 68, 69. Lees : U, d i e,
enz. — 76. Jong: dit woord bederft den zin. Het oorspr. zegt hier ongeveer : „had ik onrecht in mijn hart bedoeld, de Heer zoude mij niet verhoord hebben ;" had nu Vondel den imperf. subjunct. behouden, dan hadden
de woorden wulpsch en jong achter had i k, als ter nadere toelichting,
gepast kunnen geacht worden; doch nu hij het praes. indic. bezigt, verliest
daardoor de zin allen samenhang. — 80. Reinhartig: even goed als g ulhartig, trouwhartig, openhartig, enz., dochzelden gebezigd.-8i. V1 ak
no c h vli es : names. „op de oogen."
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Hoog geloofd zij God daar boven,
Die genadig op mij let,
Nooit mijn bede heeft verschoven,
En Zijn dienaar helpt en redt,
Zoo genadig hier beneen
Uit het slijm der zwarigheen.

DE LXVI. HARPZANG.
Deus misereatur nostri.
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0 Ntferm U over ons, o Heer !
Ontferm U toch,
En stort op ons Uw zegen neer,
En laat nu nog
Uw aanschijn ons beschijnen,
Den mist des druks verdwijnen ;
Ontferm U toch !
Opdat wij in den glans van 't licht,
't Welk uit U straalt,
Uw heirbaan krijgen in 't gezicht,
En onverdwaald
Aanschouwen 't heil der volken,
Dat uit ontsloten wolken
Op d'aarde daalt ;
Dat al het yolk U diene en eer'
Met volle vreugd ;
Dat al het yolk Uw lof vermeer',
En elk verheugd
U toejuich', die de reden
En 't Recht voert in de steden,
En stiert ze in deugd ;
Dat al het yolk U diene en eer'
Met volle vreugd ;
Dat al het yolk Uw lof vermeer',
En elk verheugd
Aanschouwe, hoe nu d'aarde
Haar vrucht ten leste eens baarde,
Tot 's yolks geneugt ;
Dat God omhoog, de ware God
Van Abraham,
Ons zegene, als Zijn eigen lot !
Dat God Zijn stam
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Nu zegene, alle palen
Hem offerschuld betalen,
En zuivre vlam !

DE LXVII. HARPZANG.
Exurgat Deus, & dissiftentur.
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IJs op, en koom to voorschijn;

Rijs op, o sterke God!
Opdat Uw klaarheid doorschijn',
En jage al 's vijands rot
En heir voorhene, dat het zwicht,
Met zwaard en boog,
Voor 't grimmig oog,
Den straal van Uw gezicht.
De booswicht moet verdwijnen,
Gelijk een rook in 't veld,
Als 't weeke was voor 't schijnen
Van vier en vlamme smelt;
Zoo moet de landvloek, die U haat
En afgekeerd
Uw wet onteert,
Vergaan met al zijn staat.
Laat vromen, die U eeren,
Nu juichen voor Uw troon,
En vroolijk banketteeren,
Elkandre op feesten noon
Met blijdschap, omdat God regeert,
En in Zijn hof
Onthaald met lof,
Alle eeuwen triomfeert.
Heft aan, om God t'ontvangen,
Een goddelijk muzijk;
Onthaalt met zegezangen
Den Koning in Zijn Rijk!
Bereidt den toegang tot Zijne eer,
Hij rijdt op raan
Ten Westen aan.
Zijn naam is God de Heer.

30, 31. Hij rijdt op raan ten Westen aan: Vondel heeft de overzetting der Vulgata met die van den St.-B. vereenigd. De eerstgemelde zegt : „q u i
adscendit super occasum;" de tweede: „die in de vlakke velden
rijdt." — Merken wij echter in 't voorbijgaan op, dat op raan (raderen)
r ij d e n, voor „op wielen, op een rijtuig" niet zeer welluidend klinkt.
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Nu juicht Hem toe te gader !
't Geweldenaarsgespan
Verschrikt voor God, den Vader
En momber, voogd en man
Van onderdrukte wees en weeuw,
Die ieder recht,
Haar pleit beslecht,
En handhaaft eeuw op eeuw.
Hij wordt in 't hart gesloten,
Als in Zijn heiligdom.
Hij roept Zijn huisgenooten,
Verbindt ze van alom
Tot een gezin, door 661-len band,
Gerust en stil,
Naar 's hemels wil,
Gezegend door Zijn hand.
Hij, boven Wien geen sterker
Zijn yolk bevrijdt en bergt,
Ontsluit 's gevangens kerker,
Verlost ook die Hem tergt;
Verkwikt het hart, dat, dor en droog,
In wildernis
Begraven is,
Uit alley menschen oog.
Toen Gij Uw kudde leidde
En voortrokt van de zee
Door wilde woeste heide,
Heeft d'aarde op Uwen tree
Gedaverd, en de lucht gedouwd
Van hemelsch man,
Dat Gods gespan
En yolk in 't leven houdt.

49, 50. De St.-B. heeft hier: „Een God, die de eenzame zet in een huisgezin; voert uit die in boeien gevangen zijn; maar de afvalligen wonen in
het dorre;" de Vulgata heeft: Deus qui inhabitare facit unius
moris in domo, qui educit vinctos in fortitudine, similiter
eos qui exasperant, qui habitant in sepulchris. Men ziet, er
is niet weinig verschil tusschen de twee vertalingen, die zich geen van
beiden door buitengewone klaarheid onderscheiden, en 't is geen wonder,
zoo die van Vondel nog duisterder werd. — 61. G e d o u w d: niet voor
„gestuwd," maar g e d a u w d. — 62. Hem el s c h man: er wordt noch in
't oorspr., noch in de Vulgata, noch in den St.-B. van h em els c h man
gesproken, en de manna-regen had ook te dier gelegenheid geen plaats.
VONDE L VII.
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De berg, daar Mozes klavert
De kruin op, om de wet
t'Ontvangen, heeft gedaverd,
Gedreund voor Gods trompet,
Die uit den donder nederklonk,
Uit vier en licht
Van Gods gezicht,
Dat elk in d'oogen blonk.
Uw erfdeel wordt gezegend,
Wanneer Gij vroeg en spa
Uit zwerk en wolken regent,
De dorheid uit gend
Bevochtigt met een verschen douw,
En 't land, als 't rijt,
Verdroogt en splijt,
Stoffeert met rijken bouw;
Dan gaat het vee te weide,
En scheert het nieuwe gras ;
Dan schaft Ge, op veld en heide,
Nooddruftigen gewas
En koren, rijk in overvloed,
Hun toegestort
Ten troost; dan wordt
Het hongrig hart gevoed.
God zegent Zijn Gezanten
Met wijsheid, raad en kracht,
Om Zijnen naam te planten;
De Koning, groot van macht,
Bij God bemind, zijn huis verrijkt,
Als 't yolk den roof
Van 't ongeloof,
Met vreugd en blijdschap, strijkt.

Indien men rust in 't midden
Van 't oud en nieuw verbond,
En aanhoudt God te bidden,
Te dienen t'aller stond,
100
65. Klavert: klaveren voor klauweren, is 't zelfde als „klauteren." — 78. A 1 s 't r ij t : r ij t is hier niet van r ij d e n, maar van r ij t e n,
een activum, doch dat bier als neutr. gebezigd wordt, evenals zulks elders
ook wel pleegt te geschieden met s cheur en, kna kk en, breken en
dergelijke w.woorden. — 89-112. Deze plaats, ook in 't oorspr. vrij raadselachtig, is daardoor te meer voor verschillenden uitleg vatbaar. Vondels berijmde exegetische overzetting, waarbij de tekst op de zendingen onder de
Heidenen wordt toegepast, is niet alleen fraai, maar wint het in duidelijkheid van die van den St.-B.
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Dan blinkt Gods yolk, ten hemel vlug,
Als zilver straalt,
En goud, gemaald
Op 's duiven hals en rug.
105
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Als d'Almacht uit den hoogen
De Koningshoofden stelt,
En zalft door 't hoog vermogen
Een ieder in zijn veld,
Op Selmon, daar Hij heerscht en zit
Op Zijnen berg,
Zoo vet als merg,
Dan blinkt de Moor sneeuwwit.
Gods berg, vol sneeuws, vloeit over,
Is stremselrijk en vet.
0 bergen, groen van lover
En gras 1 waarom verzet
Gij u hiertegen om den prijs?
Gods berg alleen,
En anders geen,
Gelijkt het Paradijs.
Hier heeft Hij lust to waren,
Te wonen zonder end.
Toen God kwam afgevaren
In Zijne wagentent,
Met tienmaal duizend tot gelei,
Naar Sina, Gods
Gewijde rots,
Ging 't Engelsdom ten rei;
Maar Gods Gezalfde en brave,
Komt heerelijker voort,

ioi, 104. De deelen der vergelijking stemmen hier onderling niet overeen. Gods y olk moest, ten opzichte van het bli n k en, bij de duif geleken worden; doch deze zijne bedoeling drukt Vondel niet behoorlijk uit,
wanneer hij zegt dat Gods y olk blinkt.... gelijk gemaald goud en
zilver op 's duiven hals en rug; immers wordt op die wijze Gods
y olk bij 't go u d en zilver vergeleken; maar wat dan bij de duif en
haar rug? — 124. W a g en tent: er is geen sprake in den tekst van een
nederdaling Gods in een w a g e n t e n t. De St.-B. spreekt van Gods
w a g e n e n (dat zijn „krijgswagenen") en gevolg; de Vuigata van een
c u r r us D e i multiplex, en dit c u r r us, in singul. gebezigd, heeft Vondel
verkeerd opgevat. — 129.Maar Gods Gezalfde:dit couplet en de beide volgende zijn meer dan een paraphrasis. Van die geheele toepassing op
Christus staat in den tekst geen jota. — 129-136. De zin, beiden in de Vulgata en in den St.-B., luidt hier: „Gij zijt opgevaren in de hoogte: gij hebt
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Verrezen uit den grave,
Verweldigd 's Afgronds poort,
Vaart zegenrijk, met Zijnen roof,
En 's kerkers slot,
Omhoog naar God,
Die Hem onthaalt ten hoof.
Hij schenkt Hem rijke schatten,
Ten dienst voor iedereen,
Voor hen ook, die niet vatten
Dat God in 't vleesch verscheen.
Geloofd zij God, die dag op dag
Ons baant het pad
Naar 's hemels stad,
Daar ieders hoop op zag.
Dees' God is ons' Behouder
En Heiland in den nood.
1-lij voert op Zijnen schouder
De poorten van den Dood,
En slot en grendel hemelwaart,
Ontrukt ons al
Dit jammerdal.
Geen doodsklauw hem vervaart.
Hij kneust de bekkeneelen
Der vijanden, en slaat
Die tegens zijn bevelen
Veraarden in het kwaad
De kruinen in, en neemt hem wis,
Die boos en stout
Den omweg houdt,
In dikke duisternis.
Hij zegt : Ik heb besloten
In 's hemels raad ; alreë
Van Bazan hen te stooten,
Te plompen in de zee,

de gevangenschap gevangen." Vondel past dit, meer bepaald, op de helleen hemelvaart van Christus toe. — 139, 140. Die niet vatt en d a t God
in 't vleesch verscheen: de St.-B. zegt eenvoudig: „de wederhoorige;" de Vulgata: non cr e dente s. — 145-149. Van deze geheele
vergelijking van Christus met Simson is in den tekst geen woord te vinden. —
157-160. Versta: en neemt den booswicht wis: („sekuur") onder handen in
de hel. Ook dit alles is bijvoeging van Vondel. — 161-164. Deze opvatting
is glad verkeerd: er is geen sprake in den tekst van een uitwerpen der
vijanden, maar integendeel van een terugvoeren van Gods yolk uit Bazan.
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Opdat mijn yolk zijn voeten vlekk',
En verve in bloed,
De hond verwoed
Het bloed des vijands lekk'.
Men zag, o God! U halen
Als Koning in het koor,
Daar heiligheen uit stralen.
De Vorsten traden voor
Uw wagen in den maagderei,
Op snaar en trom,
Bazuin en born,
Kornet en kerkschalmei.
Looft God ! daar gij to gader
Vergadert; zingt Hem lof,
Die vloeit, gelijk eene ader,
Uit Jakob, rijk van stof.
Daar treedt de jonge Benjamin,
Zoo groot van geest,
En eert Gods feest,
Vol viers, verrukt van zin.
Daar ziet men Juda pralen
Met schepter, krone en pracht,
En Nepthali zijn palen
Verlaten, en 't geslacht
Van Zabulon vol ijver treen,
Niet flauw noch koel,
In dit gewoel,
Het hooge feest bekleen.
Beveel dit in den hoogen
Uw macht, o Godheid! sterk
In ons door Uw vermogen
Uw aangevangen werk!
Gekroonden met gemeene stem
Vereeren U
Hun gaven nu,
In 't nieuw Jeruzalem,

179, 180. Die vloeit, gelijk eene ader, uit Jakob, rijk van stof:
vrij onverstaanbare vertaling van het eenvoudige de fo n t i b us Jac o b,
(„gij, die uit) de springaderen Jakobs gesproten zijt." — 182. Z o o groot
van g e e s t: in m e n t i s e x c e s s u zegt de Vulgata. De St.-B. heeft echter :
„die over hen heerschte," en doet de tegenstelling uitkomen, dat uit den
stam des jongsten zoons de heerscher (Saul) over Israel geboren werd.
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Bestraf de woesten ! Stieren
Zijn nu te hoop vergaard,
Daar 't yolk, misbruikt als dieren,
Van God en reen veraart,
Om uit te sluiten ongetoefd,
Wat u belijdt,
En in dien strijd,
Als zilver, wordt beproefd.
Verstrooi de krijgsgezinden !
Gezanten komen uit
Egypte Uw tempel vinden.
De Mooren, zwart van huid,
Verzoenen zich met 's hemels troon,
Nu 't nieuwe licht
Hun blind gezicht
Verlicht, zoo klaar en schoon !
Zing God, o macht der aarde !
Zing God ; zing onzen God !
Die d'eerste, naar zijn waarde,
Zich zet in 't hemelsch slot,
En oostwaart stijgt van boog in boog,
En dringt al door,
Van koor in koor,
Uit aller Englen oog.
Merkt op, hoort toe, en luistert :
Hij dondert fel en schel;
Eert God, die, nooit verduisterd,
Zijn glans in Israel
Liet schijnen. Ziet Hem uit de wolk,
Zoo machtig groot
En heerlijk, bloot
Verschijnen voor Zijn yolk.
De God der vaadren, veilig
Op 's hemels troon, verklaart

201-208. Noch deze strophe, noch de Vulgata, noch de St.-B. zijn hier
bijzonder duidelijk. De Heer Mulder heeft: „Verschrik het wild gedierte des
riets: de schaar uwer helden vane de kalveren der volken aan; terwijl Gij
op zilveren bedden rust." — 205. Ong eto ef d: d. i.: zonder hen te to eve n
of eenig onthaal te geven. — 214. Van dat nieuwe licht wordt in den
tekst niet gesproken; doch 't kon in Vondels paraphrasis, waarbij alles tot
het Nieuw Verbond en het Evangelie van Christus herleid wordt, in verband met het overige niet gemist worden.
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Zijn macht in elken Heilig
Te wonderlijk. Hij baart
Geweld en macht, als opperhoofd,
In Zijne schaar
Te wonderbaar.
Hij wordt in top geloofd.
DE LXVIII. HARPZANG.
Salvum me fac, Deus.
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goedertieren Vader!
Behoe me toch, en berg Uw eenig zaad;
Ik was den Dood nooit nader,
Nu 't water wast en op de lippen staat.
Ik ben in slijm gezonken
Tot aan den hals, en voel geen grond omlaag;
Ik smoor, bijkans verdronken
In zee. De storm verrukt me vlaag op vlaag,
Ik riep in zwarigheden
Mijn keel dus heesch, en zag mijne oogen blind;
Terwijl ik van beneden
Uit hoop mijn oog naar God hief, die mij mint.
Mijn haters, die mij kwellen
Ontschuldiglijk, en zonder recht en reen,
Zijn eer dan 't haar to tellen,
Dan haren, die mijn bekkeneel bekleen.
De boozen, die boosaardig
Mij zonder schuld dus wassen over 't hoofd,
Nu stouter, onrechtvaardig,
Mij eischen 't geen ik niemand hebbe ontroofd.
Gij hebt het afgekeken,
Wat dwaasheid mij, o God! ten schimp gedijt.
Voor U zijn geen gebreken
Bedekt, die elk mij toeschuift en verwijt.
Maar laat, o Heer ! mijn lijden
En jammer niet beschamen noch verslaan,

2. U w eenig z a a d: ook bier wordt door Vondel terstond weder niet
zoozeer David, als Christus sprekend ingevoerd. — 15, i6. Behalve dat die
herhaling van haar en har en niet fraai klinkt, en dat er in elk geval had
moeten staan de h a r e n, zoo zegt Vondel bier juist het tegenovergestelde
van wat in den tekst staat ; zoowel volgens de opvatting van de Vulgata
als van den St.-B., klaagt de Psalmist dat het getal zijner haters dat zijner
Karen overtreft. — 21. G ij hebt he t afgeke ken voor „gij weet," is
vrij gezocht.
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Die Uwen naam belijden,
En op Uw macht en hulp, als pijlers, staan;
Dat zij niet troostloos zwichten
30
Om mij, dus straf mishandeld, en te fel;
Want zij hun heilhoop stichten
Op U, o stut van 't stamhuis Israel!
Gewislijk Uwenthalve
Verdraag ik nu zooveel schandaal en smaad ;
Mijn aanschijn, met geen zalve
35
Begoten, treurt, verdrukt, beschimpt, gehaat.
Ik schijn bij mijnen broeder
Een vreemdeling, zijn oogen onbekend ;
Bij d'afkomst van mijn moeder
40Een uitheemsch gast, van 's werelds uiterste end ;
Want lust tot Uw tapijten
En heiligdom verslond, verrukte mij.
Wat boozen U verwijten,
Dat lastren treft mijn hart, om U in lij.
Indien ik 't hoofd bedekke
45
Met assche, en vast, dat strekt me tot verwijt;
Zoo ik een zak aantrekke,
En haren kleed, men schimpt met mij van spijt.
Het poortgerecht, aan 't schimpen,
Belacht en maalt me uit schimp te schendig af.
50
Die dronken 't licht zien krimpen,
Zijn zingende beholpen met mijn straf.
Ik midlerwijl met smeeken
Verbid ze, die mij kwetsen, zonder schuld,
Houde aan met U te spreken,
55
Bevele, o God ! U d'uitkomst met geduld.
Verhoor dan mijn gebeden
31. Hun heilhoop stichten: hunne hoop op heil bouwen. — 49. Het
poortgerecht: qui sedebant in porta heeft de Vulgata; de St.-B.:
Die in de p o o r t e zit t e n. De stadspoorten waren in de oude tijden
de plaatsen, waar zich lediggangers en nieuwsgierigen vergaderden, de
„koffiehuizen" van dien tijd: en, naar het mij voorkomt, wil dus de
Hebreeuwsche zanger niets anders zeggen dan: „als ik de poort in- of
uitga, word ik door hen, die er zitten, uitgejouwd." Het woord poort
heeft Vondel echter aan p o o r t e r s c h a p en vandaar aan p o or t g er e c h t
doen denken, als ware het een soort van „rechtbank, ingesteld om tusschen
de poorters recht te spreken," over welke zich de spreker beklaagt. Ofschoon er inderdaad in Israel ook wel rechtzaken in de poorten werden
afgehandeld, geloof ik niet, dat zulks bier de opvatting van Vondel wettigt. — 5i. Die dronken 't licht zien krimpen: de Vulgata zegt alleen
qui bibebant. — 52. Zijn zingende beholpen met mijn straf:
vermaken zich, met van mijn straf te zingen. — 54. Verb id z e: bid voor
hen. 't Ziet op 't bidden van den gekruisten Christus voor zijn vijanden.
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Naar Uw gena, die rijk is zonder end.
Behoe den aangestreden,
En sterk Uw woord en waarheid, wijd bekend!
Verlos mij uit den slijke,
Eer ik versmoor' ! Bevrij me voor den haat,
En red, eer 't hart bezwijke,
Mijn leven uit dien afgrond zonder maat;
Dat mij geen storm verdelge,
Daar zulk een stroom en zeegetijde gaat,
Geen diepte mij verzwelge,
De put zijn mond niet sluit, die open staat.
Verhoor me, o Heer! daar boven,
Om Uw gelid', die eindloos is en groot.
Begunstig den verschoven
Naar Uw gena, die neervloeit uit Uw schoot.
Verhoor me snel in lijden,
Eer mij de nood verslinde en ondertrekk'.
Keer 't aanzicht niet ter zijden,
Noch wil Uw kind niet aanzien met den nek.
Behoe mijn ziel voor 't stranden,
Verlos haar uit de barning van den vloed ;
Ontruk ze 's vijands handen,
En 's vijands arm, en zooveel wederspoed.
Gij kent alleen mijn schanden,
Ontsteltenis, verwijt, schandaal, verdriet.
Gij kent, die mij aanranden.
Van hen verwacht ik leed, en anders niet.
Ik zocht een medelijder,
En vond geen troost. Ik werd met gal gevoed.
Mijn hater en benijder
Schonk me edik, toen mij dorstte, flauw te moed.
Hun eigen disch gedije
Hun tot een strop, vergeldinge en schandaal;
Geen licht hun oog verblije,

61. Uit d en slijk e: de meer bij Vondel voorkomende, en niet van deftigheid ontbloote ablat. vorm. — 85. Ik zocht een medelijder: de St.-B,
heeft bier: ik hebbe gewacht naar medelijden; doch deze uitdrukking geven de woorden van Vondel niet terug. Wel is, streng genomen,
„iemand, die m e d el ij den heeft," iemand, die mede 1 ij dt, dus „een
medelijder," maar het gewone spraakgebruik verstaat door dit laatste alleen
den zoodanige, „die hetzelfde leed ondergaat," niet hem, „die leed heeft
om eens anders leed." — 89-ro8. Deze regels hebben wel hun grond in 't
oorspronkelijke, maar zij hadden Vondel moeten weerhouden den psalm,
als hij gedaan heeft, Christus in den mond te leggen. Nu zijn de felle vervloekingen, hier geuit, niet slechts in weerspraak met den geest des zachtmoedigen lijders, maar ook met de voorbeden, in vs. 54 vermeld.
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Dat zij gebukt naar 't graf gaan altemaal!
Aartswreker ! giet Uw toren
Op henlien uit, en tast ze razende aan.
Men zie hun steen verstoren,
Hun huizen woest en doodsch en ledig staan;
Want dien Gij hebt geslagen,
Vervolgden zij, vermeerden, slag op slag,
Zijn wonden en zijn plagen ;
Dat schenk hun in, ten spiegel en ontzag!
Vermeerder hun misdaden,
En stapel staag het een op 't ander kwaad,
Dat ze Uw gerechte paden
Niet wandelen, noch zij, noch al hun zaad.
Wisch ze uit den boek van 't leven,
Dat eeuwig duurt, en nimmer zij hun naam
Met vromen opgeschreven;
Verdelg ze met hun bloed en naam en faam.
Ik ben wel arm en drukkig;
Maar Gij, o God ! behoedt mij. 'k Zal met lof
Uw grooten naam gelukkig
Met zang op zang verheffen op dees' stof.
Dat zal U meer behagen
Dan eene vaars, wiens horens door de huid
Eerst botten alle dagen,
Wiens teere klauw allengs nog groeit en spruit.
Laat Uw gewillige armen
Dit aanzien, zich verheugen. Zoekt verblijd
Hem, die u kan beschermen,
Zoo leeft uw ziel in Gode zonder strijd;
Want God verhoort de Zijnen
En d'armen, breekt 's gevangens banden los.
Laat al wat leeft verschijnen,
Hem loven aarde en hemel, zee en bosch.
God waakt voor Sions muren,
En sterkt de steen van Juda voor 't bederf,
Dat zij den nijd verduren;
Daar woont d'oprechte, en erft het land ten ed.
Het heilig zaad der vromen
Bezit het land gerust in vollen vree,
En al die na hen komen,
Verbonden aan Gods dienst, bezitten 't mee,

97. Dien Gij heb t g eslagen: dien gij (vaderlijk) gekastijd, beproefd
hebt. — 115. Alle d a g e n: met den dag, van lieverlede. — 117. Uw gewillige arm en: naar de Vulgata, die paupere s heeft. De St.-B. vertaalt: „de zachtmoedige."
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DE LXIX. HARPZANG.
Deus, in adjutorium meum.
ONoodhulp in gevaren!
Nu help me en let
Wat angsten mij bezwaren.
Och! haast U, redt
Mij fluks; ik roep om bijstand.
Beschaam, vertsaag
Mijn hater en doodvijand!
Beschaam, verjaag
Die mijn bederf begeeren!
Verjaag, beschaam
Die mij met schimp braveeren
Om Uwen naam!
Verheug hem, dat hij springe,
Al die U zoekt.
Dat hij U lof toezinge,
En, hoe men vloekt,
U eere, als zijn Behoeder.
Maar ik ben arm,
En naakt; dies help me, Alvoeder !
Beschut, bescherm,
Bevrij ons, zonder toeven,
Nu wij Uw hulp behoeven.
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In te, Domine, speravi, non.
1( bouwde op U, o Heer!
De hoop van mijn behoudenisse,
Dies sta ik, wat mij anders misse,
Niet schaamrood, nu noch nimmermeer.
Verlos me van al wat boosaardig
Mij onderdrukt; want Gij rechtvaardig
Den booswicht naar zijn boosheid loont,
Onnoozelen bevrijdt en kroont.
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Behoë me, neig Uw oor
Genadig naar Uw knechts gebeden.
Verstrek Uw dienaar, dus bestreden,

5-7 . Zie omtrent de rijmen b ij stand en v ij an d het aangeteekende hierboven, op den LVIII. Harpzang. — 22. Dezen Harpzang te vergelijken met
den XXXIXsten hierboven, van vs. 92 tot het slot. In 't oorspronkelijke
worden bijna dezelfde woorden gebruikt.
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Een wacht, van achter en van voor,
Een vaste Vrijburg en Beschutter.
Gij zijt mijn toevlucht, onderstutter,
En steenrots. Rukt me uit 's vijands macht,
Die wetteloos Uw wet veracht.
Gij sterkt me met geduld,
En waart, van mijne jonge jaren,
Mijn hoop en troost. Terstond na 't baren,
Toen mijne moeder wierd vervuld
Met blijdschap, ik begon te leven,
Hebt Gij mijn zenuwen gesteven,
En waart, van 's moeders lichaam aan,
Gewoon mij rustig bij te staan.
Dat gaf me rijke stof
Van U te zingen en te dichten;
Nu schijn ik, dus geraakt aan 't zwichten,
In de oogen van het yolk en 't hof,
Een wonderspook, en gansch te sneven ;
Maar Gij zult kracht en sterkheid geven ;
Dan vloeit mijn mond van 's hemels prijs,
En 't licht gaat onder op mijn wijs.

Versteek me van mijn kroon
En Rijk niet in mijne oude dagen.
Laat Uw gezalfden niet verjagen,
35
Nu hij verzwakt, uit zijnen troon;
Naardien mijn vijand dus verwaten
Durf roemen : „God heeft hem verlaten !"
Naardien de Raad, van mij vervremd,
40Mij lagen legt en t'zamenstemt.
Men roept uit ddnen mond :
„ d'Almachtige is van hem geweken !
Vervolgt hem ; vat hem ; hij blijft steken,
18-24. Een vrij omslachtige en tautologische paraphrasis, om eenvoudig
uit te drukken wat het oorspr. zegt, dat God hem geholpen en gesteund
heeft van het oogenblik zijner geboorte, welk laatste denkbeeld bier vs. 18,
19, 21 en 23, dus niet minder dan viermalen in zes regels, telkens met een
andere formule, voorkomt. — 32. En 't licht g a at onder o p m ij n w ij s:
en ik zing uw lof tot in den avond. De wending is dichterlijk, maar ongelukkig niet zeer helder. — 39, 40. Q u i c us todiebant animam meam,
consilium fecerunt in animam meam. Vondel heeft dit custodire
animam opgevat in den zin van „zorg hebben voor iemands ziel", en spreekt
daarom van een R a a d; maar 't is: „iemands ziel (of „leven") beloeren," en
in die beteekenis vat ook de St.-B. het op.
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Daar niemand aan zijn zijde stond."
Verwijder niet, nu zij 't bespieden.
Gewaardig mij de hand te bieden,
Beschaam en stop den lastermond,
Beschaam, beschimp hem, die mij wondt!
Maar mijne hoop houdt aan,
En stapelt lof op lof in 't zingen ;
Mijn mond, te toomen noch te dwingen,
Van blijdschap, volgt de zonneraftn,
En vaart ten hemel, van beneden,
Trompet hoe Gods gerechtigheden
Oprechten kronen, boozen slaan,
Deze op- en d'andere ondergaan;
Want ik mij niet versta
Op aardsch vernuft en menschetreken,
Maar op Gods almacht, klaar gebleken,
En Zijn rechtveerdige genft,
Die niemand zal verongelijken.
Van jongs op hebt Ge, o God! door blijken
Mij dit gesterkt; dies eert mijn zang
Uw wonderen, mijn leven lang.
Bezwijk me dan, o God !
Geenszins in d'afgeleefde dagen,
Dus grijs, te zwak om last te dragen,
Opdat mijn geest en lippen, vlot
En vlugge, Uw sterken arm en krachten
Aanstaande stammen en geslachten
Bazuinen mogen overal,
Zoo lang hun afkomst leven zal;

45. Verwijder: hier, evenals verga, verdwijn, verblijf, vertoef,
intransit. genomen. De vorm is zeer ongewoon, en niet zeer wettig. —
48. Beschimp hem: laat hem met schimp (of „smaad") bedekt worden, als
zoowel de St.-B. als de Vulgata 't nagenoeg uitdrukken. — 51, 52. M ij n
m on d .... volgt de zonneraan: ik zing den ganschen dag. Het beeld
is van gelijken aard als vs. 22 voorkomt; doch hier bovendien in een heidenschen vorm uitgedrukt. — 55, 56. Oprechten kronen, boozen slaan,
deze op- en d'a n d e r e on d er gaan: deze regels, die men vruchteloos
in het oorspr. zou zoeken, drukken juist het tegenovergestelde uit van wat
Vondel bedoelt. Volgens de woordvoeging toch zou deze slaan op 't naast
bijstaande b o o z en, en d'a n d e r e op opr e c h t e n, en volgens de meening
is 't juist omgekeerd. — 57-61. De Vulgata heeft: m e m o r a b o r j u s t i t i a e
t u a e soli us: en het is dit t u a e s o 1 i u s, waarop Vondel in deze vijf
regels een exegese levert. — 62, 63. Door blijk en .... gest er kt voor 't
eenvoudige „geleerd", als 't oorspr. heeft. Ook bij KILIAEN vinden wij st er
ken met hortari en confirmari vertaald.
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Dat ik de loftrompet
Van Gods almogendheid mag steken,
En Zijn rechtvaardigheid, gebleken
Daar ze elk zijn grens en palen zet,
Elkeen, in hemel en op aarde,
Bejegent naar zijn eisch en waarde.
Wie is zoo wijs, zoo sterk, zoo rijk?
Wie d'onbegrepenheid gelijk?
Wat hebt Ge al ramp en druk,
Hoe groote ellenden mij beschoren !
Daarna, bedaard in Uwen toren,
Mijn geest herschapen, met geluk
Gezegend, en door Uw vermogen
Uit 's afgronds muil en klauw getogen.
Hoe hebt Ge Uw heerlijkheid vergroot,
Mijn hart verkwikt op Uwen schoot!
Ik zal, op mijne harp,
Van Uw getrouwe waarheid spelen,
En Uwen lof mijn luit bevelen,
Gesteld op 't oor heel luisterscherp.
0, Jakobs heilige Beschermer !
Mijn keel zal huppelen, niet ermer
Van galm, gelijk mijn ziel, die Gij
Gebergd hebt, daar ze lag in lij.

Van dat het morgenlicht
Verrijst, tot daar de zon Naar stralen
Te water voert in 't nederdalen,
100 Zal mijne tong, aan zang verplicht,
Uw hemelsch recht met lof stoffeeren,
Als mijn vervolgers angstig keeren,
En schaamrood vluchten en verbaasd,
Daar Gods bazuin triomfe blaast.

DE LXXI. HARPZANG.
Deus, judicium tuum regi.
U geef den Koning op den troon
Uw oordeel, om partijen
Te scheiden; geef des Konings zoon
Uw stijl van Recht, om t'allen tijen

N

80. D'onbegrepenheid: een nieuw en fraai woord, hier door Vondel
gesmeed, en volkomen uitdrukkende wat bedoeld wordt.
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Uw vollek, zonder gunst of haat,
0 God 1 te rechten, klachtige ermen,
In hunnen onderdrukten Staat,
En rechtszaak, billijk te beschermen.
De vrede bloeie door Uw Rijk,
Waar menschen bergen dekken ;
Het Recht beslechte alle ongelijk,
Zoo wijd en breed de heuvels strekken.
Hij handhaaf"t Recht, waar d'armoé zit,
Behoe nooddruftige en haar kinders,
En toome, als met een mondgebit,
Den lastermond des eerverslinders !
Dit Rijk zal Langer duren dan
De zon en maan haar ronden
Voltrekken, teekens zetten van
Het jaar, en maand, en dag, en stonden,
Van stam tot stam. Zijn Koningsdom
Verkwikt elks hart. Hij daalt, als regen
En dauw op veld en yacht, alom
Van hitte dorstig en verslegen.
Gedurende zijn heerschappij
Zal 't billijk Recht, aan 't bloeien,
En vrederijkheid, zoet en blij,
Met vollen zegen overvloeien,
Zoo lang de maan om d'aarde rent.
Hij zal, van zee tot zee, de palen
Des Rijks uitbreiden. 's Werelds end
Bepaalt zijn Rijk, en stuit zijn stralen.

Voor zijnen stoel zal 't Moorsche hof
Met zijn Moorjanen knielen,
De vijand kussen hand en stof.
35
Gekroonde en koninklijke zielen
Van Tharsis, eilanden en zee,
Hem gaven offren. Groote heeren,
Gekroonde Arabers, Saba me6,
40Dien Koning met schenkagien eeren.
Wat kronen op den tulband draagt
Op d'aarde zal hem kennen,
Zoo wijd de faam van hem gewaagt,
Het woeste yolk zich laten mennen
23. Vacht: vee.
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Van zijnen teugel. Wat bedrukt
En onderdrukt zit, zal hij vrijen;
Den hulpeloozen hals ontrukt
Hij 't ijzren juk der dwinglandijen.
Hij begenadigt d'Arremoe,
Behoedt de hulpeloozen,
En breekt den woekraar, nimmer moe
Van knagen, en den vrekken boozen
Den woekertand uit hunnen bek,
En eert het bloed, dat van die wreeden
Als slijm geacht, en op den nek
Met smaad getrapt wordt en getreden.
Hij zal lang leven en gebien,
Arable hem wijden,
Arabisch goud op zijne knien,
Den Koning eeren t'allen tijden,
En danken 't gansche leven lang,
Al d'aarde mild haar vruchten baren
Op hooge bergen, zonder dwang
Van kouter, rijk van volle jaren.
Het Koren zal op Liban staan,
Daar cederboomen groeien
En ruischen. d'Aarde levert graan.
De steden zullen heerlijk bloeien,
Gelijk 't bedauwde gras op 't veld,
Daar 't room en melk en honig regent.
De naam van dezen vredeheld
Zij eeuwiglijk van God gezegend!
Zijn naam verduurt de zon, gewend
Te schijnen op hare orden;
Wat yolk op d'aarde hem bekent,

54, 56. Dat Vondel hier het woord bloe d, dat ook in 't oorspronkelijke
gevonden wordt, behoudt, en voor de hulpeloozen zelven neemt, is goed
en wel; doch hij vergeet, dat men geen blo e d op den n e k kan trappen,
vooral niet zulk bloe d, dat als sl ij m geacht is. De figuur is hier niet
consequent volgehouden en daardoor onnatuurlijk. — 62-67. Het fraaie beeld,
dat het oorspr. ons 'evert : „zaait men slechts een overgeschoten handvol
koren op de bergen, de halmen, die er van ontspruiten, zullen ruischen als
het woud op den Libanon," is hier in een tal van woorden omschreven, of
liever, geheel verdwenen. 't Is waar, Vondel heeft de vertaling der Vulgata
pogen to volgen, die heeft: superextolletur supra Libanum fructus
ej u s, maar die in elk geval geen kor en tusschen (of onder ?) c e d e r b o om e n laat groeien.
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Zal in zijn naam gezegend worden.
Al 't Heidendom ontvouwt zijn lof.
Geloofd zij Jakobs God bijzonder,
Die stam op stam verrijkt met stof
Tot prijs, geschept uit 's hemels wonder.
De naam van deze Majesteit
Is waardig prijs t'ontvangen,
Te volgen 't spoor der eeuwigheid,
Op onvermoeide lofgezangen.
Dees' Majesteit bestraalt alom
Den aardboOm, en 't geslacht der menschen.
Geloofd zij 't eeuwig Koningsdom !
Het bloeie en groei', gelijk wij wenschen.

DE LXXII. HARPZANG.

H

Quam bonus Israel Deus.

Oe goedertieren en genadig
Bejegent Jakobs God, in smart,
Het zuiver en besneden hart
Van Zijn besneen gestadig !
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Te zorglijk slipperden mijn treden
Bijkans op 't gladde, daar ik trad,
En glee bijkans van 't rechte pad,
In mijn gemoed bestreden;
Want kwalijk kon ik dit gedoogen,
Dat God den boozen vrede gont,
't Geluk vanzelf hun in den mond
En tegen komt gevlogen.
Zij schijnen op geen dood to passen,
En leven lang. Ontmoet hun iet,
Hun leed is slechts een kort verdriet;
Zij schijnen 't leed ontwassen.
Zij worstlen met geen zwarigheden,
Gelijk rechtvaardigen omlaag,
Gevoelen niet de roede en plaag,
Die 's vromen rug doorsneden.
Dus ziet men hen het hoofd opsteken,
Met onrechtvaardigheid bekleed,
En goddeloosheid, die niet weet,
Dat God het kwaad zal wreken.

VONDEL VII.
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Men ziet bij 't onrecht hen gedijen,
Gezond en vet, en heel gerust.
Zij volgen wat hun harte lust,
En weten van geen strijen.
Zij spreken stout al wat ze denken,
En zien noch God noch menschen aan,
Ontzien door lastren, daar ze staan,
Geenszins Gods eer to krenken.

30

Zij spalken hunnen mond wijd open,
Verlastren God omhoog, helaas !
Hun tonge scheldt ze hier voor dwaas,
Die op de Godheid hopen.

35

Mijn yolk zal hierom zich bekeeren,
En zien den uitgang en het slot
Van 't leven, dat, vervreemd van God,
40Dus rolt naar hun begeeren.
Zij spraken : hoe wordt boven kennis
Bij God genomen van ons werk ?
Is Gods gedachtenis zoo sterk ?
0, reukelooze schennis !
d'Ontruste sprak : ai, sla uwe oogen
Op hem, en zie hoe schoon hij bloeit,
Hoe 's booswichts huis dus overvloeit
Van rijkdom en vermogen !

45

50

Toen sloot hij : 'k heb dan zonder reden
Mijn hart gezuiverd, en mijn hand
Gewasschen, in onnoozlen stand,
Van smetten hier beneden.
Ik werd den ganschen dag gesmeten,
Gegeeseld. Mijn verdriet begon
Des morgens, en de westerzon
Zag d'oogen uitgekreten.

55

6o

En sprak ik : God heeft zich vergrepen
In d'orden, die, omhoog gesteld,
De boozen zegent, vromen kwelt,
En plaagt, van druk benepen ;

31. D a a r ze staan: waar zij zich ook mogen bevinden.
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Zoo zoude ik Gods geslacht verdoemen,
En eigen kinders hier beneen,
Die doorgaans hunnen strijd volstreen.
'k Zou God onbillijk noemen !
65

70

75
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Om Gods geheimraad te grondeeren
Beyond ik, alvoorziende God !
Mijn brein te zwak, en stond voor 't slot,
En rustte op Uw begeeren ;
Totdat ik, in Uw Heiligdommen,
Godvruchtig hoorde een slot van 't pleit,
En hoe elks uitgang boven leidt,
Daar d'Englen voor verstommen.
'k Vernam hoe glad de rijken stonden,
Hoe Gij verhieft de stoute ziel,
Opdat ze zooveel lager viel
Door al haar snoode vonden.
Hoe schichtig zijn ze neergevallen,
Met hunnen ongerechten schat,
In asch begraven, als een stad,
Gestort met poorte en wallen !
Gelijk een droom voor 's wakkren oogen
Verdwijnt, zult Gij hun beeld ook mee
Vernietigen, in 's hemels ste8
Door 't onbepaald vermogen.

6i. Zoo zoude ik Gods geslacht verdoemen: de St.-B.heeft:„zoo
zoud' ik trouwloos zijn aan het geslachte uwer kinderen;" de Vulgata:
nationem tuorum filiorum reprobavi. — 71. Elks uitgang: van
wat? van de Heiligd omm en? of van 't pl e it? De St.-B. spreekt van
h a a r einde n en laat, als blijkt uit de noot, dat woord op de go dl o oz en slaan, van welke goddeloozen echter in de laatst voorafgaande verzen
niet gesproken is, maar eerst in de volgende gesproken zal worden. De
Vulgata vertaalt int e 11 i gam i n no vissimis e or um, waar het evenmin
duidelijk is, wat men van dat novissimis te maken heeft en op wie men
dat eorum terug moet brengen. 't Is alzoo onzen dichter niet kwalijk of
te nemen, indien hij Been klaarder lezing geeft en vergeefs gepoogd heeft
er met het bijvoegen van die verst o mm en de Eng elen jets van te
maken. — 79, 80. Als een stad, gestort met poorte, en wallen:
die figuur is wat zeer hyperbolisch en stout. Een mensch kan, bijv. om
zijn lengte, of om zijn stevigheid, met een tor en vergeleken worden, maar
er een sta d, met p o o r t en wallen, van te maken, kan er, naar de
regels eener gezonde rhetorica, niet door.
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Mijn hart ontstak in 't overmeten
Van Uw beleid; mijn ingewand
Verging. 'k Beken mijn onverstand
En niets hiervan te weten.
Ik nam Uw juk op, neergebogen
Gelijk het domme en stomme vee,
En liet mij leiden heel gedwee
Door Uwe macht bewogen.
Gij hieldt me bij den toom van reden,
En leidde mij naar Uwen eisch,
Gewellekomd in Uw paleis
En hof, vol heerlijkheden.
Wat staat mij boven God te wenschen
En 's hemels glorie, rijk van schat?
Wat kan mij d'aarde geven? Wat
Zijn naakte en arme menschen?
Mijn leden en mijn hart bezwijken
In 't overwegen van dit goed,
0 God, mijn hart, mijn erf, mijn gloed!
En lot, als d'eeuwen wijken!

105

I10

115

Want wie zich blind van U verwijder,
Vergaat. Wie 't hart aan boelen hangt,
En afgoon, straf van God ontvangt,
Ten spiegel van een ijder.
Mij is niet nutter dan verbonden
Aan God te blijven dag en nacht,
Mijn hoop te bouwen op Zijn macht,
Nooit krank noch zwak bevonden,
Om al Gods werken uit te breiden,
En rijk t'ontvouwen met mijn stem,
Op Sion, in Jeruzalem,
Nooit van Zijn lof gescheiden.

85. Mijn hart ontstak: de St.-B. spreekt van een opgezwollen
hart, de Vulgata van een c or in fl amm at u m. — 105-108. Verw ij d e r —
ij d e r : woorden, die thans niet meer schijnen te rijmen en 't nog best
deden voor zestig jaren, toen men nog vrij algemeen, in kerk en rechtzaal
zoowel als in het dagelijksch gesprek, ij d e r met de ij-klank hoorde uitspreken. Zonderling is het, dat men in die dagen daarentegen ij d e 1 als
i e d e 1 uitsprak, welke uitspraak thans, behalve in de hoog beschaafde
kringen, voor die met de ij-klank heeft plaats gemaakt. — 113. Uit te
b r e i d e n: te verbreiden, alom te verkondigen.
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DE LXXIII. HARPZANG.
Ut quid, Deus, repulisti.
Oe hebt Ge, o God! ons dus ellendig
Verstooten in Uw grimmigheén?
Verstooten eeuwig en onendig?
Hoe gloeit Uw aanzicht naar beneén
Van gramschap, die Uw kooi laat sneven,
Den wolven tot een roof gegeven?

H

5

IO

15

20

25

30

35

Gedenk toch, hoe Gij haar vergadrde
Tot eene kudde bij den Nijl,
Gelijk een herder haar bewaarde
Van aanvang, naar Uw goedheids stip,
En voerde ze over veld en heide,
Gevoed, gesterkt door Uw geleide.
Gij holpt Uw erfdeel aan 't vermogen
Van staf en koninklijke kroon,
En zette hen, voor ieders oogen,
Op Sion, Uwen berg en troon,
In 't hof, waaruit Gij woudt regeeren,
En in Uw stammen triomfeeren.
Hef op Uw vuist, en klink de boozen
Ter aarde, dat ze nimmermeer
Verrijzen, deze goddeloozen,
Erfvijanden van 's hemels eer.
Wat stond het Godskoor niet to lijden,
Toen zij Uw Heiligdom ontwijdden!
Uw haters stoften en braveerden,
In 't midden van het hooge feest;
De vloeken, die Uw koor onteerden,
En hun standaarden onbevreesd
Op torens planten, och! verstonden
Geenszins wiens Heiligdom zij schonden.
Zij hieuwen Uw steëpoorten neder,
Met zwaard en heirbijl, wreed en stout,
Gelijk men eikeboom en ceder,
In 't bosch, met bijlen nederhouwt.
Men stak de krijgstorts in den tempel;
De koevoet schon Uw deur en drempel.
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Al 't onbesnetndom sprak vermeten
Bij zich in 't harte, uit denen mond :
„Valt aan, zoo blijft Gods feest vergeten,
En uitgeroeid tot in den grond.
Geen staatsie zal hun namaals lusten;
Zoo zal de feestdag eeuwig rusten."
Wij zien geen wonderteekens langer,
Vernemen geen Profeten meer,
Noch hooren geene orakels, zwanger
Van troost. Wij treuren zonder Heer ;
Aileen of God ons had vergeten,
En zuchten liet aan 's vijands keten.
0 God ! hoe lang zal Uw erfvijand
Braveeren over ons bederf?
Uw yolk, versteken van Uw bijstand,
Hem U zien tergen op Uw erf,
Uw naam beschimpen en verachten,
Nu wij vergeefs op d'uitkomst wachten ?
Zult Gij Uw hand niet eens uitsteken
Uit Uwen boezem, ons ten troost ?
Gij waart ons' Koning, 't is gebleken,
En God, eer 't oog den dag in 't Oost
Zag rijzen. Uwe macht bewaarde
Ons midden in den ring der aarde.
Uwe almacht metst de roode golven,
Gelijk een muur, en houdt ze staan,
Daar al de draken in gedolven,
Als in een graf, to gronde gaan.
Gij kneust het drakenhoofd uit toren,
Ten aze van de rave en Mooren.
Gij klinkt een bronadr uit de steenen,
Daar springen klare beken uit;

49-51. Zie den LVIII. Harpzang. — 61, 62. Metst de roode golven,
g e I ij k e en muur: gelukkig spreekt de tekst geen woord van dat o pmets en of opmetselen der golven. In Vondels tijd stelde men zich
bij den doortocht der kinderen Israels door de Roode Zee, aan weerskanten van hun pad, een rechtstandigen watermuur voor. — 66. Ten a z e
van de rave en Mooren: voeden de Mooren zich met drakenhoofd e n ? — 't Is echter niet Vondel, die hun die vreemde spijze toedicht, 't is
de Vulgata: dedisti eum escam populis Ethiopum; de St.-B. vertaalt den volke in do r r e plaatsen, en wil er dan, blijkens de aanteekening, „de wilde dieren des velds" onder verstaan hebben.
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Gij schutte dees' Jordaan voorhenen,
Die zag met schrik haar kil gestuit.
Gij steldet licht en schaduw palen,
Schiept morgenrood en zonnestralen.
Gij vat den aardkloot, dicht gesloten
In zijnen ring, omringd van vloén ;
Den zomer hebt Gij overgoten,
Bemaald met verve en levend groen ;
En schoon de winter 't veld verwildert,
Uw geest en kunst de lent' herschildert.
Gedenk hoe 't yolk, van U verbasterd,
Het heilige omwroet en schoffeert,
Uwe almacht vloekt, beschimpt en lastert ;
Hoe reukloos zaad Uw naam onteert,
Uwe almacht tergt en trotst baldadig,
In zijnen wrevel onverzadig.
Och ! geef Uw tortelduif den raven
En wilden dieren niet ten aas;
Vergeet niet eeuwig Uwe slaven
En armen, dus getrapt, helaas !
Zijn wij to snood voor U gevonden,
Zoo eert ten minste Uw heilverbonden;
Want 's vijands huizen allerwegen
Zijn elk een roofnest, opgevuld
Met schatten, door geweld verkregen
En onrecht. Laat beproefd geduld,
Tot wanhoop toe, niet gansch verschoven.
De droeve en arme zal U loven.
Rijs op, en handhaaf eens genadig
Het Recht der vromen, Uwe zaak !
Gedenk hoe reukloos yolk baldadig
U daaglijks schendt, en tergt tot wraak.
Vergeet niet hoe Uw haters grimmen,
Hun lastren altijd hooger klimmen.

DE LXXIV. HARPZANG.
Confitebimur tibi, Deus.
W I J willen U, o God ! belijden,
Belijden, U ten prijs,
Uw naam aanroepen, t'allen tijden,
0 Almacht, goed en wijs I
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Wij willen Uwe wonderwerken,
Zoo wijd alom gespreid,
Trompetten. „Als de tijd zijn vlerken,"
Zegt God, „heeft afgeleid,
Zal Ik rechtvaardig vonnis vellen,
En scheiden goed en kwaad,
Elk zijnen rechten loon bestellen.
De gansche wereld staat
Gesmolten in begeerlijkheden,
Bedorven in den aard,
Met hare inwoonders daar beneden;
Doch zijt geenszins bezwaard :
Ik heb bevestigd die pilaren,
Waaraan op zulk een dag
De bloem, gezift uit alle scharen,
Zich veilig houden mag.
'k Vermaande alom die goddeloozen :
Ai, staakt Uw onrecht toch,
Gij, adderengebroed en boozen !
Houdt op, uw horens nog
Te kanten tegens 't Alvermogen.
Verheft uw horens niet
Zoo trotsch, ten schimp van 's hemels bogen.
Betoomt uw tong, en ziet
Eerst wat gij spreekt. Ai, tergt den toren
Des hemels niet, wanneer
Gij lastert en d'alhoorende ooren
Te na spreekt, en Gods eer;
Want oost, noch west, noch woeste bergen
U niet bedekken voor

12. De gansche w e r e 1 d: de St.-B. spreekt alleen van „'t Land en
alle zijne inwoonders," en uit den geheelen samenhang blijkt dat de Psalmist
hier op 't rijk van Israel doelt. Vondel heeft zich laten van 't spoor leiden
door 't woord terra der Vulgata, dat zoowel voor „de Aarde" als voor
„het Land" kan worden genomen. — 18. Op zulk e en d a g: t. w. a Is de
tijd — zie vs. 7 — zijn vlerken heeft afgelegd, „ten dage van 't
jongste gericht." Het oorspr. spreekt echter noch van 't jongste gericht,
noch van dien gevlerkten Kronos. — 31. d'A 1 h o o r e n d e o or e n: even
wettige uitdrukking als „de alziende oogen;" maar wegens haar onwelluidendheid zelfs in geen proza te dulden. — 33, 34. Want o o st, noch
west, noch woeste bergen U niet bedekken: dat staat niet in
den tekst, en evenmin in de Vulgata. 't Is waar, de vertaling aldaar: q ui a
neque ab Oriente, neque ab Occidente, neque a desertis mont i b u s, hangt in de lucht, en de zin is niet dadelijk op te maken; maar
uit het verband kan men toch afleiden, dat hier, evenals in den St.-B., wordt
gesproken van het v e r hoog en van den hor en; d. i., in schriftuurtaal,
„het bekomen van hooge waardigheden," die uit geene opgenoemde streken
den booze, zonder Gods toelating, zullen toevloeien.
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Den Rechter, die zich niet laat tergen,
En alle nevels door
Kan dringen met Zijne alziende oogen.
Hij zet den eenen of
En komt den anderen verhoogen.
40Hij grijpt den kelk van straf
En wraak, vol bittren wijn geschonken,
En droesem, schenkt rondom.
Het grondsop is niet uitgedronken.
De boosheid zal alom
Dien kelk van wraak nog moeten zwelgen,
45
Zoo wijd de wereld strekt.
Ik zing doorgaans voor Jakobs telgen
Gods lof, nog nooit bevlekt.
De hoogste Rechter wringt de hoornen
Den booswicht uit het hoofd,
50
Verheft den kam der uitverkoornen,
Gelijk Hij heeft beloofd.

35

DE LXXV. HARPZANG.
Notus in Judea Deus.
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I N 't onbesnedendom, ten spot
Van al wat reen gebruikt,
Bootseert elks brein zijn eigen God
En Afgod, die niet ruikt,
Noch hoort, noch ziet, noch iet kan smaken,
Noch voelt, noch weet van 's werelds zaken.
De ware Godheid wordt alleen
In Juda's Rijk geeerd;
Daar klinkt haar lof door Jakobs steen.
De Godsdienst triomfeert
Op Sion, daar 't den Hoogsten lustte
Te kiezen Zijn verblijf en ruste.

x-6. De Psalmist begint dit lied onmiddellijk met den lof des ware n
Gods; Vondel heeft begrepen, de grootheid van dezen beter te zullen doen
uitkomen, indien hij eerst wees op de nietigheid van de g e w a an de Goden
der Heidenen; en daarom dit couplet van eigen vinding vooropgezet. De
eigenlijke tegenstelling, die kracht aan de redeneering moest geven, blijft
echter weg. Na (op vrij prozaIsche wijze) verteld te hebben, dat de afgoden
alle zintuigen misten, had de dichter in een volgende strophe moeten betoogen, dat de ware God die wel bezat; — maar dan nog zou di t bewijs
van meerderheid niet veel te beduiden hebben. — 5. Noch i e t kan sm ak e n: noch het zintuig van den smaak bezit. S m a k en staat hier voor
„proeven." — 12. En ruste: dat woord rust, 't welk niet in den tekst
staat, harmonidert beter met het rijm, dan met het k na kken, breken,
t r a p p e n, enz., waarvan in de volgende strophen gesproken wordt.
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Hier knakt Hij, met Zijn donderstem,
Den stalen boog in 't veld,
Van 't krijgsheir, dat Jeruzalem
Bestorremt met geweld.
Hier breekt en trapt Hij veldstandaarden,
En boog, en beukelaar, en zwaarden.
Toen Gij van 't eeuwige gebergt'
Met Uwen bliksemstraal
Te voorschijn kwaamt, zoo lang getergd,
Verstoven ze altemaal,
Verbaasd van schrik, verstrooid, verslegen,
Verbijsterd en ter dood verlegen.
Hoe menig duizend sliep hier voort
Den doodsslaap in zijn tent!
En die, verrijkt door roof en moord,
Dus stoffen, zien in 't end,
Hoe zij, verarmd, met leege handen
Naar huis gaan en hunne eigen landen.
Gij, Jakobs Schutsheer! gaaft uit wraak
Uw vijanden dien slag,
Daar elk, van eenen ijzren vaak
Betooverd, nederlag,
Die flus, nog trotsch te paard gezeten,
Uwe almacht trotsten zoo vermeten.
Uw gramschap blaakte afgrijselijk;
Wie wederstaat dien gloed!

13-14. De tekst spreekt alleen van 't knakken der bogen. Vondel heeft
de beeldspraak willen versterken door er die don d er st e m in te brengen; dock juist daardoor een verward en onmogelijk beeld geleverd. —
19-36. Deze regels schijnen vrij gedachteloos neder geschreven. De Vulgata
heeft eenvoudig: Illuminans to mirabiliter a montibus aeternis
(„van de roofbergen," zegt de St.-B.) turbati sunt omnes insipientes
corde. Dormierunt somnum suum: et nihil invenerunt omnes
viri di vitiarum in manibus suis. Men ziet, het geldt bier de schildering van de nachtelijke overrompeling van een leger in den slaap. Vondel
echter laat de oorlogslieden, eerst, alt em a a 1 verstuiven; vervolgens
m en i g d u i z end den doodsslaap in zijn tent slapen; dan, hen, die dus
stoffen of braveeren (wie? de v erbaasde en v erslegen vluchtelingen?
of zij, die den doodsslaap sliepen?) met leege handen naar huis gaan: en,
eindelijk, elk, die nog fluks trotsch te pa a r d zat, van een ijzr en vaak
betooverd nederliggen. — 25, 26. Sliep bier voort den doodssla a p: men kan bier voort bij s 1 a a p voegen, en dan is de zin: „bleef
slapen, maar ging van den gewonen in den doodsslaap over," of men kan,
gelijk ik liever doen zou, v o or t opvatten in de beteekenis van „terstond."
de e in dit woord wordt niet uitgesproken en de laatste
—37.Afgrijse1k:
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Men hoorde van het hemelsch Rijk
40U kneuzen 's vijands moed,
Toen Gij, geneigd het kwaad te wreken,
Rechtvaardig 't oordeel uit kwaamt spreken.
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Het aardrijk daverde van schrik,
Op zulk een donderwoord,
En ijslijk weerlicht, blik op blik,
Eer 't stilzweeg. Gij kwaamt voort
Ter vierschare, om oprechte vromen
Te redden, en de kwaan te toomen.
Hierom gedenkt het dankbaar hart
Uwe onvergeldbre deugd,
En viert, genezen van zijn smart,
Uw feest met voile vreugd,
Triomfe en blijde zegezangen,
Voor 't goed, van Uwe hand ontvangen !
Gij, die om Gods altaren zwiert !
Belooft de Godheid lof.
Brengt offergaven, juicht en viert
Haar vroolijk; hier is stof
Van prijs en dank en offeranden,
Voor yolk van allerleie standen.
Nu wijdt dien schrikkelijken Heer
Zijn gaven; want Zijn macht

lettergreep is toonloos, zoo dat grijselijk een zuiveren dactylus vormt,
geheel misplaatst aan 't slot van een staanden regel, die hierdoor van maat
en van rijm verstoken blijft. — 43-46. Terra tremuit, et quievit, is
al wat de Vulgata hier zegt: en dat eenvoudige „trillen" en weer „tot ruste
komen" is verhevener en treffender dan al de v e r b a sonantia et tonantia, die Vondel er bij te pas brengt. — 45. Blik op blik: fraaier, dan
dat hij gezegd had bliksem op bliksem, en toch gelijk van beteekenis.
TEN KATE vertaalt blik met lux micans, fulgus coruscans, vibratio
luminis, zoowel als met contuitus en adspectus. — 49. Het dankbaar hart: de Vulgata heeft hier cogitatio hominis consitebitur
tibi et reliquae cogitationis diem festum agent tibi, welke
lezing de opvatting van Vondel volkomen wettigt; de St.-B. daarentegen:
„de Grimmigheid des menschen zal u loflijk maken: het overblijfsel der
grimmigheid zult gij opbinden." — 55. G ij, die om Gods altar en zwiert:
wederom goed volgens de Vulgata: q u i in circuitu ejus affertis
mune ra. De St.-B. zegt: „alle gij die rondom hem zijt," d. i.: „die zich aan
hem houdt." — 56. B el o oft de Go dheid lof: doet gelofte aan de Godheid. — 61-66. Tot die onaangename schilderij, God voorstellende als Koningen
den kop inslaande en hun op 't hart trappende, geeft de tekst geen aaneiding.
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Kneust Vorsten 't hoofd en velt ze neer,
En trapt ze op 't hart met kracht.
De groote Koningen der aarde
Hij in Zijn strenge wraak nooit spaarde.

DE LXXVI. HARPZANG.

'

Voce mea ad Dominum.
k

Eb mijn stem naar God geheven,
Riep Hem aan van hier beneden ;
Hij begon gehoor te geven,
Op mijn klachten en gebeden;
Als ik zat beklemd in banden,
Zocht mijn ziel Hem in den hoogen,
's Nachts met opgestrekte handen,
En mijn hoop werd nooit bedrogen.
Mijne ziel, bedrukt en klachtig,
Nam geen troost aan in haar smarte;
Maar zij werd aan God gedachtig,
Die verscheen met troost in 't harte.
Ik bespiegelde Gods daden.
's Hemels wonderbare gangen,
En mijn geest, met God beraden,
Zweem van ijver en verlangen.
Eer de wacht was afgetogen,
Waakten d'oogen om te smeeken.
Ik zat, stom van onvermogen,
Heel verbaasd, en kon niet spreken.
Ik gedacht aan d' oude tijden,
Volgde d'eeuwigheid der jaren,
Overwoog hoe tijdlijk lijden
Eindelooze vreugd zal baren.
's Nachts, als mensch en dieren slapen,
Leide ik over, vOOr het dagen,
Tot wat eind wij zijn geschapen.
H
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65. D e g r o o t e Koningen: 't oorspr. zegt alleen dat God den Koningen vreeselijk is. Had Vondel dit gezegde willen versterken, dan had hij
moeten schrijven: de g r ootste Koningen, en dan nog moest er blijken,
dat zij straf „verdiend" hadden. — De LXXVI. Harpzang-. 7. Met o p g es t r e k te han d en: met opwaarts, tot God gestrekte handen, manibus
meis contra e u m, als de Vulgata hier heeft. Vondels uitdrukking is hier
sierlijker dan die van den St.- B.: „mijn hand was uitgestrekt." — 8. En
mijn hoop werd nooit bedrogen: et non sum deceptus, heeft de
Vulgata; de St.-B.: „en liet niet af." — 22, 23. Hetgeen de St.-B. hier tusschenvoegt, en wat ook in 't oorspr. staat: „ik dachte aan mijn snarenspel,"
is in de Vulgata niet opgenomen, en alzoo ook niet bij Vondel te vinden
wat jammer is; want het had hem een fraai beeld geleverd.
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'k Liet dees' oefning mij behagen,
Urn met heilige gepeinzen
En gebeen, mijn geest te vagen,
En sprak dikwijls zonder veinzen :
„Zou God eeuwig en onendig
't Menschdom onverhoord verwerpen,
Ons verlaten, dus ellendig,
En Zijn gramschap eeuwig scherpen?
Zou Gods goedheid en genade
Zijne gramschap niet verzachten?
Zijn barmhartigheid te spade
Eeuwig weigren Gods geslachten?
Is 't ontfermen Hem vergeten?
Hebben d'onbarmhartigheden
Zijn barmhartigheid versleten ?
Acht Hij langer geen gebeden ?"
Toen begon ik op te waken,
En sprak dus ten lange leste:
„Dit 's Gods hand, die woisi ons raken
En bestraffen, ons ten beste;
Die de straf verkeert in zegen,
En genade trekt uit toren,"
'k Ging Gods werken overwegen,
En Zijn wondren, lang te voren
Van 't begin zoo klaar gebleken,
Bij Zijne oude bondgenooten.
'k Overwoog elk wonderteeken,
Werk en oogmerk onverdroten.
Eindlijk borst ik van verwonderen
Uit, en sprak met vreugd volmondig:
„God! van alles af te zonderen,
Wie begrijpt Uw wegen grondig ?
Gij zijt heilig en rechtvaardig.
Al Uw werk is zonder smetten.
God, almachtig, wijs, goedaardig!
Wie durft iemand naast U zetten?
Waar is Uws gelijk te vinden,
Zulk een macht en wondre grootheid
Als de God der godgezinden ?

26, 28, 3o. D agen, b ehag e n, vagen: hier vinden wij in dit anders
regelmatig met afwisselende rijmen geschreven lied, drie op elkander rijmende
regels. — 28-31. 't Oorspr. heeft eenvoudig: en onderzocht mijn geest. —
38. T e spade: versta : te spade betoond ; doch een barmhartigheid, die
e e u w i g g e w e i g e r d wordt, komt niet te spade, maar komt in 't geheel
niet. — 41. D'onbarmha r tighe den: versta: de zonden der menschen. —
46. Die w o u ons raken: klinkt in onze dagen vrij plat. — 58. G o d,
van alles af te zonderen: Deus in sancto via tua heeft deVulgata.
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Groote God, voor wien elk bloot left,
Gij recht wondren uit voor alien,
Alle volken zien de blijken
Van Uwe almacht heerlijk brallen.
Gij verloste uit Faro's Rijken
Jakobs zoons, en Jozefs zonen,
Uw verkoornen, door Uwe armen
Uit Egypte, daar ze wonen.
Toen Gij d'Uwen woudt beschermen,
Zagen U de roode wateren,
Zagen U de woeste baren,
En al d'afgrond is voor 't klateren
Van Uw zweep teruggevaren.
Dat gedruisch der holle golven
Was verschriklijk, en de wolken
Gaven vier en vlam, en dolven
Faro's heir en oorlogsvolken.
Uwe bliksempijlen treffen,
En de felle donderkloten,
Eer 't de vijanden beseffen,
Ros en wagen nederschoten.
Van Uw weèrlicht davert d'aarde,
En de wereld dreunde en beefde,
Toen Uw almacht brulde en baarde,
Zich een weg, daar niemand sneefde,
Baande in grondelooze baren,
En Gij stapte, o macht der sterken!
Daar geen vloën Uw stap bewaren,
Daar geen oog Uw spoor kan merken.
Groote Herder ! Gij geleidde
Uwe kudde uit slavernije,
Door de zoons van Amram, beide
Leidsmans van Uw heerschappije.

DE LXXVII. HARPZANG.
Attendite, popule meus.

H

Oort toe, mijn yolk en uitgelezen stammen !
Die Jakobs God uw kalvers en u rammen
Opoffert, en Hem aanbidt naar Zijn wet,

74. Daar ze w one n: dit moest, om het voorafgaande v e r lost e ook
daar ze w oonden zijn, tenzij men hier te verstaan hebbe „e n bra cht
hen daar ze wonen." Vergel. den LXXVII. Harpz. vs. 158 hierachter. —
76. De roode wateren: die der Roode Zee. — 90. Baarde: groot geluid maakte. — 91. Niemand: t. w. van hen, die Gij geleiddet. — 93. Mach t
der s terken voor : „o Gij, aan wien alle sterken hun macht te danken hebben."
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Koomt herrewaart ! hoort wakker toe en zet
U neder om naar mijnen zang te luisteren
Ik wil U, 't geen de tijden schier verduisteren
Door ouderdom, ontvouwen, en de bladn
Van Gods geheime orakels openslaan,
Die, onder 't loof van vergeleken dingen
JO
Gescholen, van 't begin in schaduw hingen,
Wat anders in den zin dan in den klank
Der spraak bedien. Mijn goddelijk gezank
Zal wonderen ontvouwen en vermelden
Al wat vanouds de vaders ons vertelden,
15
En leverden doorgaans, van hand tot hand,
Van mond tot mond ; wat elk heeft voortgeplant
In 't harte van zijne afkomste, en verhaalde
Voor wonderdadn, waaruit Gods almacht straalde.
De Godheid gaf door Mozes, haren tolk,
20 Een wijze en wet aan Jakobs bloed en yolk,
Ontvouwde zes paar stammen haar behagen,
Gaf oudren last, haar wetten voor te dragen
Hun kinderen, opdat al d'afkomst dit
Van hand tot hand voortreikte, en 's hemels wit
25
En wil begreep, en al die nederdalen,
Van telge in telg, haar spruiten dit verhalen,
Om hart en hoop te vestigen op God,
Gods werk niet in den wind te slaan, 't gebod
Des Oppersten met aandacht na te sporen,
30
Opdat ze niet hardnekkig Hem tot toren
Verwekken, als hun vaders, die het hart
Niet reeglen naar Gods wet, en in hun smart
Op Hem niet staan ; als Efraim, getogen
In 't vlakke veld, geweer en zwaard en Bogen
35 Ter aarde smakte, en gaf zich op de vlucht.
Zij stonden niet bij Gods verbond. Zijn tucht
Versmaadden zij te volgen in hun wandel.
Zij wischten al Gods weldadn, woord en handel,
En wonderen, getoond in 't openbaar,
40En uitgevoerd in d'oogen van Zijn schaar,
Uit hunnen zin. Hij wrocht, opdat ze ontglipten
Het ijzren juk, veel wondren in Egypten,
En 't vlakke veld, voor 't rijkshof, Taneos,
Hij klooft de zee, en voert ze, vrij en los
5

9. 't Loof van vergeleken dingen: d. i.: „de schaduw der typen."
L o of, dat schaduw geeft, staat hier voor de schaduw zelve. —
'5. D o o rga an s: gedurig. — 33. A Is Efr aim: zie i Samuel IV. —
43. 't R ij k s h o f, Tan e o s: de Vulgata spreekt van „een veld T a n e o s,"
de St.-B. van „de velden Zoans."
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Van stalen boei, door 't water, zonder schepen,
Daar Hij den vloed, als in een flesch gegrepen,
Hield staan, en voerde op 't spoor 't verkoren yolk,
Dat Hij bij dag geleidde in eene wolk,
Bij nacht in vlamme en eene vierkolomme.
Hij klonk de rots in wildernisse; alomme
Sprong water hene, als uit een waterkolk;
Hij klonk de rots, en laafde 't dorstig yolk,
Als uit een beek; nog tergen ze met morren
Gods toren, daar de gronden gansch verdorren,
In 't steken van de zon. Zij vreezen niet
Den Oppersten te tergen, door verdriet
En ongeduld. Zij durven God beproeven,
Bezoeken of Hij al wat zij behoeven
Ook opdissche, en men eischt Hem spijs en vleesch
Uit hongersnood. Hier schreeuwt de keel zich heesch,
Die twijfelt nu aan dien alvoenden Vader,
En Zijne macht. Nu rotten ze te gader,
En schreeuwen: „Hoe dekt God in dees' woestijn
Een vollen disch, nu wij verhongerd zijn ?
Al klonk Hij korts een waterbron uit steenen,
Die in de heide, als waterbeken, henen
Kwam vloeien; kan Hij graan en eenen disch
Bestellen aan Zijn yolk, dat hongrig is ?"
De Godheid hoort de stouten murmureeren,
En drijft ze weg. Men ziet haar aanschijn keeren
In enkel gloed. Zij steekt de tent aan brand,
Straft Jakobs bloed uit gramschap in dien stand,
Dewijl 't mistrouwt aan 't eeuwig Alvermogen,
En op Zijn hulp niet steunt en mededoogen;
En nog gebiedt d'Alvoende, dat de wolk
Haar schoot ontvouwe, en uitstorte over 't yolk,
Dat Hem mistrouwt. Hij opent 's hemels deuren.
Zoodra de lucht en zwangre wolken scheuren,
Wordt al het veld met hemelsch mann' bedouwd.
De lucht schaft zaad voor 't zaad, dat God mistrouwt.

46. Den vloed, als in een flesch gegrepen; die flesch wordt in
't oorspronkelijke niet gevonden ; de Vulgata zegt quasi in u t r e, 't welk
dan ook meer overeenkomstig de antieke voorstellingswijze is ; immers Eolus
houdt ook bij Homerus de winden in z a k k en verborgen. Doch 't zij dan
fl esch of z a k, in alien gevalle brengen ons de Vulgata en Vondel een
begrijpelijker denkbeeld voor den geest dan de St.-Bijbel, die de wateren
in een hoop p a k t, wat Been mensch, zoolang zij althans niet bevroren
zijn, zich kan verbeelden. — 48, 49. In eene w o lk — in vlamme: voeg
er bij: „gehuld." Beide woorden slaan natuurlijk op Hij. — 50. Klonk:
sloeg. — 73. Mistrouwt: hier, evenals t w ij fe I t, en in gelijken zin intrans. en
met den dat. gebezigd. 't Is een latinisme, en vrij ongewoon.
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De menschen, die Gods naam zoo snood onteeren,
Gaan nu ter feest met Englen banketteeren,
Verzaad van spijze en vollen overvloed.
Hij jaagt den wind in 't Oosten ; 't Zuiden moet
85
Hem dienen, en de kwakkelvluchten waaien
Uit zee op 't land, als stof en zand en paaien
Het leger, daar zij vallen op de kust,
Van tent tot tent. Elkeen verzaadt zijn lust,
En smaakt al wat zijn hart lust, hier gezeten.
Geen lekkre tong beklaagt zich over 't eten.
90
De kwakkel glee nog nauwlijks door den balg
En keel des vraats, of hem stak voort de walg
Van kwakkelvleesch, en manne, alsof die vielen
Bij wild geval, daar zij hun leger hielen.
Zij morden al t'ondankbaar tegens God,
95
En tergden Hem, die toornig rot bij rot
Met plagen trof, om 't misbruik van Zijn gaven.
Daar wordt de sterkste en lekkerste begraven;
Nog struiklen zij, mistrouwen 's hemels macht
100
En wonderen, als een verhard geslacht.
Zij 'storven snel, en raakten om het leven,
Zoo schichtig, als een rook, voorbijgedreven.
Als God hen sloeg, dan hoorden zij Gods stem,
En keerden met berouw bijtijds naar Hem,
105
Gedachten aan Zijn weldadn, hun bewezen,
Hoe Hij hen holp en bijstond; en zij prezen
De hoogste macht, die 's vijands heirkracht dwong.
Zij eerden Hem slechts met den mond ; de tong
Sprak logentaal; het hart wordt valsch bevonden,
En hangt niet trouw aan God en Zijn verbonden ;
110
Hij evenwel volhardt in Zijn genft,
En, haast verzoend, al komt hun boete spa,
Verdelgt ze niet al teffens, maar lankmoedig;
Betoomt Zijn wraak, en giet niet, wreed en bloedig,
82. Met Englen banketteeren: de Vulgata noemt het manna pane m
angelorum, en de St.-B. het brood der Machtigen, waarbij in de
kantteekening verklaard wordt, dat Ma c h t i g e n en Eng e 1 e n hier synoniem
zijn. 't Oorspr. noemt het „hemelkoren," wat zeker de fraaiste benaming is.
De voorstelling, alsof het manna werkelijk een spijs was, niet door natuurlijke oorzaken ontstaan, maar uit de keuken of voorraadschuur der Engelen
voortgekomen, iets in zijn soort niet ongelijk aan het ambrozijn, waarmede
de fabel den Godendisch belaadt, is dus bij Vondel niet alleen zeer vergeeflijk, maar zij was nog vrij algemeen tot op korten tijd geleden, voordat men
de zekerheid verkregen had, dat dergelijk nederdalen van manna nog wel
plaats vindt, en het wonder niet zoozeer in het voedingsmiddel zelf bestond
als wel in den buitengewonen overvloed, waarin het nederdaalde. — 87. Da a r
zij vall en op de k u s t: de „kwakkelvluchten" namelijk, die van over zee
kwamen.
VONDEL VII.
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Zijn gramschap op een sprong uit, maar bedaard.
Hij kent to wel des menschen brossen aard,
Hoe lichtelijk zij slibbren, zwaarlijk rijzen.
Hoe menigmaal, en op hoe vele wijzen
Verbittren zij Zijn wraak in 't woeste veld,
En tergen Hem tot gramschap, daar men smelt
In 't steken van de zon, op done landen!
Zij keerden wel boetvaardig weer, maar spanden
Weerspannig reis op reis aan met hun rot,
En morden en beproefden hunnen God,
Verbitterden het heilig hoofd der stammen.
Zij denken niet, terwijl ze Hem vergrammen,
Hoe Zijne hand in 't nijpen van den druk
Hen vrijde; hoe Zijn hand dat lastig juk
Van hunnen hals en rugge heeft geschoven.
Zoo had de macht des Oppersten van boven
Zijn teekens aan den Nijl tentoongesteld
En wonderen bij Taneos in 't veld.
Men zag Hem stroom en put in bloed verkeeren.
De regen is ondrinkbaar. Krekels teren
Op bloesem en op vruchten. Zaal bij zaal
Van vorschen krielt. De plaag eet d'akkers kaal.
De sprinkhaan snoept. De hagel slaat de wijnen.
De rijp verslindt de moerbei. Runders kwijnen,
Geslagen van den hagel in de wei.
De bliksem zengt de beemden. 't Veldgeschrei
Getuigt hoe breed Gods gramschap ongebonden
Gaat weiden; hoe Zijn wraak, hun opgezonden,
Gaat grazen, door den Engel, tot bederf
Van vee en yolk en vrucht en land en erf.
Hij stelt Zijn wraak geen perk, verschoont geen zielen,
Daar teffens vee en menschen nedervielen.
Hij velde alom den eerstgeboren zoon,
Zoo wijd de Nijl het hoofd buigt voor de kroon,
En trof de tent van Cham en d'eerstelingen,
Daar zijne zoons dus lang den oogst ontvingen.
Hij leidde Zijn geslacht, van steë tot stee,
Gelijk een kudde, een lamrenkudde, in vree
Den herder volgt, door wildernis en heide,
Getroost in Hem en 't hemelsche geleide.

123, 124. Twee fraaie en het denkbeeld van morrenden tegenstand recht
uitdrukkende regels. — 132. Taneos : zie vs. 43. — 133-148. Korte en
kernachtige voorstelling der tien plagen. — 15o. Daar z ij n e z o ons du s
lang den oogst ontvingen: dit staat niet in den tekst en is door
Vondel er bijgevoegd tot een herinnering van den vloek Noachs over de
zonen van Cham. Zie Genes. IX.
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Zij siddren niet, noch staan in nood verschrikt,
Daar d'afgrond gaapt en 's vijands heirkracht slikt.
Dezelve macht, niet straffeloos te tergen,
Voert Jakobs troep, daar Zij het hoofd der bergen,
Den Heilgen berg van Sion, innewijdt
Tot haren dienst, bemachtigt, in den strijd,
Door haren arm, die hier den onbesneden,
Voor hun gezicht, gejaagd had uit de steden,
Haar yolk het land bij loting toegeleid.
Hier plantte God de stammen, om gespreid
De hutten van den vijand te bewonen,
Zij tergen Hem, beproeven Hem, en honen
Door wantrouw weer Zijne almacht in den troon,
En passen op Gods wetten, noch geboon.
Zij keeren God den nek toe, en verlaten
Zijn heilverbond, zoo heiloos en verwaten,
Gelijk voorheen hun vaders, slimmer dan
Een boog, die blind met omgekeerd gespan
Zijn meester wondt. Zij durven afgoon zetten
Op heuvels, en de wraak des hemels wetten
Op 't bergaltaar door beelden, daar Gods haat
Geen afgod lijdt, die aan Zijn zijde staat.
Dat klinkt zoo haast de Godheid niet in d'ooren,
Zij belgt zich dit, en berst voort uit in toren,
Verstrooit het heir van Jakob in den slag.
Zij rukt hierop de tent om, daar ze plag
Te zweven op de schacht der Cherubijnen,
Ten troost des yolks te Silo te verschijnen,
En leverde de kist van 't heilverbond,
Daar hunne macht en zegen in bestond,
De heerlijkheid, daar ze allen naar verlangen,
In 's vijands hand, ontheiligd en gevangen.
Gods heirkracht wordt verslonden van het zwaard;
Zijn erfdeel zit verlaten, onbewaard;
De bloem der jeugd, de sterkste jongelingen

156. Deze regel slaat op het verdrinken der Egyptenaren in de Roode
Zee. — 17o. Heiloos: men schrijft thans, en beter, heilloos; want het
woord bestaat uit heil en lo o s, „ledig." De spelling van Vondel is echter
niet aan slordigheid, veel min aan onkunde te wijten : maar opzettelijk laat
hij vrij bestendig, waar in samengestelde woorden het eerste met dezelfde
letter sluit als waarmede het tweede aanvangt, eene dier beide letters —
vermoedelijk om de welluidendheid — weg. — 172. Gespan: spanning. —
172, 173. Een boog, die blind met omgekeerd gespan zijn
m e e s ter wondt: het oorspr. heeft hier alleen : „een bedrieglijke boog." -178. volgg. Vergel. I Samuel IV.
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Vergaan door 't vier. De huwbre maagden gingen
Nu troosteloos, en werden niet beklaagd.
De Priester stort in 't zwaard. De weeuw, verjaagd
En onderdrukt, terwijl de mannen sterven,
Loopt onbeklaagd om 's mans gebeente zwerven.
Nadat de hoogste en strenge Majesteit
Hen naar verdienste, in haar verbolgenheid,
Gestraft heeft, zoo begint ze te bedaren,
Waakt op, gelijk een reus, in krijg ervaren,
In zijnen slaap en dronkenschap gesmoord,
Ten bed uitrijst. Hij klampt den vloek aan boord,
En valt in 't heir. De Filistijnen vlieden,
Die elk om 't eerst Hem doodsch den rugge bieden,
Terwijl Hij zich in hun slagordens mengt,
En eeuwiglijk die macht ter schande brengt.
Nog leed God niet, dat zij Zijn hut herstelden,
Daar Silo staat gebouwd op Jozefs velden.
Hij koos den stam van EfraIm niet uit
Ter heerschappij, maar gaf ze aan Juda's spruit,
Die moedig uit dien leeuwstam was gesproten.
Hij heiligde voor 's hemels bondgenooten
Den hoogen berg van Sion, naar Zijn lust,
Daar in Zijn tent de gouden bondkist rust.
Hier bouwde Hij de godshut als een tempel,
Het eenig dak, daar Zijn gezicht den drempel
Van hof en poort bewaakt, zoo lang het licht
In 't Oosten rijst, en straalt op ons gezicht.
Hij zalfde 't hoofd van David, Zijn getrouwen,
Verkoos hem uit de weide en vee-landouwen
En schaapstal, dicht gepropt van vruchtbaar vee,
Om Jakob, die God dient in d'offersteë,
En Jakobs bloed te hoeden en te weiden.
Hij weidde ze ook onnoozel en bescheiden,
Beschutte 't yolk voor 't Filistijnsch geweld
Uit Zijnen troon, bij d'Oppermacht gesteld.

191. Er werden niet beklaagd: et non sunt lam entatae zegt
de Vulgata; de St.-B. heeft: „en worden niet geprezen," en verklaart dit
met: „er werden geen liederen ter viering van haar bruiloft gezongen." —
198-200. De voorstelling is bier noch verheven, noch juist. De tekst spreekt
van geen r e u s, maar van een „held" of „machtige." Ook het tan quam
cr a pulatus a vino der Vulgata is weinig edel, waar 't iemand geldt, met
wien de Godheid vergeleken wordt. De St.-B. heeft: „Toen ontwaakte de
Heere als een slapende (als uit den slaap), als een held die juicht van den
wijn." — 200. Hij klampt den vloek aan boord: hij grijpt den vloekwaardige aan. -- 205. Z ij : namel. de kinderen Israels.
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DE LXXVIII. HARPZANG.
Deus, venerunt gentes.
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God ! de heidens zijn verwoed
Gevallen in Uw eigen stad
En schoone kerk en errefgoed.
De torens leggen plat,
Uw outer, koor, en wet
Ontheiligd en besmet.
Jeruzalem, in asch gesmoord,
Gelijk een tuinhut, legt verstoord.
Zij mesten, na dien wreeden moord,
De hongerige vogels vet
Met vrome lijken, voor de poort
Geslingerd, een bank&
Voor kraal en rave en gier.
Het wilde woeste dier
Bekomt op 't veld zijn lekkren eisch,
En boet zijn lust met heilig vleisch.
Zij hebben om Jeruzalem
Het bloed, als water, uitgestort,
Daar door der dooden heesche stem
Geen mensch bewogen wordt,
Na zulk een felle straf,
Die hun een kuil en graf
Bestelle, en na den bleeken dood
Ter aarde helpe, in 's moeders schoot.
Wij leggen plat, tot een verwijt
Den wrevelzieken nagebuur,
Ten schimp en hoon van Haat en Nijd,
In 't ronde om onzen muur.

7-8. De vertaling der Vulgata posuerunt eam in pomorum custodi am heeft Vondel hier in de war gebracht en Jeruzalem doen vergelijken
met een verbrande tuinhut, wat een noch edel noch duidelijk beeld oplevert. De St.-B. zegt: zij hebben Jeruzalem tot een puinhoop gesteld. —
19. D a a r do or der doo den: viermalen d als aanvangletter is wat veel;
maar dit is nog 't minste: de eenvoudige woorden van den tekst: „er was
niemand, die hen begroef", zijn hier door Vondel tot zes allerongelukkigste
regels, van vs. 19-24, uitgedijd. Die doode n, die toch nog een he e s c h e
stem hebben, maar er niemand mede kunnen bewegen om hen na hun
bleeke dood in een kuil, en in een graf, en ter aarde, in moeders
scho o t to bestellen, zijn Vondel onwaardig. — 25. W ij 1 e g g e n pla t:
namel. „op den grond, in 't ronde om den muur." Zie vs. 28.
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Mijn Heer, mijn God ! hoe lang
Zult Ge onzen ondergang
Vervolgen in Uw gramschap? 0,
Hoe slaat ze voort, als vlam in stroo !
Ai, stort veeleer Uw toren uit
Op yolk, dat Beene Godheid kent,
En geef die Rijken tot een buit
Daar elk Uwe eere schendt,
En Uwen naam versmaadt.
Zij hebben Loch uit haat
Verslonden Izaks vetten oegst,
En tot een puinhoop 't land verwoest.
Gedenk aan d'oude misdaad niet!
Dat Uw gend geen uitstel zoek';
Want wij verteren van verdriet;
Bevrij ons voor dien vloek !
Verlos, verlos ons, Heer!
Ter liefde van Uwe eer.
Vergeef, om Uwen naam alleen,
Al wat misdreven is voorheen;
Opdat het Heidendom, uit spot
En schimp, niet zegge nu en dan :
„Waar is hun Heiland, en de God,
Die Jakob helpen kan?"
Eer 't heidensch yolk dit hoor',
En toeroepe in ons oor,
Daar wij om 't lastren schaamrood staan,
En zien 't met roode wangen aan.
De wraak van Uwer knechten bloed,
Hetwelk zoo wreed vergoten werd,
Het zuchten des gevangens moet
U raken aan het hert.

31. Vervolgen: voortzetten. — 44 . Bevrij ons voor dien vloek:
dat Vondel bier de praep. voor en niet v a n gebruikt, toont aan, dat wij
b e v r ij in den zin van „behoed" moeten opnemen. Vloek staat bier wederom,
als in vs. 200 van den vorigen Harpzang, voor vloekwaardige. — 54. T o er o e p e: toeroepen kan als bedr. w. w. niet zonder object gebruikt worden. Verstaat men echter to e in den zin van „er op los" als in de uitdruk.
king „sla maar toe," „praat maar toe," dan kan de weglating van 't woord
ons er door. — 55, 56. Schaamrood — met roode wangen: wederom
eene van die tautologische uitdrukkingen, veroorzaakt en door het haastige
der berijming en door den band van het couplet.
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Ontruk nu, en bescherm,
Met Uwen sterken erm
Der dooden overschot en kroost,
Den onderdrukten tot een troost !
65
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Zet vrij den nabuur zevenwerf
Dat stuk betaald, en schenk hem weer
Dien kelk des smaads, aan 's hemels erf
En U, der stammen Heer,
Geschonken, zoo verblind,
Verwaten en ontzind,
Opdat een ieder zie en weet'
Wat lachen baart in nabuurs leed.
Maar wij, Uw yolk, een kudde, lang
Geweid met Uwen trouwen staf,
Beloven U, met spel en zang,
Te volgen tot ons graf;
En na onze uitvaart zal
Het vroolijk lofgeschal
Van kind en kindskind, nimmer moe,
U loven tot den hemel toe.
DE LXXIX. HARPZANG.
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Qui regis Israel, intende.

Etrouwe Herder der genooten,
Uit Jakob, Izaks zoon, gesproten !
Och, luister toch naar mijne klacht,
Die Jozefs zoon en vrome knapen,
Gelijk een kudde onnoozle schapen,
Gevoerd hebt uit hun vijands macht.
Gij, die op gouden Cherubijnen,
Daar Uwe stammen voor verschijnen
In 't heiligdom, verheerlijkt zit,
Verschijn op Efraims gebeden,
En Benjamins gekerm beneden,
Verschijn Manasse, die U bidt !
Ontwaak, en koom met macht to voorschijn,
Opdat Uw hulp en bijstand doorschijn,
Ons veilige voor 's haters juk !
Ontdek Uw aanschijn. Trek onze oogen
Door 't licht van troost naar 's hemels bogen,
Zoo staan we ontlast van rouwe en druk.
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0, Opperhoofd van 's hemels benden !
Hoe lang zult Gij Uw aanzicht wenden,
Uit gramschap, van Uw knechts gebed?
Hoe lang ons' ziel met tranen spijzen,
Met tranen laven, henewijzen
Van Uw gend, dus onverzet?
Gij hebt ons landerij en muren
Gesteld ten schimp der nageburen.
De vijanden braveeren vast.
Ontdek Uw aanschijn ! Trek onze oogen,
Door 't licht van troost, naar 's hemels bogen,
Zoo staan we eens vrij voor overlast.
Gij voerde Uw wijngaard van de kanten
Des Nijlstrooms, om dien hier te planten,
Daar Gij het yolk verjoegt met smaad.
Gij, als ons Hoofd voorheen getogen,
Plant hier dien wijnstok, met vermogen,
Wiens vrucht en wortel 't land beslaat.
Zijn schaduw dekt gebergte en stroomen.
Zijn groente dekt Gods cederboomen.
Hij spreidt zijn ranken aan de zee,
En zoomt d'Eufraat met vruchtbre loten,
Zoo rijk en welig voortgesproten,
Tot blijdschap van de druivesneé.
Hoe hebt Gij, nooit verzaad van wrokken,
Dien hoogen tuinmuur omgetrokken?
Dien wijnoogst elk gedoemd ten buit ?
Het wilde zwijn en boschdier randden

19. Opperhoofd van 's hemels benden: vertaling van 't Domine
Deus vir tutu rn der Vulgata. De uitdrukking is echter niet gelukkig: want zij
kan nooit aan een hooger personage dan aan den „Commandant van een
garde," desnoods aan een „Veldmaarschalk" doen denken, nimmer aan den
Koning zelven. — 22. 0 n s' ziel voor onze z i e 1, vroeger meer door Vondel
gebezigd dan in zijn gedichten van dezen en lateren tijd. — 25. Die la nd e r ij en mur en zijn hier alleen om 't rijm. — 33. Het volk: namel. de
Egyptenaren. — 34. Voorheen: vooruit.— 38. Zijn groente dekt Gods
cederboomen: dat staat noch in 't oorspr. noch in de Vulgata en kon
er ook niet staan; wel : „zijn ranken (des wijngaards) waren als cederboomen Gods ;" d. i. : „als zeer groote cederboomen." — 42. Tot b l ij dsc hap
van de druivesneè: de druive sn e ë staat hier voor „de druivensnijders, de wijngaardeniers." — 43. No oit verzaad van wrokk en: dit
staat in den tekst niet en 't is ook al erg genoeg, gedurig van een w r o kkenden God te hooren ; maar 't is stellig geen Schriftuurtaal, God voor
te stellen als nimmer van wrokken verzadigd.
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De vrucht aan, rukten, met hun tanden,
Den wijnstok met den wortel uit.
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0, Opperhoofd van 's hemels benden !
Zie neer, aanschouw alle onze ellenden
Van boven ! Sla Uw wijngaard gd !
Hersnoei en bind zijn ranken weder,
Die Gij geplant hebt. Zie toch neder
Wat stam Gij plantte uit Uw genft !
Gij zult Uw wijnberg, aangesteken
En omgewroet, rechtvaardig wreken,
Als Gij verschijnt het heiloos bloed.
Och, of Uw hand Uwe afkomst eerde,
En 't menschenbeeld, dat zij bootseerde,
Herstelde op eenen vaster voet !
Wij zullen U niet meer verlaten;
Behoe ons toch voor die ons haten,
Zoo blijft Uwe eer in hare kracht.
Ontdek Uw aanschijn, trek onze oogen
Door 't licht van troost naar 's hemels Bogen,
Zoo rust Uw yolk, gelijk het placht.

DE LXXX. HARPZANG.
Exultate Deo adjutori.
Uicht den hemel vroolijk toe,
Die ons handhaaft in bezwaren.
Zingt voor Jakobs God, nooit moe,
Neemt uw harp en bom en snaren.
Blaast met Uw bazuin voortaan
't Feest in met de nieuwe maan,
Daar de stammen op vergaren;

j

5

To

Want het stamhuis heeft dien last,
Als een wet, van God ontvangen,
Jozefs zonen toegepast,

57. Als Gij verschijnt het heiloos bloed: versta: als gij aan of
voor het heilloos bloed (aan de boozen) verschijnt. — De LXXX. Harpzang.
5. V oortaan: kan hier niet worden opgevat in zijn heden ten dage
alleen geldige beteekenis van „in 't vervolg," want dan zou men er verkeerdelijk uit opmaken dat bazuingeschal op 't feest der nieuwe maan een
nieuwigheid ware ; maar KILIAEN vertaalt het woord ook met de caeter o,
„voorts, wijders," en dat beteekent het hier. — 1o. Joze fs zonen to egepast: geschonken, gegeven. Een andere beteekenis heeft t o epass en
in de uitdrukking „iets ergens op toepassen."
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Als zij vroolijk met verlangen
Uit het Rijk van Memfis gaan,
En Gods wetspraak, nooit verstaan,
Hooren, daar Gods wolken hangen.

I5

20

Hij ontlast 's yolks moeden hals,
Daar hunne armen manden slepen ;
„Gij riept Mij, met veel geschals,
[Zegt Hij] aan, van druk benepen.
'k Heb u van dat juk bevrijd,
En bedekt in storm en strijd,
Toen de haters naar u grepen.

25

'k Hebbe ook uw geduld beproefd,
Toen ge aan 't water murmureerde.
Hoor, Mijn y olk ! die licht behoeft,
'k Zal u leeren, o verkeerde !
Zoo gij hoort naar Mijn gebod ;
Eer Mij niet, gelijk een God,
Dien uw oud geslacht nooit eerde;

30

Want 1k ben uw God en Heer,
Die u uit Egypte leidde.
Luik uw mond op; zorg niet meer;

i i. A Is: hier in de beteekenis van „daar." — 14. D a-a r G o d s wolken
hangen: de wolkkolom, die de Israelieten bij hun uittocht vergezelde. —
15. Hij o ntlast 's v o lks moeden hals: dit is letterlijk naar de Vulgata :
diverti t ab oneribus dorsum ejus: de St.-B. voert reeds hier den
Heer sprekende in, en zegt: „Ik hebbe zijnen schouder van den last onttrokken." — 23. Toen ge aan 't water murmureerde: t. w. „aan de
wateren van Meriba," apud a q u a m contradictionis, zegt de Vulgata :
en Vondel, anders gewoon aan den tekst zoo veel toe t e v o e g e n, had
hier geen ter opheldering onmisbaar woord behooren w e g t e late n. —
27, 28. Eer mij niet, gelijk een God, dien uw oud geslacht
nooit eer de: met andere woorden : „eer mij niet gelijk een vreemden
God;" wat echter niet hetzelfde is als hetgeen de tekst zegt: „eer geen
vreemden God." De Israelieten toch vervielen wel nu en dan tot afgoderij,
maar hadden nooit hun God als een vreemden God geeerd. Stond er
Eer als mil; geen vreemden God,
Dien uw oud geslacht nooit eerde,
dan liep de zin volkomen goed. Het kan echter zijn, dat Vondel hier, als
elders, niet enkel op de Israelieten, maar ook vooral op zijn geloofsgenooten
het oog had, en hun to verstaan wilde geven : „eert God niet op andere
wijze, dan uw vaderen deden." — 31. Luik uw mond op: wederom letterlijk het dilata o s der Vulgata; maar o p- of op enluiken heeft in
onze taal een zwakkere beteekenis dan het dilatare in 't Latijn: spalk
uw mond op ware hier verkieslijker geweest en meer in overeenstemming
met het volgende: I k z al u voen. „D o e t uwen mond w ij d open, " zegt
de St.-B.
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'k Zal u voén. Maar wat Ik zeide,
Gij, Mijn yolk ! gaaft geen gehoor.
Jakobs afkomst sloot het oor,
Schoon Ik haar den disch bereidde.
'k Liet ze naar hun lust begaan,
Volgen hun versierde vonden.
Had Mijn stam zich laten radn,
Aan Mijn wetbaan zich verbonden,
'k Had den vijand voortgejaagd,
Den verdrukker uitgevaagd,
In Mijn grimmigheid versionden.
Maar zij werden trouweloos
En vermomd voor Mij bevonden,
Huichelaars, die doorgaans boos
Hunnen wetheer wederstonden;
Schoon Ik hun met manne en vrucht
Spijze toegoot uit de lucht,
Honig tapte uit steenen gronden."

DE LXXXI. HARPZANG.
Deus stetit in synagoga.

H
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Et aldoordringend Wezen,
Het alziende oog der Oppermajesteit,
Voor wien niets schuilt, maar alles open left,
Voor wien het al moet vreezen;

d'Aartsrechter is gezeten
In 't midden van den Raad der aardsche Goon
En Rechteren, en oordeelt uit Zijn troon
Hun oordeel en geweten.
„Hoe lange velt Gij echter,"
Zegt God omhoog, „hoe lange velt gij nog

37.49. Men lette hier op het zangerige en sierlijke van den volgehouden
rijmslag der slepende rijmen. — 39. Wetbaan: sierlijke samenstelling voor
„de baan der wet." — 45. D o org a a ns: bestendig. — 46. W e the e r: kostelijk en fraai woord, in 't welk en de „wetgever" en de „wethouder" en
de „beer krachtens de wet" begrepen zijn. — 47. Met manne en v r u c h t:
vrucht staat hier om 't rijm; maar men moet, om 't rijm, God geen onwaarheid laten zeggen. — 48. Toegoo t: keurig aangebracht, om de gedachte
aan een sterken mannaregen op te wekken. — De LAXXI. Harpzang.
6. Aar dsche GoOn: als meermalen voor „aardsche vorsten," doch hier
als Bijbelterm beter te pas komende dan in opdrachten en welkomstzangen. —
9, Jo, 1 3 . Hoe lange: Vondel achtte zeker met onze Bijbelvertalers den
vorm Iange deftiger dan 1 a n g; waarom hij hem in deze berijming veelal
gebruikt.
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Een vonnis, zwart van valschheid en bedrog,
0, ongerechte Rechter ?

15
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Hoe lange velt ge een oordeel
Naar gunst, en ziet den grooten naar den mond ?
Helpt weezen en nooddruftigen terstond,
En ziet op gunst, noch voordeel !
Laat nooddruft niet verdrukken ;
Helpt armen voort ! Bevrijdt ze voor 't geweld
Des machtigen, wiens macht en aanzien geldt,
Daar weerloos Recht moet bukken.
De rechters zijn onkondig,
Onwetende in de zaak en 't overleg.
Zij tasten blind, als blinden, naar den weg,
Verstaan 't geschil niet grondig.
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Door 't jammerlijk verkorten
Van 's vromen recht, uit blindheid, zucht tot baat,
Is Rijk bij Rijk vol oproers, en de Staat
Geschokt moet innestorten.
De Godheid, hoog gezeten,
Sprak uit den stoel van 't nooit geschokte Rijk
„Gij zijt Gods zoons, en Gode in macht gelijk;
Maar, oordeelt niet vermeten !
Want allen zult gij sterven,
Ms d'armste mensch. De dood scheidt lijf en ziel.
Gij zult vergaan, gelijk d'Aartsengel viel.
De worm zal 't lijf bederven."

14. En ziet den grooten naar den mond: wij zouden thans schrijven de g r o o ten; misschien minder goed. Waar 't w. w. in onzijdige beteekenis gebezigd wordt, schijnt de dativus verkieslijker en alzoo ook: st a
uwen vijanden niet naar't leven: lees uwer moeder in 't hart. —
21. Onkondig: een zeer wettige vorm, doch niet verkieslijk, daar o n k u n
minder wanluidend klinkt dan o n k o n. — 23. Blind, als blin d en: en,
of 't nog niet genoeg was, voegt Vondel er vs. 26 nog eens bij: uit
blind h e i d. Indien wij 't nu nog niet weten, mag men ons ook wel van
blindheid beschuldigen. Voor al dien omhaal zegt de Vulgata eenvoudig :
in tenebris ambulant. — 34-36. De dood scheidt lijf en ziel, enz.:
deze zin is niet to verklaren, tenzij men leze : „bij den dood scheiden ziel
en lichaam. Met uw ziel zal 't gaan als met den gevallen aartsengel: en
uw lichaam zal een prooi worden der wormen." De invoering van dien
A artse ngel is van Vondel; de tekst spreekt alleen van „een machtige"
en de bedoeling is : „gij zijt Goden, zonen des Allerhoogsten; doch als
menschen zult gij sterven, en als vorsten vallen."
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Aartsrechter over d'aarde,
Ontwaak, o God ! en handhaaf 's vromen zaak.
0, eigenaar der wereld ! neem eens wraak;
40Straf 't onrecht naar zijn waarde !

DE LXXXII. HARPZANG.

0

Deus, quis similis erit tibi.

Almachtige, eer van 't eeuwig Rijk !
Wie is U gelijk,
In geweld en kracht,
Dapperheid en macht ?
Zwijg nu langer niet.
5
Let op ons verdriet :
Want Uw vijand steekt met luid gerucht
't Hoofd op in de lucht,
Houdt erglistig raad,
Brouwt verraad in Staat,
IO
Vlamt op ons bederf,
Dreigt Uw heilig erf.
Hoor ze roepen : „Mannen, rukt bijeen !
Nu verdelgt hun steen,
15
Volk en vee en stal,
Dat niet een van al,
In gansch Israel,
Blijf, die 't navertell'."
Och ! zij Zweren alle uit denen mond
Tegens Uw verbond,
20
't Idumeesch tapijt,
Ismael, vol spijt,
Treen in een verband,
Zweren hand aan hand;
25
Moab, zoon van Loth, en Agars bloed,
1o. V e r r a ad in S t a at: de v ij an d, van wien vs. q gesproken wordt,
is, als uit hetgeen volgt duidelijk is of te nemen, een buitenlandsche, die
geen v err a ad in d en Staat brouwt. — 16. E en van a l: dit behoorde
„een van allen" te zijn; doch Vondel veroorlooft zich omtrent al en all en
wel meer vrijheden. — 21. 't Idurn e e s c h tapij t: allicht zou een lezer
hier kunnen vragen: „wat is dat voor een tap ij t, dat met Ismael in é en
verband treedt en rog wel hand aan hand zweert? En werkelijk
zou het antwoord niet gemakkelijk zijn, indien men de gewone overzettingen niet ter opheldering kon raadplegen. De Vulgata heeft tab e r n a c u la
en de St.-B. tenten: en deze staan voor „de bewoners," wat een zeer
gewone en voor ieder verstaanbare figuur aanbiedt. Maar al waren nu die
tenten of tabernakels van tapijtwerk, zoo wordt het toch wat gezocht, en
vordert te veel sprongen van onze verbeelding, ons op te willen dringen,
dat wij door 't Idurn e es c h tapijt de „Idumeers," of „'t yolk van
Edorn" hebben te verstaan.
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Gebal, Ammon wroet
Mede in dit bestek,
Neffens Amalek,
Palestijner meè;
En Tyrier aan zee.
Assur trekt met d'afkomste aan van Loth
Tegen Jakobs God.
Straf ze als Madian,
Sisara, en dan
Als Ge aan Cissons kant
Jabin velde in 't zand;
Daar ze t'Endor streefden, droef en straf,
Zonder zerk en graf,
d'Aarde d'aders dronk,
Het gebeente stonk
Van zoo menig held,
Voor den wind, in 't veld.
Tref ze en sla ze, als Gideon zoo vroeg
Seb en Oreb sloeg,
En Vorst Sebea,
Neffens Salmona,
Al met hun geweer
Trotsch geveld ter ne-er.
Tref ze, als Gij weleer de Vorsten troft,
Daar de boosheid stoft.
Wroet vrij Sion om
Met zijn heiligdom.
Wint vrij Jakobs steal,
Als Uw erflijk leen.
Sterke God! nu draai hen, als een rad.

33, 34. Zie Richteren VII : 13, 22 . — 34. Dan: dit dan schijnt hier
alleen om 't rijm aangebracht. — 35. Zie Richteren IV: 2. — 37. Str e e fde n: streden. — Dr o e f: niet voor „treurig," maar voor „somber." —
37-42. Zie Jos. XVII: II en Richteren V:9. — 38, 39. Lees: de aarde dronk
hun bloed, zonder hun een zark of graf te schenken. De uitdrukking de
a de r s drink en schijne wat sterk, zij kan evengoed van de aarde gezegd worden als van een mensch, dat hij e en flesch d r onk. -40, 42. Stonk.... voor den wind: de woorden van den tekst: „zij zijn
geworden tot drek der aarde (tot mest,") zijn zeker niet uitermate kiesch;
doch het beeld, dat Vondel ons levert, is bepaald walgelijk. — 43. Tr e f
ze: t. w. de volkeren, waarvan in vs. 21-31 gesproken is. — Als Gideon:
dit staat wel niet in den tekst; maar het bewijst hoe Vondel bijbelvast
was; want de twee hierna genoemde Vorsten werden werkelijk door
Gideon versIagen. Zie Richteren VII: 19. — Zoo vr oeg: in 't begin der
middelste nachtwake. — 55. Als e en r a d: s i cut r o tam zegt de Vulgata;
„als een wervel," de St.-B. In beide vertalingen schijnt echter de bedoeling
van 't oorspronkelijke „als stuifzand," niet begrepen en de metaphorische
uitdrukking letterlijk opgenomen te zijn.
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Waai ze, als kaf, Tangs 't pad
En het veld, gezwind
Heenvliegt voor den wind,
Dat er eindlijk niet,
Niet van overschiet'.
Als de vlam een berg, het vier een woud
Wegbrandt, fel en stout,
Zult Ge, in 't onweer van
Uwe gramschap, man,
Ros en wagen voort
Dempen, rood van moord.
Waak eens op, en stel ze, om Uwen hoon,
Schaamrood klaar ten toon,
Opdat ze Uw naams eer
Zoeken meer en meer.
Laat ze schaamrood staan,
Die Uwe eer verradn 1
Heer I verstrooi ze in schande eeuw in, eeuw uit.
Demp ze om 't loos besluit,
Dat de blinde rot
U aanbidde, als God,
d'Eerste macht alleen,
Om al 't aardrijk heen.

DE LXXXIII. HARPZANG.
Quam dilecta tabernacula.

0

5

Heer der hemelsche heirkrachten!
Hoe aangenaam zijn Gods geslachten
De tenten, daar Uw Bondkist rust !
Mijn ziel bezwijkt van groot verlangen,
Om in uw zalen, eens ontvangen,
Te wonen naar mijn wensch en lust.
Mijn hart en leden juichen, springen,
Uit trek naar 't leven aller dingen.

6i, 62. Als de vlam een berg.... wegbrandt: een vlam brandt
wel weg wat op den berg staat of groeit; maar den berg zelf: dat is wat
sterk. — 69. 0 p dat ze Uw naams eer: dit vers is geheel tegen den
rhytmus ; wat vooral in trochaische versmaat onuitstaanbaar is. — De
LXXXIII. Harpzang. i. He i r k r a chten is een dactylus, en de nadruk
behoort nimmer, als hier, op de tweede lettergreep gelegd to worden.
Gods geslacht e n: versta : aan Gods geslachten. — 5. E e n s on -2. tvangen: versta : als ik daar eens zal ontvangen zijn. — 8. 't Leven
al ler d in g e n: den levenden God.
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Men ziet de musschevleugels roeien,
Een rustplaats zoeken om te broeien;
De torte! vindt in 't einde een nest,
En bergt haar jongen in die woning;
Maar ik, o Almacht, God, mijn Koning!
Zoek rust, van ijver aangeprest,
En vind ze alleen op Uwe altaren,
0 Heer der hemelsche heirscharen !
Welzalig leeft hij, die den drempel
Bewoont van Uwen heilgen tempel,
U daar verheft eeuw in, eeuw uit.
0, driewerf zalig moet men achten,
Die hulp en bijstand wil verwachten
Van U alleen, en vast besluit
In 't heimelijk bij zich in 't harte,
Naar U te klimmen uit dees' smarte;
Uit dit ellendig dal van tranen
Een heirbaan zich naar God te banen,
Naar 's hemels stad, vol rust en vreugd;
Want Gij, o Wetheer ! stort Uw zegen
Van boven over den verlegen.
Zij gaan van d'eene in d'andre deugd,
Totdat ze op Sion triomfeeren,
Voor 't aanschijn van den Heer der Heeren.

0 Heer der hemelsche heirscharen!
Verhoor mijn bede in dit bezwaren;
0 Jakobs God! geef mij gehoor.
35
Beschermer van Uw yolk! zie heden
Van boven, hoor naar mijn gebeden,
Aanschouw mij van Uw zalig koor,
In 't aanschijn van den overgoten
40Met olie, meer dan zijn genooten;
9. Men ziet de musschevleugels roeien voor „men ziet hoe de
musschen hun vleugels reppen" of „rondvliegen." De voorstelling, zooals
Vondel ze geeft, is meer dichterlijk wat de gedachte, dan logisch of zelfs zuiver
wat vorm en uitdrukking betreft. — 15. Op Uwe al tar e n: altaria t u a,
zegt de Vulgata, zonder toevoeging eener praep.: „bij Uwe altaren," zegt de
St.-B. — Vondel geeft een derde lezing, doch die, tenzij men er „op de trappen
van Uw altaar" onder versta, een vrij zonderling beeld oplevert. — 3o. V a n
d'eene in d' a n d r e deugd : neen, „van kracht tot kracht," gelijk de St.-B.
zegt, en de Vulgata evenzeer ; maar Vondel heeft of het vir t u t e s, dat in
't Latijn staat, verkeerdelijk in de beteekenis van deugd genomen, Of dit
woord in den zin van „krijgsdeugd" opgevat. — 39, 4o. Van den o v e rgoten met olie, meer dan zijn genooten: ongelukkige regels, en, die
men een paar keer lezen moet, eer dat men begrijpt, dat hier bedoeld wordt :
„van hem, die, meer dan zijn medegenooten, met olie overgoten is."
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Want zaliger is 't, in Uw zalen
Zijn hart een dag eens op te halen,
Dan duizend jaren elders heen
Te zwerven. Liever zat ik achter
Alle andren, als een tempelwachter,
Aandachtig in een hoek alleen,
Dan in der goddeloozen hutten,
Die reukeloos de boosheid stutten.

45

De Heer bemint genade en waarheid ;
Genade en zegenrijke klaarheid
Vloeit neder uit Zijn rijken schoot.
Geen vrome, van onnoozel leven,
Wordt van den schat, bij Hem te geven,
Onterfd, noch van Gods erf ontbloot.
Almachtigste, gelukkig bouwen
De harten, die op U betrouwen !

50

DE LXXXIV. HARPZANG.
Benedixisti, Domine, terram.

G

Het eertijds bloeiend land
Hersteld in zijnen eersten stand,
Nadat de vijand alles neder
Geveld had, yolk en oegst
Geplonderd en verwoest.

5

Nu bloeien berg en dal en steden,
En beek en beemd en bosch ;
Uw stamhuis gaat nu, vrij en los
Van boei en keten, henetreden,
Verlost van 's vijands juk,
Na zooveel smert en druk.

IO

I5

20

i., hebt, o goede Vader! weder

Gij hebt 's yolks misdaad kwijt geschouden,
Het hart, van schuld bevlekt,
Met Uw genade en gunst bedekt,
Uw gramschap bij den toom gehouden.
Gij keerde Uw roede en straf
Van Jakobs lenden af.
Behoeder van Uwe eigen stammen !
Behoe toch in 't gemeen

VONDEL VII.
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Ons, van Uw wetperk t'overtreen.
Gij zult voortaan U niet vergrammen.
Keer af, ten zoen geneigd,
Den vlegel, die ons dreigt.
25

30

35

Zoude Uwe gramschap, eens ontsteken,
Dus branden zonder end,
Als in zijn eigen element,
Om d'oude schulden en gebreken?
En breidt Ge Uw gramschap uit
Van stamme in telge en spruit?
Gij zult, o God ! niet meer gesteven
Van Uw verbolgenheid,
Maar van genade eer aangeleid,
Ons eenen nieuwen adem geven.
Uw yolk, niet langer schuw,
Herschept zijn vreugd in U.

Ontvouw ons Uw barmhartigheden,
Voltooi, voltooi in 't kort
Wat aan ons eeuwig heildom schort.
40Mijn hart zal luistren naar Gods reden,
Dewijl Hij uit Zijn wolk
Den vreë bazuint voor 't yolk;

45

50

Den vree der heilige erfgenooten,
Wier harten zijn verzet;
Godvruchtigen wordt in 't gebed
Het lang beloofde heil ontsloten.
Zoo houdt Gods glorie stand
In ons gezegend land.
Rechtvaardigheid en Vrede groeten
Elkandre, mond aan mond.

21. We tperk: wel te onderscheiden van we t b a an, dat wij bl. 363 aantroffen. 't Eerste beteekent het p e r k, de „grens," door de we t den overtreder gesteld: het tweede, de ba a n, door de wet ter bewandeling voorgeschreven. — 22. Gij zult voortaan U niet vergrammen: dit staat
hier in optat., als Wilde de dichter zeggen: „Gij zult toch wel niet altijd
toornig wezen." — 27. Als in zijn e i g en element: lees hier, voor z ij n,
ha a r, en versta: „alsof zij (uw gramschap) alleen lust kon scheppen in ontstoken te zijn." — 30. Van s tam m e in telge en spruit: zeer sierlijk
voor: „van geslachte tot geslacht." — 34. 0 n s e en en n i e u w en a d em
gev en: ons doen herademen, herleven. — 39. Heildom: een woord, ter
zijde te schuiven met andere onbekookte samenstellingen op d o m, waarop
vroeger reeds gewezen is. — 44. V erzet: bekeerd.
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Men ziet Barmhartigheid, gewond
Van Liefde, Waarheid heusch gemoeten,
Gerust en heel vernoegd,
Als twee gezustren voegt.

55
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De Waarheid spruit met vreugd uit d'aarde ;
Rechtvaardigheid ten toon
Ziet neer uit haren hoogen troon.
Gods goedheid zal, zoo 't aardrijk baarde,
Verheugen onze lucht
Met een gewenschte vrucht.
Rechtvaardigheid schijnt voor God henen.
Zij straalt van 's hemels zon,
Der, heldre lichten aar en bron,
En baant den weg met hare beenen,
In 't onverlichte dal,
Voor d'eeuw, die volgen zal.

DE LXXXV. HARPZANG.
Inclina, Domine, aurem tuam.
U neig, o Heer ! Uw oor naar mij.
Verhoor me toch, dewijl ik strij
Met armoede, in verlegen staat,
Nooddruftig, zonder troost en raad.
Behoe mijn ziel nu, eer ze sneef,
Dewijl ik vroom en heilig leef.
Behoe Uw knecht, die op U bouwt,

N

5

51, 52. Barmhartigheid, gewond van Liefde: dat gewond komt
hier vreemd, en wederom alleen om 't rijrn, te pas. Te zeggen, dat de borst
van dezen of genen p e r s o o n van liefde g e w on d, voor „getroffen" was,
zou alreeds geen gelukkige uitdrukking geacht worden ; maar de eene d e u g d
door de andere te laten wonden is, recht gesproken, onzin. De St.-B. heeft
zeer eenvoudig en schoon: „de goedertierenheid en waarheid zullen malkanderen ontmoeten; de gerechtigheid en vrede (malkanderen) kussen." — 58. Z o o
't a a r d r ij k b a a r d e: versta: nadat het aardrijk de waarheid (zie vs. 55)
heeft voortgebracht. — 59. Onze 1 u c h t voor „onze landstreek," gelijk de
tekst ook heeft. Men kan echter dezen met den volgenden regel opvatten
als stond er: Onze lucht met de liefelijke geuren dier gewenschte vrucht
verkwikken. — 64. Die Rechtvaardigheid, die met hare beenen den
weg baant, is der Barmhartigheid, door de Liefde gewond, wel waardig.
Vondel heeft zich zeker in de war laten brengen door „de voetstappen van
den Heer," als de tekst heeft. — De LXXXV. Harpzang. 5. E e r ze
snee f: eer ze wegzinke onder 't leed.
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En in Uw hulpe zich betrouwt.
Ontferm, o Heer ! op mijn geklag,
Dat bij U aanhoudt al den dag;
Verheug Uw dienaar in zijn smart,
Die opwaart stijgt met zin en hart;
Want Gij bejegent, zacht en zoet
En minzaam, een bedrukt gemoed.
d'Aanbidders van Uw Majesteit
Verrijkt Ge uit Uw barmhartigheid.
Dat mijne klacht Uwe ooren raak',
Uw goedheid luistre naar mijn spraak;
Als druk en droefheid mij verstoort,
Roep ik U aan, die mij verhoort.
0 God ! geen God is U gelijk,
Geen werk gelijkt U in zijn blijk;
Wat yolk bij Uwe macht bestaat,
Dat zal U eeren inderdaad.
Al 't aardrijk knielt voor Uwe faam,
Verheft Uw heerelijken naam;
Dewijl Gij groot zijt, zwakken sterkt,
Als d'eenige, die wondren werkt.
Gelei me, o Heer! op Uwe paan,
Opdat ik volge Uw waarheids baan;
Mijn hart verheug' zich meer en meer,
En vreez' godvruchtig 's hemels Heer !
'K belijde U trouw uit al mijn ziel
En harte, o God ! voor Wien ik kniel.
Ik zal Uw naam, eeuw in, eeuw uit,
Verheffen met mijn zang en luit;
Want Uw barmhartigheid is rijk
In mij. Gij rukt genadiglijk
Mijn ziel uit 's afgronds kolk en poet,
Door macht van Uwen hoogen stoel.
De boozen randden met geweld
Mij dapper aan, ter dood ontsteld;
De rot der sterken viel mij aan.
Zij docht niet, dat mij God houdt staan.
Barmhartig zijt Ge, en vol geduld,
Vergeeft genadig onze schuld!

8. In Uw hulpe zich betrouwt: men zegt „op iemands hulp vert r o u w en ;" maar „i n iemands hulp gerust z ij n," en 't is dit laatste, dat
hier met zich b e t r o u w en bedoeld wordt. — 9. 0 n t fe r m: evenals v e rw ij d e r hier niet wederkeerig, maar onzijdig genomen. De vorm is echter
in verheven poezie niet ongepast, noch zelfs ongewoon. — 22. B l ij k : voorkomen, voordoen, a p p a r en c e. De tekst zegt : er zijn geen werken, aan
de Uwe gelijk.
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Barmhartig zijt Ge, en sterkt Uw woord
Getrouw naar waarheid, als 't behoort.
Zie neer, ontferm U over mij,
En handhaaf me in dees' razernij
Des vijands, en, zoo 't U behaagt,
Behoe den zoon der dienstbre maagd!
Vertoon me een troostrijk merk en Licht,
In mijn vervolgers aangezicht,
Opdat mijn haters moed bezwijk',
Als Gij mij sterkt en troost zoo rijk.
DE LXXXVI. HARPZANG.
Fundamenta ejus in montibus.
Oe grondvast staat Jeruzalem
Op Bergen, Gode toegewijd!
Hoe lief zijn Sions poorten Hem,
Nog liever dan in d'ouden tijd
De tenten van 't gezegend heir,
Dat herwaart kwam van 't roode meir!

H

5
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0 Koninklijke Priesterstad!
0 Godsstad! op hoe groot een prijs,
Hoe heerelijk wordt Gij geschat!
En nog denkt God op rijker wijs
Uw vesten uitgeleid te zien,
Door aanwas van uitheemsche lien;
Als Memfis aanstappe op den roep
Van Uwe faam, en Babilon
Gods naam belij, met troep bij troep,
En andre vreemden, die de zon
Beschijnt, en Tirus en Moorjaan
Uit ijver zich hier nederslaan.

48. A ls 't b eho or t: een gedachteloos nedergeschreven rijmlap, die in
een bede tot God om hulp vrij ongepast luidt, en sterk afsteekt bij 't z o o
't U behaagt in vs. 51. — 52. Den zoon der dienstbre maagd:
hier maakt Vondel den Psalmist tot den zoon van een slavin, en daartoe
gaf de tekst geen aanleiding. De Vulgata heeft anci 11 a e t u a e, „uwer dienst
maagd," en de biddende persoon wil eenvoudig te kennen geven, dat zijn
moeder God diende. — De LXXXVI. Harpzang. I, 2. 't Schijnt dat onze
dichter, bij 't vertolken van dezen Harpzang, minder nog op Jeruzalem dan
wel op Rome 't oog heeft gehad, en op de vereeniging van alle volkeren
onder haar geestelijk gezag; wat bijv. ten klaarste blijkt uit vs. 59-24#
waarin gezinspeeld wordt op de stichting der K oninkl ij k e P r i e s t e r s t a d
(zie vs. 7) door Petrus.
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Hoe wil dit klinken, als men zeit,
Dat hier een mensch geboren is,
Die zelf den grondsteen heeft geleid
Van deze vesten, en gewis
Zoo machtig is en zoo geroemd,
Dat ieder hem den hoogsten noemt!

20

De Heer zal zelf dit wonderwerk
Bazuinen en beschrijven door
Het yolk, en d'Overheth, die sterk
En overtalrijk, na en vOOr,
Geboren worden, uur op uur,
En wonen binnen uwen muur.

25

30

Jeruzalem, hoe liefelijk
Wil deze t'zamenwoning van
Uw burgren klinken, als muzijk
Van kelen en een snaargespan!
Al wat men in u hoort en ziet,
Is vroolijkheid en anders niet.

35

DE LXXXVII. HARPZANG.
Domine, Deus salutis mew.

0
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Oorsprong van al mijn behoudenisse!
Ik hofi doorgaans bij U met klachten aan,
Terwijl de beurt van dag en nacht niet misse,
Bij 't schijnen van de zon en van de maan.
Mijn bede stijge, als wierook, voor Uw lampen
En aangezicht ! Verhoor mijn klacht niet straf;
Dewijl mijn hart is overkropt van rampen,
Mijn leven staat met eenen voet in 't graf.
Men acht me als een, die, in een poel aan 't zinken,
Om bijstand schreit. Ik slacht, helaas! een hart,
Dat hulpeloos den kelk des doods zal drinken,
En trooste mij vrijwillig zulk een smart.

31. Hoe liefelijk: hoe liefelijk ook voor 't overige de melodie van
deze vertaling zij, moet ik omtrent het stellen van dit woord aan 't slot van
een regel verwijzen tot het aangeteekende op den XLI. Harpz. vs. 39.
—DeLXVI.Harpzng
3. In dezen regel zegt de dichter op zeer onduidelijke wijs hetzelfde wat hij in verstaanbare taal zegt in den volgenden
regel. — 6. S traf: dit woord schijnt in openlijke tegenspraak met het voorafgaande v e rho or; maar men moet dit laatste opnemen in den zin van
,,hoor aan, luister naar." — 10 E en h art: wat meent Vondel hier, een
her t (cervus) of een hart (c or)? Waarschijnlijk het laatste, ofschoon het
drink en meer bij het eerste voegt.
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'k Gelijk het lijk, dat, vechtende in zijn wapen,
Den geest gaf, en, gewond op 't vlakke veld,
15
Begraven werd, en, schijnende to slapen
In 't graf, bij U is uit den zin gesteld;
Een lijk, daar Gij Uw hand hebt afgetogen.
Mijn hater zond mijn ziel ter helle neer,
Daar duisternis, de nacht des Doods, geene oogen
Met licht vertroost, waar zich de doode keer'.
20
Uw gramschap, die mij heeft van U verstooten,
Staat pal en vast, gelijk een koopren muur.
Gij hebt Uw vloen van gramschap uitgegoten
Op mij alleen, en teffens uur op uur.
25
Mijn vrienden en bekenden zijn geweken,
Vervloeken mij, als een waarvoor elk gruwt.
Men vangt me, ik sta. Mijn oogen zijn bezweken,
Gansch hulpeloos, daar mij een ieder schuwt.
Ik roepe U aan, met uitgestrekte handen
Den ganschen dag, van dat de zon verrijst,
30
Totdat ze helt naar zee en duin en stranden,
En dalen wil op 's aardrijks zoom en lijst.
Maar waarom vaar ik droef naar 't Rijk der dooden?
Hebt Ge ooit den doOn Uw wonderdadn vertoond?
Verwekte ooit arts de doOn, die 't leven vloden,
35
En looft een doode Uw naam, omhoog gekroond?
Zal koud gebeente ook Uw genade en waarheid
Verkondigen in 't graf, van stank verrot?
Zal 't lijk Uw recht en wondren in een naarheid,
40Die 't al vergeet, ook kennen? 0, mijn God!
'k Houde evenwel gestadig aan met smeeken;
Mijn bede wacht U vOOr den dageraad.
Hoe kunt Ge, o Heer ! mij van Uw hulp versteken,
Mij aanzien met den nek in dezen staat?
1k ben dus naakt en bloot en arm geboren;
45
Mijn lijden stond van kindsbeen voor mijn oog.
'k Heb d'ootmoed in mijn smart ten troon gekoren;
Zie 't heiloos yolk met druk aan, van omhoog.
Uw toren treft me, en komt mijn dagen korten.
Hij treft mijn hart met doodelijken schrik,
50
Die bruist en komt, als water, op mij storten,
33. Versta: maar waarom vaar ik in duisternis, zonder het licht Uwer
genade, naar 't Doodenrijk? — 39, 40. In e en naarheid, die 't al v ergeet: gelijk in den tekst staat: in 't land der vergetelheid. — 47, 48. Deze
regels geven volstrekt niet terug wat de Vulgata heeft: ex altatus au t e m,
humiliatus sum et conturbatus. De St.-B. zegt: „ik drage uwe vervarenissen, ik ben twijfelmoedig ;" maar van dat zien van omho o g op 't
heiloos y olk lees ik nergens een woord. — 51. Die bruist: namel.
Uw toren.
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En bruist en ruischt, bestort me alle oogenblik.
Gij schrikt het al, dat elk van mij verwijder,'
En vriend en maag. De naaste, die mij kent,
Verloochent mij, en vlucht verbaasd. Een ijder
Verlaat me in druk, en 's 'evens uiterste end.
DE LXXXVIIL. HARPZANG.
Misericordias Domini.
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k stelle, o God ! op Uw barmhartigheden,
I Die eeuwig uit U stralen naar beneden,
Mijn zanggezinde en opgespannen keel.
De waarheid van Uw trouwe, oprecht en e el
In 't houden van 't beloofde heil te geven,
Van stam tot stam, aan d'ouders, en hun neven,
Zal leven op mijn tong, en mijn gezang
Uw trouw bekle'en met lof, mijn leven lang ;
Want Gij hebt eens beloofd aan Uw getrouwen,
En spraakt : „Ik zal in 't hof des hemels bouwen
Het vast gebouw van Mijn barmhartigheid ;
Daar wordt Mijn trouw en waarheid, eerst voorzeid,
Bevestigd om onendelijk te duren
In Mijn paleis, en starrelichte muren.
Ik heb met Mijn genooten een verbond
Gesloten, en bij eede met Mijn mond
Aan David, Gods gezalfde, trouw gezworen,
Beloofd zijn zaad, ter heerschappij geboren,
Te zeegnen en handhaven op den troon,
Daar d'eeuwigheid zal duren, als Zijn kroon.
1k wil dien stoel bevestigen met eere,
Van stam tot stam, dat hem geen onheil dere !"
De hemel, hoog gewellefd boven zwerk
En zon, bazuint, o God ! Uw wonderwerk.
't Ontelbaar tal der Heilgen, van Uw klaarheid
Omhoog verlicht, trompet Uw trouw en waarheid,
Die 't wapen drukt op Uw belofte en woord ;
Want boven wordt Uw lof niet eens gestoord,
Daar geen van al, die op de starren dansen,
Uw Majesteit gelijk is ; geene transen,

3. Zanggezinde: een fraai en welluidend woord. Opgespannen
keel voor „opengespannen, tot een lied gespannen keel." — 5, 6. Versta:
in 't houden van wat Gij beloofd hebt, namelijk, heil te verleenen aan, enz.
-20.
Daar d'eeuwigheid zal duren, als Zijn kroon: een gewoon dichter zou den duur van de kroon of het rijk van Christus (op wien hier gedoeld wordt) vergelijken bij dien der eeuwighei d. Vondel keert het om
en maakt het denkbeeld daardoor nog grootscher en verhevener.
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Vol Engelen, Uw zoons, in 't hemelsch Rijk,
In heerlijkheid en eere U zijn gelijk.
0 God ! die, wijd van onzen nacht, daar boven
Verheerlijkt zit in 't hof van alle hoven,
Gij zijt zoo groot en schriklijk, dat elk gruwt,
35
Die Uwen stoel van licht rondom bestuwt.
0, Overste der heirkracht in de streken
Des hemels ! Heer, wie wordt bij U geleken ?
Almachtige, waarvoor elk nederstort !
40Uw waarheid is de riem, die U omgordt.
Uw macht gebiedt de zee en diepe stroomen.
Zij kan den storm en 't ijslijk onweer toomen,
Wanneer de zee, met een ontsteld gelaat,
Al schuimende aan de lucht en starren slaat.
Uw macht verneërt de trotschen, dat ze ploffen,
45
Als een gewonde, in 't vlakke veld getroffen
Van 's vijands pijl. Uw vijands drang en zwarm
Verstrooit Ge, als stof, met Uwen sterken arm;
Want hemel, aarde, en zee, en duin, en stranden,
Al d'aarde, en wat ze omvat, op Uwe handen
50
Gedragen, U aanbidden, als hun stut.
Gij hebt de zee en noordwind, die haar schudt
En ringeloort, gewrocht door Uw vermogen.
De hooge top van Hermon, opgetogen
Tot aan de lucht, en Thabor, in het Oost,
55
Aan 't juichen in Uw lof, zien op den troost
Van Uwen arm en Almacht, en getuigen
Dat alle macht voor Uwe kracht moet buigen.
1k wensche, dat Uw hand haar macht ontvouw',
6o
Uw rechtehand geloofd werde om haar trouw.
Wanneer Ge gaat ten trone, om, zonder voordeel
En gunst, 't geschil door Uw rechtvaardig oordeel
35. Zoo groot en schriklijk, dat elk gruwt: zie omtrent het
gebruik in soortgelijken zin van de woorden s c hrikke lij k en gr u w e n,
het aangeteekende LXV. Harpz. vs. 6 en XLIX. Harpz. vs. 17. — 4o. U w
waarheid is de riem, die U omgordt: Vondel heeft het Veritas
tu a in circuitu t u o der Vulgata hier op sierlijke en aanschouwelijke
wijze vertolkt. — 49-51. De hier voorkomende beeldspraak wijkt wel wat
of van die van 't oorspronkelijke, en misschien zweefde Vondel wel wat
to veel de Heidensche Atlas voor den geest; maar toch is de voorstelling
echt dichterlijk en grootsch. — 52, 53. Vondel spreekt hier als Hollander,
die over den Noordenwind klaagt; en de regels, hoezeer fraai en onberispelijk, geven niet terug wat de tekst zegt. Het beeld, door onzen dichter
daarin gebruikt, is ondergeschikt aan 't geen voorafgaat; de Psalmist kiest
er een nieuw en zegt: „'t Noorden en Zuiden hebt Gij geschapen; Thabor
(het Westen) en Hermon (het Oosten) juichen in Uwen naam." — 59, 6o. De
hier uitgedrukte w e n s c h is overeenkomstig de vertolking der Vulgata. De
St.-B. zegt eenvoudig: „Gij hebt eenen arm met macht, Uwe hand is sterk."
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Te scheiden, treen Rechtvaardigheid en 't Recht
Vooruit, ter stet, daar Gij 't oneffen slecht.
Barmhartigheid en Waarheid U geleiden,
65
Als voorboOn, om partijen net te scheiden.
Gelukkig is het yolk, dat zich verheugt
In zijnen God, met kennis van die vreugd.
Het yolk, o Heer ! zal blijde in alle palen,
In 't licht, dat van Uw aanschijn neer komt stralen,
70
Ook wandelen met kennis van Gods wil,
En huppelen van blijdschap, nimmer stil,
Op Uwen lof, ten hemel opgetogen,
En dragen moed op 't heilrecht, dat alle oogen
Zien blinken uit Uw troon, vol majesteit;
75
Want U alleen, en Uwe heerlijkheid
Wordt d'eere van 's yolks macht en kracht gegeven,
's Volks werk Uw gunste en wille toegeschreven,
En wat zij , ooit vermochten, of voortaan
In Uwen naam tot 's hemels prijs bestaan;
8o
Want Gij, o stam, van Uw gewijde loten !
Hebt Jakobs huis gewijd tot bondgenooten;
Toen Gij voorheen verscheent, in een gezicht,
Uw heiligen Profeten, rijk van licht,
En spraakt : „Ik hebbe een herder uitgekozen,
85
Een dappren held, ten dwang der goddeloozen,
Verheven tot een Koning over 't Rijk.
'k Vond David, mijn getrouwen, 's vromen wijk,
En zalfde 't hoofd van dezen godverkoren
Tot hoofd des Rijks met Mijnen oliehoren.
90
'k Zal zijnen staf handhaven met Mijn hand,
Met Mijnen arm hem houden in dien stand.
Hij zal geenszins voor zijnen vijand suffen,
Noch 's haters macht hem kwetsen, noch verbluffen.
'k Zal 's vijands heir verdelgen voor zijn lucht,
95
De vloeken snel verstrooien op de vlucht.
Mijn Waarheid en Barmhartigheid zal volgen,
En op het spoor de vijanden verbolgen
Verjagen; hij, gezegend in Mijn naam,
Zijn horen hoog verheffen op die faam.
I00
Zijn mogendheid zal zee en baren toomen,
Zijn rechtehand regeeren meer en stroomen.
Dan roept hij Mij voor zijnen Vader aan,
En God en hulp, handhaver op de baan
Van heil en spoed. Ik wil dien eerstgeboren,
I05
Ter heerschappij geschapen en gekoren,
68. Met kennis van die v r e u g d: versta: en weet, wat het beteekent,
zich in God te mogen verheugen. — 69. Palen: landen.
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Verheffen boven al wat kronen draagt,
Daar d'avond valt, en 't licht des morgens daagt
Uit 's aardrijks kimme. Ik wil hem zonder ende
Beschermen uit genade voor ellende,
En veiligen, en houden hem 't verbond,
Dat Ik zoo dier bezwoer met Mijnen mond.
Ik wil zijn zaad voor eeuwig innewijden,
En zetten op den troon, van eeuw noch tijden
Uit zijnen grond geschokt, en nooit verzet;
Maar zoo 't gebeur' dat d'afkomst Mijne wet
Den rug biede, en zichzelf naar Mijn behagen
En Rechten niet oprecht en vroom wil dragen;
Zoo zij Mijn Recht ontheiligen, Mijn woord
En zuivre wet niet houden, als 't behoort,
Dan wil Ik alle ontwijders van Gods regel
Bezoeken met Mijn strenge roede en vlegel,
Nochtans niet heel van Mijn barmhartigheid
Versteken, noch van 't goed, hun toegezeid,
Noch 't heilverbond, bezegeld met Mijn lippen,
Ontheiligen in d'allerminste stippen.
'k Heb heilig dus gezworen, eens voor al,
Daar David mij niet valsch in vinden zal;
Zijne afkomst zal eeuw in eeuw uit regeeren,
Zijn vaste stoel geen glans noch licht ontberen;
Gelijk de zon voor 't hemelsch aangezicht,
De volle maan met haar volwassen licht
Gedurig schijnt; gelijk de regenbogen,
Geschilderd aan den hemel voor elks oogen,
't Aloud verbond met Noach, Mijnen knecht,
Na 't ondergaan der wereld opgerecht,
Getuigen, door geene eeuwen afgesleten."
Maar hoe? Gij hebt Uw erfdeel neergesmeten,
Verworpen, en versteken van Gods troost,
En Uw gezalfde in ballingschap naar 't Oost
Van hier gevoerd, Uw jongsten wil gebroken,
Uw knecht onterfd van 't erfgoed, hem besproken,
Het heiligdom der krone straf ontwijd,
Den tuinmuur van Uw wijnberg, lang benijd,
Gesloopt, verdelgd; waarom alle oogenblikken
Elk siddren moet, daar niemand plag to schrikken.
De wijnberg legt nu open, zonder wijn,
Den doortocht van den haat en Filistijn
Ten roove en buit, ten schimp der nageburen.
De vijand stoft op d'afgebroken muren.
De lastermond braveert ons op het puin.
De noodhulp van ons zwaard dien vruchtbren tuin
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Niet meer beschut. Gij hebt dien tuin versteken
Van Uwe hulp, toen 't leger in kwam breken.
Gij hebt al 't Rijk en Rijkssieraad onteerd,
Den stoel des Rijks ter aarde in 't stof verneerd.
Gij kort den tijd van 't eeuwig Rijk de veeren,
En Davids bloed, in stee van triomfeeren,
Staat schaamrood en verlegen om dees' straf.
Hoe lang, o Heer ! keert Gij Uw aanschijn of
Van Gods geslacht, verbitterd zonder ende?
En is Uw toorne, als vier, in onze ellende
Ontsteken, niet te blusschen? 1k beken
Mijn brosheid. Heer! Gij weet wat stof ik ben.
Hoe ijdel en hoe kort is 's menschen leven
Eth oogenblik, een handbreed tijds gegeven!
Wie leeft op d'aarde, en kan den dood ontgaan?
Wie zijne ziel van 's afgronds klauw ontslaan?
Waar is, o Heer! Uwe oude trouw, te voren
Bij eede 't zaad van David toegezworen?
Gedenk, o God! aan Uwer knechten smart,
En smaad, en wat al vloeken ik in 't hart
Verkroppen moet, nu al het yolk, verbasterd
Van Uwen dienst en kroon, Uw naam verlastert,
Ons dag op dag in 't aanschijn spuwt en bijt,
Den val van Uw gezalfden ons verwijt.
Geloofd zij God, den Hoogsten, t'allen dagen.
Het ga zoo 't wil: Zijn wil zal ons behagen.
DE LXXXIX. HARPZANG.
Domine, refugium factus es.
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Andhaver van al wat wij hier aanschouwen !
Gij waart alleen ons' toevlucht en betrouwen
En hoop, van stam tot stam;
Eer Uwe hand verhief der bergen kruinen,
Den aardkloot vormde, eer 't zeestrand met zijn duinen
In 't licht te voorschijn kwam,
Waart Gij en blijft de God van eeu-vvigheden,
Die eeuwig leeft. Versteek toch hier beneden
Den laag verneërden mensch
Niet van Uw gunste en levendige stralen.
Gij riept: „0 mensch, bekeer u; blijf niet dwalen;
Bekeer u naar Gods wensch !"
Want duizend jaar zijn voor Uw alziende oogen
Gelijk de dag van gistren, snel vervlogen.
Des menschen jaren zijn
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Bij niet geacht in 't rekenen ; zij duren
Niet langer dan een schildwacht van drie uren,
Bij nacht en maneschijn ;
Gelijk het gras vroeg opgaat, slaat aan 't kwijnen,
Vroeg bloeit, verwelkt, en 's avonds moet verdwijnen,
20
En afvalt, en verdort.
Uw gramschap kon den draad des levens knakken,
Uw grimmigheid des menschen stand verzwakken,
Die schichtig is en kort.
Gij stelde klaar ons' boosheid voor Uwe oogen ;
25
Ons tijdsbeloop, van wolk noch mist betogen,
Stond voor Uw aangezicht ;
Toen kortten meer en meer ons' lange dagen ;
Uw grimmigheid en aangetergd mishagen
Verkortten 's levens licht.
30
Wij slijten hier ons' jaren met de zinnen,
Die ijdel rag en spinnewebben spinnen,
Gelijk de spinnekop.
Hier duurt de tijd slechts vijfmaal veertien jaren.
De sterkste kan geen tachentig vergaren;
35
Dat is zijn hoogste top.
De korte tijd van 't leven hier beneden,
Wat baart ze ? Niet dan moeite en zwarigheden,
En arbeid en verdriet.
40In 't eind begint de geest en moed te slappen,
En d'ouderdom let beter op zijn stappen,
Als hij zijn struikling ziet.
Wie kan, o Heer ! Uw grimmigheid beseffen,
En reeknen al de plagen, die ons treffen,
17. Een schildwacht van drie uren: 't woord schildwacht
wordt in het hedendaagsche spraakgebruik niet meer gebezigd dan of voor
den „post," Of voor „den persoon, die op post staat." Hier echter staat
het voor „nachtwaak." Een schildwacht van drie uren is wat men
aan boord noemde een „quartier." Men weet, dat de nachtwaak verdeeld
is in vier gedeelten, ieder van drie uren. — 18. En m an eschijn: die
man e s c h ij n is hier vrij overtollig en alleen om 't rijm. — 19-21. Ge 1 ij k
h et g r a s— v er dor t: er is hier vergeten te zeggen, wie of wat met
het gras vergeleLen wordt, en daardoor hangt de zin in de lucht. Voorts
bloeit het gras gewoonlijk niet nadat het a an 't kw ijnen is geslagen;
en is de geheele voorstelling allesbehalve gelukkig. De Vulgata heeft hier
echter ook: Mane sicut herba transeat: mane floreat, et transeat: vespere decidat, induret et arescat; de St.-B.: „in den
morgenstond zijn z e gelijk het gras (dat) verandert: in den morgenstond
bloeit het, en het verandert: in den avond wordt het afgesneden en het verdorret." — 26. 0 n s tijdsbeloop: vertaling van het Latijn: s a eculurn
nostrum; de St.-B. heeft: onze heimelijke zonden. — 31-33. De Vulgata
heeft bier: anni nostri sicut aranea meditabuntur; de St.-B.: wij
brengen onze dagen door als een gedachte.
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Als 't menschdom U verstoort.
Laat ons Uw macht, gelijk Uw wraak, bevroeden ;
Stort wijsheid uit, en giet ze in ons' gemoeden,
En leer ons voort en voort.
Vertoon ons weer Uw aanschijn, als voorhenen ;
Verhoor Uw knechts en dienaars, die hier stenen.
Zij vallen U te voet ;
Dan zal Uw gunst ons vroeg verkwikking geven ;
Wij zullen voor U juichen al ons leven,
Verheugd en welgemoed ;
Dan zal de vreugd des tijds, dus lang gesleten
In druk, en ramp, ons leeren ramp vergeten,
En boeten druk en ramp.
Verlicht Uw knechts, en sterk hen en hun zonen
In Uwen dienst, terwijl ze op aarde wonen
In 's levens korten damp.
De Godheid lichte ons alien met de stralen,
Die uit Zijn troon van boven nederdalen
Op alles wat hier leeft.
0 God ! bestier ons werk naar Uw behagen ;
Bestier ons werk en handwerk, t' alien dagen,
Eer ons de tijd begeeft.
DE XC. HARPZANG.
Qui habitat in adjutorio.
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WIe, overschaduwd, uit den hoogen,
Van God en 't opperste Alvermogen,
Gedoken zit, en in
En onder d'allerwiste hoede
Van 's hemels Schutsheere en Zijn roede,
Gerust van harte en zin ;
Die mag met recht en reden spreken :
„O God ! wat hulp kan mij ontbreken ?
Mijn Toeverlaat in nood,
Gij handhaaft mij, elkeen te krachtig,
En zijt mijn God en hoop ; waarachtig
Nu vrees ik slag, noch stoot;
Want Gij verlost mij uit de schrikken
Van 's jagers net en looze strikken,
Schut vloek en dreigement."
Hij zal u dekken met Zijne armen,

46. De Vulgata heeft hier: Dexteram tuam sic notam fac; de
St.-B.: Leert (ons) alzoo onze dagen tellen. — 55. Des t ij d s : versta : des
tijdelijken levens. — De XC. Harpz. 5. R o e d e voor v i r g a, staf, schepter.
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Zijn pen en schaduwe beschermen
Uw hoop tot in het end.
Hij zal u dekken met de klaarheid
20
Van Zijn belofte en vaste waarheid,
Als met een beukelaar ;
Dan zal geen grijns van duisternisse
Verschrikken Uw beproefd gewisse,
In lijfs- en zielsgevaar.
25
Gij zult bij lichten dag niet zwichten
Voor pijlen en geschoten schichten,
Noch spook bij duister nacht ;
Bij klaren middag voor geen plagen
Van geesten, en hun blinde lagen,
30
Bedekt en onverwacht.
Laat duizend aan Uw slinke sneven,
Tien duizenden den geest opgeven
Aan Uwe rechte zij ;
Laat raken al wat fiks kan raken ;
Geen onheil zal uw ziel genaken :
35
Gij blijft beschut en vrij.
Gij zult, beschut door Uw betrouwen,
Der boozen val met lust aanschouwen,
En zien hoe 't kwaad hen loont.
40Gij zijt, o God ! mijn hoop gebleven,
De troost en vrijburg van mijn leven;
De vrome blijft verschoond.
De hut des vromen voelt geen vlegel;
Want d'Englen volgen 's hemels regel;
Zij zien, op 't hoog gebod,
45
Dat hen verbindt op U to letten,
Waar Gij Uw treden heen zult zetten,
Gerust, getroost in God.
Zij dragen 's hemels bondgenooten
50
[Opdat ze hunnen voet niet stooten,
Noch struiklen aan een steen]
Op hunne handen, die dienstschuldig,
En waken wakker en zorgvuldig
Rondom den vromen heen,
Gij
zult
op giftige adders trappen,
55
Op 't hoofd van bazilisken stappen,
Gezond en frisch en blij.
Gij zult verpletten leeuw en draken.
Hun moordvenijn zal U niet raken,
Hoe doodelijk het zij.
6o
43. Vlegel: straffende roede.
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God zegt : „Dewijl hij Mij betrouwde,
Zijn hoop op 's hemels toezicht bouwde,
Beschut, behoede Ik hem,
Daar hij ten doele staat in 't midden ;
Dewijl zijn hart volhardt met bidden,
Ontwaak Ik op zijn stem.
Hij zal Mij roepen, en Mijne ooren
Staan open, om zijn bee te hooren.
Ik sta, van 's hemels boog,
Hem bij in nood en ongelukken,
En wil zijn ziel 't gevaar ontrukken,
Verheerlijken omhoog.
1k wil des vromen oude tijden
Verlengen, na dit korte lijden,
Hem toonen al het goed
Van troost, en 't heil, dat Gods geslachten
Aileen uit 's hemels schoot verwachten,
In vollen overvloed.
DE XCI. HARPZANG.
Bonum est confiteri Domino.
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Hoogste Majesteit !
Het voegt ons, U met zangen
En harpe en snaar t'ontvangen.
Uw goedertierenheid,
Met 's morgens eerste klaarheid,
Te zetten in haar kracht,
En van Uw trouwe en waarheid
Te zingen over nacht.
Het voegt ons, nu de keel
Te stellen op tien snaren :
De keel en zang te paren
Met citerspel en veel ;
Want Uwe schepselingen
Verkwikken 't hart, nooit moe.
Ik juich nu, onder 't zingen,
U om Uw handwerk toe.

73. Oude: ouderdom. — 78. Deze zang is een der fraaiste uit de geheele verzameling. — De XCI. Harpzang. 3. t'Ontvangen: in den zin van :
onthalen, verheffen, prijzen. — I 1. Keel en zang zijn bier synoniem : een
van beiden kon dus voegzaam gemist worden. — 13. Schepselin g e n:
scheppingen. — 16. Uw hand werk: min juist voor : 't werk uwer handen.
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Hoe zijn Uw werken, Heer!
Zoo heerlijk onder 't zingen;
En Uw bespiegelingen,
Wat zijn ze een grondloos meer!
Wat brein kan die grondeeren 1
Geen dwaze poist dien grond.
Geen dwaze kon ooit leeren
Hoe zulk een werk bestond.
Wij kunnen spa bevroën
Dat snoodaards heerlijk bloeien,
Gelijk men 't gras ziet groeien,
In beemden, frisch en groen.
Men ziet de booze opluiken,
Die slimme gangen gaan,
En zoet van bloesem ruiken,
En trotsch en heerlijk staan.
Wat baat hun dit, o Heer?
Hoe hoog en forsch zij brallen,
Zij klimmen om te vallen,
En storten eeuwig neer;
Maar Gij, o bron der dingen!
Oneindig ddn en al,
Besluit den ring der ringen,
Bepaald van maat noch tal.
Uw vijanden alom,
Uw vijanden bezwijken;
De machtigen en rijken,
Het onrechtvaardigdom
Verstrooien en verdwijnen,
Verstuiven met der haast,

18. On d e r 't z in g e n: ongelukkige rijmlap, waaruit men zou kunnen afleiden, dat de dichter de werken van den Heer alleen dan waardeerde, als
hij zong. — 21. Grondeeren: doorgronden. Vondel zegt hier in vs. ao,
21 en 22 letterlijk hetzelfde, en wel zonder veel variatie. — 25. W ij k unn en spa bevroen: neen, niet w ij, maar de d w a z e, waar vroeger van
gesproken is. — 39. Besluit d en ring der ringen: door te zeggen dat
God den ring der ringen be sluit, wil Vondel te kennen geven dat
Hij eeuwig is. Men weet dat de cirkel het zinnebeeld der eeuwigheid is.
De uitdrukking, hier gebezigd, is echter niet juist. — 44. Onrechtvaardigdom: zie omtrent dit woord het aangeteekende XXXI. Harpz. vs. 1 40. —
45. Verstro oien: zich verstrooien.
VONDEL VII.
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Als hoof, daar 't onweer blaast.
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Gij zult met Uwe hand,
Gelijk eenhorens plegen
Te groeien, door Gods zegen,
Mijn horen, vast geplant,
Verheffen, Mijne jaren
En oude in d'eerste kracht
Genaderijk bewaren,
En sterken door Uw macht.
Mijne oogen zullen zien
Hoe Mijne erfhaters krimpen;
Hoe al, die Mij beschimpen
Vanzelf ten velde uit vlien.
Ik zal van verre hooren
Mijns vijands ondergang,
Die stout Mij had gezworen
Te zien in zijn bedwang.
't Rechtvaardig, zuiver hart
Zal, als de pallem, bloeien,
Als Libans ceder groeien,
En tieren zonder smart.
Al wat in 't huis des Heeren,
Gods voorhof, staat geplant,
Zal bloeien en vermeeren,
Gezegend door Zijn hand.
Zij groeierf machtig aan,
En hunne grijze jaren
Nog welig vruchten baren,
Beschut van loof en blaftn.
Zij noemen God rechtvaardig,
Die elk het zijne geeft,
Of kroont of straft ze waardig,
Naar elk bedreven heeft.

49-53- Hier is Vondel, wat hem meer gebeurt, weder geheel in de war
met de deelen der vergelijking. Immers, als men den zin ontleedt, dan staat
er letterlijk: „Gij zult .. mijn hoorn verheffen gelijk eenhorens plegen to
groeien." — 79. 0 f s t r aft ze waardig: of straft ze naar waarde. W a a rd i g en naar elk be d r even heeft beteekenen precies hetzelfde.
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DE XCII. HARPZANG.
Dominus regnavit decorem.
E Heer der Heeren, hier beneen,
Is in Zijn heerschappij getreen,
En zette, op Zijnen hoogen troon,
In voile staatsie zich ten toon,
Bekleedde zich met Majesteit,
En Koninklijke heerlijkheid,
En macht en kracht in 't eeuwig licht.
Hij heeft den aardboOm, die niet zwicht,
Noch wankt, noch schrankt, noch overhelt,
Op Zijnen grondslag vastgesteld.
God zette tegens overlast,
Den stoel van Zijn voogdije vast,
In 's werelds aanvang naar Zijn zin,
Maar was in wezen voor 't begin
Der wereld, en van eeuwigheid.
Die kent noch tijd, noch onderscheid
Van eeuwen, jaren, maand en dag.
0 eenig opperste gezag!
Nadat Gij vloen en stroomen schiept,
En wateren, zoo diep verdiept,
Verhief de zee zich, forsch en fel,
Verhief de zee zich, hoog en snel,
Met heesch gedruisch op 't woeste ruim;
De zee verhief zich, en het schuim
Begon te bruisen, slag op slag,
En liet zich hooren, nacht en dag,
Met macht van waatren overal.
0 watersprong! 0 zeegeschal,
Te wonderlijk, als zonder slot!
Nog wonderlijker was de God
En Heer van zee en waterstroom,
Die alle golven houdt in toom,
En, daar Hij in de hoogte zit,
De baren dwingt met een gebit.
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2, 3. Is in Zijn heerschappij getreen, en zette: het springenvan
den volmaakt in den onv. v. 1. tijd is niet goed te keuren, althans niet in
denzelfden zin. Vondel had zich hier voor alle berisping kunnen vrijwaren,
door achter g e t r e en een punt te stellen en dan te vervolgen : „H ij
zette." — Er ware dan op de fraaie paraphrasis van dezen Harpzang, die
in 't oorspronkelijke maar uit vijf korte strophen bestaat, geen aanmerking
te maken geweest. — 29. A is zonder slo t: waar het slot niet van te
vinden is, of, met andere woorden, „waarvan de wijze hoe het geschiedt,
ons geheim blijft."
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En twijfelt iemand aan die macht ?
Zij wordt bezegeld in haar kracht.
De mond en pen van Mozes tuigt
Hoe al dat zeegeweld zich buigt,
En zwicht voor Gods Almogendheid.
40 Die d'elementen schift en scheidt.
Uw Kerk, o God ! die heilig is,
Als 't voegt, deze erfgetuigenis,
Door wonderdaan geopenbaard,
Eeuw in, eeuw uit, voor elk bewaart.
35

DE XCIII. HARPZANG.
Deus ultionum Dominus.

G
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1,, die een Wreker zijt

Van 't kwaad, ten troost van elk, die onrecht lijdt,
Gij, Wreker, nooit besproken,
Hebt, zonder gunst of haat, elks leed gewroken,
0 God! 't is tijd, dat Gij,
Die Rechter zijt in 's werelds heerschappij,
Gaat over d'ongelijken
Der wreevlen eens een billijk oordeel strijken.
Hoe lang, o Heer! hoe lang
Gedoogt Ge, dat het onrecht ga in zwang,
En, zonder 't kwaad te doemen,
Geweldenaars zich van hun boosheid roemen?
Zij stollen in Uw Rijk,
En groeien alle in schendig ongelijk,
En valsche goddeloosheid,
Braveeren elk in hun bedreven boosheid.
Zij hebben, Heer I verrukt
Door eigen baat, Uw eigen yolk verdrukt,

42. Als 't voegt: behoort bij bewa art in den slotregel. — De XCIII.
4. Hebt.... elks leed gewroken: Vondel heeft hier Deus
ul ti o num libere egit zoo opgevat, alsof er sprake was van een reeds
voltrokken wraak, die, als uit het vervolg blijkt, nog voltrokken moet worden. — 7. On g e lijk e n: ongerechtigheden, maar ongelijk heeft geen
meerv. en bovendien een andere beteekenis. — 8. W r eevlen: w r e v el
wordt thans in het gewoon gesprek schier alleen meer gebruikt voor „kitteloorig, ontevreden." In poezie handhaaft het echter zijn oude beteekenis
nog van „boosaardig". Reeds vrocger troffen wij evenzeer het woord w r ev el in den zin van „boosheid" aan, en in een der Bijbelsche prentenboeken

Harpzang.

der vorige eeuw leest men op gelijke wijze onder een voorstelling van de
menschen voor den zondvloed: „en de aarde wordt vervuld met w r e v el." —
I I. Lees: En gedoogt Gij, z on d er 't k wa a d te doemen, dat enz. —
i5. Val sche godd el ooshei d: dichterlijk voor goddelooze valschheid.
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En namen hun behagen,
Uw erfdeel fel te persen en te plagen.
Zij hebben arme weeaw
En vreemdeling vermoord in 't moordgeschreeuw,
En ouderlooze weezen
Om hals gebrocht, ook zonder straf te vreezen.
Zij stoffen : „God de =leer
Zit hoog en droog ; Hij ziet zoo laag niet neer.
De God van Jozefs vader
Verneemt het juist zoo stipt niet al te gader.
Onwetende geslacht !
Gij, dwazen ! neemt eens op uw boosheid acht.
De Planter van onze ooren,
Van 't scherp gehoor, zou die uw spraak niet hooren ?
De Godheid, die nooit sliep,
Zou die niet zien, die 't oog bootseerde en schiep ?
Beknelt Hij geen geweten,
Die wijsheid leert, en geeselt den vermeten ?
d'Alwetende verstaat,
Wat ieder veinst en peinst, elks ijdlen raad.
Men moet gelukkig prijzen,
Dien God Zijn wet ontvouwt door 't onderwijzen ;
Opdat hij in den damp
Des onheils zich leer' matigen in ramp,
Totdat de boozen huilen,
En storten in hun diepgegraven kuilen ;
Want d'Opperste verstoot
Zijn vollek van Zijn aanschijn niet in nood.
Hij zal, in 't rustloos leven,
Zijn erfdeel niet verlaten, noch begeven ;
Totdat de dag van Recht
Alle ongelijk rechtvaardiglijk beslecht',
En 's hemels stoel ten prijze,
't Rechtvaardig hart ten troost, het vonnis wijze.
Wie neemt mijn zaak in acht,
Verdadigt mij voor 's boozen valsche klacht ?

26. Zit hoog en d r o o g: een echt Hollandsche spreekwijze; de beste
plaatsen toch hier te lande zijn die, waar men geen last van de vochtigheid
en van 't water lijdt. Hiet echter stelde Vondel de woorden een weinig gedachteloos neer. Te zeggen, dat God „h o o g gezeten" is, is een gewettigde
uitdrukking, omdat ho o g alsdan den zin heeft van: „verheven," — maar:
dat „God d r oog zit" beteekent niets en klinkt zelfs belachelijk. 't Is waar,
de uitdrukking wordt hier in den mond van spotters gelegd; maar toch ontsiert zij een deftig gedicht. — 41, 42. Op da t hij .... zich leer' ma tig e n in r amp: neen: „opdat zijn ramp door U gematigd worde," ut mit iges e i a diebus ma li s, als de Vulgata, „om hem ruste te geven van de
kwade dagen," als de St.-B. heeft.
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Wie staat en houdt mijn zijde,
Daar 't boos geslacht mijn zuiver Recht benijde ?
Wie anders dan de Heer,
De noodhulp en Beschermer van mijne eer ?
Want zonder Gods bewaren
Mijn geest was lang bij 's Afgronds schim gevaren.
Wanneer ik riep : „Mijn voet
Zal slibberen, tenzij Gij mij behoedt ;"
Dan holp mij Uw genade;
Dan kwam Uw hulp en goedheid mij te stade,
Naarmate van de smart
En droefheid van mijn aangevochten hart,
Verblijdde, in spijt der boosten,
Zich mijne ziel, toen mij Uw hulp kwam troosten.
Zoude onrecht Uwen troon
Aanhangen, die door 't juk der wetgeboon
Vermast den hats der mens,.then,
Zoodat ze U niet behagen naar hun wenschen ?
De schalken mogen staftg
d'Oprechte ziel bespieden uit hun laag,
En 's vromen bloed vergieten,
Nadat ze hem verdoemden en verstieten;
Maar God blijft, in den staat
Van druk en angst, der vromen Toeverlaat.
Mijn God is mijn betrouwen.
Ik wil mijn hoop op 's hemels bijstand bouwen.
Hij schenkt elk loon naar 't werk,
Verdelgt de kwaän, en valt dien hoop te sterk.
Zijn macht verplet ze aan mortel,
Verdelgt ze, en rooit hen uit, met tak en wortel.

DE XCIV. HARPZANG.
Venite, exultemus Domino.
Oomt nu herwaart ! laat ons springen,
Huppelen ter eere van
God, die ons behoeden kan.
Laat ons voor Gods aanschijn zingen
En krioelen, zang en snaar
5
Huwen, om dien Zegenaar,
Met muziek en harpe en klanken
Uit een dankbaar hart te danken;
6o. Schim: schaduw. — 69-72. Versta : zoudt Gij onrecht kunnen dulden,
Gij, die ons het juk hebt opgelegd, de wet, te zwaar om immer zoo betracht te worden, dat wij U, ook al streven wij er naar, zouden kunnen
voldoen.
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Want de Godheid, die wij eeren,
Is oneindig groot van macht,
Wijsheid, goedheid, een geacht
Koning boven alle Heeren,
Alle Goden. Hij bespant
Al den aardkloot met Zijn hand;
Alle bergen zijn Hem eigen,
Die de lucht en wolken dreigen.
d'Oceaan, en alle stranden
Zijn Gods schepter onderdaan ;
Hij schiep zelf den Oceaan,
En bootseerde met Zijn handen
Al den aardkloot. Eert dien Heer!
Komt, en valt op 't aanzicht neer;
Roept Hem aan, die ons het leven
En den adem heeft gegeven;
Want Hij is ons God en Hoeder,
Eenig Eigenaar van al;
Wij zijn schapen van Gods stal.
Hij bestelt Zijn kudde voeder,
Weide, en nooddruft, voort en voort;
Zoo gij nu Zijn stemme hoort,
Och, verhardt, gelijk voorhenen,
't Hart zoo hard toch niet als steenen!

Als voorhene in wildernissen,
Daar men God om nooddruft vergt,
Zijne gramschap proeft en tergt,
35
Schoon zij man noch bronaär missen;
Daar de vaders wondren zien,
En Gods almacht in 't gebien,
Evenwel, door murmureeren,
40Hem nog proeven en onteeren.

45

„Dit geslacht volhardt in boosheid,"
[Sprak Hij endlijk], „durft te zwaar
Mij verstoren veertig jaar
Uit verstoktheid, niet nit broosheid;
Och! zij volgen niet de baan
Van Mijn wet, om recht te gaan;
Hierom zwoer ik, heet van toren:
Geene rust is hun beschoren."

29. Voort en voort: voortdurend. — 33. In wildernissen: in de
woestijn. — 36. Man: manna. — 38. In 't gebien: namel. in zijn „geboden of wetten." — 40. Pro e v en: verzoeken. Zie vs. 35.
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DE XCV. HARPZANG.
Cantate Domino Canticum.
Ingt den Heere nieuwe lieden,
Laat al d'aarde door gebieden
God te zingen. Zingt den Heere
Eenen lofzang toe van eere !
Dat men dag op dag hartgrondig
Zijne zaligheid verkondig'.
Men verkondige alien volken
Zijne glorie, waar de wolken
Drijven. Laat vrij 's hemels wondren

Z
5

TO

Door de wereld hene dondren;

Want Hij groot is, en te prijzen,
Hooger dan ons' galmen rijzen,
Schriklijk, boven alle machten ;
Want der onbesneen geslachten
Goden zijn vervloekte geesten,
15
Van de minsten tot de meesten.
Onze Godheid schiep de kringen
Van den hemel en zijn ringen.
Lof en schoonheid zijn de stralen,
Die uit God op d'aarde dalen.
20
Al wat heilig is en heerlijk,
Wat eerwaardig is en eerlijk,
Majesteit en glorie brommen
Uit Zijn wezens eigendommen,
Zijn gewaden, die de leden
25
Van d'Alomheid rijk bekleeden.
Koomt, o onbesneen ! te gader,
Brengt dien God, der dingen Vader,
Eer en prijs toe ! Brengt dien Heere
30 En Zijn naam een geur van eere !
Brengt dien God, uit alle landen,
Offergaven, offeranden.
1 4, 15. Der onbesneen geslachten Goden: hard, voor „de Goden
van de geslachten der onbesnedenen." — 15. Z ij n vervloekte g e e s t e n:
de St.-B. : heeft „alle de Goden der volkeren zijn afgoden." De Vulgata echter
heeft : O m n e s d e i gent i u m daemoni a; en, gelijk wij meer gezien hebben, men was in Vondels dagen van meening, dat Baal, Moloch, Milkon, enz.,
enz. evenals Jupiter c. s. geen denkbeeldige, maar werkelijk bestaande wezens
waren, booze geesten, die zich onder die namen lieten vereeren. — 17, 18. Wat
zijn de kringen van de ringen of de ringen van de kringen — want
wat is hier accus., wat genit.? — anders, dan die krin g e n of rin gen
zelve. — 23. Br ommen: roemrijk klinken. -- 26. D'Al omheid: 't heelal.
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Gaat naar Zijn gewijden drempel,
En aanbidt Hem in den tempel,
Laat al d'aarde zich bewegen
35
Voor Zijn aanschijn, rijk van zegen.
Gaat, verkondigt alien volken :
God koomt heerschen uit de wolken ;
Hij hervormt het yolk op d'aarde
40Door Zijn wetten, hoog van waarde,
Dat elk vast staat op Zijn rechten ;
Hij komt ongelijkheid slechten.
Laat de lucht van blijdschap schateren,
d'Aarde hupplen. Laat de wateren
Juichen, en wat in de golven
45
Onder water legt gedolven.
Laat de kampen, vee en vruchten
Zich verheugen met genuchten,
Alle bosschen, alle boomen
50
Hupplen, als zij God zien komen;
Want Hij koomt naar 's werelds streken,
Om het vonnis uit te spreken
Over 't aardrijk, met een klaarheid
Van rechtvaardigheid en waarheid.

DE XCVI. HARPZANG.
Dominus regnavit, exultet.
E Heer betoomt de wereld uit den hoogen.
Het aardrijk juiche ; elk eiland heft' zijn oogen
En hart met vreugd naar d'Oppermajesteit,
Die 't al bestiert wat voor Zijn voeten left.

D
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Al hangt Gods troon rondom met dikke wolken
En duisternis, voor 't aangezicht der volken,
Bedekt, nog staat Zijn recht en oordeel vast,
Dat op bedrog en gunst noch ongunst past.
Verslindend vier, trouwanten, snel als winden,
Vooruitgestierd, vernielen en verslinden
De vijanden der Godheid, die zich wreekt,
En straft al wat haar vierschaar tegenspreekt.
Al d'aardboOm scheen in brand te staan door 't flikkeren
Van wederlicht en bliksemen en blikkeren ;

13-2o. Dit staat in den St.-B. in den tegenwoordigen, Vondel bezigt, in
navolging der Vulgata, den verleden tijd.

394
15

20

KONING DAVIDS HARPZANGEN.
Het aardrijk, dat de lucht ontsteken zag,
Werd doodsch van schrik, en dreunde slag op slag.
't Gebergte, dat de starren poogt te trotsen,
Versmolt, als was voor 't vier, en alle rotsen
Versmolten reis op reis voor 't wederlicht
Van Gods gelaat en grimmig aangezicht.
De hemel zelf verkundigt hoe rechtvaardig
d'Almogendheid, alleen den schepter waardig,
Haar koninkrijk, de wereld, hier gebiedt,
Daar iedereen Gods glorie schijnen ziet.
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35

40

Beschaamdheid verf de wangen van hun alien,
Die voor het beeld des Afgods nedervallen,
En roemen op gelijkenissen van
Hunne ijdelheid, die niemand helpen kan.
Gij, Engelen ! valt neder, om, in 't midden
Van 't hemelsch koor, het Eenigste aan te bidden ;
Dat Sion dit verneme en zich verblij,
Als God verdelgt de blinde afgoderij.
Judea, tot Zijn Dochter uitgekoren,
Kan zonder vreugd en huppelen niet hooren
Hoe 't hoogste Recht den snooden dienst verfoeit,
En d'afgoOn eischt vernield en uitgeroeid ;
Want Een, in top der hemelen gezeten,
En boven al die God of Godheen heeten,
Ontluistert Goon en Ongoon, van den trans
Der hemelen, met Zijnen sterken glans.
Wie Hem omhelst met liefde, zonder mate,
Dat die met ernst de boosheid vliede en hate ;
Want God de ziel der Heiligen bewaart,
En vrijdt ze voor 't geweld, dat heur bezwaart.

Het licht van vreugd verschijnt, na vele smarten,
Rechtvaardigen, en alle oprechten harten.
Rechtvaardigen ! verheugt u in den Heer,
Ontvouwt Zijn naam en heiligheid en eer.
21-23. De krachtige eenvoud van 't oorspr., waar Gods Almacht in breede
trekken zoo treffend wordt verkondigd, is hier door een omhaal van woorden vervangen en de uitwerking gemist. — 26. Des A fgo ds: lees: „e ens
Afgods;" de tekst spreekt van beeldendienst in 't algemeen. — 28. Di e
niemand helpen kan: beter ware bier kunnen, zoo 't rijm dit gedoogde; het is toch niet zoozeer de ij delhei d, als wel de g e lijk enis sen
dier ijdelheid, over wier onvermogen hier gesproken wordt. — 33. Judea,
tot Zijn Dochter uitgekoren: de Vulgata heeft filiae Judae.

45

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

395

DE XCVII. HARPZANG.
Cantate Domino Canticum.
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ZIngt den Heer van wind en donder
Nieuwen loft
Want Hij werkt een heerlijk wonder;
Hier is stof.
Met Zijn hand en heilige armen
En Zijn kracht,
Kan Hij veilig zich beschermen,
Op Zijn wacht.
Hij laat blijken alien volken
En ontvouwt
Zijn gerecht, dat uit de wolken
't Veld behoudt.
Hij gedenkt Zijne erfgenade,
Lang beloofd
Aan Zijn stamhuis, niet to spade,
Als hun Hoofd.
Alle landen, alle palen
Zagen bloot
't Heil der wereld nederdalen
Uit Gods schoot.
Dat al d'aarde juiche en zinge
Tot Gods eer,
En op harpen danse en springe,
Keer op keer!
Speelt den Heere, op veel en luiten.
Zet een wijs
Op trompet, kornet en fluiten;
Zingt Hem prijs!
Huppelt voor des Konings tronen!
Aarde en zee,
Al die om den aardkloot wonen
Hupplen mee.
Laat de stroomen van de landen,

i. Den Heer van wind en donder: de tekst heeft enkel „den Heer"
en dat is vrijwat verhevener dan deze rijmlap. — 5-8. De Vulgata heeft
hier Salvavit sibi dextera ejus et brachium sanctum ejus; de
„Zijne rechterhand ende de arm zijner Heiligheid heeft hem heil
gegeven." — 13. Zijne erfgenade: misericordiae suae et veritatis
suae, zegt de Vulgata, 't laatste is door Vondel onvertaald gelaten. —
27. Kornet: kleine boom. — 33. De stroomen van de landen: de
landstroomen.
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Nu verheugd,
Vroolijk klappen in hun handen,
Rijk van vreugd.
Dat de bergen zich beroeren !
God verschijnt,
Om elks landrecht uit te voeren,
40Dat nu kwijnt.
Hij zal al het aardrijk rechten
Naar Zijn wet,
't Ongelijk des yolks beslechten,
Zonder smet.
35

DE XCVIII. HARPZANG.
Dominus regnavit, irascantur.
Oen 't heidendom was uitgedreven,
Regeerde God dit Rijk.
Laat alle Gods bandieten razen,
Al d'aarde te gelijk
Van moeite, twist en oproer beven,
Dat zal Hem niet verbazen,
Die uit den Cherubijnetroon
Elk zwichten heet voor Zijn geboon.
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De Heer is 't eenige Alvermogen
Te Sion, en zit hoog
Verheven boven alle volken,
In top van 's hemels boog.
Laat elk, van ijver opgetogen,
De Godheid aan de wolken
Verheven, en Zijn naam en lof,
Die grooter is dan 't hemelsch hof;

Want heilig, schriklijk en vervaarlijk
Is d'eerste majesteit,
En 's Konings Majesteit beminde
20
Het Recht, zoo vlak als 't left.
Gij stelde een wijs en wet eenpaarlijk
Voor alle Uw wetgezinde,
En handhaaft Jakob, Uwen knecht,
Door loon en straf, bij 't wettig Recht.
3. Gods bandieten: dat zal moeten beteekenen: „die door God in
den ban zijn gedaan ;" doch de uitdrukking is verre van duidelijk of gelukkig te zijn. — 21, 22. Tu parasti directiones, heeft de Vulgata; dd

St.-B.: Gij hebt billijkheden bevestigd.
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Verheft dan onzen God te zamen,
En bidt de voetbank aan,
Die God gewijd is, en Zijn treden.
Volgt Mozes onderdaan,
En Aron mede, welker namen
Het priesterdom bekleeden,
Als Samuel, en bij hun tijd
Gods naam aanbaden, hoog gewijd.

Zij hielden aan, God aan te roepen;
Hij hoorde hen terstond,
Sprak met hen uit een wolkkolomme.
35
De wetten, bij Gods mond
Gestaafd voor Jakobs twalef troepen,
Bewaarden zij alomme;
En Gij verhoorde, o Jakobs God!
40Hun bede en klacht, van 't eeuwig slot.

45

50

Op hunne aandachtige gebeden,
Voor 's yolks vergrijp gestort,
Bedaarde Uw strenge gramschap weder,
Die U ter straffe port.
Gij liet U zoenen van beneden.
De boozen voelden wreeder
En strenger Uw gerechte wraak,
Tot voorstand van Uws erfdeels zaak.
Verheft dan onzen God te gader,
En offert zonder erg,
Op Zijnen heilgen berg,
Den heiligen en hoogsten Vader!
Want zulk een heiligheid
Dien lof van ons verbeidt.
DE XCIX. HARPZANG.
Jubilate Deo, omnis terra.

Lle streken!
Geeft een teeken
Van verblijden,
Vrij van lijden,
28. 0 n d e r d a an: onderdanig. — 29. Namen: erfgenamen, nakomelingen.
't Woord is, volgens Weiland, bij onze oude schrijvers meer in dien zin
gebruikt, en ook in Bijbeitaal wordt het niet zelden voor den persoon
zelven genomen. — 31. Als S a mu e 1: uit dit a ls zou men opmaken, dat
Samuel een priesterdom bekleed had, wat het geval niet geweest
is noch zijn kon. De tekst noemt hem dan ook alleen als „aanroeper van
Gods naam."
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Aan den hoogen
Opgetogen
Heer der Heeren.
Koomt Hem eeren
Met verlangen !
Zet Uw gangen
Naar Zijn drempel.
Dat de tempel
En zijn transen
Met u dansen.
Leert, genooden !
Dat geen goden
Bij God halen,
En Zijn stralen,
Noch geen snoodheid
Bij Zijn grootheid.
Hij bootseerde
Fatsoeneerde
Ons te gader,
Wie is vader
Van zijn leden,
Hier beneden ?
Wij, Gods knapen,
Zijn de schapen
Van Zijn weide.
Men geleide
De Levijten
Naar tapijten
Van Gods hutte,
Onderstutte
's Hemels wijzen.
Valt aan 't prijzen
In Gods zalen
En poortalen 1
Zet met loven
Hem daar boven
In Zijne eere !
Geeft Hem d'eere
Dat Hij stadig
Is genadig,
Zoet, zachtzinnig,

5, 6. Aan den hoog en opgeto gen: staat waarschijnlijk voor „a an
den hoog opgetogen," voor „hoog verheven", want door te zeggen dat
de Heer der Heeren opgetogen is, geeft men iets anders te kennen
dan hier bedoeld wordt. — 19. S no o dheid: geringheid. — 27. Knapen:
knechten, dienaars.
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En aanminnig;
Dat Zijn goedheid
En Zijn zoetheid
Eeuwige uren
Zullen duren,
En de klaarheid
Van Zijn waarheid,
Zijne trouwe,
Vrij van rouwe,
Op geen spruiten
Zullen stuiten.

DE C. HARPZANG.
Misericordiam & judicium.

5

10

15

H Et lust me, o God! van Uw barmhartigheid
En hoog gerecht, dat deugd de kroon bereidt,
Te zingen, 't hart te raken,
Mijn harp en snaar te stellen op dien trant,
Uw zuivre baan te volgen met verstand,
Als Gij mij zult genaken.
Mijn wandel was, in 't midden van mijn hof,
Onnoozel, net gesteld op Uwen lof,
Mijn hart en geest eenvuldig.
Mijn oogmerk was rechtvaardig, zonder smet;
Ik haatte fel d'ontwijders van Uw wet,
En leefde gansch onschuldig.
Geen snoode schalk, geen booswicht hing mij aan.
Ik kende geen, die slimme gangen gaan,
En mijnen omgang mijdden.

53-56. Versta: dat Zijn trouw, zonder dat Hem zulks ooit ophoude, zich
aan elken tak van onzen stam voortdurend openbare. — De C. Harpzang.
9. Eenvuldig: dialectvorm voor eenvoudig. — 14, 15. Ik kende geen,
die.... mijnen o m gang mijdden: het spreekt vanzelf, dat de spreker
geen grooten overlast kon hebben van de zoodanigen, die hem ontweken,
en er is althans niets bevreemdends in, dat hij hen niet kende; doch het
Lat. declinantem a me malignum non cognoscebam ware dan
ook juister vertolkt geworden door: „ik wilde niets weten van den booze,
die een weg ging, afwijkende van den mijnen." 't Blijkt ook uit het vervolg — zie vs. 19-24, 31-36y 39-4 2 —, dat het afweren van booswichten het
hoofdonderwerp uitmaakt van den Psalm. De St.-B. heeft t. a. p.: het
verkeerd herte zal van mij wijken; den boozen en zal ik niet
kennen. — 15. Mijdden: evenals wijden, benijden — wijdde, be=
n ij dd e, gewijd, benijd hebben, placht ook m ij d en regelmatig mij d de,
g e m ij d te vormen. DE DECKER schijnt de eerste te zijn geweest, die het
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Ik strafte hen, die heimlijk 's naasten faam
Onteerden, en den geur van zijnen naam
Bedorven en benijdden.
Ik kende voor geen dischgenoot, die fier
Zijn hoovaardij, door zijnen trotschen zwier,
Gezicht en gang liet blijken,
Noch noodde hen, die, nimmer te verzadn,
Uit gierigheid naar schat en rijkdom staan,
En 't yolk verongelijken.

20

25

Ik zag doorgaans naar trouwe dienaars uit,
En trouw, die 't hof voor Rijksverraadren sluit,
En eeuwig houdt gesloten.
Oprechten, die langs 't onbevlekte spoor
Den omweg vlien, ontving ik gaarne voor
Trouwant en ambtgenooten.

30

Geen trotschaard, wien, tot allemans verdriet,
De hoovaardij ten aangezichte uitziet,
Zal mijn paleis bewonen.
Ik kan geen schalk, die valsch is, loos en licht,
En logens giet, ten hove, in mijn gezicht
Verdragen, noch verschoonen.

35

Ik waarschouwde al de schelmen met den slag,
En overviel hen vroeg, vOOr dauw, voor dag,
Om uit Gods stad te keeren,
Te dempen al dien ongerechten aard,
Die oproer stookt, der burgren hals bezwaart,
En op hun zweet wil teren.

40

partic. ongelijkvioeiend maakte, toen hij in zijn L of der geldz., bl. 85,
schreef:
Hier door (zoo Paulus zegt) wordt hoerdoms smet gemeden —
en bl. 16/ :
Past deze praal den leden
Van 't Hoofd, 't Welke alle praal als pestvier heeft gemeden?
welk gemeden HUYDECOPER, Pr. III, 429, „zeer ongewoon" noemt, bewerende zelfs, dat DE DECKER hierbij noch voorganger noch navolger heeft
gehad. — 31. Geen trotschaard: naar de Vulgata, die qui fa cit sup e r b i am heeft; in den St.-B. staat: „Wie bedrog pleegt." — 35. Log ens
giet: voor „logens verzinnen" placht men vroeger zeer gemeenlijk te zeggen: „logens gi e ten," en iemand die daarvoor bekend stond heette men
„een gietlogen."
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DE CI. HARPZANG.
Domine, exaudi orationem meam.

0

Heer ! verhoor mijn smeeken.
Mijn schrejen klimm' tot U;
Keer 't aanschijn niet zoo schuw
Van mij, als 't hart, versteken
Van troost, is in de klem.
Neig d'ooren naar mijn stem !

5

Zoo dik Gij mij hoort stenen,
Verzacht terstond de pijn;
Dewiji mijn dagen zijn,
Gelijk een rook, verdwenen,
En mijn gebeent' verschrookt,
Als brandhout, zwart berookt.

IO

Ik ben, als 't hooi, geslagen,
Getroffen van omhoog.
Het hart is dor en droog;
'k Vergat door al het klagen
En kermen in den nood,
Mijn nooddruft en mijn brood.

I5

Door 't zuchten, in die pijne,
Versmolt mijn vleesch; ik scheen
Een geest, en vel en been
Geleek in een woestijne
Den pelikaan, heel stuur,
Of nachtrave in den muur.

20

2. Schrejen: uit deze spellingswijze, zij moge dan van Vondel zelven
of van den drukker zijn, zou ik afleiden, dat men 't woord in die dagen
schree-jen, evenals schre e - w en, uitsprak, en wellicht is de hedendaagsche uitspraak schrei-en een navolging van 't H. D. — i x. V e rschrookt: verschroeid, saamgekrompen. — 13. 1k ben, als 't h o o i,
geslag en: letterlijke vertaling van het Lat. p e r c us sus sum u t fo en u m, wat echter geen duidelijk beeld voor oogen stelt ; immers, hooi
pieegt men niet to s 1 a a n. Men moet hier alzoo een van beiden als de bedoeling des Oosterschen dichters aanmerken, a dat hij zich vergelijkt bij

Een stroobos, door den staf des jammers uitgedorscht,
gelijk BILDERDIJK het zoo heerlijk uitdrukt, waar hij van Eva's boezem
spreekt : — of wel, dat hij, van zijn hart klaagt, dat het als g r a s gesl ag e n en verdord is, en in den laatstgemelden zin neemt de Staten-overzetting het op.
VONDEL VII.
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Ik waakte, en slachtte musschen
Omhoog op 't eenzaam dak;
Wat vijand was, versprak
Mij schendig ondertusschen.
Wat flus mij eere gaf,
Zwoer mij zijn vriendschap af;
Dewijl ik asch most eten,
In stee van brood; omdat
Ik tranen mengde in 't nat
Des kelks; want Gij gebeten
Verplet mij voor Uw oog,
Dien Gij verhieft zoo hoog.
Verloopen zijn mijn jaren,
Gelijk een schim vergaat,
Die nimmer stille staat.
Verdord zijn al mijn wren,
Gelijk 't gemaaide gras
In hooi verkeert zoo ras ;
Maar Gij, o Heer! blijft leven
Door eeuwen, zonder tal,
En Uw geheugnis zal,
Door al de rij der neven
Van 't oudste en jongst geslacht,
Gedurig zijn geacht.
Gij zult, nog nauw aan 't rijzen,
Aan 't heilig Sion, daar

25, 26. Musschen omhoog op 't eenzaam dak: het meerv. muss chen bederft hier de gelijkenis. Musschen op een d a k zijn zelden
melancholiek en veelal luidruchtig; er is hier dan ook geen sprake van:
„musschen op een eenzaam dak," maar van: „een eenzame musch
op 't dak," en dit laatste beeld is waar en schilderachtig. Immers musschen
zijn gezellige vogels, die in hoopen bij elkander kruipen; en zulk een vogel,
alleen zijnde, moet zich uitteraard ongelukkig vinden. — 27, 28. V e r s p r a k
m ij schen dig voor „belasterde mij." 't Woord vers pr e k en is ons reeds
in vrij verschillende beteekenis voorgekomen. — 49. G ij zult, nog nauw
aan 't rijz e n: de St.-B. heeft hier : „Gij zult opstaan ;" de Vulgata T u
e x s u r g ens, en Vondel had, deze volgende, beter het denkbeeld kunnen
teruggeven van een „oprijzenden" of „ontwakenden" God. Zijn n o g na u w
maakt de uitdrukking onduidelijk en lam. — 50, 51. D a a r men r o o k t op
Uw altaar: daar is bier geen bijwoord van plaats, maar staat, als meermalen bij Vondel, in den zin van „terwijl," zoodat hier geenszins gedoeld
wordt op offeranden, die gelijktijdig met het vervaardigen van den Psalm
gebracht werden, maar op de zoodanige, die de dichter zich voorstelt, dat
weder plaats zullen hebben wanneer de Heer aan Sion barmhar tighei d
b e w ij z en zal. In het oorspr. wordt echter van dat op 't al t a a r r o ok e n geen gewag gemaakt.

KONING DAVIDS I-IARPZANGEN.

403

Men rookt op Uw altaar,
Bermhartigheid bewijzen;
Want die genadetijd
Genaakt, en dwaalt niet wijd.
55

60

65

En Uwe knechten dragen
Alreede, in hoop zoo trouw,
De steenen aan dien bouw,
Hun opperste behagen.
Zij zien Uw land, o Heer !
Meedoogende aan van veer.
De Heiden zal vertsagen
Voor Uwen naam, ontzien,
Gederd bij alien, wien
Gij schepters geeft te dragen,
Dewij1 God Sion bouwt,
Daar elk Zijn glans aanschouwt.

Hij zag met goedige oogen
Op 't nederig gemoed,
Hetwelk Hem viel te voet,
70Eerbiedig en gebogen.
Hij keerde zich niet straf
Van zulke aanbiddren af.

75

8o

Nu laat dit al, met orden,
[Opdat het blijf' gedacht
Bij 't volgende geslacht]
Heel net beschreven worden,
Opdat nakomeling
En neef Gods glorie zing'.
Want God zag uit de wolken,
En van Zijn heiligdom
Ter aarde neder, om
Alle afgezuchte volken
Te slaken uit gevaar
Der boeien, hard en zwaar;

55.58. Er is in 't oorspr. geen sprake van nieuwe steenen, door Gods
knechten tot den bouw aan te dragen, maar van de sande, in puin vervallen
steenen, waaraan zij hun belangstelling toonen: Quoniam placuerunt
servis tuis lapides ejus et terrae ejus miserebuntur, zegt de
Vulgata, en met reden moeten wij ons verwonderen, dat Vondel deze aandoenlijke voorstelling niet teruggegeven, maar integendeel een geheel ander
beeld daarvoor in de plaats gesteld heeft.
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Om van hun ijzren keten
t'Ontsluiten, door Zijn raad,
Der omgebrochten zaad;
Opdat het uit mocht meten
Op Sion, 's Heeren naam
En ongemeten faam;
En Zijnen 'of verklaren
Door gansch Jeruzalem;
Daar werelden voor Hem,
Gelijk een hart, vergdren,
En Vorsten van ontzag
Hem dienen, dag aan dag.
'k Ging dus dees' rede tegen
In 't bloeiendst van mijn jeugd :
Ontdek me, die 't vermeugt,
Mijn levens korte wegen,
En ruk me niet zoo vlug
Ter halve baan terug.
jaren doen hun ronden,
Geslachten uit en in.
Gij grondvestte, in 't begin,
Den aardboOrn zonder gronden.
Den boog des hemels spant
Gij, met Uw sterke hand.
Uw

105

110

115

't Gewelf, met licht geladen,
En starren, zon en maan,
Zal slijten en vergaan,
Verouden, als gewaden;
Gij, rijk van macht en eer,
Verandert nimmermeer.
Wat kreitsen om ons drijven,
Gij wisselt t'zijner tijd
Hen, als een kleed verslijt;

87 . Der omgebrochten zaad: naar de Vulgata, die filios interimatorum heeft; in den St.-B. staat: „de kinderen des doods," d. i.: „zij,
die ter dood gedoemd waren." — 94. Gelijk e en hart: de meening is
ongetwijfeld g el ij k tot een hart; want „een enkel hart" kan niet gezegd worden to „vergaderen." — 99, mo. Paucitatern dier urn m eorum
nuntia mihi, heeft hier de Vulgata; de St.-B.: „mijne dagen heeft Hij
verkortet." — 117. Als een kleed verslijt: neen, als een kleed, dat
verslijt. Zie omtrent dit weglaten van een woord, dat tot aanwijzing der
gelijkenis onmisbaar is, het aangeteekende bij HUYDECOPER, Proeve, Deel I,
bl. 146, en elders.
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Maar Uwe jaren blijven;
Uw wezen blijft alleen,
Gelijk het was voorheen.
Alle Uwer knechten zonen
En hun onsterflijk zaad,
Die zullen, eens van kwaad
Bevrijd, Gods stad bewonen,
Bestendig en altoos,
In 't eeuwige endeloos.
DE CII. HARPZANG.
Benedic, anima mea, Domino.
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W Elaan, mijn ziel! hef aan, met schoone wijzen,
Den Zegenaar van al wat leeft te prijzen,
Ten hemel toe.
Wat in mij leeft, koom' nu al teffens boven,
Beginne Gods gewijden naam te loven,
Nooit lovens moe.
Welaan, mijn ziel! hef aan, de bron der dingen,
Den Zegenaar der wereld lof te zingen
Voor al Zijn deugd.
Vergeet geenszins, met uitgelezen klanken,
Den Oppersten voor al Zijn deugd te danken
Met dankbre vreugd.
Hij heeft u alle uw schulden kwijtgeschouden,
Uw smet geheeld, in 't uiterste u behouden,
In stervensnood.
Hij kroont u met genade, en uit ontfarmen
Omhelst u weer met Zijn genadige armen
Op Zijnen schoot.
Hij schenkt uw harte al wat u hart kan wenschen,
Hij rekt uw jeugd voorbij het perk der menschen,
Herbaart u weer,
Als d'adelaar, die 't al. verbluft in 't rennen,
Wanneer hij stijgt met zijn herboren pennen
Zoo hoog en veer.
Hij deelt alom den schat uit van Zijn goeden,
En heipt aan recht de lijdende gemoeden,
Geplet ter neer.
De Godheid wees aan Mozes hare paden,
Aan Jakobs huis haar wet en wil en raden,

ao. Voorbij het perk der menschen: niet zeer duidelijk voor:
„voorbij het perk, waar 's menschen jeugd ophoudt."

406
30

35

40

45

50

55

6o

65

70

KONING DAVIDS HARPZANGEN.
Op hunne reis.
De Godheid is lankmoedig en genadig,
Bermhartig en geduldig, staat niet stadig
Op 's hemels eisch.
Gods gramschap heeft haar tijden en hare uren;
Zijn dreigement zal d'eeuwen niet verduren.
Hij handelt niet
Naar ons vergrijp, noch straft het overtreden
Niet naar den eisch en strengheid van Zijn reden,
Hoe scherp Hij ziet;
Want Zijn genft heeft nergens peil noch teiken.
Zij kan van d'aarde aan 's hemels toptrans reiken,
Voor die Hem vreest.
Zoo wijd het Oost teruggewijkt van 't Weste,
Zoo verre worpt Hij 't misdrijf, ons ten beste,
Die 't hart geneest.
Gelijk doorgaans een vader, uit ontfarmen,
Zijn kinders neemt in zijn bermhartige armen,
Zoo handelt God
De kleenen en godvruchte Godgenooten.
Hij weet wel, uit wat stof wij zijn gesproten,
En kent ons lot.
Hij overweegt onze afkomst, slecht van waarde,
Gebootst uit stof, een handvol assche en aarde.
De mensch vergaat,
Gelijk het gras, de bloem op veld en kampen
Verdort, verdwijnt door rijp en mist en dampen,
En niet bestaat;
Want 's levens kracht vergaat, en stort ras neder,
Verhuist van hutte, en d'oude keert niet weder
Van waar ze kwam;
Maar Gods gend, van eeuwigheid geboren,
Verzoent, eeuw in eeuw uit, des hemels toren
Met 's vromen stam.
Gods heilrecht zalft de stammen in de spruiten,
Die zijn verbond in hunnen boezem sluiten,
Oprecht en vroom,
Die Zijn geboOn en wil en wetten leeren,
En Zijnen naam in wil en wandel eeren,
Met angst en schroom.
Hij heeft Zijn stoel gebouwd op lucht en wolken,
Van waar Hij heerscht, als Koning aller volken.

40- T eik e n: grensteeken, afbakening. — 44. Worpt H ij 't m is dr ij f:
namelijk: uit ons hart. — 58-6o. Deze voorstelling is niet in 't oorspr., doch
wel waardig, dat zij er in stond, en over 't geheel is deze Harpzang prachtig van dictie.
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Verheft dien God !
Gij, Engelen, en hemelsche heirkrachten,
Geweldigen, en onderdane machten
Van 't hoog gebod !
Verheft den Heer, o groote hofgezanten !
En machtigen en trouwe hoftrouwanten,
Die op Hem past.
Verheft den Heer, en prijst Zijn wonderwerken,
Zoo wijd Hij heerscht. Mijn ziel, verhef dien Sterken,
Naar Zijnen last !

DE CIII. HARPZANG.
Benedie, anima mea, Domino.
Elaan, mijn ziel ! hef aan, met schoone wijzen,
Den Zegenaar van al wat leeft te prijzen.
Mijn Heer, mijn God ! hoe heerlijk straalt Ge in 't oog
Der volken, uit Uw heerlijkheid omhoog !
Gij hebt omhoog de schoonheid en 't vermogen,
En loflijkheid en wijsheid aangetogen,
Als een gewaad, en zit voor elks gezicht
Behangen en bekleed met hemelsch licht,
Een mantel, rijk van zonnegoud en stralen.
Gij spant het hof der hemelen, vol zalen,
Met kunst gewelfd, in 't ronde uit, als een tent
Van vachten, van het een aan 't ander end.
Gij overdekt het vier, in top geschoven,
Met eene zee van wateren daar boven.
Uw wagen is een wolk, waarvoor Uw hand,
Wanneer Gij vaart, de winden innespant,
Die door de lucht op hunne vleugels drijven.
De Geesten, die, vol viers, Uw wetten stijven,
Gebruikt Gij tot Uw stoet en boon van 't hof.
Gij hingt den kloot der aarde, zwaar en grof
Van lichaam, in de lucht, daar zonder leunen,
En zonder op geleende macht te steunen,
Gansch onverwrikt en dicht opeengepakt,

W

5

Jo

15

20

I, 2. Dezelfde aanhefregels als in den vorigen Harpzang ; doch ook in
't oorspr. beginnen de beide Psalmen eveneens. — 18, 19. Vondel maakt
hier Gods Geesten tot Bode n, de St.-B. omgekeerd Gods Engel en
(of Boden) tot g e e sten; 't is waar dat de dubbele accus. in de Vulgata,
q ui fa cis An gelos tuos spiritu s, zoowel de eene als de andere opvatting gedoogt. — 20-26. De tekst zegt, „dat God de aarde op haar grondvesten heeft gesteld, en dat zij in eeuwigheid niet wankelen zal." Vondels
omschrijving is echter zeer gelukkig en met de physische wetten overeenkomstig.
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De zwaarte naar heur eigen midpunt zakt,
En van zichzelf gestut wordt en gedragen,
Ook niet vermoeid door eeuwigheid noch dagen.
De zee in 't rond, zoo grondeloos en breed,
Bedekte d'aarde in 't eerst, gelijk een kleed.
Het water, eer de vloën en waatren zonken,
Hiel hoog gebergte en rotsen diep verdronken;
Maar toen Gij 't schuim begrauwde, vloot het voor
En schrikte, waar de donder in zijn oor
Van boven klonk ; verdronken bergen haalden
Hun adem in de lucht; de velden daalden;
Elk element koos 't perk, dat Gij hun weest.
Gij stelde een peil de wilde zee, die vreest
Het peil, bij U gezet, voorbij te trekken,
En 't aardrijk weer met golven t'overdekken.
Gij laat de bron en bronadr uit het dal,
En berg en rots, zoo helder als kristal,
Ontspringen, om het dorstig vee te drenken,
En in het woud den ezel versch te schenken,
Wanneer hij raast en gigaagt, schier versmacht
Van fellen dorst, naar koele bron en gracht,
In wildernis. Hier nestelen de vogels
In tak en hage, of drijven op hun vlogels,
En zingen uit de rotsen, dat het klinkt.
De steile top van berg en steenrots drinkt
Den regen en den dauw, die uit de wolken
Het aardrijk laaft. Uw schoot verzaadt de volken
Met ooft en vrucht, en voedzaam veldgewas.
Gij weidt het vee met voeder, loof en gras,
En voedt den mensch, terwijl hij slaaft, met kruiden;
Teelt terwe en zaad, tot voedsel voor de luiden.
De wijn verheugt den geest; d'olijf verkwikt
De smert. Het graan het hart versterkt eer 't stikt.
Het groene woud, en Libans cederboomen,
Van God gezaaid, bevochtigt Hij met stroomen
Van regen, en met verschen morgendouw.

43. Gigaagt: hijgt amechtig. — 47. En zingen uit de rotsen: naar
de Vulgata, alwaar wij lezen: de medio petrarum dabunt voc es. Dit
zouden dan „uilen" en andere „nachtvogels" zijn; want deze alleen zijn gewoon „geluid te geven van tusschen de ste en e n." De St.-B. heeft „een
stemme gevende van tusschen de t a k k en," wat in alien gevalle een liefelijker beeld aan de hand doet. — 56. E e r 't s t i k t: wat? he t g r aan, of
het h a r t? Waarschijnlijk zal de bedoeling zijn, dat het brood den mensch
voor stervensnood bewaart, doch zij is al zeer ongelukkig uitgedrukt, en
wanneer men leest van g r a an, dat een hartversterking aanbrengt, is
men geneigd minder aan „spijze", dan aan hetgeen men „korenbrandewijn"
noemt, te denken.
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Hier bouwt de musch haar nest uit zorge, om trouw
Haar teèr gebroed en jongen te bewaren.
Hier nestelen en broeden d'ooievaren,
Aanleiders van 't gevogelte op hun tijd.
De harten gaan op bergen hoog en wijd
65
Te weide in 't wild. Hier bergt in rots en klippen
De haas zijn lijf, en weet den bond t'ontglippen.
De Vader van het licht ontsteekt de maan
Op haren tijd. De zon weet op te staan,
En zinkt in 't weste, op 't uurwerk, haren luister;
70
Dan valt de nacht op 't aardrijk, zwart en duister ;
Dan slaakt het bosch wat in zijn schaduw schuilt;
't Gedierte, op roof verhit, valt uit en built;
Het leeuwshol brult om roof met al zijn jongen,
Eischt aas van God, door hongersnood gedrongen,
Totdat, de zon aan 't rijzen, zij hun best
75
Vergaderen, en weder gaan te nest.
Nu gaat de mensch naar akker, vee, en stallen
Zijn dagwerk spoen, totdat de zon, aan 't vallen,
Den avond roept. 0 hoogste Majesteit!
8o
Hoe straalt Uw macht, en wijsheid, en beleid
Uit al Uw werk, volwrocht in drie paar dagen !
Uw wijsheid nam haar opperste behagen
In dezen bouw. Uw wijze macht bezit
Dit groot Heelal, en waart van lid tot lid.
85
Gij overspant den Oceaan, de stranden,
De ruime zee en waatren met Uw handen,
Daar 't element van visschen, zonder tal,
Gedurig krielt; daar grooten overal
De vlechten van de groene baren kemmen
Met vinne en staart, de kleenen welig zwemmen
90
Bij duizenden, tot 's visschers onderhoud.
Hier durf bij storm de zeeman, al te stout,
Zich, op een balk, en 's waters ongenade,
Betrouwen, dag en nacht, en 's avonds spade.
Hier speelt en drijft de walvisch, als een klip,
95
En eiland, tot een schrik van menig schip.
Al wat er drijft en tuimelt in de vloeden
Ziet naar Uw hand, die al wat leeft kan voeden,
Te zijner tijd. Gij opent en ontsluit
Too
Uw hand en deelt elkeen zijn nooddruft uit;
Zij nemen 't aan; maar keert Gij Uwen zegen
En aanschijn van hun af, zij staan verlegen.
62. Her odii domos dux est eoru rn, zegt de Vulgata , de St.-B. : „des
ooievaars huis zijn de denneboomen." — 69. Op 't u u r w e r k : versta : „op
vaste tijden."
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Onttrekt Gij hun Uw kracht, zij keeren ras
Tot stof, vergaan, en worden stof en asch.
Indien het U belieft hun kracht te geven,
En ziel en geest, men ziet ze weder leven,
En d'aarde trekt een ander aanzicht aan.
De Godheid zij, eeuw in, eeuw uit, voortaan
Geheiligd, en ten hemel toe geprezen!
Die prijs gedij tot blijdschap van Gods wezen;
Terwijl Zijn werk elks mond tot lof verplicht.
Het aardrijk beeft alleen voor Zijn gezicht.
Tast Hij gebergte en steenrots aan, zij schrikken,
En rooken. Ik wil mijn gemoed verkwikken
In 't loven van dien grooten Eigenaar,
Zoo lang ik leef, en Hem, met zang en snaar,
Uit dankbaarheid verheffen hier beneden,
Zoo lang de geest zal zwieren door mijn leden.
Mijn lof behaag' den hemel doorgaans heen.
Ik schep mijn vreugd uit God, en anders geen.
Dat d'aarde al die des Hoogsten lof mishagen,
De boozen, zie, als stof voor wind uitvagen!
Welaan, mijn ziel! looft God, uw leven lang,
Met harpe en snare en hemelsch maatgezang.

DE CIV. HARPZANG.
Confitemini Domino.
Erheft met zang der dingen Heer en Vader,
En roept den naam des Oppersten te gader
Eendrachtig aan. Trompet in 't Heidendom
Zijn werken, rijk van wonderen alom.
Huwt keel en snaar te zamen, Hem ten eere,
Ontvouwt op 't rijkst de wondren van dien Heere!
Uw lofzang drave op Zijnen heilgen naam;
Uw hart verblijde, in 't natreën van Gods faam,
Zich op dien lof. Zoekt lof in Hem te loven,
En groeit hierin, dat Hij geprezen boven
Alle andren sta. Zoekt, stijgende in het licht,
Gestadig aan Zijn heilrijk aangezicht,
Ons hoogste goed. Gedenkt aan al de wonderen,
Die wijd en zijd in ieders ooren donderen;
Hoe God Natuur verbaasde, als Hij haar perk
Te buiten ging door menig wonderwerk;
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8. In 't natreen van Gods faam: staat hier eenvoudig voor „terwijl
gij den Beer zoekt."
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Hoe Hij zich niet woii binden aan Naar regel,
Toen Zijne macht de boozen met den vlegel
Van 's hemels wraak verplette, streng en straf,
Of uit de lucht Zijn stamhuis wetten gaf.
U spreek ik aan, o Vader Abrams zonen !
Aanbidders van den stoel en troon der tronen ;
O Jakobs zoons, gekoren door het lot
Des Heilverbonds ten dienst van eenen God !
Dezelve God, het hoofd der godgenooten,
[Wiens heerschappij, van grens noch eeuw besloten,
Veel wijder dan de kloot der aarde strekt,
Zoo wijd de lucht met wolken hangt gedekt]
Gedacht in 't einde aan erfbelofte en zegel
Van Zijn verbond, gesteld tot eenen regel,
Eeuw in, eeuw uit, en wat Hij had geboOn
Aan duizenden, den vader en den zoon,
Aan stam en telg, zoo lang de menschen leven.
De Hoogste dacht wat wet Hij had gegeven
Aan Abraham, en wat Zijn mond zoo dier
Aan Izak zwoer ; wat Hij aan Jakob hier
Zoo streng gebood, en hoe, door gunst gedreven,
Hij 't stamhuis had in 't Heilverbond verheven,
Dat d'eeuwen zou verduren, toen Hij sprak,
Die nooit de trouw van Zijn belofte brak:
„'k Zal Kanaan aan U en Uwe neven
Ten eigendomme en errefdeele geven."
Zij waren toen nog dun gezaaid in 't land,
En zaten bloot, als vreemden, slechts een handVol zielen, op genade bij elkander.
Zij zworven vast van 't eene yolk naar 't ander,
Van Rijk tot Rijk ; maar God, die zorge droeg,
Gedoogde niet, dat iemand handen sloeg
Aan dezen stam, en strafte zelfs de Vorsten,
En Koningen, die hen aanranden dorsten.
Hij dreigde en sprak, die Koningen gebiedt :
„Ziet voor u ; raakt mijne erfgezalfden niet !
Vergrijpt u niet aan Mij, in Mijn Profeten !"
d'Almogendheid, die 't al kan overmeten,
Riep uit de lucht den honger naar den Nijl,
Die al het graan, des levens stut en stip,
Verteerde ; maar Hij stuurde lang to voren
Een held voorheen ; want Jozef, vrij geboren,
Werd voor een slaaf aan Potifar verkocht,
Die smeet hem in de boeien ; daar bezocht

6o. Bezocht: ondervond, proefde.
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Hij, hoe het smert, wanneer het zwaard van rouwe
Zijn hart doorsneed, op d'aanklacht van Mevrouwe,
Totdat in 't eind de schenker, in zijn kracht,
Aan Faro's disch de profecy gedacht.
De Koning liet hem halen uit het duister,
En slaakte voort den knaap van boei en kluister.
Gods rede ontstak zijn hart, gelijk een vier
En fakkel brandt. Het hoofd der volken, fier
En hoop in top van Memfis' troon gezeten,
Verloste hem van kerker en van keten.
Hij zette hem, onthaald met eere en lof,
Ten Heere, in 't groot bewind van Rijk en Hof,
Om Oversten en grijzen voor te lichten,
En met zijn licht van wijsheid hen te stichten.
Dit 's d'oorzaak, dat het gansche stamhuis kwam
In 't rijke Egypte, en Jakob 't erf van Cham
Zoo lang bezat, daar d'afkomst, sterk aan 't groeien,
Veel schooner door Gods zegen scheen te bloeien
Dan 't zaad des lands, dat Jakob vijand was.
De Zegenaar van Izak, op dat pas,
Bestelde Egypte ook stof om hen te haten,
Die zegenrijk zich op Gods arm verlaten.
d'Egyptenaar, vol nijds, legt, nimmer moe,
Doortrapt en schalk op onderdrukken toe
Van 't yolk, dat God voelt leven in zijne aderen,
Hem eert en bidt, op 't spoor der oude aartsvaderen.
De Godheid zond hun Mozes, 's hemels tolk,
En Aron, God gewijd, ten dienst van 't yolk.
Hij sterkt hun last, door menig wonderteeken,
Door wonderdadn, in 't land van Cham gebleken.
Hij dekte 't land met schaduwen en nacht,
En duisternis ; dewijl 't veraard geslacht
Den hoogen last der Godheid niet wot hoogen,
Uit bittren haat, gevat op Gods verkoren.
Gods macht misschept de wateren in biped
En smoort den visch, bij 't element gevoed.
Egypte krielt van vorschen, die hier dwalen
Van huis tot huis, ook zelfs in 's Konings zalen.
De krekel en de paardsvlieg kwelt het Rijk.
De hagel slaat de vruchten in het slijk.
De bliksem zengt den akker in 't verheffen

63. In zijn kracht: versta: hersteld in zijn vorige kracht otesta s,
„ambtsbediening"). — 76, 77. En Jakob 't erf van Cham zoo lang
bezat: zoo vertaalt Vondel 't a c c o la fuit in terra Cham d e r Vulgata.
De St.-B. heeft: „en Jacob verkeerde als vreemdeling in 't land van Cham."
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Der buien, die de vijg en wijnstok treffen,
En bosch en boom, met wortel, tak en al,
Uitrukken op gebergte, in woud en dal.
De sprinkhaan en ontelbre kevers teren
Op weide en loof; zij groeien en vermeeren,
Verslinden gras en koren te gelijk.
De hemel treft al d'oudste zoons van 't Rijk,
En d'eerste schoof en vrucht der akkerbouwen.
Ten leste voert de Godheid haar getrouwen
Uit Faro's Rijk, heel zegenrijk en stout,
Met al de praal van zilver en rood goud,
Met kunst gewrocht, den vrekken nageburen
Door last van God ontleend in d'uiterste uren ;
En onder zooveel duizend zielen treedt
Niet een, die klaagt van krankheid ofte leed.
Egypte juichte en loech, toen zij vertogen,
Uit schrik voor God, hun toevlucht en vermogen.
De Godheid trad, als schutsheer, vOOr alom
In eene wolke en gloende vierkolom,
En lichtte hun bij nacht, gelijk een fakkel.
Zij baden God, die hen met manne en kwakkel
Verzadigde uit den milden schoot der lucht.
Hij klonk de rots, daar elk van droogte zucht,
En 't water sprong, gelijk een waterader,
Met beken uit, en laafde ze al te gader,
In wildernisse en dorstige woestijn ;
Want Hij gedacht getrouw, in dezen schijn,
Aan Zijnen eed, zoo heilig den verkoren
Aartsvader, als Zijn eigen zoon, gezworen.
Hij leidde Zijn verkoornen juichende uit
En erfgenaam, op 't blij triomfgeluid.
Hij gaf ze 't land, dat d'onbesneden derven,
En deelde hun des onbesnedens erven
En arbeid uit en heerelijk bezit,
Opdat ze, in Zijn geboden, 's hemels wit
Beoogende, en onschuldig aan Gods vloeken,
Uit dankbaarheid Zijn wetten onderzoeken.

109. Akkerbouwen: akkerbouw, in de beteekenis van agricult ur a, heeft geen meerv.; doch 't woord staat hier voor „akkerbouwerijen,
akkers." — 128. In dezen s c h ij n: vergel. vs. 120, 121. — 138. Deze Harpzang heeft den statigen en welluidenden gang van Vondels beste verzen.
Toch heeft Vondel den aard van 't dichtstuk niet behouden, dat, in den
vorm, waarin hij het gegoten heeft, meer een beschrijvend, dan een
lierdicht geworden is. Wel is waar, in den St.-B. wordt het een „verhaar
genoemd.
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DE CV. HARPZANG.
Confitemini Domino, quoniam.
Erheft den Heer, en draaft op Zijnen lof,
Die, uit den aard zoo gaafrijk en weldadig,
Van weldoen vloeit, en zegent asch en stof,
Eeuw in, eeuw uit, barmhartig en genadig.
Wie kan het peil van Zijn gestegen macht,
Met harte en tong, bereiken onder 't prijzen ?
Wie kan Gods lof uitzetten in Zijn kracht,
Dat die doorgaans mag volstaan bij Zijn wijzen ?
Dat zijn ze, die, hier zalig in hun hoop,
Rechtvaardiglijk het heilig recht handhaven,
Rechtvaardiglijk, in al hun levensloop,
Doorgaans met lust op deze renbaan draven.
Gedenk, o Heer ! naar Uw voorzienigheid
Uw eigen yolk, tot 's hemels heil verkoren,
En 't lot, zoo 't U behaagt, elk toegeleid,
Van eeuwigheid rechtvaardig elk beschoren.
Verschijn ons met Uw hemelsche gena,
Die heilzaam is, en 's menschen hart rechtvaardigt,
Opdat wij zien en kennen, vroeg en spa,
Den schat, dien Gij 't verkoren hart gewaardigt ;
Opdat we ons deel genieten aan de vreugd,
Uw yolk bereid, en die in 't leven smaken,
Wij Uwen naam verheffen voor die deugd,
En in dien lof met alle Uwe erven blaken.
Maar wij, o Heer ! misgrepen ons te snood
Op 's levens baan, met onze vaadren t'zamen ;
Ons onrecht en onbillijkheid was groot,
En paste minst Uw wettige erfgenamen.
Ons' waders in Egypte vatten niet
Uw wonderen, gedachten niet Uw werken,
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3. En z e g en t as c h en sto f: en zegent ons, menschen, die slechts
asch en stof zijn. — 5. Ge s t e g en: hier voor „verheven." — 7, 8. Versta: is
in staat Gods lof zoodanig te bezingen, dat zijn zang het onderwerp waardig
is. — 9. Dat zijn z e voor het eenvoudige z ij, in antwoord op het vs. 5
en 7 voorafgaande w i e? doch het alzoo bier voorkomend beweren, dat
zij, die rechtvaardiglijk het recht handhaven, enz. ook bekwaam
zouden zijn om Gods lof waardiglijk te bezingen, moet geheel gelaten worden voor rekening van Vondel. De Psalmist blijft het antwoord op de vraag
schuldig, daardoor stilzwijgend te kennen gevende, dat hij n i e man d tot
het volbrengen der bedoelde taak in staat acht, en vervolgens tot een ander
denkbeeld overspringende, geeft hij te kennen, wie, naar zijn oordeel, gelukzalig is.
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Zoo menigmaal ten troost in hun verdriet
Gebleken, om het flauwe hart te sterken.
Zij tergden God in 't afgaan naar de zee,
De roode zee, door wanhoop en mistrouwen;
Nog holp Hij hen, wiens macht den vloed doorsnee,
35
Om Zijnen naam en macht voor elk t'ontvouwen.
Hij heet de zee, de roode watervloén,
Zich scheiden, en de baren staan gescheiden;
Hij leidt ze droog, door kil en kolk, met schoen
40En droge tole, als over dorre heiden,
Hij vrijdt ze met Zijn arm voor 's boozen haat,
Verlost ze trouw uit 's vijands stalen handen,
En sluit de vloën, daar Faro's heir vergaat,
Karos, noch paard, noch ruiter kan belanden.
Zij stonden toen op Zijn almachtig woord,
45
En loofden God met staatsien en reien,
En ommegang, toen Faro lag versmoord.
Zij loofden God met bommen en schalmeien.
Zij slaan terstond Gods daden in den wind,
50
En wachten niet het einde of van Zijn raden,
Vervallen, door begeerte en lust verblind,
In 't woeste veld, met hongersnood beladen.
Zij proeven God, en murmureeren fel
Door watersnood in dorre wildernisse.
Hij drenkt en spijst, verzaadt en helpt ze snel,
55
Zoo mild, dat geen van al Zijn nooddruft misse;
Nog tergen zij hier Mozes in het veld,
En Aron, die voor 't heiligdom des Heeren,
Als Priester waakt, en ieder wetten stelt,
En aanhoudt met brandofferen en leeren.
6o
Het aardrijk gaapt, verzwelgt Abiron voort,
En Dathan, met zijne opgespalkte kele,
Daar 't yolk vergaärt, en ziet, hoe 't kwaad versmoord
Den Afgrond en Gods gramschap valt ten deele,
65
Het vier ontsteekt, daar 't oproer is vergaard.
De vlam verslindt weerspannige rebellen,
En raadt elk, dat hij zijnen plicht bewaart,
Geen oproer sticht, als dolle rotgezellen.
45 . Zij stonden toen op Zijn almachtig woord: zij stelden toen
vertrouwen op Zijn almachtig woord. Staan op iemand vertaalt KILIAEN
met fiduciam collo car e in aliquo, en dit stemt geheel overeen met
de vertaling der Vulgata: tunc crediderunt verbis ejus.— 62. Met
zijne opgespalkte kele: die van 't aardrijk namel. en niet die van
Dathan. — 63-65. De herhaling van 't woord v e r g a art is zeker aan
onoplettendheid te wijten. — 67. Bewaart: de zuiverheid der taal vorderde
hier: beware.
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Nog zetten zij in Horeb op een paal
Het gouden kalf, uit Touter goud gegoten,
En bidden 't beeld des Afgods van metaal
Krankzinnig aan, als blinde altaargenooten.
Zij wisselen Gods eer in os en kalf,
In kalfsgestalte, een kalf, dat hoof moet eten!
De Godheid, die hen zalfde met de zalf
Van hell en troost, wordt reukeloos vergeten.
De Godheid, die zoo groote wondren werkt
Omtrent den Nijl, en menig heerlijk wonder
In Chams gebied; zoo schrikkelijk hen sterkt
In 't roode meer, gaat in hun harten onder.
Toen sprak Hij : „'k Zal ze uitroeien door Mijn macht ;"
En zonder dat het Mozes' voorbee schutte,
Zich in die breuk ging zetten op zijn wacht,
Het yolk verzonk, dat hij met bidden stutte.
Zoo stuitte hij Gods toorne en hunne straf.
Zij zouden 't land, waarnaar de stammen trokken,
't Gewenschte land niet achten, noch den staf,
Die hen geleidde in 't barnen van dit wrokken;
Zij zouden 't land, aan Jakobs zaad beloofd,
't Gewenschte land niet achten, noch gelooven
Gods woord en trouw, hun zorg en troost en hoofd;
Het morren kwam door wanhoop telkens boven.
Zij luisterden te spade naar Gods last.
Hij had zijn vuist in woestijnij geheven,
Hen lang verdelgd, verstrooid en aangetast,
Met zaad, met al, tot 's heidens roof gegeven.
Nog offerden zij Baalfegor zelf,

69. In Horeb: ook de Vulgata heeft in H or e b; doch 't had, daar
Horeb een berg is, niet met in, maar met o p, of, gelijk de St.-B. 't heeft,
met bij moeten vertaald worden. — Op een pa a 1: die pa al is er om 't
rijm bijgehaald, echter eenigszins te rechtvaardigen uit sommige oude afbeeldingen, waar men werkelijk het gouden kalf boven op een pilaar ziet
staan: en niet geheel ten onrechte begreep de teekenaar dat het dan ook
beter op een afstand en door een iegelijk gezien zou worden. — 86, 87. Z ij
zouden 't land.... met achten: zoowel de Vulgata als de St.-B. zeggen hier, dat zij dat land v er sm a a d d en. Vondel, in plaats van hier even
stellig te spreken, — wat hij gemakkelijk, met verandering van slechts een
woord, had kunnen doen, door, voor z o u d en, te schrijven: wilde n, —
bezigt den voorwaardelijken vorm. Misschien laat hij dit zouden afhangen
van een voorafgaand: het was b e p a al d, of iets dergelijks, dat er bij
gedacht moet worden, of moet de zin zekere verbazing te kennen geven,
evenals men wel hoort zeggen - „de mensch zou den Heer weerstreven! —
het kind zou zijn moeder vergeten !" — 91. Z o r g: verzorger. — 94. W o e st ijnij: evenals Vondel elders, gelijk 't vervolg zal leeren, herhaaldelijk
woes t ij n i er, zoo schrijft hij hier woest ij n ij, wat meer regelmatig dan
welluidend is.
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En aten, aan den offerdisch der dooden
Spijsoffers, in het Afgodists gewelf,
En tergden God met hun gedroomde goden;
Daar duizenden te jammerlijk vergaan.
Fineas stond dien dollen ijver tegen,
Verzoende God, en hield Gods gramschap staan,
Toen hij 't bordeel had met zijn speer doorregen.
Dat rekent God hem toe, van kind tot kind,
Eeuw in, eeuw uit, voor een gerechte wrake,
Genomen van een lasterstuk, zoo blind,
Eer 's hemels roe de zes paar stammen rake.
Zij tergden God aan 't water van krakeel,
Daar Mozes om moet lijden, door mistrouwen,
Toen zij zijn hart benauwden, en geheel
Verbitterden in dorstige landouwen.
De majesteit des hemels onderscheidt
Den valschen dienst, door Zijn gedurig belgen,
Daar Hij hen straft, die spade staan bereid
't Afgodisch zaad te dempen, te verdelgen.
Zij mengden zich met afgodsdienstig bloed,
En leerden blind hun blinde Goon behagen,
Gesneden, of gegoten in den gloed
Des viers, waarop Gods toren hen komt plagen.
Zij offerden hun kinders zelfs aan 't spook
Des Afgronds, bei de dochters en de zonen,
Vergoten het onnoozel bloed in smook,
En weten van geen kunne te verschoonen.
De maagd en knecht wordt Afgoan toegewijd,

98. Dooden: dit staat evenzoo in de Vulgata en in den St.-B., waar 't
als gelijkluidend met „afgoden, onbezielde goden, in tegenstelling van den
levenden God," verklaard wordt. — 101. Daar duizenden te jammerl ij k vergaan: zonder 't oorspr. na te slaan of de Bijbelsche geschiedenis in 't hoofd te hebben, kan niemand raden dat hier gedoeld wordt op
„een vernielende plaag," die onder de Israelieten uitbrak. — 102. Fineas
stond di en dollen ij v e r t e g en: de tekst vermeldt eenvoudig dat Fineas
(of Pineas) „opstond ;" 't woord do lle ij v e r klinkt hier, met het oog op
hetgeen, waar Fineas tegen opkwam, als vrij zonderling. — 104. ' t B o rdeel had met zijn speer doorregen: 't bordeel schijnt hier figuurlijk te staan voor „de ontuchtigen," wat zou kunnen verdedigd worden,
indien Vondel bijv. had geschreven: 't bordeel g e d o o d; omdat do ode n
een woord van meer algemeene strekking is, en men dan b or d e e 1 kan
opvatten voor „de personen, die zich daar binnen bevinden ;" doch hier,
waar van een do orr ij g e n met e en speer gesproken wordt, en men
evengoed een speer door een woning als door een paar menschenlichamen
steken kan, is het onmogelijk, dat de lezer, voor zooverre die met de
Bijbelsche geschiedenis niet bekend is, kan raden, wat de dichter hier
eigenlijk meent. — 117. A fgo d s diens t i g: wel 't zelfde als „afgodisch,"
doch even zuiver van vorm als gods di e n s t i g.
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En 't heilloos beeld in Kanadns gewesten;
Het aardrijk ook met bloed, van tijd tot tijd,
Besmet, daar zij met menschen heuvels mesten.
Het aardrijk wordt door hunne Afgoderij
Met moord bevlekt. Zij offren, en boeleeren
Met valsche gain, en boelen aan hun zij,
Daar zij genood den offerdisch stoffeeren.
Gods toren blaakt hierover, gansch ontsteld ;
Hij plaagt Zijn yolk, en gruwt voor hunne stappen,
En levert ze aan hun vloeken, en 't geweld
Der onbesneén, die hen, als slaven, trappen.
De vijanden verdrukken hen; elk zucht,
En laat het hoofd in 's haters banden hangen;
Nog redt ze God bijwijlen, zonder vrucht.
Zij tergen Hem door hun verkeerde gangen.
Zij voelen in hun boosheid 's hemels hand.
Hij hoort hun Bede in 't nijpen van het lijden,
Gedenkt met rouwe aan 't oude wetverband,
En redt ze, vol genade, in kwade tijden.
Hij neemt ze reis op reis in d'armen van
Zijn gunste en hoede, in 't aanzien van den vijand,
Die hen vervoerde, en klaarlijk merken kan,
Hoe d'almacht waakt tot 's onderdrukten bijstand.
0, vader van uw kindren, lieve Heer !
Verlos ons uit den klauw der vreemdelingen,
Opdat, Uw naam geheiligd meer en meer,
Wij Uwen lof met vollen zegen zingen !
Geloofd zij God, de Vorst van Israel,
Eeuw in, eeuw uit ! Och, of de stammen kwamen,
En loofden Hem met zang en snarenspel,
Uit eenen mond en harte en ziele t'zamen !

DE CVI. HARPZANG.
Confitemini Domino.
Erheft den Heer, en draaft op Zijnen lof,
Die uit den aard, zoo gaafrijk en weldadig,
Van weldoen vloeit, en zegent asch en stof,
Eeuw in, eeuw uit, barmhartig en genadig.

V

147. V e r v o e r d e: hen in gevangenschap voerde. — Ook deze Harpzang
is goed berijmd, en, door de afwisseling van den staanden met den slependen regel, meer lyrisch dan de naastvorige. — De CVI. Harpzang. 1-4. De
aanhef van dezen Harpzang is wederom, evenals in 't oorspr., aan dien van
den vorigen gelijk.
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Laat alien, die van God zijn vrijgekocht,
Om prijs gelost uit 's vijands klauwe en banden,
En weer bijeen in 't vaderland gebrocht,
Hem loven met hunne opgeheven handen;
Die, wijd verstrooid, gevangen zaten, daar
10
De zon verrijst, of daalt beneen de kimmen,
Of daar den Kreeft de hitte valt te zwaar,
Of daar in 't sneeuw de Noordsche beren grimmen.
Zij zworven in woestijne om, afgepijnd
Op dorre heide, en vonden stad noch muren,
15
Om neer te slaan, daar 't hart van flauwte kwijnt,
En nauwlijks dorst en honger kan verduren.
Zij klaagden God met tranen hunnen nood
En droefheid, daar zij ramp en kommer leden;
Hij hoort hun klachte, en geeft zich eindlijk bloot,
20
En redt en helpt ze uit al hun zwarigheden.
Hij voerde hen, langs eene korter baan,
Naar eene stad, om veilig daar te wonen ;
Dat geeft hun stof Zijn goedheid stadig aan
En wonderen bij elk met lof te kronen;
25
Want Hij verzaadt den uitgevasten buik,
Verzaadt en voedt de hongerige magen,
Ontboeit ze, die, versteken van 't gebruik
Der zonne, haar in geenen kerker zagen.
Hij rukt hen uit de schaduw van den dood,
Die, naakt en arm, geketend en gebonden,
30
Gods wet en raad verbitterden te snood,
En tergden reis op reis door schalke vonden.
Uit dezen poel is hunne straf gevloeid,
En zwarigheid, daar God de trotsche harten
In 't veld verneerd, door 's vijands handen boeit,
35
En hulpeloos vervoert in druk en smarten.
Zij klaagden God met tranen hunnen nood
En droefheid, daar zij ramp en kommer leden;
Hij hoort hun klachte, en geeft zich eindlijk bloot,
40En redt en helpt ze uit al hun zwarigheden.
Hij komt ze van 's doods schaduwen ontslaan,
En breekt hun boei, daar zij geketend wonen.
Dat geeft hun stof Zijn goedheid stadig aan
En wonderen bij elk met lof te kronen.
Hij brijzelde de poorten van metaal,
45
5

is. Om neer te siaan: lees : om „z i c h neer te slaan ;" men zou anders
allicht kunnen denken, dat het de stad of de mur en waren, die nedergeslagen moesten worden. — 19. En g e eft zich eindl ij k bloot: en
openbaart zich aan hen ; geeft aan hunne klachten gehoor.
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En staal en slot, en brak alle ijzren boomen,
Ontving ze op weg uit hun verdiende kwaal
En straf, daar zij door eigen schuld toe komen.
Geen spijs noch drank kon langer over 't hart.
Zij walgden van de spijs, hun aangeboden,
50
En lagen voor de poort des doods, benard
Van angst en schrik, geperst van duizend dooden.
Zij klaagden God met tranen hunnen nood
En droefheid, daar zij ramp en kommer leden;
Hij hoort hun klachte, en geeft zich eindlijk bloot,
55
En redt en helpt ze uit al hun zwarigheden.
Hij zond en bood Zijn heelzaam woord hun aan,
Dat hen genas en 't leven kon verschoonen.
Dit geeft hun stof Zijn goedheid stadig aan
En wonderen bij elk met lof te kronen.
6o
Men offre vrij een offer, rijk van lof,
Trompette vrij Zijn werken met verblijden.
De zeeman, die de zee bevaart, heeft stof
Te worstelen, en met de vloen te strijden.
Hij ziet Gods macht en wondren in de vloen;
65
Spreekt God een woord, men ziet den storm bedaren,
En golven, die tot aan den hemel woen.
De zeeman vaart ten hemel met de baren;
Dan zinkt hij in den afgrond uit de lucht.
Zijn hart bezwijkt, van angst en schrik gedreven.
70
Hij suft, gelijk een dronkaard, die beducht
De beenen voelt in 't struiklen hem begeven.
Hij suft en dut, gelijk een dronken hoofd,
Dat ommeloopt. Nu legt de stuurkunst achter.
Zij schijnen al van hun verstand beroofd,
75
Nu past het stuur op stuurman, noch op wachter.
Zij klaagden God met tranen hunnen nood
En droefheid, daar zij ramp en kommer leden;
Hij hoort hun klachte, en geeft zich eindlijk bloot,
89En redt en helpt ze uit al hun zwarigheden.
Gods macht verkeert het holle water haast
In stilte, en streelt en kemt de golven effen,
Die zwijgen, als de wind niet langer blaast,
47, 48. Ontving ze op weg uit hun verdiende kwaal en straf:
niet zeer duidelijk. De Vulgata heeft: suscepit eos de via iniquitatis
eorum; de St.-B.: „de zotten warden om den weg harer overtredingen....
geplaagd." — 66. Men ziet den storm bedaren: in dien zin vat Vondel
het stetit spirit us pro c ell a c der Vulgata op. In den St-B. leest men:
„Zoo doet Hij eenen storm-wind opstaan," wat in harmonie klinkt met hetgeen volgt; en van het be d a r en van dien wind wordt eerst later gesproken.
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En dorven zich niet roeren, noch verheffen.
Het bootsvolk lacht; het buldren is vergaan.
Men vindt de reede en haven, die hen loonen.
Dit geeft hun stof Gods goedheid stadig aan
En wonderen bij elk met lof te kronen.
Dat yolk bij yolk, in 't heiligdom vergaard,
90 De Godheid vrij verheffen en onthalen,
En d'oudsten uit hun stoelen hemelwaart
God loven, in het midden der koralen.
Hij dempt den stroom, en 't land legt ongebouwd,
Of tapt dien af, en laat den grond versmachten.
Zijn vloek bezaait de vruchtbre klei met zout,
95
Een straf des yolks, die Zijnen dienst verachten.
Het dor gewest verrijkt Hij met een vliet;
De barre hei bevochtigt Hij met beken.
Nooddruftigen zet Hij in dit gebied,
100 Die bouwen kloek een stad in deze streken.
Zij ploegen en bezaaien hier het land.
Zij planten wijn en winnen schoone vruchten.
Gods zegen vloeit hun toe uit Zijne hand.
Hun vee wast aan in die gezonde luchten.
105
Wanneer Zijn hand de landen plaagt en treft,
Dan minderen de zielen door die plagen,
Door smert en pijn; waar 't jammer zich verheft,
Moet elk zijn deel, dat hem te beurt valt, dragen.
Bijwijlen giet Hij een versmaadheid uit
I10 Op Oversten en ambtenaars en Grooten,
Die dwalen, op het spoor van 't hoog besluit,
Van 't rechte pad, en worden uitgestooten.
De nooddruft redt Hij uit hare arremoë,
Bevrijdt ze, en slaat haar, als een herder, gade,
115
En ziet op huis en huisgezinnen toe,
Als op Zijn kudde en schaapskooi, uit genade.
Godvruchtigen zien Gods voorzienigheid,
En loven Hem met vreugd naar 's hemels toppen.
De boozen staan beschaamd voor 't wijs beleid
120 Des hemels, dat hun weet den mond te stoppen.
Wie is zoo wijs en vroed, dat hij beseft
Der dingen beurte, en 't eind van kwaftn en goeden,
Hoe Gods gena rechtvaardigen verheft?
Wie kan dit klaar bespieglen en bevroeden?
85

122. 't Eind van kwa An en go e den: dit kan beteekenen: „het doel
van het kwade en het goede;" maar ook: „hoe 't met goeden en kwaden
afloopt." Ook deze Harpzang is keurig van stijl en uitdrukkingen.
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DE CVII. HARPZANG.
Paratum cor meum.
Et ga naar Gods behagen,
Het ga met mij zoo God wil; mijn gemoed
Getroost zich dat te dragen;
Mijn hart getroost zich weelde en tegenspoed.
Ik zal U eere zingen,
En spelen op mijn harp een blijde wijs.
Mijn geest, 't is tijd te springen
Uit uwen slaap, uit lust tot 's hemels prijs.
Mijn luit, 't is tijd te springen
Uit uwen slaap. 'k Wil opstaan 's morgens vroeg,
En God ter eere zingen,
En spelen, waar het aardrijk menschen droeg;
Want Zijn gend, vol klaarheid,
Bereikt de lucht; al wat Zijn mond belooft,
Zijn toegezeide waarheid,
Doordringt het zwerk en wolken met haar hoofd.
Nu zweef, o God ! naar boven,
Ten hemel, op de veders van Uw lof.
Uwe eer en prijs sta boven,
Waar menschen hier op d'aarde treen in 't stof.
Uw rechte hand behoede
Mij in den strijd, opdat ik, die Gij mint,
Beschutte met mijn roede.
Verhoor mijn bee, gelijk een vader 't kind.
De Godheid profeteerde
Door mijnen mond, gewijd tot haar Profeet;
Ik zal, wat vloek mij deerde,
Den stoel des Rijks bezitten, zonder leed.
'k Zal Sichems groene beemden
Verdeelen, en uitmeten dal en grond,
Die Jakob kocht van vreemden,
En daar zijn tent vanouds gespannen stond.
De landen van Manasse
En Galaad en Efralm zijn mijn;
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12. Waar het aardrijk menschen droeg voor „onder de volkeren;"
doch er had d r a a g t en geen d r o e g moeten staan. Men gaat niet zingen
in een land, dat de inwoners verlaten hebben. — 14. B e r e i k t de 1 u c h t:
neen: „stijgt ho o g e r dan de hemelen," sup er coelos, als de Vulgata
zegt. Dit b e r eik en van d e 1 u c ht is een even ongelukkige voorstelling
als in de volgende regels die van de w a a r h e i d, die (den menschen) t o egezeld, haar hoofd (dus „van boven naar beneden tot de menschen") door
't zwerk dringt. — 25-36. Vergelijk den LIX. Harpzang vs. 55 tot aan 't slot.
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Wat dapper held ook wasse
In Efraim, uit Jozefs stamme en lijn ;
En Juda, die ten Rijke
Geboren is, en Moab, als een vat
Vol vleesch, dat zijns gelijke
Niet kent, mijn hoop en toeverlaat geschat.
'k Zal d'Idumeën bekrijgen,
En draven op den bodem, als hun Heer.
De vreemdeling zal zwijgen
En buigen voor mijn schepter en geweer.
Wie voert me naar die streken,
Ontsluit me daar de sterke poort van 't hof?
Wie zal, op 't oorlogsteeken,
Mij voeren door het Idumeesche stof?
Zult Gij, o God ! niet strekken
Ons Leidsman, die uit gramschap ons verstiet ?
Zal ons Uw macht niet dekken,
De leidsman, die ons hulp en bijstand biedt?
0 noodhulp ! help de droeven ;
Want menschentroost is krank in droeven staat.
Uwe almacht schroeft de schroeven
Van 't hart, verdelgt de boosheid, die ons haat.
DE CVIII. HARPZANG.
Deus, laudem meam ne tacueris.

5

TO

N U zwijg niet meer, o God ! ik legge in lij;
Nu spreek eens voor mijne eere !
De schalke spalkt den mond op tegens mij;
't Is tijd, dat ik mij were.
De lastermond braakt logens en bedrog.
Bedriegelijke tongen
Schoffeeren mij, en spuwen giftig spog.
Ik word rondom besprongen.
De hater braakt zijn gal tot mijn verdriet,
En snoode lasterrede.

38, 39. Moab, als een vat vol vie e sc h: hier heeft de Vulgata:
Moab lebes spei meae: de St.-B.: Moab is mijn waschpot. Zeker
heeft, dat bijgevoegde spei meae Vondel gedreven, toen hij Moab bij
een vat vol v r u c ht vergeleek, de uitdrukking van 't oorspr. in een gunstigen zin op te vatten. Het is anders onverklaarbaar hoe hij, zoo bijbelvast,
er toe is kunnen komen, de Moabieten, die natuurlijke vijanden van Gods
yolk, op beide plaatsen voor te stellen als deelgenooten in de zegeningen,
aan de stammen beloofd, terwijl er integendeel telken reize sprake is van de
vernedering, die zij ondergaan. — 55, 56. Schr o eft de schroev en van
't h a r t: ontslaat het hart van benauwdheid. — De CVIII. Harpzang. lo. E n
snoode lasterrede: versta: „en braakt zijn snoode lasterrede."

424

15

20

25

30

35

40

KONING DAVIDS HARPZANGEN.
Ik word bestreen. Men randt mij aan, die niet,
In 't minste niet, misdede,
'k Verdiende elks gunst ; men lastert me met smaad.
Ik bad, dat God hen zegent;
'k Beminde hen, en word van hen gehaat,
Voor goed met kwaad bejegend.
Nu zet in 't Recht een booswicht over hem,
Een vloekgeest aan Uw zijde,
En als hij gaat, veroordeeld door Uw stem,
Zoo ga hij hene en lijde.
Zoo ga hij heen, verwezen en gedoemd.
Zijn bee gedij' ter smette ;
Zijn tijd zij kort. Een ander, waard genoemd,
Zijn Bisdoms stoel bezette.
Zijne afkomst werde een wees, zijn vrouw een weeuw.
Dat al zijn kinders zwerven,
En sukkelen, en prachen eeuw op eeuw,
Gestooten uit hunne erven.
De woeker knaag' zijn vleesch met bits gebit.
Dat vreemdelingen teren
En groeien op zijn zweet en erfbezit,
En vroolijk triomfeeren.
Geen noodhulp sta hem bij in druk en nood,
Noch keer' zich, uit ontfermen,
Aan zijne vrucht en weezen, arm en bloot,
Hoe bitter zij ook kermen.
Dat vrij de moord zijn zoons en erven sla ;
Zijn naam ga uit, en sterve
In 't eerste lid, verdelgd door ongenft,
Die stam en telg bederve.
De wrevel van zijne oudren blijf' gedacht.
Zijn moeders overtreden
Wissch' niemand uit bij 't menschelijk geslacht,
Tot op den dag van heden.

18. Een vloekgeest aan Uw z ij d e : zoowel de Vulgata als de St.-B.
stellen hier met het oorspr. den Satan (den „aanklager, weerpartijder") niet
aan de zijde der rechters, maar aan de rechterhand des beklaagden, waar
ook zijn plaats is. Voor U w behoorde dus Z ij n te staan. — 24. Z ij n B i sdoms s to e l: episc o p a t u m eius staat in de Vulgata. Met dat al zal de
uitdrukking vreemd in de ooren klinken van hem, die niet weet dat B isschop en opzi en er letterlijk 't zelfde beteekenen. 't Gebruik van 't woord
Bisdom is echter niet goed te keuren, omdat het een geijkte beteekenis
verkregen heeft en er een zaak mede bedoeld wordt, die ten tijde van David
niet bekend was. — 27. P r a c h e n: bedelen. — 44. Tot op den dag
van he den: deze regel is alleen een stoplap en dat nog wel een stoplap,
die den Psalmist een bespottelijke ongerijmdheid laat zeggen. De tekst heeft
eenvoudig: de zonde zijner moeder worde niet uitgedelgd: doch

KONING DAVIDS HARPZANGEN.
45

50

55

6o

65

70

75

8o

425

Zij moeten zich misgrijpen tegens God,
Hardnekkig, ongebogen.
Dat hunne faam niet groeie, bloeie, en bott',
Die vreemd zijn van meedoogen;
Want hij verdrukte een arm en weerloos man,
En stak naar 't hart desgenen,
Die 's anders scha wil boeten, waar hij kan,
En boet met statig weenen.
Hij zocht den vloek, die treff' hem! Hij verstiet
Den aangeboden zegen;
Zoo is het recht, dat die hem nimmer niet
Genaderijk bejegen'.
Hij schoot den vloek, gelijk een tabberd, aan,
En sloeg, in zijn verhitten,
Den vloek in 't lijf, als water, die, als traan,
In zijn gebeent' ging zitten.
De vloek bedekk' hem eeuwig, als een kleed,
Gelijk een riem de lenden
En 't lijf omgordt. Dit is 't loon van die zoo heet
Mij in Gods aanschijn schenden,
Mij lastren. Gij, o God! zult in den strijd
Mij ook genadig zegenen,
Uw naam ten prijs; want Gij genadig zijt,
En minzaam in 't bejegenen.
Verlos mij; want ik arrem ben en bloot.
Mijn hart, in 't lijf bezweken,
Vergaat, gelijk een schim, in mijnen nood,
Van hulpe en troost versteken.
Ik ben, gelijk een sprinkhaan, op het veld
Verstooten, en mijn beenen
Bezwijken; al mijn vleesch door 't vasten smelt;
Mijn merreg is verdwenen.
Ik sta, gelijk een schouwspel, elk ten toon.
Zij schudden, daar ze gapen,
Hun hoofd voor mij. Och, Vader! dek Uw zoon
Met Uw gend, zijn wapen;

Vondel, die haar reeds op den d a g van hed en wil uitgedelgd hebben,
maakt van den vloek een heilwensch. — 4_5, 46. F iant contra Dom in um
semper zegt de Vulgata, wat niet zeer duidelijk is en Vondel aanleiding
gegeven heeft hier een paar regels te schrijven, die met hetgeen voorafgaat
of volgt niet schijnen samen te hangen. De bedoeling van 't oorspr. schijnt
te wezen: „Hun ongerechtigheden zullen gedurig God voor oogen staan." —
57-6o. Hier heeft de Vulgata: et induit maledictionem sicut vestimentum et intravit sicut aqua in interiora ejus, et sicut
o le um in ossibus ej u s: de St.-B. blijft hier in den toon van den banvloek doorgaan en zegt: „En hij zij bekleed met den vloek als met een
kleed en die ga," enz.
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Dan zullen zij bekennen, dat Uw hand
Den droeven dus verdadigt,
Zij zullen mij vervloeken in dien stand,
Als Gij mij begenadigt.
Wie mij bevecht, zal eindelijk vergaan,
Uw dienaar zich verblijden.
Wie mij beticht, zal eindlijk schaamrood staan,
Beschaamd aan alle zijden.
Dat zij hun schaamte, als met een dubbel kleed,
Dan pogen to bedekken.
Ik zal Gods lof trompetten wijd en breed,
Mijn galm de scharen wekken;
Want God hield stand aan des verdrukten zij,
Opdat Hij hem beschutte
Voor 's haters vloek en blinde razernij,
En den verzwakten stutte.

DE CIX. HARPZANG.
Dixit Dominus Domino meo.

D

5

TO

E Heer sprak tegens mijnen Heer:

Nu zet U aan Ons' rechte zij
En hooge hand, in top van eer,
Op Uwen erftroon, totdat Wij
Uw vijand treden op den nek,
En hij U eene voetbank strekk'.
Wij zullen Uwen sterken staf,
Den schepter in Uw rechte hand,
Van 't Koninklijke Sion af,
Bekrachtigen van land tot land.
Trek aan, o Held! val aan met kracht,
En tref het hart van 's vijands macht.

Op Uw triomfdag wil de schaar
Der Heiligen, om Uwen troon,
15
In voile staatsie, openbaar
Verschijnen; want Ik U, Mijn Zoon!
Geteeld heb uit Mijn schoot voorheen,
Eer 't licht der morgenstarre scheen.
2. Aan On s' rechte z ij : Vondel laat bier den Heer, naar de wijze der
aardsche Koningen, in 't meerv. van zichzelven spreken. — i6-i8. De Vulgata
heeft bier : ex u t e r o ante luciferum g e n u i t e: wat Vondels overzetting vrijgoed teruggeeft: de tekst luidt in den St.-B. eenigszins verschillend,
t. w. uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uwer
j e u g d z ij n ; wat misschien nauwkeuriger is, maar veel heeft van 't geen
men galimathias triplex noemt.
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De Godheid zwoer een dieren eed,
Een eed, die Hare Majesteit
Niet rouwen zal om lief noch Iced.
Zij sprak : „Gij zult in eeuwigheid
Aartspriester zijn, naar d'orden van
Melchisedech, dien wondren man.
De Heer zal aan Uw rechte zij
U sterken, midden in den strijd,
Om wraak te nemen, telkens Gij
De koningen ter garde smijt,
En, door Zijn gramschap aangepord,
Al wat u aanrandt nederstort.
Een schriklijk oordeel wil voortaan,
Gelijk een onweer, wijd en zijd
En over alle volken gaan.
Men ziet al wat hier tegens wrijt,
Verwoest, geplonderd, afgezet,
En duizenden het hoofd geplet.

Gij zult op weg, o groote Vorst!
U nederbuigen naar de beck
En onklaar water, om den dorst
40Te lesschen in die bange streek,
En hierom 't hoofd, na zucht op zucht,
Met eere steken in de lucht."

DE CX. HARPZANG.
Confitebor tibi, Domine.
'k

5

Al, uit al mijn harte, o goede Vader!
Uwen lof ontvouwen in den Raad
Der vertrouwden, of daar 't yolk te gader
U verheft, en Mozes openslaat.
Groot en overgroot zijn Uwe werken,

25-30. Hier heeft Vondel het eenvoudige D o minus a de x t r i s tuis
confregit in die irae s u a e r e g es al vrij omslachtig en verward teruggegeven. — 27, 28. Er is in deze uitdrukkingen iets, dat aan een „stoei." en
zeker aan een „smijtpartij" doet denken, en dat beneden den verheven
ernst van 't onderwerp schijnt. — 31-36. De Vulgata heeft hier: Judicabi t
in nationibus, implebit ruinas, conquassabit capita in terra
m ult or um; de St.-B.: „hij zal recht doen onder de Heidenen, hij zal 't
vol doode lichamen maken; hij zal verslaan dengene, die 't Hoofd is over
een groot land." — 35. Afg e z e t: beroofd, s p o li a tus, in welken zin het
thans niet meer in deftigen stijl zou te bezigen zijn,
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Uitgelezen door Uw vrijen keur,
Werken, stof om Uwen lof te sterken,
Stof van prijs, de wijde wereld deur.
Gods rechtvaardigheid, nog nooit gescheiden
Van Zijn wondere alvoorzienigheid,
Die het al kan stieren en beleiden,
Blijft als Hij, die elk zijn loon bereidt.
Een gedachtenis heeft Hij gelaten
Van Zijn wonderdaan voor iedereen
Heilmild en genarijk boven maten
Is Hij uit den aard, en anders geen.
Manna schaft Hij Zijn godvruchte scharen,
Eeuwig sterkt Zijn trouw het oud verbond
Zijn grootdadigheden openbaren
Zich aan 't yolk, en spreken uit Zijn mond.
Tot een blijk van Zijn beloofde trouwe,
Zet Hij 't yolk in 't Heidensch erf met kracht,
Opdat elk Zijn heilig recht aanschouwe,
En Zijn waarheid, die haar eed gedacht.
Gods geboden zijn getrouw en grondig,
Op de maat van billijkheid gegrond,
Eeuwig, onveranderbaar, en bondig,
Billijk en waarachtig, als Gods mond.
Hij beloofde 't yolk in slavernijen
Vrij te koopen uit hun vijands hand.
Dit verbond stond vast voor alle tijen,
Dees' belofte, wat bezwijkt, houdt stand.
Heilig en ontzagbaar en vervaarlijk
Is Zijn naam, die vlek en smetten vloekt.
God te vreezen en ontzien, is waarlijk
Wijsheids eerste les voor die ze zoekt.
't Licht der wetenschappen schiet zijn stralen

6. Uitgelezen door Uw vrijen keur: de Vulgata heeft hier:
exquisita in omnes voluntates ejus, wat door Vondel niet recht
begrepen schijnt te zijn, en dan ook voor verschillende opvatting vatbaar
is; de St.-B. heeft: „zij worden gezocht van alien, die er lust in hebben." —
Ia. Blij ft: hier missen wij, wat duidelijkheidshalve niet wel gemist kon
worden: „in der eeuwigheid." — 15. Heilrnild! mild in het schenken van
heil. — 19. Grootdadigheden: evengoed als weldadigheden, en, in
schriftuurtaal, als dit laatste voor „weldaden," evenzoo voor „groote daden"
te wettigen. — 37, 38. Jammer dat deze beide regels niet even duidelijk
zijn als de rest van dezen fraaien, ook om de bijzondere maat merkwaardigen Harpzang. Gelukkig kan Vondel zich hier verschoonen met de bewering,
dat de Vulgata en de St.-B. hier niet veel klaarder zijn. Men oordeele. —
De Vulgata heeft: Initium sapientiae timor Domini. Intellectus
bonus omnibus facientibus eum. De St.-B.: De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Allen, die ze doen, hebben
go e d v e r s tan d. — Maar waar nu of dat e um a dat ze op slaat, met
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In 't bewerken van 't begrepen uit.
Tijd noch eeuw kan 's hemels lof bepalen,
40Daar geen vaak of slaapzucht d'oogen sluit.

DE CXI. HARPZANG.
Beatus vir, qui timet Dominum.
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ZAlig leeft hij, die God vreest t'ontwijden,
Machtig op Zijn wetten past ;
Men zal zien, hoe machtig t'allen tijden
't Heilig zaad op d'aarde wast.
God zal d'afkomst der oprechten zegenen,
Eer en rijkdom op het huis
Des gerechtigen van boven regenen;
Dat verduurt al 't aardsch gedruisch.
Eeuwig zal Zijn goede naam beklijven,
't Hemelsch licht in duisternis
Opgaan voor die vroom en oprecht blijven,
En daar God geheiligd is ;
Want Hij is bermhartig, goed, rechtvaardig ;
Een godvruchtige uit den aard
Is gespraakzaam, buigzaam, en meewaardig,
Helpt en troost elk onbezwaard.
Hij is rijp bedachtzaam in Zijn rede ;
Want Zijn raadslot wankelt niet.
's Vromen naam en faam houdt eeuwig stede,
Ook als tijd en eeuw verschiet.
's Vromen faam ontziet geen lasteringen;
In verdriet en tegenspoed
Rust Zijn hart, gemoedigd voor 't bespringen,
Op Gods toezicht, welgemoed.
's Vromen hart, gegrond door vast betrouwen
Op de Godheid, even pal

andere woorden, wat er te do en valt, daaromtrent blijven wij in de onzekerheid, en wij kunnen het Vondel dus niet ten kwade duiden, zoo hij
er maar wat van maakte. Hij schijnt te willen zeggen: „zij, die hetgeen
zij van de les der wijsheid begrepen bebben, toepassen, worden door de
stralen der wetenschap verlicht." — De CXI. Harpzang. IL V r o o m en
o p r e c h t blijv en: verkeerdelijk valt hier de klemtoon op de eerste, in
plaats van op de tweede lettergreep van o pr e c h t. — 13. Hij: wel te
verstaan, „die vroom en oprecht blijft." — 15. Me e w a a r dig voor meewarig, dat uit m e d e en w a r en samengesteld is en „mededoogend" beteekent. Echter geeft KILIAEN ook m e dwer dig op, 't welk hij door
c omi s, h urn anus vertolkt, doch tevens „verouderd" noemt. — 17. Vertaling van het disponet sermones suos in judicio der Vulgata,
waarvoor de St.-B. heeft: „hij beschikt zijne zaken met recht."
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Stand houdt, totdat God hem laat aanschouwen
's Vijands nederlaag en val.
Gaafrijk zaait Hij, en besteedt Zijn gaven
Aan den armen in den nood.
30
Zijne deugd en weldaad, nooit begraven,
Wordt beloond uit 's hemels schoot.
Eer en macht verdient Hij in dit Leven.
Laat de booswicht, dol van spijt,
Dit begrimmen, daar, van haat gedreven,
35
Hij op Zijne tanden bijt;
Daar Hij kwijnt van haat, en nijd, en boosheid,
En vergaat van ongenucht.
Al de wensch en hoop der goddeloosheid
40Zal verwelken zonder vrucht.
DE CXII. HARPZANG.
Laudate, pueri, Dominum.
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Onge knapen ! valt aan 't loven.
Looft den naam van 's hemels Heer,
Almachts naam zij heerlijk boven
Aan gezet in top van eer,
Nu voortaan en t'allen tijden !
Looft dien naam, van daar het licht
's Morgens komt ter kimme uitrijden,
Tot in 't westen, daar het zwicht
's Avonds, in het nederdalen.
God zit hoog op Zijnen troon,
Boven 't yolk van alle talen,
Boven 's hemels top ten toon,
In Zijn glorierijke glansen.
Waar is ergens Gods gelijk,
Die zich, boven 's hemels transen,
Zette in 't licht van 't eeuwig rijk,
En beneën zich 's hemels ronden
En den aardkloot zinken ziet?
Hij verheft uit diepe gronden
Hulpeloozen, vol verdriet.
Armen rukt Hij uit moerassen,
Zet hen heerlijk in 't gezag
Onder Vorsten, opgewassen

i. Jonge knapen: de Vulgata noemt hen pueri; de St.-B. „knechten." Aan Vondel stonden ongetwijfeld „koorknapen" voor den geest. —
ix. 't Volk van alle talen voor „alle volkeren;" gentes, zegt de
Vulgata.

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

431

Om to heerschen in den dag
Van gebiedende Overheden,
Daar het yolk zich onder boog.
Moeders, lang op 't hart getreden,
Welker borst nooit kind en zoog,
Zegent Hij, na haar verminderen,
Met gezonde vrucht op vrucht,
Met een huis vol schoone kinderen,
's Vaders blijdschap en genucht.

25

30

DE CXIII. HARPZANG.
In exitu Israel de "Egypt°.
Oen Jakob uit Egypte trok,
Het stamhuis vlood voor woeste tirannije,
Werd Juda, vrij van 't heidensch jok,
God toegewijd, en 's hemels heerschappije.
De roode zee zag, heel vervaard,
Hoe 't leger kwam, en week van schrik terugge,
En ons' Jordaan week achterwaart;
Zijn heir trok door de kil been zonder brugge.
De bergen sprongen overal
Van blijdschap op, gelijk de dertle rammen.
De heuvels dansten in hun dal,
Gelijk een kudde en kooi van zatte lammen.
0 zee ! wat of u overkwam,
En gij, Jordaan ! hoe deinst gij ongedwongen?
Gij, bergen ! waarom, als een ram,
Waarom, o rots ! gelijk een lam, gesprongen?
Het is voor God, dat d'aarde springt,
Voor 't aangezicht van Jakobs God en Vader,
Die bronnen uit de steenrots klinkt,
Uit klippen klinkt een versche en springende ader.

T

5

10

15

20

27. Lang op 't har t getr e d e n: lang onvruchtbaar. De uitdrukking is wat sterk, doch eenigermate gewettigd als men bedenkt hoe bij
Gods yolk onvruchtbaarheid als de ergste vernedering voor een vrouw werd
beschouwd. — 29. N a ha a r v e r m i n d e r e n: dit kan beteekenen: „in haar
ouderdom;" doch ook: „na haar vernedering." — Een keurig gedicht in alle
opzichten. — De CXIII. Harpzang. 12. Lamm en: evenals wij elders bij
Vondel goeden, beenen, lieden, voor goederen, beenderen,
lie der en gebruikt vinden, zoo treffen wij hier la mm en voor lamm er en
aan. Het wegwerpen van den uitgang er en moge al geen taalfout zijn,
het strekt niet tot bevordering der duidelijkheid, en het vers wordt er
doorgaans, hier althans, niet sierlijker door. — 15. Als e en ram: het
enkelv. kan er hier niet door. — 17. Dat d'aarde springt: mota est
t er r a, zegt de Vulgata, en de St.-B.: „beeft gij aarde," welk een en ander
een geheel ander beeld levert dan Vondel hier geeft.
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Men schrijf, men schrijf het ons niet toe,
Maar Uwen naam, o God! zij d'eer gegeven
Van Uw gend, nooit troostensmod,
En waarheid, bij haar eed en woord gebleven;
Opdat geen heillooze onbesneen
Braveere en roep': „Waar is hun God daar boven ?"
Maar God daar boven heerscht alleen,
En werkt wat Hem behaagt in 't hof der hoven.
Der onbesneenen goden zijn
Uit zilver, goud en louter erts gegoten,
En kunst van 's menschen hand en schijn.
Hun mond, geen mond, is stom, en blijft gesloten.
Zij hebben oogen, zonder 't licht
t'Aanschouwen. 't Oor kan geene stemmen hooren.
De neus is reukeloos en dicht.
De hand heeft haar gevoelen nooit verloren.
De voeten laten nergens spoor.
De keel kan geen geluid slaan. Dat God schende
Wie hen bootseert; wie, in het koor
Op hen betrouwt, gelijke hun in 't ende!
Maar Jakobs stamhuis hoopt op God,
Zijn hulp en troost en Schutsheer t'allen tijden.
Het huis van Aron eert dit lot,
Zijn hulp en troost en Scherremheer in lijden.
Wie God van harte dient en vreest,
Die hoopt op God, zijn hulp en lijfsbeschermer.
God docht aan ons ook allermeest,
En zegende ons, gelijk een rijk Ontfermer.
Hij zegent Jakobs stamhuis mee,
En Arons huis, gewijd tot Zijne feesten.
Hij zegent ze allen, die gedwee
Hem dienen, van den minsten tot den meesten.
De Godheid zegene u nog meer,
En al uw huis en kroost en jonge knapen!
Ontvangt den zegen van den Heer,
Die hemel, aarde en water heeft geschapen.
Der heemlen hemel is Gods hof;
Hij gaf den mensch het aardrijk to bewaren.

20, 2 1 . Hier loopt bij Vondel, als in de Vulgata, de Psalm door, en begint
in den St.-B. de CXVde. — 36. De hand heeft haar gevoelen nooit
v erlor en: vrij onduidelijk, en niet teruggevende wat in den tekst staat,
dat namel. zij „handen hebben, maar er niet mede tasten kunnen." —
37 . De voeten laten nergens spoor: onjuist; het oorspr. zegt, dat
zij voeten hebben, maar niet wandelen. — 54. J o n g e k n a p e n: wederom,
als in vs. i van den vorigen Harpzang, voor 't p u e r o s der Vulgata. De
St.-B. heeft : kinderen.
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Geen doodshoofd looft Hem in het stof,
Geen geesten, die ter helle zijn gevaren;
Maar wij, zoo lang wij in de lucht
Nog leven en den vrijen adem halen,
Vereeren God de dankbre vrucht
Van Zijnen prijs, zoo lang het licht zal stralen.

6o

DE CXIV. HARPZANG.
Dilexi, quoniam exaudiet.
K wil den Heer beminnen,
Dewijl Hij mijn gebed
Verhoort, van 's hemels tinnen,
En met Zijne ooren let
Op mijn gekerm en klagen,
En luistert naar mijn stem ;
'k Wil, aangevochten, Hem
Aanroepen al mijn dagen.

1

5

De Dood had mij met strikken
Rondom wel nauw bezet,
En 's Afgronds list, vol schrikken,
Gevangen in haar net.
Ik riep in ongelukken
En nood : „o God! ik kniel
Voor U; verlos mijn ziel
Uit angsten, die mij drukken."
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De Godheid is meewaardig,
Verhoort het klachtig hart;
Gelijk ze straft rechtvaardig,
Verlicht ze 's droeven smart.
Wie kleen is en ootmoedig,
Beschut zij in 't gemeen.
Ik hiel me laag en kleen,
En God verlost me spoedig.
Nu rust, mijn ziel 1 in vrede;
De Heer heeft u bevrijd.

25

59. Geen doodshoofd lo oft: dit klinkt zeer wanluidend, en bovendien spreekt de tekst niet van een doodshoofd, maar van een doode. —
6o. Ter helle: naar de Vulgata, die in infernum heeft; de St.-B.: „in
de stilte," d. i. : „in 't graf." — De CXIV. Harpzang. 12. Gevangen:
lees: „mij gevangen." — 17. Meewaardig: zie CXI. Harpz. vs. 15. —
23. Ik hiel me laag en kleen: ik verootmoedigde mij. De Vulgata
heeft hier humiliatus sum; de St.-B.: „ik was uitgeteerd."
VONDEL VII.

28
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Hij rukte u, op uw bede,
Uit 's Doods gevaar en strijd.
Hij koomt uw tranen vagen,
Die u in 't slibbren hiel;
'k Wil Hem met harte en ziel
In 's levens licht behagen.

30

DE CXV. HARPZANG.
Credidi propter quod locutus sum.
K hebbe, uit mijn betrouwen,
Ontdekt met mijnen mond,
Waar 's levens hoop op stond,
Mij slecht en recht gehouwen.
Ik sprak, verrukt van zin :
Al 't menschdom steunt op logen.
Hier steekt niets zekers in.
Wat aardsch is, wordt bewogen.
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Wat zal ik Gode geven ?
Hoe Zijn genoten deugd
Vergelden? 'k Wil met vreugd
Den offerkelk, gedreven
Van ware dankbaarheid,
Aanvaardende, Hem loven,
En voor Zijn Majesteit
Opstijgeren naar boven.
Ik wil den Heer betalen,
Met eene dankbre stem,
Mijne offergaven, Hem
Beloofd in Zijn poortalen
En hutte, voor elks oog.
Der Heilgen dood is waardig
Voor God, die van omhoog
Hun onrecht wreekt rechtvaardig.

32. In 's levens licht: zoolang ik leef. — De CXV. Harpzang. i. De
aanhef van dezen Harpzang komt overeen met dien van vs. Io in den
CXVIden Psalm der Staten-Overzetting, zoodat het getal, 't welk anders
wegens het ineensmelten van Psalm CXIV en CXV verminderd was, nu
weder uitkomt. — 4. Mij sle c h t en recht g e h o uw en: dit drukt kwalijk
het h u m i 1 i a t u s sum der Vulgata uit. — 7, 8. Deze twee regels zijn alleen
aangebracht om 't couplet vol to maken. — 24. Hun onrecht: versta: het
onrecht, hun aangedaan.
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1k ben, o Heer van boven!
Een knecht van Uwen troon,
Uw knecht en dienstmaagds zoon.
Gij braakt, in 't hof der hoven,
Toen ik was afgestreen,
Mijn banden; 'k zal 't belijden,
Uw naam met lof bekleen,
En U dankoffer wijden.
1k wil den Heer betalen,
Met eene dankbre stem,
Mijne offergaven, Hem
Beloofd in Zijn poortalen
En hutte, in 's yolks gezicht
God danken, daar Levijten
Op Sion, Arons plicht
Bekleen in Gods tapijten.
DE CXVI. HARPZANG.
Laudate Dominum, omnes.
Oomt nu herwaart, waar de wolken
Starren dekken; hier is stof.
Koomt nu herwaart, alle volken!
Zingt de Godheid prijs en lof;
Want Gods goedheid, in haar klaarheid,
Over ons stond vast en pal.
Zijn beloofde trouw en waarheid
Duren eeuwen zonder tal.

K
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DE CXVII. HARPZANG.
Conjitemini Domino.
U eens vroolijk God geprezen,
Wiens genade elk is bekend,
4k Wiens genade blijft in wezen
Eeuwig, eeuwig, zonder end.
Zijne goedheid zij geprezen
Van het stamhuis, dat Hem kent,

N
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40. In Gods tap ij t en: in Gods tent, of tabernakel. Zie LXXXII. Harp.
vs. 2I. - De CXVI. Harpzang. I, 2. Waar de wolken starren dekk en: lees: „van waar de wolken" enz., t. w. „uit alle landen."
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Wiens genade blijft in wezen
Eeuwig, eeuwig, zonder end.
Dat Zijn goedheid zij geprezen
JO
Van Aaron en zijn tent !
Zijn genade blijft in wezen
Eeuwig, eeuwig, zonder end.
Dat God loven, die Hem vreezen
En Zijn vreeslijk dreigement,
15
Wiens genade blijft in wezen
Eeuwig, eeuwig, zonder end.
Ik begon, in mijn bedroeven,
God te klagen mijne smart;
Hij verhoort me, en schroeft de schroeven
20
Los van mijn benepen hart.
God, mijn noodhulp, is mijn Vader;
'k Vrees geen menschen, zwak en krank.
God, mijn noodhulp, treedt me nader;
'k Zie mijn haters onder dwank.
25
Beter is 't, op God te hopen
En zijn vaste toeverlaat,
Dan in nood om hulp te loopen
Bij den mensch, die haast vergaat.
Beter is 't, op God te hopen,
30
Die den vromen koomt te baat,
Dan naar Vorsten toe te loopen,
Wankelbaar in raad en daad.
Toen de heidens op mij drongen,
Mij bezetten van alszins,
Heb ik ze in Gods naam besprongen,
35
Mij gewroken hier en ginds.
Heele heiren mij belagen,
En belegerden in 't rond ;
'k Heb hun in Gods naam verslagen,
40En verdelgd tot in den grond.
Zij omringden mij, als zwarmen,
Staken mij als stoppels aan ;
'k Heb ze in Gods naam met mijne armen
Uitgerooid en gansch verdaan.
'k Werd gestooten, raakte aan 't vallen;
45
Maar Gods almacht hiel me vast.
God, de sterkste boven alien,
Zij geloofd, die mij ontlast.
1 9, 20. Vergelijk CVII. Harps'. vs. 57, 58. — 41. Z warm en: zwermen
als van bijen. — 42. Staken mij als stoppels aan: verkeerd; het is
niet de spreker, die aangestoken werd, het waren zijn aanvallers, die wegbrandden. -- 45. R a ak t e aan 't v all en: was op het punt te vallen.
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Op Gods bijstand, zoo meewaardig,
Danste en juichte, zong en sprong
't Huis, dat vroom is en rechtvaardig;
Al wat vroom is, sprong en zong.
God verlost me met Zijne ermen,
God verlost me door Zijn macht ;
's Hemels armen mij beschermen,
's Hemels arm betoont Zijn kracht.
'k Vrees noch dood, noch geene sterken.
'k Zie mijn leven buiten leed,
'k Wil nu 's hemels wonderwerken
Gaan ontvouwen, wijd en breed.
d'Oppermacht won mij beproeven,
Wog mij straffen om mijn schuld,
Doch ter dood toe niet bedroeven,
Noch matteeren mijn geduld.
Sluit nu op de poort van 't leven
Der rechtvaardigen voor mij,
Dat ik inga, en, gedreven
Van Gods lof, Zijn eer belij !
Dit 's de hooge poort des Heeren ;
Wie gerechtig is en vroom,
Gaat hier binnen triomfeeren,
Vrij van zorge en schrik en schroom.
Heer ! ik zal Uw naam verheffen ;
Want Gij hoorde mijn gebed.
Als mij harde slagen treffen,
Hebt Ge mij in flood gered.
Zie, de steen, van 's bouwers orden,
Dus verworpen, als onnut,
Is de hoeksteen zelf geworden,
Die 't gebouw voor eeuwig stut.
Dat 's het hoog beleid bijzonder
Van den grooten God omhoog,
Die dat onbegrijpbaar wonder
Uitgevoerd heeft voor ons oog.
Dit 's de dag, de feest des Heeren :
Laat ons juichen op dit feest !
Help, o Heer ! mijn zaak verweren,

49. Me e w a a r dig: meermalen ontmoeten wij bij Vondel een ongewoon
woord herhaaldelijk kort op elkander gebezigd, om later weer verworpen
to worden. Zoo is 't gelegen met dit m e e w a a r di g, 't welk wij nu voor
de derde reize in kort op elkander volgende Psalmen aantreffen; doch 't
welk Vondel, in later werken, zooverre ik weet, niet weder gebruikte. —
51. 't Huis, dat vroom is en rechtvaardig: de tente der rechtvaardigen. — 64. Matte e r en: basterdwoord voor „afmatten".
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Help ze zeegnen door Uw Geest.
Op! rijst op, rijst op! bejegent,
Juicht den Heiland te gemoet!
Hij zij rijk van God gezegend,
Die in Gods naam herwaart spoedt!
Zegen vloeie op Gods getrouwen
Uit des Heeren heiligdom.
Hij verlichte ons, dat we aanschouwen
Zijn bermhartigheid alom.
Wijd den feestdag in met galmen;
Al het vollek dring' bijeen!
Siert altaar en poort met palmen,
Helpt met loof 't altaar bekleen!
God, mijn God! 'k zal U belijden.
God, mijn God! 'k verhef Uwe eer;
Ik onthaal U met verblijden;
Gij verhoort en hoedt me, o Heer!
Nu eens vroolijk God geprezen,
Wiens genade elk is bekend,
Wiens genade blijft in wezen
Eeuwig, eeuwig, zonder end.
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DE CXVIII. HARPZANG.
Beati immaculati in via.
ALEPH.
Elzalig is de man, die onbesmet
Terwijl hij leeft de baan houdt van Gods wet;
Welzalig is de man, wiens rein gewisse
God zoekt, zich houdt aan Zijn getuigenisse;
Want al wie slimme en kromme gangen gaan,
Verdwalen blind van God en Zijne baan.
Gij hebt, o God! belast aan Uw vertrouwden,
Uw wetgebotin te volgen en te houden.
Och, of ik al mijn treden zetten mocht,
Om Uw gerecht te volgen wel bedocht!
Indien ik 't oog wel nauw sloeg op Uwe orden
En regels, 'k zou dan nimmer schaamrood worden.

W

5

JO

97-10o. Hier heeft de St.-B. : „Bindt 't feest (offer) met touwen, tot aan
de hoornen des altaars," doch de Vulgata, door Vondel gevolgd : Const ituite diem solemnem in condensis, usque ad cornu attaris. —
De CXVIII. Harpzang. i i. Orden voor „verordening, gebod," wat men
thans order noemt. HUYDECOPER, Pr. II, blz. 349 volgg., acht de spelling
or den zuiverder dan die van o r d e.
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Ik loof U, uit een oprecht hart bekeerd,
Dat ik Uw Recht en uitspraak heb geleerd,
En wil dit Recht bewaren zonder vlekken.
Gij zult Uw hand niet eeuwig van mij trekken.
BETH.
Hoe hoedt de jeugd zich allerbest, o God!
Voor 't glibberen? Zij lette op Uw gebod!
Zoo zocht ik U van harte te gelijken.
Och, laat me niet van Uw geboden wijken!
'k Besloot Uw woord en wil in 't hart gevat,
Om niet voor U te treen van 't rechte pad.
Och! leer me toch hoe Gij den mensch rechtvaardigt:
Die zegen vloeit op hem, dien Gij 't gewaardigt.
Mijn lippen staan niet stil, en zien alleen
U naar den mond, als zij Uw wil verbreen.
'k Heb lust om Uw getuigenis te vatten;
Uw spoor behaagt mij boven alle schatten.
Ik oefen me in gedurig overleg
Van Uw geboon, en merke op Uwen weg.
Het lust me Uw Recht aandachtig of te meten,
En nimmermeer Uw woorden te vergeten.

GIMEL.
Herstel Uw knecht zijn kracht! Verwek zijn ziel,
Dat zij Uw woord bewaar', zoo ze ergens viel.
Schuif misverstand van mijn gezicht bijzonder,
35
Dat ik Uw wet bespiegele in haar wonder.
Ik ben op d'aarde een vreemdling vol verdriet;
Onttrek me 't licht van Uw bevelen niet!
Mijn ziel heeft lust zichzelve t'allen tijden
40Met een begeerte aan Uw geboon te wijden.
Gij straft den trotsche. Al wie Uw woord niet zoekt,
En afwijkt van Uw wetten, is vervloekt.
Ontsla mij van den smaad der reukeloozen;
Want ik hebbe Uw getuigenis verkozen.
Der Vorsten Raad verlasterde Uwen knecht;
45
Noch liet hij niet zich t'oefnen in Uw Recht:
Hij overwoog de tuigen van Uw bladen,
En zocht zich met Uw wetten te beraden.
13-16. Hier schijnt Vondel de woorden van den Psalmist door een kleine
en aandoenlijke bijvoeging op zichzelven en zijn eigen bekeering toe te
passen. — 14. D a t voor „aan hetwelk (namel. 't oprecht hart)." —
33. Herstel Uw knecht z ij n k r a c h t: dit kan beteekenen: „herstel de
kracht van Uw knecht ;" doch ook : „herstel de kracht aan (bij) Uw knecht." —
35. B ij z o n d e r: „inzonderheid," als wij nu zouden zeggen. — 40. M e t
een be g e e r t e: met dezelfde bei,,eerte.
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DALETH.
Mijn hart hing nog aan aarde en stof gehecht;
Herschep me naar Uw woord en 't hemelsch Recht !
Ik klaagde U mijn vergrijp ; Gij hoort mij klagen.
Ontvouw me Uw Recht, en leer me Uw oog behagen.
Berecht me van Uw Recht en rechte baan,
En oefen me, om Uw wondren to verstaan.
Mijn ziel geraakt in slaap van moeilijkheden.
Bevestig me in Uw lesse en wijze zeden,
Opdat ik 't pad van onrecht schuwen mag,
Door Uw genade U natreen uit ontzag.
'k Heb waarheids baan voorzichtig uitgekoren,
Uw rechten nooif uit mijn gezicht verloren,
En hing aan Uw getuigenis en raam.
0 Heer ! laat mij, laat mij niet schaamrood staan.
Toen Gij mijn hart ontsloot, en uit kwaamt zetten,
Liep ik voor wind de streek in van Uw wetten.
H E.
Nu schrijf me Uw Recht, gelijk een heilwet, voor :
Ik zal doorgaans dat volgen op Uw spoor;
Verleen me geest, dat ik Uw wet grondeere,
En in mijn hart beware, U diene en eere.
Gelei me toch op 't pad van Uw gebod ;
Dat zocht ik met verlangen, o mijn God !
Beweeg mijn hart tot Uw getuigenissen,
Tot goudzucht niet, die God om 't goud wil missen,
En sluit mijn oog voor wereldsche ijdelheen.
Leer mij de baan des levens weer betreen,
En prent Uw wet in mijn gemoed en zinnen,
Opdat ik U godvruchtig mag beminnen.
Besnoei het kwaad in mij, die ongewis
Nog vrees ; dewijl Uw juk zoo lieflijk is.
'k Heb naar Uw woord en wil alleen verlangen;
Behoe me dan bij 's levens rechte gangen !
V A U.
Uw heilgena bestrale nu mijn hoofd,
Uit Uwen troon, gelijk Gij hebt beloofd,
Dat ik, wiens hoop op U stond onbezweken,
Den mond stopp', die Uw woorden tegenspreken.

64. Deze zeeterm is uit het arsenaal van Vondel, niet uit dat van David. —
77. B esno e i het kwaad in mij: neen: „snoei of neem mijn smaadheid
weg." — 78. D ewijl: in den zin van „want." — 80. B ij 's 1 e v ens r e c h t e
gang en: er wordt noch in 't oorspr. noch in de Vulgata van 's le v ens
rechte gangen, maar van „Gods gerechtigheid" gesproken.
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Sluit toch mijn mond niet toe, die overloopt
Van U, en op Uw Recht en waarheid hoopt.
1k zal Uw wet bewaren, overwegen,
Eeuw in, eeuw uit, gesterkt door Uwen zegen.
Ik weidde breed, en zonder schrik altoos :
Want ik uit liefde Uw woord en wil verkoos.
Ik sprak hiervan voor Koningen en Heeren,
En zwichtte nooit in 't voorstaan en verweren.
Ik nam mijn lust in dees' bespiegeling
Van Uw gebod, dat mij ter harte ging.
Ik Kiel de hand met lust hieraan, in 't werken,
En nam vermaak, op Uw geboon te merken.

ZAIN.
Gedenk, o Heer I Uw dienaar naar Uw woord,
Dat zijne hoop versterkt, als hij dit hoort.
Dit troostte mij, als ik door druk most streven;
I00 Want Uw belofte en trouw hield mij bij 't leven.
De wreevle leefde alom te snood met mij;
Noch week ik van Uw wet niet op zijn zij.
Ik docht hoe Gij van aanbegin den looste
Betoomen kost, dat mij in droefheid troostte.
'k Zag 's boozen staat met mededoogen aan,
105
Die Uwe wet verlaten en versmaan;
Mijn zanglust prees Uw wet en recht en zeden,
Terwij1 ik hier in ballingschap ging treden.
Uw naam stond 's nachts in mijn gemoed geplant;
'k Bewaarde Uw wet, gelijk een dierbaar panel.
I 10
Dit wedervoer mij doorgaans, die Uw wetten
Verkoren had, om nauw hierop te letten.
HETH.
Ik sprak : o Heer ! Gij zijt mijn lot en deel;
Dies ik Uw wet beware, als een juweel.
115 Ik bad voor Uw gezicht uit al mijn harte :
Ontferm U mijns, naar Uw belofte, in smarte !
Ik sloeg mijn pad wel gade, en trad gewis,
En volgde 't spoor van Uw getuigenis.
Ik sta bereid [geen ramp zal mij vervaren],
120 Uw wetten en geboden te bewaren.
De strikken der godloozen op Uw pad
Belaagden mij, die nooit Uw wet vergat.
'k Ontwaakte 's nachts; ik loofde U met Uw knechten,
99. S tr even voor „zich strijdend een weg banen." — 103. Looste:
1 o o s, door KILIAEN als synoniem met „schalk" opgegeven, staat hier in
even ongunstigen zin als dit laatste woord.
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125

En overwoog Uw wetten en Uw Rechten,
Als een genoot van 't heilige geslacht,
Dat op Uw wet en wetgeboden acht.
Al 't aardrijk is gepropt van Uw genade.
Leer mij Uw wet en Rechten vroeg en spade!
TETH.

Gij handelt heel genadig met Uw knecht,
Naar Uw belofte en woord. Och, leer me Uw Recht,
Genade en tucht en wetenschap aanschouwen!
Ik stelde op Uw geboden mijn betrouwen,
'k Verliep me, eer Gij mij strafte, en troft zoo fel;
Hierom beware ik vierig Uw bevel.
135 Goedaardige ! berecht me toch goedaardig
Van Uw gerecht en wetten, zoo rechtvaardig.
De boosheid der hoovaardigen groeit aan;
Dies zoeke ik meer Uw wetten ga te slaan.
Hun hart verhardt, als stremsel, zonder zegen;
140 En ik volharde Uw wetten t'overwegen.
't Was oorbaar, dat Gij mij verneerde in smart,
Opdat ik diep Uw rechten plantte in 't hart.
Heel oorbaar was 't, Uw wet in 't hart te schrijven,
Mij waarder dan veel goude en zilvre schijven.
130

JO D.
Uw hand bootseerde en schiep mij, als ik ben.
Geef mij verstand, dat ik Uw lessen kenn'.
Godvruchtige aard zal 't zien, en zich verblijden,
Dewij1 ik hoopte op Uw gebod in lijden,
Ik wist, o God! hoe vast Uw oordeel gaat.
150 Gij hebt met recht vernederd mijnen staat.
Laat Uw gena mij troosten, dus verschoven;
Gelijk Gij mij goedaardig woudt beloven.
Laat Uw genft mij troosten, dat ik leef',
Die hart en zin Uw wetten overgeef.
1 45

139. Hun hart verhardt, als stremsel, zonder zegen: dit is
vrij onverstaanbaar; de vertaling van den St.-B.: „haar harte is vet als
smeer", ware mede, zonder de verklarende noot, niet te begrijpen; beter
die der Vulgata: coagulatum est sicut lac cor eorum. De bedoeling
is natuurlijk: „hun hart is gevoelloos als gestolde melk of vet." — 143. H e el
o orb a a r: men lette, dat hier een climax gevormd wordt met hetgeen
vs. 141 voorkomt, en legge den nadruk op h e e 1. — 144. V e el goude
en z ilv re s c h ij v en: echt Amsterdamsche uitdrukking. — 147. G o dvruchtige aard voor „al wie godvruchtig van aard is." In de weglating
van het lidw. ligt iets naiefs, en tevens geeft zij aan de uitdrukking een
meer algemeene beteekenis. — 153. D a t voor „opdat."
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155 Verplet den booze, om zijnen snooden handel
Met mij, die stil naar Uwe wetten wandel.
Godvruchtigen, die Uwen wil verstaan,
Bekeeren zich met mij op Uwe baan.
Uw wet en Recht mijn hart van smetten vage ;
160 Zoo sta ik niet beschaamd in straffe en plage.
CAP H.
Mijn geest bezwijkt van ijver voor Uw wet,
Als ik mijn hoop op Uw beloften zet.
Mijn oog bezweek in 't uitzien, na lang treuren.
Ik sprak : wanneer zal mij Uw troost gebeuren ?
Ik ben gelijk een dik berijpte flesch :
165
'k Verworp nochtans geenszins Uw woord en les.
Hoe lange moet die smaad Uw knecht dus kwellen ?
Wanneer zult Gij mijn haters vonnis vellen ?
De booze komt met logentroosten voort
En droomen, die niet stemmen met Uw woord.
170
Uw wetten zijn oprechte en loutre waarheid,
Mijn hater perst me; och, help me in deze naarheid !
Zij maalden mij bijkans tot asch en stof:
Nog scheidde ik niet van 't heilrecht, rijk van lof.
175 Behoa me toch door Uw genade in 't 'even !
Ik zal Uw wet en wil niet wederstreven.
LAMED.
Uw heilig woord en hemelsch raadsbesluit,
Dat duurt omhoog alle eeuwen in en uit.
Uw waarheid bloeit en duurt van stam in ranken.
180 Gij bouwde d'aarde, en nimmer zal ze wanken.
De dag volhardt in d'orde, die Gij stelt.
Het dient U al, en buigt voor Uw geweld.
Had ik me niet gehouden aan Uw leering,
Ik waar' misschien vergaan in mijn verneëring.
'k Wisch nooit Uw Recht en vrijspraak uit mijn ziel ;
185
165. Een dik berijpte flesch: in de Vulgata staat: sicut uter in
pruina; in den St.-B.: als een lederen zak in den rook. Vondel, de
zeden van zijn tijd volgende, laat overal den lederen w ij n z a k door een
flesch vervangen; — maar hier is die vervanging te minder goed te keuren,
omdat men door de vergelijking van iemand, die door verdriet is uitgeteerd, met een verdroogden lederen zak, een zeer goed en duidelijk —
maar, wanneer men hem met een flesch vergelijkt, een geheel onbestaanbaar — beeld bekomt. — 169. Voor t: te voorschijn. — 179. Van s tam in
ranken: 't zelfde als van stam in telge en spruit, dat wij vroeger
hebben aangetroffen, maar zoo sierlijk niet. — 181. Letterlijk naar de Vulgata; de St.-B. heeft hier: „na Uwe ordinantie blijven zij (namel. de hemel
en aarde, al wat Gij geschapen hebt) nog heden staan." — 185. Recht
en vrijspraak: met deze twee woorden vertolkt Vondel het justifica-
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Want 't was Uw Recht, dat mij in 't leven hiel.
&hoe me, ik ben Uw eigen aangeboren,
Die Uwe wet en Rechten heb verkoren.
De booswicht nam mij uit zijn laag gewis ;
Maar 'k zag in nood op Uw getuigenis,
En zag het eind, hoe alle dingen scheiden,
Meteen hoe wijd zich Uw geboOn verbreiden.

ME M.
Hoe hange ik aan Uw wet met zulk een min !
Ik spiegel mij den ganschen dag hierin.
195
Zij leert me kloek met mijnen vijand leven;
Want eeuwig staat ze in mijn gemoed geschreven.
Ik leer hierdoor mijn leeraars over 't hoofd,
En overwege al wat Uw wet belooft.
'k Versta ze meer dan oude en grijze haren,
200 En zocht ze scherp, om eeuwig te bewaren.
1k wachtte mij van slimme gangen nauw,
En onderhiel Uw woord en wil niet flauw.
1k week niet van Uw voorgeschreven Rechten ;
Want Gij die wet gesteld hadt voor Uw knechten.
205
Hoe lieflijk smaakt Uw wet, mij zoo gezond,
Nog zoeter dan de honig in mijn mond;
'k Heb Uw geboon verstaan en aangehangen,
En haatte, o Heer ! verkeerde en slimme gangen.
NUN.
Uw woord verstrekt me een fakkel voor mijn tred,
210
Een helder licht, waar ik mijn voeten zet ;
Dies zwoer ik hoog, en staafde vast bij eeden
De heirbaan van Uw rechten te betreden.
Ik ben alom verneerd, van glans beroofd ;
Verwek mijn ziel, gelijk Uw mond belooft !
215 Volbreng in mij wat ik U heb gezworen,
En leer me 't Recht, bij U met lust verkoren.
tiones der Vulgata; waarvoor de St.-B. „bevelen" heeft. Opmerkelijk is 't,
dat Vondel bijna altijd Re c ht met een hoofdletter schrijft, terwijl hij zulks
niet doet met wet, belofte, woord, les, waarheid, genade,
heilrecht, geboden, enz. — 189. De booswicht nam mij uit zijn
laag gewis: iemand gewis (wij zouden nu zeggen: „sekuur") nemen
is: „met een wis oog op iemand mikken." De uitdrukking is, als jachtterm,
nog gebruikelijk. — 199. 'k Versta ze meer dan oude en grijze har en: deze synekdoche is wat al te kras: het is een bruikbare, ja geijkte
spreekwijze, te zeggen, dat grijze haren jets hebben ondergaan, maar
ze handelende in te voeren klinkt belachelijk. — 201. N a u w: nauwlettend, nauwgezet. — 216. 't Re c h t, bij U met lust v e r k ore n: vertaling
van 't beneplacita der Vulgata.
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Mijn leven is niet zeker in mijn hand.
'k Vergat de wet nooit, die Uw wijsheid plant.
De booze zocht me in strikken t'achterhalen;
220 Nog woude ik van Uw wetten niet verdwalen.
'k Bewaarde Uw wetgetuignis, als mijn erf.
Voor eeuwig, dat mijn vreugd was menigwerf.
Mijn hart zocht staag op Uw geboden t'achten,
Op hoop van loon, beloofd aan Gods geslachten.
SA MECH.
225

Ik haat de rot der ongerechtigheid,
En minne Uw wet uit reden en bescheid.
Gij zijt mijn hulp, mijn toevlucht en betrouwen;
Dies ik mijn hoop wil op Uw woorden bouwen.
Gij, boozen! wijkt van mij, opdat ik kloek
2 30
Gods wetten en geboden onderzoek'.
Bevrij me naar Uw woord, zoo zal ik leven;
Laat mijne hoop mij nimmermeer begeven.
Och! sta me bij, zoo rake ik uit ellend.
'k Zal Uw gerecht bespieglen zonder end.
235 Gij acht ze niet, die van Uw wet aftreden,
Dewijl ze staan op ongerechtigheden.
'k Hiel al 't geslacht der menschen voor besmet;
Dies minde ik slechts den inhoud van Uw wet.
Bedwing mijn lust door vrees; want voor het lezen
240 Van Uw gerecht staat mij Uw straf te vreezen.
H A I N.

245

250

'k Heb recht en vroom gehandeld; lever mij
Niet over aan mijn lastrende partij!
Omhels me uit gunst. Laat trotschen, die verbastren
Van deugden, zich ontzien mijn naam te lastren.
Mijn oog is blind van uitzien naar Uw trouw
En heilrijk recht, dat mij beschutten zou.
Nu handel met Uw knecht naar Uw genade!
Toon hoe ik best mij met Uw recht berade,
Ik ben Uw knecht; verleen me dan verstand,
Opdat ik Uw getuignis in mij plant'.
't Is tijd, o Heer! de boosheen uit te rooien,

226. Bescheid: kennis des onderscheids, onderscheiding, dis tin c t i o. -237. Hier heeft de Vulgata: praevaricantes reputavi omnes peccatores t err a e; de St.-B. daarentegen: „Gij doet alle godloozen der aarde
weg (als)schuim."— 239-24o. Want v o or het lezen van Uw gerecht:
versta: „want eer Gij nog Uw vonnis zult gelezen hebben." — 24 5 -244- We
-derombijnaltkdeVuga.Oohirsvetlngd
St.-B. eenigszins daarvan verschillend.
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Die Uwe wet verminken of verstrooien.
Ik minde Uw last nog meer dan louter goud,
Of als topaas, die hier zijn verf of houdt;
Dies regelde ik mij stip naar alle Uw wetten,
En haatte al wie hunn' treen naar onrecht zetten.
PH E.

Uw wetten zijn to wonderbaar verknocht ;
Dies mijne ziel haar grondig onderzocht.
't Verlichten van Uw woord verlicht mijn zinnen,
260 En geeft verstand die needrigheid beminnen.
Ik opende mijn mond, ontving Uw lucht
In mijn gemoed, dat naar Uw Rechten zucht.
Aanschouw me toch, en wil mij niet verstooten,
Ontmoet me, als een van Uwe wetgenooten !
265
Bestier mijn gang naar Uwe woorden vrij.
Geen onrecht drukk' mij met zijn heerschappij.
Beschut me voor 't vergif der lastertongen,
Dat ik Uw last mag volgen ongedwongen.
Uw aanschijn strale en lichte Uw dienaar toe.
270
Berecht me klaar, dat ik Uw recht bevroe.
Ik schreie met mijne oogen heele beken
Van tranen, als de booze Uw wetten breken.
TSADE.
Gij zijt, o Heer! rechtvaardig, recht en slecht.
Uw oordeel is rechtmatig, regelrecht.
275
Gij toont ons Uw getuignis in de klaarheid
Van 't heilzaam recht, een loutre en zuivre waarheid.
Ik heb gekwijnd, van ijver moede en mat,
Dewij1 hij, die mij haat, Uw wet vergat.
Uw woord is gloed en vier, wiens kracht gebleken
280 Uw dienaars hart in liefde kon ontsteken.
Ik ben veracht, en jong van mijnen tijd
'k Vergeet nochtans Uw Recht niet in mijn strijd.
Uw Recht blijft Recht, alle eeuwen in zijn luister;
Een waarheid, nooit in haar nature duister.
285
Hoewel mij druk en tegenspoed beving,
Nog was Uw wet al mijn bespiegeling.
De billijkheid blijft door Uw wet gesteven.
Verlicht mijn geest, opdat mijn ziel mag leven!
279. Uw woord is gloed en vier: dit is naar de Vulgata, die ignitum est eloquium tuum heeft; de St.-B.: „Uw woord." — 281. Jong
van mijnen tijd: jong van jaren.

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

447

C 0 P H.
Ik riep luidskeels : „Verhoor me toch, o Heer !
290
'k Zal Uw geboon doorgronden meer en meer."
Ik riep : „Beho'd me ! ik zal Uw wijze wetten
Bewaren, en op haren grondslag letten."
Ik riep : „o God ! verwek me vroeg, kom voort !"
Dewijl mijn hoop een trek had naar Uw woord.
295
Ik waakte vroeg, eer 't licht was opgestegen,
Om Uw geboon aandachtig t'overwegen.
Verhoor mijn stem naar Uw bermhartigheid !
Herschep me, als mij Uw mond heeft toegezeid.
Der boozen rot kwam mij met macht bezetten,
300 Maar bleven nooit terugge van Uw wetten.
Gij rust, o God ! van mij niet verre en wijd.
Uw heirbaan is de waarheid t'aller tijd.
'k Zag in 't begin Uw Rechten in met kennis,
Dat ze eeuwig staan gegrondvest, vrij voor schennis.
RES.
Aanschouw mijn druk, en ruk me uit 's vijands net;
Want 'k heb Uw wil nooit uit den zin gezet.
Verlos me, en recht mijn zaak in deze schrikken
Naar Uw belofte, en help mijn hart verkwikken.
Uw heil is wijd te zoeken bij de kwaän,
310
Die, schuw van Recht, in Recht noch reden staan.
Uw gunst is groot ; behoe, door gunst gedreven,
Mij naar Uw woord en wetten bij het leven !
Veel haters mij aanranden te gelijk,
Die om geen druk van Uw getuignis wijk.
315 1k kwijnde, toen zich velen kwalijk droegen,
En Uwe wet uit hunne zinnen sloegen.
Zie neder, want ik minne Uw wet alleen.
Verkwik mijn ziel naar Uw bermhartigheen !
Uw woord komt uit de bron der waarheid spruiten,
320 Geen eeuw noch tijd Uw billijk recht kan stuiten.
305

SCIN.
Toen Vorsten mij vervolgden zonder schuld,
Betoomde Uw woord mijn hart in ongeduld.
289. Luidskeels: beter dan luidke els, als men tegenwoordig schrijft.
't Is een gen. abs. en 't adj. behoort verbogen te worden, evenals in bloo t shoofds, goedsmoeds, enz. — 293. Verwek me vroeg: de St.-B.
heeft hier: Ik ben de schemeringen voorgekomen, en de Vulgata:
praeveni in maturitate, wat ongeveer op 't zelfde neerkomt; maar
Vondel heeft dit pr a e v en i, in plaats van voor de le pers. praet. perf.
voor de 2de imperative genomen. — 310. Hier staat letterlijk het tegendeel
van wat in grondtekst of Vulgata te lezen is, en men zou bijna aan een
verschrijving moeten denken; — doch welke dan? —
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Uw woord zal mij verheugen en verrijken,
Als een, wien 't beurt een grooten buit to strijken.
325
'k Verworpe en hate alle ongerechtigheid,
En min de wet van Uwe Majesteit.
'k Heb zevenmaal des daags Uw naam geprezen,
Om Uw gerecht en wet, zoo uitgelezen.
De minnaar van Uw wet leeft lang in peis,
330 Bevrijdt van schande en oneer, reis op reis.
'k Verwachtte Uw heil met Uwe heilgenooten,
En minde Uwe wet, in mijn gemoed besloten.
Mijn hart bewaarde Uw wetgetuigenis,
Die mij zoo lief en overwaardig is.
335 Ik hiel Uw woord en wetten onbewogen,
En wandelde gestadig voor Uwe oogen.
TAU.
Mijn bede stijge, o God! voor Uwen troon.
Geef mij verstand naar 't woord, mij aangeboon.
Mijn smeeken moet voor U ten hemel varen.
340 Verlos me naar Uw woord uit dit bezwaren.
Als Gij mij leert het Recht van Uw verbond,
Dan vloeit van vreugd een lofzang uit mijn mond.
Mijn tonge zal Uw heilig woord verbreeden;
Want Uw geboon bestaan in Recht en reden.
Dat Uwe hand mij hoede voor altoos,
345
Dewijl ik Uw bevel en wet verkoos.
Ik zocht Uw heil, en ging met ijver dringen
In Uwe wet, met mijn bespiegelingen.
Mijn hart verkwikt, en looft U stadig aan.
Uw oordeel zal mij helpen op Uw baan.
350
Ik liep verdwaald; gelei Uw schaap in nooden,
Uw knecht, die nooit verwaarloosde Uw geboden!
DE

CXIX. HARPZANG.

Ad Dominum cum tribularer.
Ls ik benepen was
Van droefheid, riep ik ras
Om hulp naar God, gestadig,
Die mij uit dien gerusten schoot
Des hemels hoorde, en zoo genadig
Verloste in nood.

A
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Ik riep : „Bevrij me toch
Voor 't onrecht en bedrog
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Der smettelijke monden !"
Wat artsenij, wat heelzaam kruid
Geneest de tong, die d'eer kan wonden,
En 't goed misduidt?
Zij kwetst van verre, juist
Als pijlen, met de vuist
Van eenen reus geschoten.
Zij wondt het hart, waarop zij mikt,
Zoo snel, als bliksem steile sloten
Verbrandt en schrikt.
Och! dat ik langer hier,
Met wilden Arabier
En Ismael, moet wrijten
In Kedar, en in tenten bang
En drukkig al mijn leven slijten.
Wat valt dit lang!
Ik, altijd vreegezind,
Most omgaan onbemind
Met hun, die vrede vloeken;
Sprak ik van peis voor 't algemeen,
Zij troffen mij uit alle hoeken,
En zonder reén.

DE CXX. HARPZANG.
Levavi oeulos meos in.

H

5

'kEf mijne oogen naar de duinen ;
Van omhoog
Koomt mijn noodhulp uit haar kruinen;
Uit Gods boog
Koomt mijn noodhulp van d'Alwaarde,

10-13. Naar aanleiding der Vulgata : quid apponatur t i b i ad linguam
do losam? De St.-B. heeft, omgekeerd : „wat zal ze (de bedriegelijke tong)
u toevoegen?" — 17, i8. Als bliksem steile sloten verbrandt en
schrikt: dat schrikke n, na 't v e r b r and en, levert zeker geen gelukkigen klimax, al neemt men schrikt in de beteekenis van „verplettert."
Zie Kn.. i n v. Maar bovendien, de tekst behelst hier geen gelijkenis en
spreekt van geen „verbrande sloten." De St.-B. antwoordt op de vraag:
„wat zal ze u toevoegen ?" — „scherpe pijlen eens machtigen — gloeiende
jenever-kolen," voor welk laatste de Vulgata heeft cum carbonib us d es o la torii s, en het zijn deze twee woorden, waaruit Vondel heeft meenen
to mogen opmaken, dat hier gedoeld werd op brandstichting. — Wederom
levert deze, zoowel als de drie volgende Harpzangen, een bewijs op van
het gemak, waarmede Vondel met kunstige maten speelde.
29
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Die nooit sliep,
Hemel, lucht, en zee, en aarde
Bouwde en schiep.
Dat is recht : Hij stiere uw treden,
Dat ze niet
Struikelen, Hij hoede uw schreden
In verdriet !
Die u hoedt, blijve om u waken.
d' Oppermacht,
Die voor Jakobs huis en daken
Houdt de wacht,
Zal niet sluimeren, noch slapen ;
God bevrijdt,
God verdadigt u rechtschapen.
Vrees geen strijd !
Zijne hand bedekt u blijde
Op het viak.
Geene zon, bij middagtijde,
Daar geen dak
U beschaduwt, zal u steken;

Geene maan
's Nachts u zien van koti bezweken,
En vergaan.
God behoede u voor gevaren,
Hoede uw ziel !
God wil uwen gang bewaren,
Hoe 't geviel;
't Zij gij ingaat of naar buiten,
Van nu aan,
Tot daar d'eeuwen nimmer stuiten
Op heur baan.
DE CXXI. HARPZANG.
Lai/cans sum in his, quw.

0 wat is 't een vreugd to hooren,
Daar ik bid,
Smeek, en zit
Vast geboeid door Babe's toren ;
9. Dat is r e c h t: dit staat hier voor : „juist zoo !" Ita es t. Van hier of
behelst, naar 't oordeel van ervaren critici, deze Harpzang een zegenwensch. —
24, 25. Daar geen dak u b es c h a duwt: er wordt van geen dak in den
tekst gesproken, en de zin door de bijvoeging verlamd. De Psalmist wil
eenvoudig zeggen, dat God hem, dien hij beschermen wil, vrij zal waren tegen
een „zonnesteek" en tegen den verderfelijken invloed der maan. — De CXXI.
Harpzang. 4. Bab els toren: van dien toren is in den tekst geen sprake,
en waar Vondel hem vandaan heeft, weet ik niet.
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Wetgenooten, op ! welaan,
Laat ons naar Gods tempel gaan!
0 Jeruzalem! ons' voeten
Zullen staan
Onbelaan,
Nadat we onze misdaad boeten,
Op den drempel van Gods huis,
Voor uw Godskoor, vrij van kruis.
0 Jeruzalem 1 uw muren
Worden weer
Tot Gods eer
Opgebouwd om lang te duren,
Tot een stad, het rijksjuweel,
Aller stammen erf en deel.
Jakobs stamhuis, dat lang herwaart
Kwam, verstrooid
En berooid,
Klimt nu vroolijk weder derwaart,
Naar de wet van Israel,
God ten prijze, op Gods bevel;
Want daar staan de rechterstoelen
Daar 't gerecht
Twist beslecht,
En de rijkskrakeelen woelen.
Davids troon, de mond van 't Rijk,
Stelt hier 't ongelijk gelijk.
Wenscht Jeruzalem den vrede,
Overvloed,
Heil en spoed
En den hoogsten zegen mede
Aan een ieder, die haar eert
En bemint, als God begeert.
Vrede, vrede, o uitverkoornen !
Wenschen wij,
Overblij,

28. R ij kskrakeelen: daar worden gewoonlijk krakeelen door verstaan, die o m 't R ij ksbezi t, of „ter gelegenheid daarvan," plaats hebben.
Zoo waren de oorlogen van de Roode en Witte Roos, zoo die der Hoekschen en Kabeljauwschen, enz. r ijkskr akeel en. Doch die worden niet
voor den r e chterstoel uitgemaakt. Vondel schijnt er dus bier, min eigenlijk, mede te verstaan : „k rakeele n, gevoerd binnen het R ij k."
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40Uwe poorten, uwe toornen,
Overvloed en weelde en schat
Aan het hof en Davids stad.
Om mijn broeders en genooten
Wensch ik vree
Deze stee,
Van Gods zegen overgoten.
Om Gods tempel vloei', van nu
Af, Gods rijkdom over u!

45

DE CXXII. HARPZANG.
Ad to levavi oculos meos.
A Lziende, die in de bogen
Des hoogen hemels zit!
Ik heffe van hier mijne oogen
Naar U, mijn eenig wit.
Van U verwacht
Ik, dag en nacht,
Aileen mijn heil en troost en kracht;
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Want evenals dienaars plegen
Te zien naar 's Heeren hand,
De dienstmaagd verwacht den zegen
Van harer vrouwen kant,
Dus oogen wij
Op God, dat Hij
Ons uit gena genadig zij!
Ontferm U, ontferm U over
Ons alien, ieders smaad;
Nog hoont ons de rijke grover
Door trots en overdaad,
En ijdelheid.
Die hem misleidt,
Zoodat zijn tong de deugd miszeit.
DE CXXIII. HARPZANG.
Nisi quia Dominus erat.

N U volge Jakobs huffs mijn toon;
Had God geen hand geboOn,
En ons gehandhaafd uit Zijn troon,
Had God geen hand geboOn,
21. Miszeit: miszeggen is „belasteren," male dicer e. Zie Kit. inv.
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En ons gehandhaafd uit Zijn troon,
Toen ons de menschen overvielen,
Zij hadden levendig,
Ook zonder Gods ontzig,
Verslonden lichamen en zielen ;
Toen hunne gramschap, als een gloed,
Zich tegen ons ontstak,
Zij hadden licht en met gemak
Ons ingeslikt verwoed,
Gelijk een storm en watervloed.
Ons' ziel most door een stroom heenstreven ;
Ons' ziel most door een stroom
Schier zonder grond en boom,
Met groot gevaar van lijf en leven.
Looft God, die ons, ter nood ontwipt,
Niet gaf aan 's haters tand.
Ons' ziel is veilig zijne hand,
Gelijk een musch, ontglipt,
Des jagers net en strik ontslipt,
En wij verlost. Ons' hulp en wapen
Bestaat in Gode alleen,
Die hemel, aarde en zeén,
En al de wereld heeft geschapen.
DE CXXIV. HARPZANG.
Qui conjidunt in Domino.

5

Wile vast en sterk op God betrouwt,
En, als Gods knecht,
Zijn burgerrecht
In Gods Jeruzalem behoudt,
Staat vast en pal, als Sions rots,
d'Oneindigheid des tijds ten trots.
Jeruzalem is om en om
Belegerd van

8. Zonder Gods ontzig: zonder ontzag voor God. — 14. Storm:
hier waarschijnlijk voor „maalstroom," t u r b o. Zie Kil. i n v. — 19, 22, 23. 0 n tw i p t, ontglip t, ontsiip t: een rijm van drie woorden, die alle drie met
o n t beginnen en alle drie nagenoeg hetzelfde beteekenen, is niet aan te
prijzen. — 2-4. Deze regels zijn van Vondels eigen vinding: maar, verre van,
als andere, den zin te verlammen of te verduisteren, zetten zij er gloed en
beteekenis aan bij; hij wil zeggen : „wie, Gode gehoorzaam, zorg draagt,
dat hij zijn recht behoudt om burger te worden in 't eeuwige Jeruzalem."
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Het berggespan;
10 En God, het hoofd van 't Engelsdom,
Legt om Zijn yolk in 't rond gespreid,
Van nu of tot in eeuwigheid.
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Hij laat den schepter van den haat
Noch 's boozen macht
Het vroom geslacht
Niet drukken, zonder toeverlaat,
Opdat het niet tot boosheid sla,
En eindelijk verloren ga.
Bejegen, Heer 1 het oprecht hart
Der vromen zacht.
Wie van zijn wacht
En plicht wijkt, om geleden smart,
Wil God verdelgen met de kwaän.
Gods erfdeel zal in vred bestaan.
DE CXXV. HARPZANG.
In convertendo Dominus captivitatem.

i
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N 't ommezwaaien van d'ellende

Des kerkers, onder onbekende
En wreede en wrevele Chaldeén,
Daar wij een rij van jaren zaten,
En droegen 't juk van die ons haten,
Was 't hoogtijd onder ons Hebre'en.
Elk riep : „Nu lacht vrij, dat het schater
Tot aan d' Eufraat en over 't water,
Dat ons de ketens slepen zag.
Hoe ging de mond van oude en jongen!
Hoe danste blijdschap op de tongen !
Wat was ons dit een blijde dag!
De heiden stak, aan andere oorden,
Met alle volken, die dit hoorden,

9. Het bergg espan: sierlijk, voor: „de keten van bergen, die (Jeruzalem) omspant." — 24. Deze Harpzang is een juweeltje van dictie en
poezie. — De CXXV. Harpzang. I. 2. In 't ommezwaaien van d'ellende
des k e r k e r s: d. i.: „toen de ellende des kerkers voorbij was." — 6. W as
't hoogtijd on der ons He b r e'en: nagenoeg wat de Vulgata zegt: fa c ti
sum u s si cut co ns ol a t i. De St.-B. heeft hier, misschien minder gelukkig: „waren wij gelijk degenen, die droomen." — 7-12. Een echt Vondeliaansch couplet!
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Aldus zijn keel op, ring bij ring:
„Gewis, de Vader der Hebreeuwen
Heeft eindelijk verhoord het schreeuwen
Des zoons, verdrukt van Babels kling.
Hij heeft verheerlijkt dien verkoren,
En eenigen en oudstgeboren."
Zoo deed Hij zeker. Deze deugd
En weldaad heeft hem God geschonken,
Daar hij in d'ijzers lag geklonken.
God zelf is d'oorzaak van zijn vreugd.

30

Hij slake 't overschot der luiden
Met kracht, gelijk de wind van 't zuiden
Den boezem van de beken vult,
Met water oppropt, dat ze stroomen,
En loopen over kant en zoomen.
Aldus ontboei' Hij 's yolks geduld.

35

Keert weer, nu God u 't pad komt banen,
Naar Sion! Schroomt niet zaad van tranen
In d'oude kampen, lang verwoest,
Geduldig op een nieuw te zaaien;
Van 't zaad der tranen zult gij maaien

25

40

455

Een oogst van vreugd, een gouden oegst.

't Valt hard, 't is waar, zoo lang te beien,
Met tranen 't veld te gaan bespreien,
Op hoop van die gezegende uur;
Maar weest getroost, uw wensch te derven;
Gij zult, na 't keeren, uwe gerven
Met winste opleggen in de schuur.
DE CXXVI. HARPZANG.

Nisi Dominus cedificaverit domum.
't S al vergeefs den bouw betracht,
Zoo God het huis niet bouwt;
't Is al vergeefs gewaakt bij nacht,
i5. Ring bij ring: 't woord ring heeft hier dezelfde beteekenis, die geographisch aan 't woord „kreits", c e r c 1 e, wordt gehecht en die nog gebezigd wordt bij de kerkelijke indeeling, als men bijv. zegt: „hij preekt buiten
den ring." — 25. Overschot der luiden voor „hen, die nog gevangen
zitten." — 42. Van vs. 31 of behandelt de dichter zijn onderwerp exegetisch en
op de meest treffende wijze. De twee eindstrophen behelzen een vertroosting en
bemoediging der bedrukten hier op aarde, wier teleurstelling en ramp n a 't
k e e r en rijkelijk vergoed zullen worden. Ook deze Harpzang munt uit door
een echt poetische behandeling, en is aandoenlijk schoon.
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Zoo God de stad niet houdt,
En waakt, en zelf op schildwacht staat.
Wat baat het, dat gij rijst,
In 't krieken van den dageraad ?
Gij, die uw honger spijst
Met kost en nooddruft, al to zuur
Gewonnen, nat bezweet,
I0
Gaat rusten, en verpoost natuur;
Dan rijst, en houdt u reed
Om 't arrebeiden; want Gods troon
Zijn vrienden rust bestelt.
Des lichaams vruchten, 's moeders kroon,
I5
De zonen, die men telt
En rekent onder 't errefpand
Des Heeren, zijn gelijk
De pijlen, van een schuttershand
Gelost, tot heil van 't Rijk.
20
Hoe zegenrijk is zulk een man,
Die zijnen wensch beleeft
Aan manbare afkomst; schoon hem dan
Zijn vijand wederstreeft,
2 5En dagvaardt in het poortgericht;
Hij zwicht niet, want hij wordt
Verdadigd door der zonen plicht,
En niet in Recht verkort.

5

DE CXXVII. HARPZANG.
Beati omnes, qui timent Dominum.
Elzalig is 't geslacht,
Dat God vreest, en gestadig
Op 's Hemels wetspoor acht.
De Godheid zal genadig
U door uw handwerk voen,
Geen rampspoed u bejegenen.
Hij zal met overvloen
Uw werk en handel zegenen.

W

5

6-1 4 . De Vulgata heeft hier: Vanum est vobis ante lucem surgere: surgite postquam sederitis, qui mandacatis panem doloris cum dederit dilectis suis somnum; — de St.-B.: „'t Is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, later opblijft; etet brood der smerten,
't is alzoo, dat Hij 't zijnen beminden (als in) den slaap geeft." — 22, 23. Die
zijnen wensch beleeft Aan manbare afkomst: overeenkomstig de
Vulgata: qui implevit desideriumsuum ex ipsis: maar voor desideriurn suum heeft de St.-B.: „zijne pijlkoker," wat een ander beeld
oplevert.
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Uw huisvrouw zal, gelijk
an vruchtbre wijngaard, bloeien,
Die aan den muur zich rijk
In top spreidt onder 't groeien.
Uw kinders, frisch en schoon,
Staan om uw disch, gesloten
Als eene tafelkroon,
Gelijk olijfbooms loten
Zoo begenadigt God
Godvruchtigen en vromen;
Hij wil, uit Sions slot
En koor, u overstroomen
Met vollen overvloed,
Opdat gij, al uw leven,
Jeruzalem door spoed
En rijkdom ziet verheven.
Dat gij kindskinders meugt
Met lust en vreugd aanschouwen,
En 't stamhuis zien verheugd
In vreë den akker bouwen.

25

DE

CXXVIII, HARPZANG.
Scope exibugnaverunt.

At Jakobs bloed,
Van God behoed,
Nu zegge, als nooit gedwongen:
„Mijns vijands staal
Heeft menigmaal,
Van jongs op, mij besprongen;

D

5

Jo

Hij hiel me straf,
Van kindsbeen af,
En kon me nooit vertreden.
Hij, wreed en stug,

15. Tafelkr oon: tafelkrans. Het werk van Dirk van Rijswijck speelde
hier Vondel voor den geest. — De CXXVIII. Harpzang. 3. Als nooit
g e d w ong en: een rijmlap, en als de meeste rijmlappen, niet dienende tot
bevordering der duidelijkheid: 't is onzeker of de dichter hier Jakobs
blo e d voorstelt to spreken, „als ware het nooit bedwongen geweest," of,
eenvoudig „als onbedwongen, uit vrije borst." — 7. Hij hi el me str a f
voor „hij behandelde mij op straffe, strenge wijze." Hij: is hier: „de
vijand," van wien vs. 4 gesproken is. — io-18. Aldus, naar de Vulgata:
Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores: prolongaverunt

458

KONING DAVIDS HARPZANGEN.
Gebruikt mijn rug
Als 't aanbeeld, om te smeden.
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Hij ging zijn gang
Veel jaren lang.
d'Aartsrechter, mijn betrouwen,
Zal, lang gedaagd,
Eens die mij plaagt
En vloekt het hoofd afhouwen.
Hij wil den Raad,
Die Sion haat,
En niet, ontziet te plagen,
In aller haast
En ijl, verbaasd,
Verstrooid ten velde uitjagen.
Men zie ze ras
Vergaan, als gras
Op 't dak, dat van geen menschen
Noch vee gedrukt,
Eer 't wordt geplukt,
Verdort en moet verslensen.
Als gras op wand
En muur geen hand
Des maaiers kan stoffeeren;
Noch die op 't veld
De gerven telt,
Den schoot vult voor zijn heeren;

iniquitatem swam: Dominus justus concidit cervices peccatorum.
De St.-B. : „P loegers hebben op mijnen rug geploegd; zij hebben hun o o r e n
lang getogen. De Heere, die rechtvaardig is, heeft de touw en der godloozen afgehouwen." — 19. Den R a a d: reeds meermalen is ons gebleken
dat Vondel met het woord ra a d hen aanduidt, „die booze raadslagen
smeden." — 27, 28. Van geen menschen noch vee gedrukt: deze
nadere aanduiding van ' t g r a s staat niet in den tekst, en het beeld wordt
er niet beter door. De Psalmist wil eenvoudig te kennen geven, dat gras,
't welk op 't dak groeit, door de zonnehitte verdort eer men 't uittrekt,
en dus geen nut geeft. Doch 't v er d r u k k e n of „vertreden" door menschen of vee zou 't verdorren niet tegengaan, maar veeleer verhaasten.
Bovendien heeft Vondel zich een Amsterdamsch dak voorgesteld, geen
Oostersch dak, waar wel degelijk menschen op loopen. — 31-36. Lees:
gelijk gras, (dat) op wanden of muren (groeit), de handen van den maaier
niet vult, noch (waarmede hij), die de garven samen bindt, op het veld den
schoot zijns meesters vult.
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Dat niet een woord
Van zegen hoort,
Noch, die voorbij gaan, spreken :
40„God zegene u;
God zeegne u nu,
In Gods naam onbezweken !"

DE CXXIX. HARPZANG.
De profundis clamavi.
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Heer ! om noodhulp riep
Ik U uit 's afgronds diep.
0 Heer ! aanhoor ons schreien,
En luister toch, en let
Met aandacht op 't gebed,
Waardoor wij hulp verbeien.
Wilt Gij ten oordeel gaan
Op 't geen hier werd misdaan,
Wie kan zijn zaak verweren?
Maar Gij verzoent de smet
Door Uw genadewet;
Geen misdaad kan mij deren.
Mijn ziel betrouwde op 't woord
Van God, die mij verhoort;
Mijn ziel beval haar zorgen
Aan God. Al Gods geslacht
Betrouwt zich op Zijn wacht,
Tot 's nachts toe, van den morgen;
Want bij Zijn Majesteit
Vindt elk barmhartigheid,
En rijkdom van genade;
Hij strekt der stammers zoen,
Hij rekent geen misdoen,
En draagt hun schuld en schade.

37. D a t : „het gr a s" names., waar vs. 31 van gesproken is. 't Is een
niet zeer gelukkige synekdoche, waarbij 't gras voor „de maaiers" genomen is. 't Was gebruikelijk dat de voorbijganger aan deze laatsten, als zij
in 't veld bezig waren, een heilwensch toeriep (zie de aant. in den St.-B.),
en nog heden zijn in den mond van Jakobs bloed dergelijke wenschen
zeer gewoon. — De CXXIX. Harfizang. 16-18. Wederom verschilt hier de
Vulgata aanmerkelijk van den St.-B. De eerste heeft : A c us to d i a mat utina usque ad noctem speret Israel in Domino; de laatste: „Mijn
ziele (wacht) op den Heere meer dan de wachters op den morgen. Israel
hope op den Heere."
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DE CXXX. HARPZANG.
Domine, non est exaltatum.

IJn hart is niet vermeten,
Van hoovaardij bezeten;
Geen trotschheid, no6 gestuit,
Ziet mij ten oogen uit.
Mijn wandel was, als dwazen,
Nooit trotsch en opgeblazen,
Noch 'k roemde, al t'onbedocht,
Hetgeen ik niet vermocht.
Heb ik me uit trotschheid, sedert
Mijn boete, niet vernederd,
En, als een kind, gespeend
Van 's moeders borst, verkleend;
Zoo blijf mijn ziel, bezweken
In druk, van U versteken.
Dat Jakobs vroom geslacht
Gods hulp en troost verwacht',
Die, nu en t'allen tijden,
Zijn stammen zal verblijden.

M

5

I0

15

DE CXXXI. HARPZANG.

G
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Memento, Domine, David.

Edenk, o God! aan David, hoe zachtzinnig
Hij, jaren lang vervolgd, zoo fel en vinnig,
Zichzelven, vrij van alle wrake en schuld,
Zoo stil droeg met geduld.
Uit dezen aard heeft hij, zoo lang to voren,
Met eenen eed beloofd, en dier gezworen
Aan Jakobs God, den Heer van 't erfverbond,
En sprak dit met zijn mond:
„De schaduw van mijn huis zal mij niet dekken;
Ik zal op 't bed mijn beenen niet uitstrekken;
Geen vaak beschiet mijn oog, noch 'k val gerust
In slaap, naar mijnen lust;
Tenzij ik eerst geniete, op mijne Bede,
Een rustplaats voor Gods bondkiste, eene stede
Voor Jakobs God, een heerlijk koortapijt,
De Godheid toegewijd.
Wij hebben nog, van mond tot mond, onthouwen
Hoe eer Gods kist in EfraIms landouvven

De CXXX. Harpzang. I I, 12. Hij wil zeggen : heb ik mij niet klein gehouden als een pas gespeend kind.
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Gerust stond, en wij vonden haar voortaan
In bosch en velden staan.
Wij zullen, daar zij rust, met ons Levijten
Opkllinmen, en haar onder Gods tapirzen
Aanbidden, als Gods eigen voetschabel,
Ontslagen van gekwel.
Waak op, o Heer! trek op, na ons verdrieten,
Daar Gij in 't einde Uw rust eens moogt genieten
Op Uwen troon, bevrucht van heiligdom,
Dat lange zworf alom.
Gerechtigheid bekleede Uw Priesterschappen,
Laat Uw gewijde al juichende opwaart stappen.
Keer Uw gezicht, om Davids wil, niet straf
Van Uw Gezalfden af.
De Godheid zwoer het David dus met eeden;
De Godheid zal die nimmer overtreden :
Ik zwere uw bloed, en afkomste, uwen zoon,
Te zetten op uw troon.
Indien uw zoons slechts Mijn verbond bewaren
En wetten, die Ik hun zal openbaren,
Hunne afkomst houdt uw stoel, eeuw in, eeuw uit,
Van stam tot telg en spi uit;
Want d'Oppermacht heeft Sion uitgekoren,
Gekoren tot zijn troon. Hij laat zich hooren:
Dit is en blijft Mijn rustplaats voor altoos,
Dewijl Ik dees verkoos.
Ik zal die weer verrijken met Mijn zegen,
Met weit verzadn, wat arm is en verlegen.
'k Zal Priesters en gewijden heilig kleen.
Zij stappen juichend heen.
Hier zal Mijn macht verheffen Davids horen.
Ik hebbe een licht ontsteken en verkoren
Voor Mijn gezalfde, om voor zijn aangezicht
Te schijnen met zijn licht.
Ik zal alom zijn haters, hoe ze ook razen,
Beschamen en verbijstren en verbazen.
De heiligheid zal bloeien in zijn kroon,
Vol glans en luister schoon.
DE CXXXII. HARPZANG.
Ecce quam bonum, & quam jucundum.
I zie, hoe zoet en lieflijk is 't,
Dat broeders dus eendrachtig
Te zamen wonen, zonder twist!
Dat leven riekt waarachtig
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Gelijk de geur, die 't hart verblijdt,
Wanneer d'Aartspriester wordt gewijd ;
Gelijk de balsem, die op 't hoofd
Van Aron uitgegoten,
Den allereelsten geur verdooft,
En, in zijn baard gevloten,
Omhoog den zoom des kleeds besproeit,
En lieflijk riekt, zoo lang die vloeit.
Zoo koomt de dauw van Hermon neer
Op Sion 's morgens vloeien ;
En om deze eendracht wil de Heer
Des zegens hen besproeien
Met Zijnen zegenrijken geest,
En 't leven, dat geen sterven vreest.

DE CXXXIII. HARPZANG.
Ecce nunc benedicite Dominum.
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Elaan nu, gij, oprechten
En godgewijde knechten 1
Zegt dank den goeden God,
Uw allerhoogste lot ;
Die lust hebt te verkeeren,
Te staan in 't huis des Heeren,
In 't voorhof van Gods huis,
Aandachtig, stil en kuisch.
Nu heft, om Hem te loven,
Uw handen op naar boven
In 't heiligdom, bij nacht,
Gesteld op uwe wacht.
Die hemel schiep en aarde,
En in dien stand bewaarde
Verrijke u uit den schat
Van Sion, Zijne stad I

DE CXXXIV. HARPZANG.
Laudate nomen Domini.

5
-3

G I J, wachters van Gods heiligdom en drempel,
Verheft des hoogsten naam en lof 1
Gij, die den dienst van 't hemelsch hof
Zijt toegewijd, looft God in Zijnen tempel 1
Gij, godgewijden altemaal,
Gesteld in 't heilige poortaal,
Ter eere van den Heer daarboven,
Volhardt getrouw in Hem te loven.
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Zijn goedheid geeft u stof, om aan te vangen,
Te zingen op de schelle faam
Van Zijnen liefelijken naam.
De Godheid koos met hartelijk verlangen
Den vader Jakob, Izaks spruit,
En Jakobs zes paar stammen uit,
Gewettigd door Zijn gunst te zamen
Tot 's hemels wettige erfgenamen.
Wij noon u tot dien lof; want wij bevonden
Hoe groot en heerelijk gewis
Dees' groote God der Goden is,
Ook boven al de goon, die lager stonden.
Deze Almacht werkt al stil,
Beschikt al wat ze wil,
In hemel, aarde, en zee, en baren,
Die hooger dan de wolken varen.
De wolken trekt Hij op, van 't eind der aarde,
Wanneer de hemel snel betrekt,
Het zwerk de starren schichtig dekt,
Dat regenvlaag en donderslagen baarde,
En bliksemen en wederlicht;
Een ieder vierstraal schijnt een schicht.
Hij haalt den wind uit duistre hoeken,
Een schat, te diep om t'onderzoeken.

Hij sloeg rondom den Nijl den eerstgeboren,
En trof al teffens mensch en vee.
Egypte zag, van stee tot steè,
35
Gods wonderdadn en teekens van te voren,
Toen Hij de tulbandkroon en hof
En hofgezin van Faro trof.
Hij trof de volken op de velden,
40En Koningen en dappre helden.
20. Stonden: het voorafgaande be y ond en staat ook wel in imperE ;
maar hier staat het w.w. tegenover i s, en de zin vorderde evenzeer het
praes. D e (valsche) goOn stonden niet alleen v r o e g e r beneden den
waren God, maar, terwijl de Psalmist zingt, st a an zij er n o g. — 23, 24. B aren, die hooger dan de wolken varen: daar spreekt de tekst niet
van; wel van „afgronden" of „diepten," — 31, 32. Zoowel de Vulgata als
de St.-B. zeggen, dat God den wind „uit zijn schatkamers" voortbrengt.
Wat hier bij Vondel staat, levert een geheel anderen zin op. — 37. T u lb a n dk r o o n: het gewone hoofdsieraad, waarmede in Vondels tijd de
Oostersche Vorsten werden afgebeeld en aangeduid. — 39. De volk en op
de veld en: lees : vele volkeren op het slagveld.
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Zijn dappre hand trof Sehon en zijn wijken,
Den Koning over d'Amoreen,
En 0g, in Basan en zijn steen
Gekroond. Hij trof de dertig koninkrijken
In Kanadn, en deelde ze uit
Tot Jakobs errefdeel en buit.
Hij schonk hun erf, in Zijn vergrammen,
Aan d'uitgelezen zes paar stammen.
0 Heer! Uw naam zal d'eeuwen zelfs verduren,
Uw naams gedachtenis bestaan,
Van stam tot stam, en niet vergaan;
Want Gij Uw yolk verdadigt t'aller uren,
En wreekt door Uw rechtvaardig Recht.
Wanneer Uw bondgenoot en knecht
U aanroept, dan bedaart Uw toren;
Dan laat Ge U weder zien en hooren.
De beelden, op 't altaar des onbesneden,
Zijn goud en zilver, altemaal
Met kunst gegoten uit metaal.
De mond is stom. Het brein gebruikt geen reden.
Het oog ontbeert gezicht.
Het oor is doof en dicht.
De mond en leden, hun gegeven,
Zijn dood, en zonder geeft en leven.

65

Dat ze altemaal, die deze goden goten,
En zich betrouwen op dees' stof,
Vergaan, verdwijnen zonder lof.
Gij, stammen, looft den Heer! Gij, ambtgenooten
Van Aron, looft dien grooten Heer!
70 Levieten, geeft Hem prijs en eer!
Godvruchtigen! houdt aan in 't eeren
Van dezen God, den Heer der Heeren.
De Godheid, die op Sion woont,
Te Salem zij met lof gekroond!
41. Zijn wijken: zijn sterkten, propugnacula. — 6o. Het brein
gebruikt geen r e d e n: dat staaltje van het onvermogen der afgodsbeelden heeft de Psalmist zich wel gewacht to geven, om de zeer eenvoudige reden, dat die beelden wel oogen, ooren, neus en mond, maar
geen br ein hebben.
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DE CXXXV. HARPZANG.
Confitemini Domino.
Ooft de Godheid, o genooden !
Want Zijn goedheid is onendig.
Looft den God van alle goden ;
Want Zijn goedheid is onendig.
Looft der Heeren Heer bijzonder ;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij alleen werkt menig wonder;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij schiep wijs al 's hemels ronden;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij bouwt d'aarde op 's waters gronden;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij schiep groote hemellichten;
Want Zijn goedheid is onendig;
't Licht des dags voor ons gezichten;
Want Zijn goedheid is onendig.
Maan en star, die 's nachts zich toonen;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij sloeg Memfis' oudste zonen;
Want Zijn goedheid is onendig.
Voerde Jakob uit de banden ;
Want Zijn goedheid is onendig.
Met Zijn sterken arm en handen ;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij kon 't Roode water scheiden;
Want Zijn goedheid is onendig.
Door de zee zijn stamhuis leiden ;
Want Zijn goedheid is onendig.
Faro's macht in zee beroeren;
Want Zijn goedheid is onendig.
Jakobs huis door 't woeste voeren;
Want Zijn goedheid is onendig.
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7. M enig wonder: dit klinkt to zwak voor „groote wonderen," als de
tekst heeft. 15. G e z i c h t en: g e z i c h t heeft geen meerv., dan alleen
wanneer het in den zin van „visioen" gebezigd wordt, of als verkorting
van aangezicht,wathierniettepaskomt.— 23. Met Zijn sterken arm
en hand en: hier moesten aan maat en rijm de zuivere taal, die arm en
hand of arm en en h an d en vereischt, en de verhevenheid der voorstelling opgeofferd. Het oorspr. heeft: „met sterke hand en uitgestrekten arm." — 29. B ero e r en: aanraken, treffen, doch 't klinkt ongelukkig. —
31. 't W o este : de woestijn.
VONDEL VII.
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Koningen ter neder smijten;
Want Zijn goedheid is onendig.
Vorsten, sterk als ijzer, slijten;
Want Zijn goedheid is onendig.
Sehon, Vorst der Amorrijten;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij brocht Bazans vorst om 't leven;
Want Zijn goedheid is onendig.
Heeft dat erf Zijn yolk gegeven;
Want Zijn goedheid is onendig.
Jakob en zijn vrome benden;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij gedacht aan onze ellenden;
Want Zijn goedheid is onendig.
Hij verloste ons van de vloeken;
Want Zijn goedheid is onendig.
Spijst hen al, die 't leven zoeken;
Want Zijn goedheid is onendig.
Looft des hemels Heer met eeren;
Want Zijn goedheid is onendig.
Looft den Heer van alle heeren;
Want Zijn goedheid is onendig.

DE CXXXVI. HARPZANG.
Super (lumina Babylonis.
IJ zaten bij d'Eufraat en wachtten,
En schreiden eenen watervliet
Te Babilon, uit groot verdriet,
Zoo dikwijl wij aan Sion dachten.
Wij hingen harp en fluit en snaar
Aan wilgeboomen, hier en daar.

W
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Want die de stammen derwaart dreven,
In slavernije en slaafschen dwang,
Begeerden onzen blijden zang;
35. Vorsten, sterk als ijzer, slijten: de Vulgata heeft eenvoudig:
Occi di t reges fortes : hen te slijte n, d. i.: „langzaam, van lieverlede
te doen vervallen en sterven," was juist zulk een bijzondere vermelding
niet waardig, want alles slijt met den tijd. — 49. D i e 't leven z o e k e n:
dit kan beteekenen: „die nooddruft zoeken om te leven ;" doch vermoedelijk heeft Vondel er een hooger bedoelen mede en denkt er bij aan 't
„brood des levens". — De CXXXVI. Harpzang. 4. Dikw ij 1: evenals
terwijl, hier zonder adverbialen uitgang. De s zou hier echter aan de welluidendheid niet geschaad hebben. — 5. S naar: snarentuig, fides, in welke
beteekenis het voorheen meer werd gebruikt. Zie KILIAEN in v.
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I0 Die ons verdreven, daar wij 't leven
Versleten onder 't uitheemsch juk,
Beschimpten dus ons ongeluk :
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„Nu zingt eens op Hebreeuwsche wijze
Een lied en lofzang op dien toon,
Als gij te Sion zijt gewoon."
Wij spraken : „Wie kan, God ten prijze,
Een lofzang zingen bij Chaldeen,
Zoo verr' van huis, in vreemde steen ?"
Jeruzalem 1 kan ik mijn leven
U hier vergeten ? Dat mijn hand
Veeleer verdorre in 's vijands land !
Mijn tong moet aan 't gehemelt kleven,
Eer ik, o voedster van ons' wet,
U reukloos uit mijn zinnen zett' ;
Eer ik Jeruzalem niet achte
Mijn hoogste blijdschap en vermaak !
0 Heer ! gedenk, uit lust tot wraak,
Aan Edom, Ezaus wild geslachte,
Dat tegens Uw Jeruzalem
Den stormram aandreef met dees' stem :
„Valt aan; verdelgt nu muur en toren!
Verdelgt de stad tot in den grond,
En toont ons d'erven, daar ze stond."
0 Babilon! wat 's u beschoren ?
Rampzalige, te wreed en valsch,
Wat haalt ge u plagen op den hals !

Men zal den vijand zalig prijzen,
Die U met deze zelve roe
Te keere ga, en drinken doe
40Dien bittren drank [een hart moet ijzen]
En bloedkelk, dien Gij, t'onbesnee'n
Geschonken hebt aan ons Hebre'en.
10. V er dr e v en: t. w. „uit ons erfdeel." — 20, 2 t. De St.-B. heeft hier:
„zoo vergetet mijn rechterhand haar zelfs;" de Vulgata: de t u r o bliv io n i
dextra mea. — 25, 26. Verkieslijker ware geweest, indien deze regels bij
de vorige strophe gevoegd en met den nieuwen zin ook een nieuwe strophe
begonnen had kunnen worden. — 33. d'Er v en: namel. „van de verwoeste
huizen." — 41. On besn een : onversneden. De wijn bij de oude volkeren
was doorgaans onbruikbaar, tenzij vermengd met water of andere verzachtende zelfstandigheden.
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Men zal den vijand zalig achten,
Die Uwe kinders, teër en bloot,
Gerukt van moeders borst en schoot,
Onaangezien gekerm en klachten,
Op steenen plettert moedernaakt,
En 't bekkeneel op steenrots kraakt.
DE CXXXVII. HARPZANG.

Confitebor tibi, Domine, in lobo corde.
'k

Al U, Heer! uit al mijn harte,
Vrij van smarte,
Loven; want Gij, naar Uw woord,
Mij genadig hebt verhoord.
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'k Zal, in 't aanschijn van Uwe Engelen,
Toonen strengelen,
U verheffen boven 't zwerk,
En aanbidden in Uw kerk;
Om Uw goedheid en Uw waarheid,
Rijk van klaarheid;
Want Gij Uw Gezalfdens naam
Hooger voert dan iemands faam.
Hoor mijn bede t'allen tijden!
Sterk me in lijden,
Als ik treurig bidde en smeek',
En aandachtig met U spreek'.
Dat U alle Vorsten eeren,
Alle Heeren,
Die U uit Uw heiligdom
Hooren donderen alom.
Dat ze op 's Heeren wegen zingen,
Opwaart dringen;
Want Gods glorie, groot van glans,
Overstijgt den hoogsten trans;

13-16. De St.-B. heeft hier een dankzegging: „Ten dage (als) ik riep, zoo
hebt Gij mij verhoord;" de Vulgata een bede: in q u a c u n q u e di e in v ocavero te, exaudi me. — 19, 20. Die U.... hooren donderen:
versta: die Uw ontzaglijke stem vernemen.
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Want de Heer is hoog gezeten
En kan weten,
Zien wat laag is. Al het hoog
Ziet Hij, met Zijn vêrziende oog.
Trede ik midden in gevaren,
En bezwaren,
Gij verkwikt mijn ziel en geest,
Dat mijn hart geen onheil vreest.
Gij kunt 's vijands gramschap temmen
En beklemmen;
Uwe hand en arm bevrijdt
Mij doorgaans in angst en strijd.

Heer ! Gij houdt me vrij van schade.
Uw genade
Duurt oneindig. Och! vergeet
40Niet Uw werk, aan mij besteed.
DE CXXXVIII. HARPZANG.
Domine, firobasti me.
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G I J hebt me door- en weder doorgekeken;
0 Hartekenner! Gij
Beproefde en kende mij,
En al mijn werk, en deugden, en gebreken;
Hetzij ik zitte of sta,
Of rijs', Gij slaat het ga..
Gij wist, ,eer ik, 't geheim van mijn gedachten,
En al mijn overleg,
Gepeinzen, spoor, en weg.
Gij schoert, eer ik, de lijn van mijn betrachten
En errefdeel en lot,
Mij toegeschikt van God.
Gij zaagt, eer ik, mijn opzet, wil, en wandel,
Beluistert scherp, en hoort
Mijn spraak, van woord tot woord.
0, alziende oog! Gij kende al mijnen handel
En woorden achtereen,

27. W a t la a g i s. Al het hoog voor : ,de nederigen : de hoovaardigen." — 4o. Deze Harpzang is helder van stijl en zuiver van versbouw. —
De CXXXVIII. Harpzang. 7. E e r ik: eer dat ik ze wist. — io. G ij
schoert, eer ik, de lijn van mijn betrachten: weder een echte
zeemans-uitdrukking, hier in de Psalmen verdwaald geraakt.
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Het aanstaande en 't verleén.
Gij wist met kunst mijn leden te bootseeren,
Zoo net, dat mijn vernuft
20
Voor zulk een werkstuk suft,
0 wonderwerk en wetenschap des Heeren 1
Te stomp is mijn begrijp,
Hoe ik mijn zinnen slijp.
Waar zal ik voor Uw geest en aanschijn vluchten?
25
Al klom ik in den trans
Des hemels, rijk van glans;
Men vindt er God, voor Wien het al moet duchten;
Al daalde ik om 't gevaar
Ten afgrond; God is daar.
30
Al leende ik van den Dageraad zijn wieken,
En vloog er snellijk mee
In 't westeind van de zee,
Van daar in 't oost de dag begint te krieken;
Uw hand zou uit de lucht
35
Mij grijpen in de vlucht.
Al zeide ik schoon: „De duisternissen mogen
Mij strekken een gordijn ;"
Die nacht is zonneschijn;
40Mijn wellust wordt gezien van alziende oogen;
De duistre nacht is licht
En dag voor Gods gezicht.
De nacht en dag zijn even klaar daar boven.
Gij hebt mijn hart geteeld,
Waarin het leven speelt,
45
En wist mijn nier in moeders lijf te stoven,
TerwijI ze zwanger ging,
Nadat ze een vrucht ontving.
Ik zal, verbaasd door Uw grootdadigheden,
Dan roemen op Uw macht,
50
Uit alle mijne kracht.
Mijn ziel, belust Uw wondren te verbreeden
En wonderwerken, groeit
In kennisse onvermoeid.
Gij telt en kent mijn grootste en kleinste beenen,
55
19-21. Naar de Vulgata: to formasti me et posuisti super me
manum tuam; de St.-B. heeft alleen : „Gij zettet Uwe hand op lq." —
40. Mij n wellust: de St.-B. noemt geen bepaald feit ; doch in de Vulgata
lezen wij : nox illuminatio mea in deliciis meis. — 46. Nier: wordt in 't
algemeen voor „ingewand", en vandaar voor „ingeschapen drift" genomen. —
Stoven: doen ontwikkelen. De tekst zegt alleen dat God de nieren
bezi t. — 55. Smakelooze overzetting van 't oorspr. : „mijn gebeente was
voor u niet verholen."
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't Geraamt, naar zijnen eisch,
Van U met vel en vleisch
In moeders lijf bekleed, van top tot teenen;
't Gebruik der leén, zoo rijk
Gebootst in 't heimelijk.
Uw wijsheid zag 't bootseeren van mijn leden,
Het zaad, de ruwe stof,
Nog ongeschikt en grof;
Want in den boek van Uw alwetendheden
Daar staat de schets van al
Wat namaals worden zal.
Allengs bereikt het schepsel zijn volmaaktheid,
Zoodat dit in het end
Gelijkt Uw schets en prent.
Hoe kleedt Ge, o Heer! zoo heerelijk de naaktheid
Van Uwen trouwen vriend!
Hoe eert Ge, die U dient!
Hoe zegent en bevestigt Gij hun tronen!
Eer telde ik al het nand
Op oever en op strand,
Dan hen, en al die in hun palen wonen.
Hoe blijde ontwaak ik nu,
En hang mijn hart aan U!
Vertrekt van mij, gij, woedende tirannen!
Vertrekt terstond van mij;
Is 's hemels heerschappij
Dus tegens U rechtvaardig ingespannen,
Naardien ge uw zwaard verwoed
En handen verft in bloed;
Naardien gij spreekt al stil in uw gepeinzen:
„Nu deelt Gods steden uit,
Als roof en vrijen buit;
Wij mogen voor een pool teruggedeinzen,
Maar zullen hen verstoord
Haast jagen uit de poort."
Heb ik, o Heer ! Uw vijanden en haters

64. In den b o e k: b o e k was, om de afleiding, oudtijds mann. Hier verkiest Vondel bovendien het mann. om de maat, die geen h et gedoogde. —
67-69. Hiervan is in het oorspr. niets to vinden. — 69-74. Hier wijken
Vulgata en St.-B. van elkander en Vondel van beiden af. De eerste heeft:
Mihi autem nimis honorificati amici tui, Deus: nimis confortatus
est principatus eorum. De St.-B.: Daaromme hoe kostelijk zijn
mij, o God, Uwe ge d a chten: hoe machtig vele zijn hare so m men." —
81-90. Dit is letterlijk onverstaanbaar. De Vulgata heeft alleen: Q ui a
dicitis in cogitatione accipient in vanitate civitates tuas,

wat zeker mede niet zeer begrijpelijk is; in den St.-B. staat: „die van U
schendelijk spreken (ende) Uwe vijanden ijdellijk verheffen."
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Niet hartelijk gehaat,
En om 't bedreven kwaad
Van dit gebroed, dees' snoode godverlaters,
Getreurd, en, levensmoè,
Gekwijnd tot stervens toe?
Mijn ziel had lust te voen die zoete wrokken
Uit al mijn hart en macht;
Dit goddeloos geslacht,
Dat zooveel kwaads kan stoken en berokken,
En ik te vijand hiel,
Vervloekte mijne ziel.
0 Schepper ! toets al mijn genegenheden,
En ondervraag me vrij,
En spoor eens na, of wij
Van 't rechte spoor des heils zijn afgetreden,
En lei ons uit ellend
In 't leven, zonder end!
DE CXXXIX. HARPZANG.
Erie me, Domine, ab homine.
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H Andhaver van het Recht, bij U verkozen,
Verlos me van den boozen!
Verlos me van den ongerechten aard,
Die mij bezwaart.
Zij broen in 't hart slechts onrecht uit, en denken
Om 's anders Recht te krenken,
En leggen al den dag, nooit strijdens moe,
Op twisten toe.
Elk wet zijn tong zoo scherp, gelijk serpenten,
Gespitst op dreigementen.
De mond, besmet van adderenvenijn,
Bedriegt door schijn.
Behoe me, o Heer! voor 's overtreders handen.
Verlos me van de banden
En 't wreed geweld der boozen, blind van haat,
Een heilloos zaad.
Zij zoeken schalk mij slechts den voet te zetten.

94. Go dverlaters: 't zelfde als „Godverzakers." Bij de Israelieten
Wordt aan dit woord een andere beteekenis gehecht en duidt het de zoodanigen aan, die, zonder zelven hun best te doen, het op Gods hulp laten
aankomen. — zoo. B e r okk e n: meer gewoon is de vorm b e r o k k en e n. —
1.03. Genegenheden: neigingen. — De CXXXIX. Harpzeing. 3. Den
onger e c h t en a a r d: het ongerecht geslacht. 't Is het tegenovergestelde
van „godvruchtige aard."
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De wreevlaars spannen netten
Al stil. Men hangt de strikken op de baan,
20
Daar ik koom gaan.
Ik sprak: „o Heer! Gij zijt mijn God tot heden;
Verhoor toch mijn gebeden.
Uw macht behoedt me, en dekt mijn hoofd altijd,
In nood en strijd.
25
Dat mij mijn lust niet levere aan den vijand.
Ontbloot me niet van bijstand;
Men loert op mij. Och, dat geen vijands troep
Triomfe roep' !
Hun raadslag treff' hun hoofd. De list der monden
30
En lippen, dus verbonden,
Om moeite mij te brouwen, raak' hun hoofd,
Van brein beroofd!
De gloende kool valle op hun hoofd, van boven.
Gij smakt hen in een oven
Vol gloeds, dat zij in hun verdriet vergaan,
35
En niet bestaan.
De lastertong kan niet op d'aarde duren,
Bij vrienden noch geburen,
d'Ellenden slaan den booswicht, als hij sterft,
40En 't leven derft.
Mij is bekend hoe d'Opperste d'oprechten,
Nooddruftigen en slechten,
Ern armen wreekt, en hunne zaak bevrijdt,
Te Zijner tijd.
Rechtvaardige geslachten drijven boven,
45
Om Uwen naam te loven.
De vrotne woofit en triomfeert in 't licht,
Voor Uw gezicht.

DE CXL. HARPZANG.
Domine, clamavi ad le.
K roepe U aan; verhoor 't geschal,
0 Vader! van dit groot heelal,
En luister naar mijn stem en klacht,
Wanneer ik roepe uit al mijn macht.
Dat mijn gebed uit 's aardrijks kimme,
5
i8. Wreevlaars: wrevelaar, of freveler, gelijk 't woord bij
KILIAEN voorkomt, is thans geheel in onbruik geraakt. — 36. En n i e t b estaan: t. w. „voor Gods aangezicht." — 43. H u n n e zaak bevr ij d t:
fraai gezegd. Bevrijen beduidt hier vindicare in libertatem. Zie
KILIAEN in v. — De CXL. Harpzang. 5. Uit 's aardrijks kimme: dan
zou de bidder op den „rand" des aardrijks staan. Misschien bedoelt hij „van
dat de zon ter kimme rust;" doch ook dan drukt hij zich verkeerd uit.
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Gelijk een wierook, voor U klimme!
Mijn hand omhooggestrekt, zoo vroom,
Als avondoffer U bekoom'.
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Zet toch een wakkre schildwacht uit
Voor mijnen mond! Bewaar en sluit
Mijn lippen met een sterke poort!
Gedoog niet, dat mijn hart een woord
En rede toestemm', die naar boosheid
Gelijken, en de goddeloosheid,
En logen, laster, vloek, en schimp
Verbloeme met een schoonen glimp;
Dat ik geen onrecht stijve en sterk',
Noch iemands onrechtvaardig werk;
Geen dischgenootschap houde met
Zijn lekkernije en feestbanket.
De vrome zal me, uit mededoogen,
Bestraffen en berispen mogen;
De zalf des boozen mans mijn hoofd
Niet zalven, schoon zij heil belooft;
Want mijn gebeen en klachten gaan
Recht tegens hun behagen aan.
Hun snoode leidsmans gaan, als 't schip,
Te grond, en stooten op de klip.
Een deel van hen wordt door 't vermogen
Van mijne rede nog bewogen;
Gelijk een grond, die, hard genoeg,
Gebroken wordt met schup en ploeg.
Dus is de kracht van ons gebeent'
Gebroken. Wij, schier dood gesteend,
Vervielen voor de deur der dood;
Dewijl ik in dien bangen nood

8. Bekoom': behage. — 23-35. Hier heeft de Vulgata: oleurn autern
peccatoris non inpinguet caput meum. Quoniam adhuc et oratio
in beneplacitis eorum: absorpti sicut juncti petrae judices eorum.
Audient verba mea quoniam potuerunt: sicut crassitudo terrae erupta est super terram. Dissipata sunt ossa nostra secus
infer num. De St.-B. heeft: „het (bestraffen door den rechtvaardige) zal
die des hoofds zijn, het zal mijn hoofd niet b r e k e n; want het zal ook mijn
gebed zijn in hare tegenspo e den. Hare richters zijn aan de zijde der
steenrotse vrijgelaten geweest ende hebben aangehoord mijne redenen
dat z e aangenaam war e n. Onze beenderen zijn verstrooid aan den rand
des grafs, gelijk of iemand op der aarde (yet) gekloofd ofte verdeeld hadde."
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Naar U, o God! mijne oogen strekte,
En hoopte of mij Uw gunst bedekte.
Behoe mijn ziel door Uw genft,
40En red haar, dat ze niet vergâ!

45

Behoe me toch voor 't loos geweld
Der valsche strikken, nu gesteld;
Voor 't listig voorbeeld van de kwadn,
Die kromme en slimme gangen gaan;
Dat ze in hun net, voor mij gehangen,
Gegrepen werden en gevangen.
1k hog mij eenzaam en alleen,
En ga zoo door hun lagen heen."
DE CXLI. HARPZANG.
Voce mea ad Dominum clamavi.
K riep luids keels naar boven
De Godheid aan. 'k Verbad
Met mijne stem, van roepen mat,
Het hof van alle hoven.
1k stort mijn bede voor Gods troon
En melde Hem al mijnen druk,
En ramp en ongeluk.
Weerwaardigheen en hoon;
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Toen, 's levens kracht bezweken,
De geest mij schier begaf;
Gij kende, van den aanvang af,
Mijn wandel. 's Vijands treken
Belaagden mij, op deze baan,
In 't heimelijk met strikken, daar
Ik, midden door 't gevaar.
Gerust en stil kwam gaan.
Ik zag ter rechte zijde
Hierna om bijstand uit,
En zag niet een, die 't onheil stuit,
Niet een, die mij bevrijdde,
Niet een bekende, en vond in nood
Geen noodhulp, die mij helpt en redt,

41-48. De Vulgata heeft hier: cadent in retiacula eius peccatores
singulariter sum ego done c transirem; de St.-B.: „dat de Godlooze
eik in zijn gaten vallen, t'zamen totdat ik zal zijn voorbijgegaan." —
9. 's Levens kracht bezweken: een nomin. absol.
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Mijn bange ziel ontzet,
Van toeverlaat ontbloot.
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Toen zette ik het op schreien,
Op roepen aan tot God,
En sprak: „Gij zijt mijn hoop, mijn lot,
En zult me in 't leven leien.
Verhoor mijn bee dus laag vemeerd.
Verlos me uit mijn vervolgers hand,
Die trotsch in dezen stand
Mij uitdaagt en braveert.
Gelei mijn ziel, alom bestooten,
Uit 's vijands klauwe en macht,
Dat ik Uw naam en groote kracht
Verheff' bij mijn genooten.
Rechtvaardigen verlangen, Heer!
Dat Uw getrouwe Majesteit
Mijn simpele onnoozelheid
Eens kroon' met prijs en eer.
DE CXLII. HARPZANG.
Domine, exaudi orationem meam.
Il mijn gebed, o Heer! verhooren,
En yang mijn smeeken met Uwe ooren;
Gelijk de waarheid van Uw mond
Zich aan verzoening zelf verbond.
Verhoor mijn bede nu meewaardig,
Gelijk Gij toezegt, zoo rechtvaardig.
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Wil niet met Uwen dienaar rechten;
Want niemand leeft er van Uw knechten,
Die voor Uw aanzicht kan bestaan,
En gerechtvaardigd henegaan,
Naardien mijn vijand, dus verbolgen,
Mijn ziel belaagde en kwam vervolgen.
Hij plofte in 't stof mijn zwakke leden,
Vervoerde mij in duisterheden,
Gelijk de dooden, schier vergaan;
Mijn geest ging angst en doodschrik aan,
En 't hart in 't lijf, van schrik gedreven,
Begon te siddren en te beven.
Ik overdocht al d'oude tijden
Der vaderen, gered in lijden;
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Ik overleide al 't geen Gij wrocht,
Wat schepping, wat gena vermocht.
Mijn zinnen staarden op Uw werken;
Ik kon alom Uw goedheid merken.
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Toen lief ik, met een vast betrouwen,
Mijn handen, dicht ineengevouwen,
Naar U, voor wien mijn geest wel schijnt
Een land, dat regen hoeft en kwijnt.
0 Heer! verhoor terstond mijn smeeken;
Mijn geest en hart zijn gansch bezweken.
Och I keer Uw aanschijn, nergens hene
Van mij, of 't gaat mij als dengene,
Die zinkt in eenen diepen grond,
Dewijl op U mijn hope stond,
Laat, eer de zon nog wordt herboren,
Mij d'uitspraak van genade hooren!
Ai! wijs, wat weg ik op moet streven,
Dewijl ik heb mijn hart geheven
Naar U. Ontruk me toch de laag
Des vijands, nu ik t'Uwaart jaag.
Leer mij Uw wil en wensch verrichten ;
Want Gij, mijn God! kunt mij verlichten.
Uw goede geest zal mij geleiden
In 't rechte land en versche weiden.
Om Uwen naam, vol majesteit,
Zult Gij een lucht van billijkheid,
Een leven, dat de ziel kan azen,
Mij lieflijk in den boezem blazen.
Gij zult mijn ziel ontslaan van plagen,
En mijne erfvijanden verjagen
Door Uw gena, mij toegezegd;
Dewijl ik ben Uw eigen knecht,
Zult Gij vernielen al de klauwen
Der vloeken, die mijn hart benauwen.

DE CXLIII. HARPZANG.
Benedictus Dominus Deus meus.
U met een lofzang God geeerd,
Die mijne handen strijden leert,
Mijn vingers oorelogen,
Handhaver, hulp in 't aardsch gewoel
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Mijn toevlucht en genadestoel,
Beschutter uit den hoogen!
Ik hope op U, getroost en blij,
Die 't yolk mijn stoel en heerschappij
Heet eeren, dus ootmoedig.
Wat is de mensch, dat Gij, o Heer!
Van hem gekend wilt zijn met eer,
En hem omhelst, zoo goedig 1
Wat is de mensch, of zijn geslacht,
Dat Gij hem dus godswaardig acht,
Die schijn en ijdelheden
Gelijk is, en wiens dag, die schijnt,
Gelijk een schaduw, haast verdwijnt!
0 Godheid! daal beneden
Met Uwen hemel, Uwe baan.
Daal neder, tast de bergen aan,
En rotsen, dat ze rooken.
Berst uit met vier en wederlicht;
Verstrooi, beschiet ze met Uw schicht,
Verstoor ze in assche en smoken.
Reik mij Uw hand van boven toe,
Verlos me, in waternood, nu moe
Van roepen en van kermen.
Verlos me van 't uitheemsch verbond.
Beschut me voor hun lastermond,
En onrechtvaardige armen;
Dan zal ik, met een nieuw gedicht,
En, op tien snaren, godverplicht,
Met zang en spel U loven,
Die Koningen in 't veld bewaart,
Uw knecht bevrijdt voor 't reuzezwaard.
Verlos me, en zie van boven!
Bevrij me voor 't uitheemsch verbond I
Beschut me voor den lastermond,
En voor der boozen armen!

10, II. Dat Gij..... van hem gekend wilt zijn met eer: dichterlijke uitbreiding van het quia in notuisti ei der Vulgata; de St.-B. heeft :
„dat Gij hem kent." — 14. Godwaardi g: regelmatig gevormd en kernachtig woord, dat volkomen de betrekking des Godvreezenden menschen tot
God aanduidt. — 19. Uwe baan: deze rijmlap verlamt het verhevene beeld :
bovendien, men kan zich God voorstellen nederdalende met den h em e 1,
maar — met een baan? — 32. G o d v e r plicht: woord van eenerlei worming met Godgevallig, Godgewijd, enz.
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Hun zonen bloeien in het land,
Een ieder als een jonge plant,
Als 't Licht haar komt verwarmen.
Hun dochters blozen overschoon,
En prijken in hun pracht ten toon,
Als blinkende tapijten.
Hun voile kelders geven geur,
Gepropt van vruchten, deur en deur ;
Met vreugd zij 't seven slijten.
Hun schapen, uit en in de hei,
Zijn talrijk, drachtbaar, zat van wei ;
Hun vette runders blaten.
De tuinmuur zwicht voor geen geweld,
Staat ongescheurd en dicht in 't veld,
Geen oproer steurt hun straten.
Gelukkig, zeggen ze, is de Staat,
En 't yolk, dat, rijk en zonder maat,
Dit goed niet kan verliezen;
Doch ongelijker is hun lot
Gelukkiger, die onzen God
Tot hunnen Koning kiezen.

DE CXLIV. HARPZANG.

'

Exaltabo te, Deus, meus Rex.

Il, o God! Uwe eer verbreien,
'k Wil, mijn Koning ! Uwe faam,
Uwen wonderbaren naam
Eeuwig loven en verspreien,
k

W

40. Van hier of tot aan het slot volgt Vondel de opvatting der Vulgata,
die geheel met die van den St.-B. verschilt. Vondel namelijk, na den bloei
beschreven te hebben, waartoe zich de kinderen der boozen verheffen, eindigt met te doen opmerken, dat dit hun aardsch geluk in geen vergelijking
kan komen met het geluk der geloovigen. In den St.-B. daarentegen behelzen de woorden van den Psalmist een zegenwensch voor de zonen, de
dochters, de kudden, enz. der geloovigen, eindigende met de zaligprijzing van
het yolk, welks God de Heer is. — 44, 45 . In den St.-B. worden de d o c hters vergeleken met „hoeksteenen, uitgehouwen naar de gelijkenisse van een
Paleis;" de Vulgata maakt ze circumornatae ut similitudo templi:
— ik zou hier Vondels voorstelling nog de begrijpelijkste achten van de drie. —
51. Hun v e t t e run der s b 1 a ten: poetische en bij Vondel niet ongewone omzetting voor: „hun blatende runders zijn vet," of: „bij hen blaten
vette runders." Intusschen worden runders alleen om 't rijm gezegd te
blaten. — 58, 59. Ongelijker.... gelukkiger: onze taal gedoogt geen
dubbelen comparativus. De zuiverheid der taal ware echter te redden door
achter 1 o t een semicolon te plaatsen, en dan te lezen: „dock met dat al
is hun lot ongelijker — d. i.: niet zoo bestendig — en zijn zij gelukkiger,
die", enz.
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Met een heerelijk geluid,
Eeuwen in en eeuwen uit.

5

Dag op dag wil ik U prijzen,
En Uwe uitgebreide faam
Loven, op Uw grooten naam
Eeuwig naar den hemel rijzen,
Met een heerelijk geluid,
Eeuwen in en eeuwen uit.

JO

Gij zijt groot en wonder eerlijk,
En Uw grootheid heeft geen end.
Stam op stam verheft en kent
Uwe werken, schoon en heerlijk.
Uw bekende almogendheid
Wordt van telg in telg verbreid.

15

Zij verkundigen eendrachtig,
Uw grootdadigheen alom,
Stralen van Uw heiligdom;
En Uw vlegels, die zoo krachtig
Treffen wat U tegenstrijdt.
Elk verhaalt hoe groot Gij zijt.

20

Zij verhalen d'overvloeden
Van Uw liefelijken aard.
Juichen, blijde en onbezwaard,
Met rechtvaardige gemoeden,
Om Uw waarheid, die vertrouwd
leder haar beloften houdt.
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God is een getrouw Ontfermer,
Een genadig Heer, alleen
Vol geduld, vol goedigheen,
En een algemeen Beschermer.
In bermhartigheid zoo sterk,
Overtreft Hij al Zijn werk.
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Laat vrij alle Uw werken spreken,
U verheffen. Laat de schaar
Van Uw Heiligen te gaär
U verheffen onbezweken;
Dat Uw rijkseer en Uw macht
U verheffen uit haar kracht.

13. Wonder e erlijk voor „bijzonder te vereeren of te prijzen.'?
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Laat hen alien menschen leeren
Uwe macht, de heerlijkheid
Van Uw Rijk, vol majesteit,
Uw grootdadigheden eeren;
Dat alom het wonder blijk'
Van Uw heerlijkheid en Rijk!
Want Uw Rijk is niet vergangbaar,
Maar een Rijk, dat eeuwig staat,
En Uw heerschappije gaat
Al de wereld door ontvangbaar,
Van den stam in telge en spruit,
Eeuwen in en eeuwen uit.
God is oprecht in Zijne eeden,
In beloften vast en sterk.
Heilig ook in al Zijn werk.
Hij verheft den afgestreden,
Reikt genaderijk de hand
Wat getreden ligt in 't zand.
Heer ! alle oogen zien verlegen
Op Uw gunst. Gij spijst elkeen
Op zijn tijd. Uw hand alleen
Opent Gij, en schenkt Uw zegen
Allen dieren, en verzaadt
Al wat zich op U verlaat.
God is oprecht en rechtvaardig
In Zijn handel, in elk perk,
Heilig in een ieder werk,
Bij d'aanbidders ook meewaardig,
En niet verre van het hart,
Dat Hem oprecht zoekt in smert.
Hij bestemt den wil dergenen,
Die godvruchtig, naar Zijn woord,
Hem aanbidden, en verhoort
Het gebed van al die weenen,
En verlost uit hun verdriet
Al wat op Zijn noodhulp ziet.

52. Ontvangbaar: in den zin van „aangenaam ;" evenals in 't Eng.
accepta ble. — 55. G o d is oprecht: het blijkt zoo hier, als uit vs. 66 en
72 en uit verzen in andere Harpzangen voorkomende, dat Vondel opzettelijk, en niet bloot ter wille van de maat, den nadruk op de eerste lettergreep van 't woord o pr e c h t laat vallen. — 73. Bestemt: stemt toe.
't Is 't a nnuit der Latijnen.
VONDEL VII.
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God bewaart al die Hem minnen;
Alle boozen gaan to grond.
Ik verhef Hem met mijn mond.
Dat Hem elk, met hart en zinnen,
Lofzinge in Zijn heiligdom,
En onendig prijze alom!

DE CXLV. HARPZANG.
Lauda, anima mea, Dominum.
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P! wel op, mijn ziel! naar 't hof

Van den hemel, met een lof,
'-- Rijk gevlochten, God ter eere;
Dat ze vroolijk haren Heere
Lof zinge alzoo lang zij leeft,
En het lichaam leven geeft.
Dat, zoo lang ik ben in wezen,
God geloofd zij en geprezen,
En mijn citersnaar haar klank
Huwe aan mijnen hemelzangk!
Ziet wet toe wien gij betrouwt,
Waar gij uwe hoop op bouwt.
Bouwt ze niet op groote Heeren,
Vorsten, die van zin verkeeren.
Bouwt ze niet op 't ongewis,
Menschen, daar geen heil bij is.
's Menschen leven, klein van waarde,
Smilt, verdwijnt, verkeert in aarde.
In den sterrefdag vergaat
Al dat overleg van staat.
Zalig is hij van beraad,
Die zich op Gods hulp verlaat,
Met zijn hoop gerust durf slapen
Op Hem, die 't al heeft geschapen,
Hemel, aarde, en zee, en voort
Nimmer wankelt in Zijn woord,
Handhaaft in bedorven tijden
Bij hun Recht, die onrecht lijden,
Vromen kroont, de boozen straft,
En den honger spijs beschaft.
God is 't, die de ketens slaakt
Des gevangens, arm en naakt.

IRONING DAVIDS HARPZANGEN.
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God verlicht der blinden oogen.
God herstelt, door Zijn vermogen,
Die getreden legt, vol smart.
35
God bemint het oprecht hart.
God, de Vader aller dingen,
Handhaaft alle vreemdelingen,
Wees en weduwe, en vernielt
40Al wat 's booswichts onweg hield.
Die op Sion houdt de wacht,
Zal gedurig, van geslacht
Tot geslacht, als Heer der Heeren,
Op Zijn hoogen troon regeeren,
Ook als 't licht zijn beurt vergeet,
En niet meer den hemel meet.

45

DE CXLVI. HARPZANG.
Laudate Dominum, quoniam bonus est.
Ooft den Heer met dankbre lofgezangen !
Huwt de keel aan uwe schelle snaar.
Schept nu lust, met lofzang Hem t'ontvangen,
Heerelijk en blijde in 't openbaar
In to halen Hem, die nu de veste
Van Jeruzalem zoo trotsch hersticht,
Het verstrooide stamhuis eens ten leste
Weer herstelt, en van het juk verlicht.
Hij geneest en zalft verslegen harten ;
Hij verbindt de wonden, na hun leed,
Na zoovele ellende en droeve smarten.
God is monsterheer, en telt en meet
't Heir der starren, dat in zijn geleden
Heentreedt, als Hij elk noemt bij zijn naam.
Groot is God, in Zijne almogendheden
Overkrachtig. Niemand kan de faam
En 't getal van Zijne alwijze werken
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38. All e v r eem de lin gen: niet allen; alleen dezulken worden door
den Psalmist bedoeld, die zich in 't Rijk van Israel bevonden, onder de
bescherming van 's Heeren wet. Voor die daar buiten woonden zou hij
niet gaarne Gods hulp hebben ingeroepen. — 40. 0 n w eg: dwaalweg. —
De CXLVI. Harfizang: In de nieuwe Overzetting, naar welke Vondel zich
richtte, is de 147. Psalm in tweeen gesplitst, zoodat deze Harpzang de II
eerste en de volgende de 7 laatste verzen van den Psalm behelst, waardoor het getal, evenals in de andere vertalingen, ten slotte op 15o uitkomt.
God is m on s t e r h e e r : een verstaanbare, doch vrij kluchtige uit-12.
drukking.
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Achterhalen. Hij beschut in kruis,
Wat zachtmoedig is. Zijn macht de sterken
Morzelt en verplet tot stof en gruis.
Treedt met zang en citer voor Hem henen ;
Zingt en speelt ter eere van dien Heer,
Die 't gewest, te heet en droog beschenen,
Met Zijn wolken de kt, het aardrijk weer
Regen gunt, dat berg en dal verkwikken,
Gras en kruid verleenen, elk tot nut,
Vee hun voeder geeft, eer d'akkers stikken,
't Leven van de jonge raven stut,
Als het nest hem aanschreit, zoo verlegen.
God heeft geen behagen aan den roem
Op het brieschend paard, en 's ruiters degen ;
Noch de sterke beenen van de bloem
En de heirkracht der geweldenaren
Kunnen Hem gevallen, Wien behaagt
Wat godvruchtig leeft, en in gevaren
Op hem hoopt, en, needrig en vertsaagd,
Van den morgen af tot 's avonds spade,
Wacht op Zijne onendige genade.

DE CXLVII. HARPZANG.
Lauda, Hierusalem, Dominum.
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gewijde stad des Heeren !
Koningin van alle steen,
Schoon Jeruzalem, alleen
Uitgekoren ! help vermeeren
's Hemels lof;
Hier is stof,
Om uw zangen te stoffeeren.
Berg van Sion, daar Levijten
Gaan ter kore, en dag en nacht,
Af- en aangaan op hun wacht,
Overschaduwd van tapijten !
Hier is stof
Tot Gods lof;
Hier is stof, om U te kwijten ;

25. V e r k w i k k e n: onz., in den zin van „opluiken" genomen. — 26. Gras
en kruid v e r l e e n en: plaats hier en voor. V e r l e en en hangt hier af
van berg en dal, en gras en kruid staan in accus. — 27. Vee hun
voeder g e eft: lees: „die vee" enz. — S t i k k e n: door gebrek aan regen
namelijk; de uitdrukking is nog bij den landman zeer gewoon. — 36. Vertsaag-d: in den zin van „(God)vreezend." — De CXLVII. Harpzang : Zie de
noot op bl. 483 hiervoren.
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Want de Godheid onverdroten
Dekt u dicht voor slag en stoot,
Sterkt uw poorten tegens nood,
Sterkt haar grendels en haar sloten,
Zegent al
Uw getal,
Burgerij en steëgenooten.
Hij bevredigt uwe Palen,
Mest uwe akkers, dat ze staan
Rijk van wijn, olijf, en graan,
Waar de zon hen koomt bestralen,
En Hij gaat,
Dus verzaad,
Uwen vrijen adem halen.
Zijn bevelen gaan, als posten,
Over 't aardrijk, en Zijn woord
Loopt, van 't een aan 't ander oord,
Sneller dan ooit bliksems kosten,
Waar de lucht,
Grof bevrucht,
Wolk en zwerk van vier verlosten.
's Winters zaait Hij witte vlokken,
Sneeuw, zoo wit als wol nooit was.
Rijp verspreidt Hij verre, als asch,
Hagelt klaar kristal bij brokken.
Och, wie zou
Zulk een koti
's Winters uitstaan onverschrokken !
Nauwlijks spreekt Hij, daadlijk kwijnen
Sneeuw, en rijp, en ijs, op 't veld;
Hagelsteen en sneeuwjacht smelt.
Blaast Hij lauwte, zij verdwijnen
Voort, van schroom ;
Zee en stroom
Dooien voor Gods zonneschijnen;

22. Hij b e v r e di g t uwe palen voor „hij schenkt u vrede binnen uwe
landpalen." — 29. A Is poste n: d. i.: „met ongelijkbare snelheid." 't Woord
klinkt ons, die aan een geregeld postwezen, met zijn postboden, gewend zijn,
wat al to reeel en daardoor eenigszins triviaal in de ooren; maar in Vondels dagen was een postkoerier, in tegenstelling van den gewonen dorpsbode, die de brieven of boodschappen bracht „als hij eens gelegenheid had"
of „dien weg eens uitkwam," het ideaal van snelheid. — 32-35. Lees eenvoudig: „bij zwaar onweder." — 49. D o o i en: ontdooien.
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KONING DAVIDS HARPZANGEN.
Maar Gods stamhuis in 't bijzonder
Is behandvest met Zijn woord,
Wet en regel, voort en voort.
Alle volken leggen onder.
God heeft geen
Hier beneen,
Zoo verlicht door menig wonder.

DE CXLVIII. HARPZANG.
Laudate Dominum de calls.
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LOoft den Heer ! gij hovelingen
Van het hemelsche paleis,
Rijk van peis!
Looft Hem boven 's hemels ringen,
Daar gij zweeft, van trans in trans,
In Gods glans.
Looft den Koning van Zijne Engelen,
Boden van de hoogste macht.
Hemelwacht,
Heir des hemels, helpt me strengelen !
Helpt me vlechten 's Hoogsten lof
In Zijn hof.
Looft Hem, zon en maan te gader,
Die bij beurte, dag en nacht,
Trekt te wacht.
Stamen, looft der starren Vader,
Voor wiens heldren glans uw licht
Strijkt en zwicht.
Eerste kreits van 's hemels ronden,
Hoogste hemeltrans, geef eer
God den Heer.
Waatren, aan Gods macht gebonden,
Boven 't starlicht, hemelzee !
Looft Hem mee;
Want de Godheid schiep u t'zamen
Met 66n woord. Toen zij 't beval
Stond het al.
Op Gods woord en wenken kwamen
Wat men zag, wat niemand zag,
Voor den dag;
Hij bond ze alle aan Zijne wetten,

53. L e g g e n o n d e r: 't zelfde als „liggen achter," t. w. „bij Gods
s tam huis."
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Om bestendig vast te staan,
Van hun baan
Niet een voetstap te verzetten.
Wat Hij schiep door Zijn gebod,
35
Hoort naar God.
Looft, gij burgerij der aarde !
God, wien ieder element
Dient en kent.
40Draken, die uw hol bewaarde,
Grondelooze zeen en meer,
Looft den Heer !
Vier en hagel, sneeuw en kegel,
I Js en vorst en storrembui,
Die, niet lui,
45
Stadig past op 's hemels regel,
't Zij gij brandt, of laaft, of koelt,
Ofte woelt;
Bergen, dalen, vruchtbre boomen,
Cederboomen, hemellaoog
50
Voor ons oog,
Wat in 't wild wast, of zich toomen
Laat van akkermans verstand,
En zijn hand;
Alle wilde en tamme dieren,
55
Slangen, zwanger van vergift;
Vlucht en drift,
Die door d'ijdel lucht loopt zwieren,
En het zaad betaalt dus eel
Met uw keel;
6o
Koningen op 's werelds stoelen,
Vrije volken, heeren van
Uwen ban;
Rechters, die, daar pleiters woelen,
65
Vonnis velt, 't oneffen slecht
In 't gerecht;
Jongelingen, frisch van leden,
Kuische maagden, grijze lien,
Waard t'ontzien,
Sterke mannen, looft met reden
70
40. Drake n: naar de Vulgata, die d r a c o n e s heeft; misschien juister
dan de „walvisschen" van den St.-B. Waarschijnlijk bedoelt de tekst alle
„zeemonsters." — Die uw hol b e w a a r d e: die u in de diepte der zee
verborgen houdt. De Vulgata heeft hier: e t o m n e s abyss i. — 57. Vluch t:
gevogelte, waarvan het drift, die door d'ijdel lucht loopt zwieren
evenzeer een omschrijving is. — 59, 6o. Versta: en uw voedsel met uw
gezang betaalt.
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's Hoogsten naam, die zoo verrijkt
Niemand wijkt;
Want in hemel en op aarde
Wordt de Hoogste alleen gekend,
Zonder end.
Hij verlost en houdt in waarde
Jakobs stamhuis, Zijn geslacht,
Dat Hij acht.
Dat Bees' lofzang zij gezongen
Door Zijn Heiligen, met vreugd,
Heel verheugd.
Dat Hem 't stamhuis, met de tongen
Van het yolk, bij God gezien,
Eere en dien' !

DE CXLIX. HARPZANG.
Cantate Domino canticum novum.
ZIngt den Heere een nieuw gezang !
Looft Hem midden in den drang,
Daar Gods scharen
Bij Zijn Priesterdom vergdren.
5
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Dat het stamhuis vroolijk zij,
In zijn Schepper zich verblij,
In Dengenen,
Die den vaadren is verschenen.
Dat nu Sion vroolijk juich',
En de burgerij zich buig'
Voor hun Koning,
Ingewijd op 's hemels kroning.
Laat ze, met blij geschrei,
Gaan op zijnen naam ten rei!
Laat ze paren
Zang en trom en keel en snaren;
Want de Godheid uit haar wolk
Lust schept in haar eigen yolk.
Uit hun smarten
Redt Hij die verslegen harten.

83. B ij Go d gezien voor : „dat God nabij is, na aan 't harte ligt." —
13. G e s c h r e i: geschreeuw, gejuich.

De CXLIX. Harpzang.
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Heiligen, met blijde stem,
Juichen in Gods Rijk voor Hem.
Zij verblijden
Zich daar boven, vrij van lijden.
25

30

35

's Hemels lof, op God gegrond,
Is bestorven in hun mond ;
Daar ze grepen
't Zwaard, van weerszij scherp geslepen.
Om te wreken naar hun macht
's Hemels smaad aan 't aardsch geslacht,
En te straffen
Volken, die naar boven blaffen;
Om 't geboeide koningsdom
Heen te voeren, doodsch en stom,
Over Heeren,
Streng geboeid, te triomfeeren;

Opdat 's hemeIs oordeel klaar
Sta gesneen op Gods pilaar ;
Gods verkoren
40Is deze eer omhoog beschoren.

DE CL. HARPZANG.
Laudate Do,ninum in Sanctis.

5

LOoft den Heer in 's hemels kerk,
Boven 't zwerk.
Looft Hem in Zijn hofgewelf.
Looft Hem zelf
Met een schel bazuingeklank.
Looft met zangk,

26. Is bestorven in hun mon d voor: „wordt voortdurend door hen
vermeld." De uitdrukking: „'t is in zijn mond b estur y en" voor „hij praat
er gedurig van," „hij heeft er altijd den mond vol van," is echt Amsterdamsch en nog zeer in zwang. B est o r v e n heeft dan den zin van „vast
bevestigd," en evenzoo zegt men bijv. van iemand, dat zijn hoed op zijn
hoofd b es t o r v en, dat zijn rotting in zijn hand be storven is, als men
te kennen geven wil dat hij dien hoed nooit afzet, dien rotting nooit uit de
hand legt. — De CL. Harpzang. 4. L o o ft Hem z elf: Vondel, anders zoo
gewoon den tekst, ook buiten verhouding of noodzakelijkheid, uit te breiden,
laat hier een niet onbelangrijk vers onvertaald, dat juist de reden behelst
waarom Gods lof geprezen moet worden, namel.: „vanwege Zijne groote
daden," en „naar de menigvuldigheid Zijner grootheid of heerlijkheid."
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Onder harp en citersnaar
Openbaar.
Looft met koorgezang en trom
Hem alom.
Looft den Heer met blij geluid,
Snaar en fluit.
Looft met klinkende cymbaal
Van metaal.
Looft met vroolijke cymbaal
Van metaal,
Looft met al het geestendom
Hem alom!

i8. De vertaling van dezen zoowel als die van al de Harpzangen, van
den CXIXden af, zijn, op geringe uitzonderingen na, vlekkeloos van taal en
vorm en keurig van poezie.
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