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DIMITTITUR ALTO.

Lijdschap!

daal, met rijken zegen,
In een gouden zilvren regen
Van Filippen, onder 't yolk,

I. Op den 28 November 1657, tusschen elf en twaalf uren des middags,
was den Koning van Spanje een zoon geboren, die, ofschoon de moeder
zich zeer zwak beyond, met groote staatsie ter kerke gebracht, en bij het
toedienen van den doop Filippus Prosper genaamd was. Aan al de Hoven
bedreven de Afgezanten des Konings groote vreugde over deze blijde gebeurtenis. Zoo had onder anderen Don Estevan de Gamarra op 21 December
niet alleen op zeer verplichtende wijze aan de Staten kennis gegeven van
deze geboorte, maar ook, nadat hij door de Heeren Huygens en van Waveren
de dankzegging en gelukwensching van Hun Hoog Mogenden ontvangen had,
tegen den 29 Januari 1658 zijn Hof op een prachtige wijze laten versieren
en een Vorstelijk banket gereed maken, waar de voornaamste Gezanten en
aanzienlijken uit 's-Gravenhage op onthaald werden. Den volgenden dag had
hij de Heeren Huygens, van Gent, Merode, Loodenstein, Amerongen, Bootsma
en Mulert, alien Leden der Algemeene Staten, benevens den Griffier Ruysch,
te gast genoodigd, en te dier gelegenheid, onder 't drinken der gezondheden,
tot achtwerf toe dertig metalen stukken, die tot dat einde achter in zijn
Jam nova progenie s, c a e t. : d. i.: „een nieuwe spruit wordt van den
hoogen hemel gezonden." Zie VERG., &log. IV, 7. — 2, 3. E e n gou den
zilvr en r e g en van Filip p en: hier spreekt het een en 't ander zich tegen,
en 't is onzeker, of Vondel bedoelt: „een regen, als voorheen de gouden
regen, maar ditmaal van zilver," of wel: „een regen van gouden en zilveren Filippussen."
VONDE I, VIII.
I
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Uit den troon van eene wolk!
Laat de bliksem en de donder
Van kortouwen, blij van onder
U gemoeten, waar gij daalt,
En de wereld overstraalt.
Laat de koopren klokken brommen,
Laat kornet, trompet, en trommen,
En muziek, met vrijen zwier,
Onder 't heerlijk vreugdevier
En het juichen, u bejegenen,
Die het groote Kind komt zegenen,
Dat, in 't vaderlijk paleis
Nu geboren, heil en peis
Allen Christenschen gewesten,
Van het oosten in het westen,

huis geplant waren, laten afschieten, veel wijns onder een keurig maatgezang ten beste gegeven, en des avonds een schoon vuurwerk laten afsteken, welks brandende letters in twee dichtregelen de hoop uitdrukten, die
de geboorte van den Erfprins had doen opvatten. Ten zelfden einde, en als
tot een onderpand der wenschen, dat deze geboorte tot het achtervolgen
van den vrede tusschen de Vereenigde Gewesten en den Koning een onverbreekbaar zegel strekken moest, liet hij, niet alleen onder de genoodigde
Staatsleden, maar ook onder andere aanzienlijke personages in 's-Gravenhage,
zilveren gedenkpenningen uitdeelen.
Op den stam van een olijfboom, die op de eene zijde afgebeeld staat,
schrijft een hand, die uit een wolk te voorschijn komt, onder een wimpel,
voerende deze woorden: CRESCENTE HAC, PAX AUREA CRESCET : d. i. „groeit
deze op, de gulden vrede zal ook groeien," terwiji het randschrift luidt :
Dablt pop VLIs paCeM anno mDcLv-ri., d. i.: „hij zal den volke vrede verschaffen 1657."
De keerzijde voert deze woorden:
NATO FELICITER
HISPANIAR(UM), PRINCIPE
PHILIPPO PROSPERO
HISPAN(OS) INTER ET BATAV(OS)
CONTINUANDAE PACIS
VOTUM
PUBLICAE PROSPERITATIS
AUGURIUM.

D. i.: „de wensch van een bestendigen vrede tusschen de Spanjaards en
Hollanders, en de voorspelling van een algemeenen voorspoed op de gelukkige geboorte van Filippus Prosper, Prins van Spanje."
Het randschrift voert de gewijde spreuk, die, op 's Prinsen tweeden naam
zinspelende, ook bij 't aansteken van 't vuurwerk met brandende letteren
van het Hof van den Gezant was te zien geweest: Pr ospere PROCEDE ET
REGNA, Ps. XLIV. d. i.: „Vaar o Prosper, (of „voorspoedig") voort en regeer."
Het was op deze gebeurtenis, en in den geest van dezen gedenkpenning,
dat Vondel het fraaie geboortedicht zong, hetwelk hierboven afgedrukt is.
17. Chris t ensch en: ongewone vorm, hoezeer even wettig als H e idensche.
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Met zijn gulden naam belooft.
Grootvaar Karel steekt zijn hoofd
Uit den hemel, ziet beneden,
Om den Nederlandschen steden
Heil te wenschen met dien Zoon,
Vijfde parel aan de kroon
25
Van zijn Flippen, en hun namen.
Neef en grootvaar stemmen t'zamen,
Na eene anderhalleve eeuw,
In dien bijnaam; en de Leeuw
Van ons Holland neemt behagen
30
Eenen watersprong te wagen
Neffens Prospers groote vlag,
Die het Hollandsche gezag,
Door de zenuw van de schijven
En het gouden vlies, wil stijven,
Dat geen Zeedraak durf bestaan,
35
Op den vrijen Oceaan,
Ons, gesterkt met 17Opus' Rijken,
Vlag en zeil te heeten strijken,
Daar de Zeeleeuw ongeroerd
40't Indisch goud ter beurze invoert.
Prosper noodigt onze schepen,
Ongehinderd, onbenepen,
Met den omloop van de zon,
Op het spoor van Salomon,
In te halen d'ingewanden
45
En den oogst van alle landen,
Dat de Nijd, van spijt geperst,
Gal braakt en van afgunst berst.
Op het rijzen van dees' Starre
50
Viert de dappere Gamarre,
Zoo getrouw aan Flippus' kroon
20

24, 25. Vijfde parel aan de kroon van zijn Flippen: de knaap
zou, indien hij geleefd had, Filips V geweest zijn. Zie vs. 66. — 3o. Eenen
watersprong voor: „een watertocht, een zeetocht." — 31. Prospers
g r o o t e vlag voor: „de Spaansche vloot." — 34. Het go u den vii es
wordt meer bij Vondel en andere dichters van zijn tijd gebezigd voor „overzeesche schatten." — 35-38. De allesbehalve eervolle en door Vondel n i e t
bezongen vrede, in 1654 met Engeland gesloten, vooral het punt van het
strijken der vlag, stak Vondel nog in den krop. — 39. O n g e r o e r d: onverhinderd. — 43. Met den omloop van de z o n: onze schepen, 't zij
naar Amerika, 't zij naar Afrika of O.-Indic gaande, beginnen altijd hun
koers, als de zon, westwaarts te nemen. — 45. D'i n g e w a n d e n: de delfstoffen. — 48. Gal braakt: in oneigenlijken zin voor „hevige spijt gevoelt" en daarom tot een woord aaneengeschreven. — 5o. Vier t: ontsteekt
vreugdevuren, en, vandaar: „houdt feest."
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Dat hij rustig zijnen zoon
Offerde, tot 's Konings beste,
Voor de Valencijnsche veste
Met onsterfelijken lof.
Zou hij, als zijns meesters hof,
Door de hoop van Karels neven,
Dus gestut wordt en gesteven,
Nu niet vieren meer dan ooit ?
Neen, zijn ijver rustte nooit
In zijns Konings vreugd te deelen.
Volgt hem dan met blijde kelen,
Zanggodinnen ! om de bron
Van den Duitschen Helikon ;
Zingt om strijd met negen koren :
Flips de Vijfde is nu geboren !

Zer 6ruirofit
VAN DEN E.E. HEERE

VENTIDIUS RICCEN,"
Kastelein en hoofdofficier der stede Purmerend, Baljuw van de Beemster
en Wormer, &c.
EN DE E.E. JONKVROUW

HAAS JE AUGUSTYNS.

B

Ruiloft, bruiloft ! Volgt God Hymen,
Nu de leeuwrik, in zijn vlucht,
Uit een liefelijker lucht,

II. Uit een gedicht van Henrick Bruno (Mengelmoes, I, 131. 4o) blijkt dat
Ventidius Riccen en Haasje Augustijns den 24 Maart 1658 te Hoorn getrouwd zijn.
Ventidius Riccen was de zoon van Frederik Riccen, aan wien Barlaeus
een zijner Latijnsche gedichten had opgedragen. Zijn vader bekleedde
dezelfde betrekking als Ventidius. Volgens H. J, Allard (Studan op Godsdienstig, Wetenschappeqk en Letterkundig gebied, XXXIV) is Riccen herhaaldelijk met groote gestrengheid tegen de Roomschen opgetreden. Misschien was dit aan Vondel onbekend.
Haasje Augustijns was vermoedelijk de dochter van Pieter Harmen
Augustijns, schepen te Hoorn.
57. De hoop van Karels neve n: de hoopvolle nazaat van Karel den
Vijfde. — 65. Met n e g en kor en: namelijk, een koor voor iedere Zanggodin.

TER BRUILOFTE VAN V. RICCEN EN H. AUGUSTYNS. 5

5

Kwinkeleert, en noopt tot rijmen
Al wat lucht schept, daar de Lent'
Horen trouwt aan Purmerend :

„Zou het jeugdig bloed niet minnen,"
Zong hij, „nu de lucht ontlaat,
Al de wereld vrijen gaat,
I0 Veld en weide groente winnen,
't Aardrijk, in zijn ingewand,
Voelt een minnelijken brand;
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Alle takken, alle telgen
Minnen in de jeugd van 't jaar;
Niemand valt dit juk te zwaar;
Zon en morgendauw te zwelgen
Geeft den planten nieuwe kracht,
Waar de zon de koll verzacht.
Alle vogels, vee en dieren
Voelen Cypris' ongenft.
leder kust zijn wederga.
Hoort de velden tierelieren !
Hoort dat hemelsch veldgezang !
leder gaat dien bruiloftsgang."
Riccen hoorde 't kwinkeleeren
Van den leeuwrik, met den dag,
Daar hij in zijn kamer lag,
En, gesprongen uit de veeren,
Aangeprikkeld van zijn lot,
Reed ter poorte uit van het slot.
d'Avondstar is nauw geboren,
Als hij Hymen vindt gereed,
Die, in 't groene bruiloftskleed,
Hem verwelkomt binnen Horen,
En den Bruigom licht vooruit
Naar den drempel van de Bruid.

8. Nu de lucht ontlaat: d. i. : „nu het zoeler weer wordt." —
19, ao. Uit hetgeen volgt zou men juist opmaken, dat, in 't voorjaar, a 11 e
vogels enz. de genade of „gunst" van Cypris gevoelen. Waarschijnlijk
lag in 's dichters bedoeling: „alle vogels, zich de ongena de van Cypris op
den hals gehaald hebbende, door haar zoo langen tijd niet te dienen, haasten
zich nu tot het minnespel." — 30. Ter poorte .... van het sl o t: t. w.
van 't slot te Purmerend, waarvan hij Kastelein was.
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Riccen volgde, die hem leidde
Bij de liefste, zijne trouw,
Die, beangst en nog in rouw,
40Noode van de speelnoots scheidde,
Die haar troosten, daar ze zit,
En de liefste om uitstel bidt.
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„Schoone Jonkvrouw, rood bekreten,"
Sprak de Bruiloftsgod, „schep moed !
Vrees geen leed, noch tegenspoed.
Leer uw moeders rouw vergeten,
Met de blijdschap van den nacht,
Die een treurig hart verzacht.
Wat aan moeder werd verloren,
Wint gij aan den Bruidegom
En zijn liefde wederom;
Heden is uw troost geboren,
En gij vindt, bij uwen Heer,
Uw verloren blijdschap weer.
Purmerend zal u bejegenen
En begroeten in 't gemein,
Als gij, met den Kastelein,
Stad en Beemsterland komt zegenen,
Door de hoop van eene plant,
d'Eere van uw trouwverband."
Op dien troost in hare smarte
Vaagt hij, die den trouwring gaf,
Haasje voort de tranen af,
Strijkt de bloOheid van haar harte,
En zij volgt hem, hand aan hand,
Naar de bruiloftsledikant.
„Laat Ventidius beschermen
Zijne liefste, stil van aard,
Die zijns vaders stam bewaart.
Laat hem sterven in hare armen,
En verrijzen, jaren lang !" —
Zingt ze in slaap met dit gezang.

38. Z ij n e trouw voor: „haar, die hem trouw beloofd had."
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VAN DEN EDELEN EN HOOGACHTBAREN HEER,

JONKHEERE

JOAN VAN WAVEREN,in
Oud-Schepen van Amsterdam,
EN ME JOFFER

DEBORA DE BLAEUW.
N Gooiland bloeit een streek, nu 's-Gravenland geheeten,
Daar d'edelste Amstelaars een tijd geleden zweetten,
Om schrale en barre hei te mesten, en den grond,
Die arm was uit zijn aard, in vette klei en klont
5 En vruchtbre klaverweide en beemden te verkeeren.
Zoo komt de kunst Natuur te baat, en kan haar leeren,

I

Wat landbouw, arbeid en zorgvuldigheid vermag.

Hier kwamen stallingen en hoeven voor den dag,
Paleizen, vee en vrucht, en lanen en waranden.
10 Men noemt dees' landstreek nu de Tempe dezer landen,
Daar Peneus, klaar van stroom als glas, door henevloeit.
Hier zingt de nachtegaal. Hier kwinkeleert en broeit
De vogel, jaar op jaar, zijne eiers uit. Hier dragen
III. Joan van Waveren, oud-Schepen van Amsterdam, teekende op 40jarigen leeftijd, geassisteerd met Anthony Oetgens, heere van Waveren,
raad en burgemeester van Amsterdam, in ondertrouw aan met Debora
Blaeuw, weduwe, geassisteerd met haar moeder Weyntgen Oetgens van
Waveren.
3. S c hr ale en barre he i: het eigenlijke 's-Gravenland is lage, moerassige grond, die niet behoefde gemest te worden. Wat Vondel hier zegt,
kan alleen de daarachter liggende, bij sommige lusthoven aangetrokken
heigronden gelden. — ii. Pencus, klaar van stroom als glas: dewijl
er op anderhalf uur afstands van 's-Gravenland geen rivier te vinden is, en
hier toch kennelijk op een loopend water gezinspeeld wordt, zou de vermelding van dien Peneus ons misschien kunnen doen opmaken welke beek
en alzoo welke hofstede hier bedoeld wordt. Beken vindt men alleen in
de lusthoven, die tegen de helling der heide gelegen zijn of van welke een
gedeelte uit heigrond bestaat: zoo loopt er bijv. eene door de eerste hofstede, welke men, van Weesp komende, in 't oog krijgt en die naar haar
vroegere bewoners S c ha e p en Bur gh genoemd is.
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De boomen lekker ooft. Hier vliegen en hier jagen
De jonkers naar patrijs en hazen, jachtgezind,
Met snuffelenden brak, en vluggen hazenwind.
De Grieksche Venus scheidde uit d'oostersche landouwen,
Verliet haar berg, en kerk om hier haar hof te bouwen,
En vond er Waveren, die, moe gejaagd, dat pas
Beschaduwd van een Linde, in slaap gevallen was,
20
Op 't ruischen van een bron, die, door verborgen sprongen
En aders, uit den grond met kunst kwam opgedrongen.
Hij scheen te groeten, die hem in den droom verscheen,
Veel schooner dan men ze ooit in marmer zag gesnedn
25 Van d'overoude hand der Fenix-kunstenaren,
Die uit veel lichamen een enkel schoon vergren,
Om haar te scheppen, die der sterfelijken maat
En uiterste begrijp zoo ver te boven gaat,

15

14, 15. Hier vliegen en hier jagen de jonkers: de jacht, in een
ruimeren zin genomen, kan verdeeld worden in drie soorten, t. w.: j a g e n,
vliegen en visschen: het eerste slaat op het loopend e, het tweede
op het vliegende wild, het derde op de visscher ij. — 16. HUYDECOPER,
Proeve III, 118, wil hier Vondel verbeteren en den regel aldus gelezen hebben :
Met snelgewiekten valk en vluggen hazenwind,
omdat, zegt hij, alsdan de valk tegenover den pa t r ij s en de hazenwind
tegenover het haas staat. Zeer waar, en in 't afgetrokkene zou de uitdrukking alzoo poetischer zijn en vooral eigenaardiger, om 't voorafgaande
vliegen, 't geen men niet met jachthonden, maar met vogels pleegt te
doen. Maar Vondel offerde niet gaarne waarheid op aan de poetische vinding. Het gold hier geen jagers in 't algemeen, maar 's-Gravenlandsche
jagers, en indien deze nu, gelijk ik geloof, niet met valken, maar met den
staanden h on d op hoen der s joegen, dan zou men hem hier met recht
van onnauwkeurigheid in zijn schildering beschuldigd hebben, wanneer hij
een valk gebracht had, waar die niet behoorde. Intusschen, als ik reeds
aanmerkte, Huydecoper had in zooverre recht, dat Vondel, alleen van
hon den sprekende, 't woord vliegen niet had moeten gebruiken, 't welk
alleen slaat op jacht bij valke n. Immers, evenals men van een jager van
beroep zegt, dat hij bij iemand j a a g t, zoo zegt men van een valkenier,
dat hij bij iemand vlieg t. — Voorts zij hier nog aangemerkt, dat men, in
jagerstaal, behalve vl i e g en, ook nog vli e g e r en vlucht bezigt. Zoo
bijv. HOUWAERT, Gem. loop der Werlt, B. I, van Diane sprekende:
Haar volgden veel Nymphen, maagden en kamenieren,
Veel jagers en vliegers

en Vondel zelf, in de Roomsche lier, vs. 103.
Gezonden akkerbouw en jacht en vlucht
Door bosch en velden —

voor welk vlucht ook wel v e de rj a cht of vedersp el, in tegenoverstelling van w e is p e 1, gelezen wordt. — 19. Dat pa s: te dier gelegenheid. — 25-28. Hier wordt gezinspeeld op hetgeen men verhaalt van Apelles,
dat hij namelijk vele schoone vrouwen verzameld had om de eigenaardige
schoonheid, waardoor ieder van haar uitmuntte, te bestudeeren, en uit de
vereeniging daarvan een geheel te vormen.
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Dat alle schoonheid bij dees' schoonheid, nooit bezweken
30 Door eeuwen zonder einde, een schaduw wordt geleken,
En bij het leven slechts gelijkt een bloote schijn,
Die 't oog, uit eene bron of helder kristalijn,
Bejegent en verschijnt. Wat is de ziel gezegend,
Die dit geluk gebeurt ! „O schoonste ! gij bejegent
Mij hier ter goeder tijd," [zoo spreekt hij in den droom]
35
„O moeder van de Min! zijt overwellekoom
In 't grafelijk gewest! Hoe koomt ge mij eontmoeten ?
De Gravenlandsche roos, die onder uwe voeten
Haar geur en gloed ontvouwt, getuigt me wie gij zijt,
40Die 't menschelijk geslacht uw vriendschap niet benijdt.
Ik wenschte uw Heiligheid al overlang t'aanbidden,
En op het minnefeest aan uw altaar, in 't midden
Der schoone Jofferen, op t'offren wierookgeur,
En krans, en mirtetelg, met rozen deur en deur
45 Bevlochten; maar 't geluk, 't welk vloeit uit uw genade,
Verstak me van mijn wensch en rechte wedergade;
Mijn tijdgenooten zijn een pons vooruitgetreén."
Zij scheen hem hierop aan te lachen, en bescheen
Hem, onder 't lachen, met zoo minnelijke lonken,
50 Dat d'oogen zijne borst al heimelijk ontvonken
Met eenen zoeten brand. Ten leste berst ze eens uit,
De rozemond luikt op, en stemt met dit geluid :
„0, brave Jongeling, bij Venus uitgekoren !
Het bruiloftslot wordt elk van boven toebeschoren.
Een ieder heeft zijn tijd en uur, hem toegeleid.
55
d'Aloude en vruchtbre stam, die zich zoo welig spreidt,
En groeit door Henrik en zijn mannelijke kinderen,
Wil ik in d'afkomst niet besnoeien, noch verminderen,
Maar door een bruiloft aan elkandere uitbesteèn,
60 En smilten in zijn bloed twee takken ondereen,
Den neef en zijne nicht; en om dit uit te werken,
Verlaat ik Cyprus en zooveel gewijde kerken,
En koom nu 's-Gravenland bezoeken met mijn zoon.
Uw vaders wapen, met den Arend en de kroon
65 Gekroond, toen Ferdinand hem 't Ridderzwaard vereerde,
Zal erven op zijn bloed. Zoo iemand minnen leerde
Door 't hemelsche beleid, zult gij, doorgloeid van brand,
De bloem van uw geslacht gaan plukken met uw hand.
47. Versta : mijn tijdgenooten hebben spoediger een vrouw gevonden dan
ik. — 57. Door Henrik: Hendrik Oetgens van Waveren was de vader
van Jan en Claes, die in 1592 en 1598 op de Regeeringslijsten als Commissarissen voorkomen, en van Frans, die in 1599 I3urgemeester was. —
64. Uw vaders wapen: Antony van Waveren werd in 1631 door
Keizer Ferdinand II met de Ridderlijke waardigheid vereerd.
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Uw grootvadr Oetgens, door zijn diensten aangenamer,
70 Als eerste stichter van de zeeverzekerkamer,
De rijke wisselbank en 't leenhuis, is wel waard
Te bloeien in zijn zaad. Uw grootvadr Spiegel paart
U vroolijk met dees' hoop, dat gij, als hij en d'ouden,
De vrijheid van den Staat zult voorstaan, en behouden
Door erfgenamen uit uwe egade aangeteeld.
75
Uw eigen vader zag zich garen afgebeeld
Naar 't leven in uw vrucht, en wenscht, dat hij den neven,
Te spruiten uit uw trouw, mag tot een Spiegel geven
Zijn diensten, Amstels stad en 't vrije vaderland
Geschonken reis op reis. Op, op dan! sluit den band
8o
Van trouwe met uw liefste, en laat de min niet flauwen,
Maar dommelt ondereen de Waverens en Blaeuwen,
Dat ieder uit het kroost ook d'ouders kennen mag !"
Zoo sprak ze; hij ontwaakte, en eer zijn oog haar zag,
85 Verdween ze uit zijn gezicht naar 't hof, bij haar verkozen.
d'Ontwaakte riep ze na, die op een spoor van rozen
In d'open lucht verdween, en liet hem van dien tijd
In een gedurigen en jammerlijken strijd,
Bekommerd, om het hart van Debora te winnen.
90 Dit 's zijn bejag alleen. Hier worstelen de zinnen
Van wederzijde om strijd. Zij weet de min t'ontradn,
Al vrijt wat maagschaps wel. Hij weet ze t'ondergaan
Met heuschheid en bescheid, gesterkt uit Venus' hoven,
En poogt het oude vier van hare min te doyen,
Daarna een nieuwen brand t'ontvonken uit deze asch,
95
En 't hart, zoo hard als steen, in murw en kneebaar was
Te zien veranderen. Dit heeft zijn zwarigheden;
Maar wat vermogen niet de tranen en gebeden
Des minnaars op een vrouw, in 't eelste van haar jeugd,
Wanneer ze zich verbeeldt 't genot van d'eerste vreugd,
100
Geschapen om het al wat leven voelt te buigen?
Waarvan de stammen en geslachten eeuwig tuigen,
En d'oorlogen, zoo wijd de wereld door gevoerd,
Waar Venus de trompet en trommel heeft geroerd,
105 In 't hart der mannen, ook in d'Amazoonsche steden,
Zoo schuw van bruiloften, uit kracht van eere en eeden.
69. Oetgen s: Frans Hendriksz. Oetgens van Waveren, zooeven genoemd,
was een der oprichters en eerste Commissarissen van de Kamer van Assurantie in 1598, Commissaris van de Wisselbank in 1609 en van de Bank
van Leening in 1614. — 72. Spiegel: eene der dochters van Spiegel was
met Antony van Waveren getrouwd. — 92. Al v r ij t w at maagschaps
w e 1: al pleit de omstandigheid, dat zij met hem vermaagschapt is, eenigszins voor de zaak.-1o6. Zoo schuw van bruiloften, uit kracht van
eere en eeden: waar de Amazonen eigenlijk schuw van waren, en wat

TER BRUILOFTE VAN J. VAN WAVEREN, ENZ. II
De Minnegod belacht dien eed, een lossen knoop,
Waar hij to velde trekt, en sleept zoo groot een hoop
Van helden achteraan en uitgelezen vrouwen,
I 10 Die, na haar eerste trouw, den oogst van min herbouwen,
Waartoe dees' Schoone stemt, die, zedig en beleefd,
Den afgeslaafden held 't gewenschte jawoord geeft,
Waarna de bruiloft volgt, op d'aankomst van God Hymen,
Die 't lieve paar nu groet en voorlicht en op rijmen
115
Aldus naar 't groen prieel van 't welig bruidsbed leidt :
„Nu volg, gelukkig paar ! mijn fakkel. Waarom schreit
De Schoone ? Zwaarlijk valt een weduwe eontveinzen
't Geen al de bruiloftsrei kan zien, door haar gepeinzen,
Dat is 't genoegen van den Bruigom en zijn Bruid,
I20
't Welk uit de zaligheid van 't wettig bruidsbed spruit,
Het bruidsbed, dat u wacht, van blijdschap opgenomen.
Dit leert den menschen hoe zij op de wereld komen,
En houden, op den voet der oudren, dthen toon.
Hier kust men, dat het klapt ; hier is de schaduw schoon."

Cu 13ruirofit
VAN DEN E. BRUIDEGOM

JAKOB LINNICH,IV
EN DE E. BRUID

KATHARINE JAKOBS DE VRIES.
H Oogste Wijsheid, Wiens beleid

5

d'Eeuwigheid
Van het menschdom door het paren
Handhaaft, en, met voile vreugd,
Onze jeugd
Zegent onder 't zoet vergaren;

IV. Jakob Linnich en Katharine Jacobs de Vries huwden in Mei 1658. De
bruid, geboren in 1634, was een dochter van Jacob Fransz. de Vries en van
Anna de Wolf en een kleindochter van Isaak de Wolf, een broeder van
Vondels vrouw. Jakob Linnich, geboren in 1635, hertrouwde in September
1684 met Ida Block.
zij bij e e d e verzwoeren, was, onder de macht eens echtgenoots ,te staan;
voor 't overige droegen zij de zorg dat haar ras niet uitstierf aan haar
buren, de Gargarenen, op. De meisjes, die haar geboren werden, 'behielden
zij voor zich: de knaapjes brachten zij om, of stuurden ze aan hun waders.
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TER BRUILOFTE VAN J. LINNICH, ENZ.
Wie kan U, met harte en mond,
Voor den vond
Van dien staat ten voile eeren?
Wie verlangt niet, hand aan hand,
Naar dien stand
Uit to treen, op Uw begeeren?
Deze vreugd en biijde feest
Mag geen geest,
Mag geene Engelen gebeuren;
God heeft aardsche zaligheid
Hun ontzeid,
Binnen 's hemels hooge deuren.
Schoon zij rijk zijn van genft.,
Zonder ga,
Zweven deze in 't eeuwig leven;
d'Engel, vrij van minnezucht,
Teelt geen vrucht;

Dit 's den mensch van God gegeven.
25

30

35

Dus beleeft de mensch veel troost
Aan het kroost,
Dat hem uitbeeldt met zijne oogen;
Nu een dochter, dan een zoon,
Even schoon
En gelukkig opgetogen.
Wie dien staat verkleenen wil
Merke al stil
Hoe de hemel zelf aan d'aarde
Trouwde, en dit gelukkig paar
Jaar op jaar,
Ons een schoot vol vruchten baarde;

Want hij zegent one landouw,
Zijne vrouw,
Met een milden dauw en regen,
40En beschijnt ze van omhoog,
Met zijn oog,
Oorzaak van zoo groot een zegen.
20, 21. Zon der g a zweven d e z e: hetzelfde had Vondel reeds aan
Apollion laten zeggen in den Lucifer, vs. 141:
Wij weten van geen trouwen,
Van Bade of gading, in em hemel, zonder vrouwen.

TER BRUILOFTE VAN J. LINNICH, ENZ.
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Als hij, reis op reis belust,
d'Aarde kust,
En belonkt met zonnestralen,
Windt de zegenrijke bruid
Bloem en kruid,
Telg en tak, in beemd en dalen.
Dan verkwikt bij lentedag,
Wat eerst lag,
Onder wintersneeuw bedoven;
Dan gevoelen plant en dier
't Minnevier;
Wat begraven lag, komt boven.
Op dit voorbeeld trouwt de Mei
Deze bei,
Eensgezind, Katrijn en Linnich.
Merk eens, hoe de jeugd van 't jaar
En dit paar
t'Zamenstemmen dus aanminnig.
„Bruiloft, bruiloft !" zingt de Mei
In de wei;
En wij zingen met verblijen:
„Bruiloft, bruiloft! schenkt den wijn,
Zonder pijn,
Zoo zal 't huwelijk gedijen.
Jakob I zonder tijdverlies,
Kus de Vries,

70

Op dien wensch, voor mond en kaken,
En bezegel, met u twee,
Onze bee;
Dat kan God en ons vermaken.

51. Bedoven voor „bedoofd, gedompt, gesmoord." 't' Is van 't oude
w.w. beduive n, „in doffen staat doen verkeeren." Zie Uitl. Woordenb.
op HOOFT in v. bedo v en. — 65. Zonder pijn: zonder spijt, gul weg.

14

EEUWGETY VAN KAREL COUVRECHEF.

VAN DEN E. HEERE

KAREL COUVRECHEF,
Karmeliet en Priester.

AAN DE H. MAAGD.
Anno 1658; 22 Juni.

LAUDA, JUBILA, LAETARE ET EXULTA IN OMNI CORDE.
SOPH.

At offren wij de Heilge Maagd
Van Karmel? 't Wierookvat, vol geuren,
of Myrrhe, of goud? wat gift behaagt
Haar boven, daar Gods wacht de deuren
van 's hemels poorte houdt bezet,
Veel duizend Engelen haar prijzen?
Een dankbaar hart, oprecht en net,
gevaagd van smerten. Laat ons rijzen
Met zulke geuren naar de lucht,
Nu Karel heden vijftig jaren
in haren dienst, niet zonder vrucht,
gesleten telt, en grijze haren
't gewijde hoofd van Couvrechef
bedekken, die het juk des Heeren
Zoo jong gedragen heeft; verhef
Den naam van Jezus, di en wij eeren
gelijk Zijn Moeder Hem aanbidt.
Zij zegene ons van daar zij zit.

W
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OP HET KRONEN VAN LEOPOLDUS.

15

Op Ott firontit
VAN DEN ROOMSCHEN KONING EN KEIZER

LEOPOLDUS,V
Altijd Vermeerderaar des Rijks.
AUREA CONDET SIECULA.

Aat den Rijnschen berkemeier
Lustig rustig ommegaan,
Nu 's Rijks Engel, die beleier
Van het Keurrecht, heeft gestaan
In den raad der Keureheeren,
Om den zoon van Ferdinand
Met den Roomschen schepter t'eeren,
En met heilig diamant,
Goud en steenen t'overstralen.
Wierook nu de jonge zon,
Die, uit d'Oostenrijksche palen,
Eindelijk den nacht verwon,
Die Europe scheen te dreigen,
Toen haar d'oude zon ontzonk,
En het hoofd begon te neigen,
Tot verdriet van oud en jonk.
Ziet dees' zon de Main beschijnen,
En vergulden stad en land.
Rook en smook van twist verdwijnen,
Damp en mist van misverstand.
Nu verstrooien Turk en Tarter,
Elk huns weegs, en om een hoek,
En wat, gruwzamer en zwarter,
Duitschland dreigde met een vloek.
Leopoldus eert zijn rijken

L
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V. Na den dood van keizer Ferdinand III (23 Maart 1657) werden de
Keurvorsten te zamen geroepen om tot verkiezing van een nieuwen keizer
over te gaan. Zijn zoon Leopold, 9 Juli 1640 geboren en in 1655 tot koning
van Hongarije en in 1658 tot koning van Boheme gekroond, had daarop
zeer zeker de meeste aanspraken. Van de zijde van Frankrijk werd evenwel alle mogelijke moeite gedaan om zijne verkiezing tegen te gaan, maar
tevergeefs. Den 18 Juli 1658 werd Leopold verkozen, die als Leopold I
het bestuur aanvaardde.
A urea c o n d e t s a e c ul a: d. i. „hij zal gouden eeuwen stichten." Zie
Aen. VI, 792.
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OP HET KRONEN VAN LEOPOLDUS.

Met Augustus' majesteit,
Die geen voorzaat zal bezwijken,
Noch in moed, noch wijs beleid.
Oud-Byzansen staat verschrokken,
En de Donau steekt verheugd
30
Zijn trompetten, luidt de klokken;
Al de Rijnstroom juicht van vreugd.
Men verwacht aan alle zijden
Vrede en vollen overvloed,
Vroolijke
eeuwen, gouden tijden.
35
Hoop van Ferdinandus' bloed
En den stam, die trotsch, als eiken,
Opgedragen aan Jupijn,
Schier vier eeuwen kan bereiken,
40Laat den uitgang van den Rijn
Ook gevoelen uwen zegen,
En den trouwen Batavier,
Op de gunst van uwen degen,
Rustiger zijn zeebanier
En de vlag te water voeren,
45
Daar men andre starren meet,
Tegens onze marmervloeren
Met den hoofde neerwaart treedt,
Of den wereldkloot ter zijden
Steil of rechter ommegaat,
50
En ons' kielen 't water snijden
Op 't kompas, tot op een draad,
Onder bei de rijzende assen,
Of in 't midden, daar ze recht
In de deiningen zich wasschen,
55
Die dan holler gaan, dan slecht.
Lust het Cesar, Barbarijen,
Oud-Carthage, op 's Grootvaars spoor,
Met een krijgsvloot te bestrijen,
En den Mauritaanschen Moor;
6o
27. Versta: „die voor geen zijner voorzaten zwichten zal." Vaak gebeurt
het, dat Vondel in kort na elkander geschreven verzen, gelijke woorden
en uitdrukkingen bezigt. Zoo zegt hij hier, eenigszins gewijzigd, hetzelfde
als in het bijschrift op Pieter de Graeff. — 47, 48. Geestig dichterlijke, zoo
dan al physisch min juiste omschrijving van 't woord „tegenvoeters." -56. SI ech t: effen. — 58. Op 's Grootva ar s spoor: op dat namelijk van
Karel V, die, gelijk men weet, in 1535 de Barbarijsche zeeroovers tuchtigde. Zie vs. 84. — 6o. D en Maur i taa n s c hen Mo or: pleonastische uitdrukking, tenzij men aanneme, dat Vondel den inwoner van Barbarije aldus
noemt ter onderscheiding van den Afrikaanschen moor of „neger." Maar in
die dagen werden de beide laatste woorden doorgaans synoniem gebezigd,
en nog zijn er velen, die ze verwarren.

OP HET KRONEN VAN LEOPOLDUS.
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Holland heeft een vloot ten besten
Voor de macht van Oostenrijk,
Om die roovers in hun nesten
Op to komen, tot een wijk
Der geboeide Christenslaven,
Die, gesleten van verdriet,
Hem verwachten, die de haven
Met ons zeekortouw beschiet;
Eenen held, die, opgewassen
Tegens ongetoomd geweld,
Met ons hulken en pinassen,
Tunis eens de zeewet stelt,
En die, met hun aangespannen,
's Handels loop en maatschappij
Steuren, recht als zeetirannen,
Nooit verzaad van strooperij.
Laat den leeuw der Batavieren
En den Roomschen adelaar
Onder eene vlagge zwieren,
En de woestheid voor dit paar
Zwichten, en alle oorelogen
Zwijgen, onder hunne tucht
En geharrenast vermogen,
In een zegenrijker lucht.
Karel groet den triomfeerder,
Zijnen neef, uit eene wolk,
Wenscht hem dat hij 't Rijk vermeerder',
Als een zegenaar van 't yolk,
En den knoop der Nederlanden
Ongeschend houde, en behoe
Voor Onduitsch gebit en tanden,
Tot den lesten adem toe.
Op dien wensch uit 's hemels transen,
Geeft de Keizerlijke kroon
Op zijn hoofd nu schooner glansen,
En de Duitschen voor zijn troon
Roepen, van omhoog gedreven :
„Lang moet Leopoldus leven l"

87. Dat hij 't Rijk vermeerder': zinspeling op den toenaam Semper
Augustus („altijd vermeerderaar des Rijks"), dien de Roomsch-Keizers
voerden.
VONDEL VIII.
2

i8 TER BRIIILOFTE VAN M. BLOCK EN A. ANSLO.

Ztr 6ruiforie
VAN DEN E. BRUIDEGOM

MICHIEL BLOCKvi
EN DE E. BRUID

ALIDE ANSLO.
SAP.

8.

KRACHTIG EN LIEFELIJK.

Oo ergens in, 't alwijs beleid,
Beschiet, met kracht en lieflijkheid,
Zijn oogmerk in 't behoeden
Der schepselingen ; dat blijkt klaar
In 't paren van 't gewettigd paar,
Bij God en alle vroeden
Met lof gekroond ; want 's huwlijks stand
Zich tegens 't menschverslinden kant,
Herstelt met welige enten
Het menschdom, dat groote afbreuk lijdt
Door krijg en onderlingen strijd
Van strijdende elementen.
Gewond met eenen minnepij1
Van God, plukt Jozef aan den Nijl,
In 's Rijks aartspriesters hoven,
De bloem der maagden binnen On,
Waaraan hij bei de spruiten won,
Die hem veel heils beloven.
De koning Faro, blij van geest,
Kroont Rachels zoon op 't bruiloftsfeest
En helpt de staatsie vieren ;
Het hoog beleid was oorzaak van
't Gezegend huwelijksgespan,
Volvoerd door Gods bestieren.
Gelijk de zon de vorst ontdooit,
Het done land met loover tooit
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VI. Michiel Blok, de zoon van Pieter Adriaensz. Block en van Neeltje
Schouten, geboren te Amsterdam 6 October 1635, ondertrouwde 28 September 1658 met Aeltjen Gerbrands Anslo, wonende te Weesp.
Zij hertrouwde als weduwe 26 April 1671 met Hendrick van Beeck.
1-4. Versta: „zoo Gods Alwijsheid haar doel in eene zaak op krachtige
en weldadige wijze bereikt, het is in 't onderhouden van 't geschapene."

T11 BRUILOM VAN M. BLOCIt EN A. ANSLO. 0
En telge, in elk geweste ;
Met kracht en lieflijkheid het groen
Te voorschijn brengt in zijn seizoen ;
30
Zoo wordt, tot 's menschdoms beste,
Door 't gloeien van oprechte min,
De minnaar en zijn bedvriendin
Gezegend. Geene tijen
Verdelgen 't menschelijk geslacht ;
De stammen bloeien in hun kracht
35
Door d'afkomst, zoet op vrijen.
Het stoutste hart legt zijn geweer
Voor 's huwlijks troon gebuigzaam neer,
En smilt, als was, door 't stralen
Van dezen liefelijken brand ;
40
De held biedt wapenloos de hand
Zijn gade, en kust de kralen
Van haren opgeloken mond,
Verbindt, in 't eeuwig trouwverbond,
Zichzelven en zijn zinnen;
45
Hoe wuft die weiden, zonder toom,
Hij neemt dit juk op in dien droom.
Geen zachter juk dan 't minnen;
Een orden, ingewijd van God,
50
Uitreiker van eens ieders lot,
Een orden, aangeprezen
Ter bruiloft van Gods majesteit,
Door Zijne tegenwoordigheid,
En 't wonderwerk, bewezen
Ten troost van bruidegom en bruid.
55
Stapt met dees' handvest fier vooruit,
En helpt Gods akker bouwen,
Op 't spoor der oudren, nimmer moe !
Geen nazaat geeft den voorzaat toe
6o In trouwen en hertrouwen.
Zoo won de blakende Michiel
Alide, zijne halve ziel,
Door kracht van trouwe liefde.
Nu trouwt de wellekome vreugd
65
Zijn blijde jeugd aan hare deugd,
Die hem zoo minzaam griefde.
Gij, speelnoots ! zingt met blijde keel,
't Gelukkig paar naar het 't bruidsprieel.
64-72. Een nogal dartel slot voor zulk een stichtelijk begin; doci de
overgang van hoogen ernst tot scherts is met beleid en overleg gemaakt,
zoodat er niets stuitends is in de verandering van toon.

20 TER BRUILOFTE VAN M. BLOCK EN A. ANSLO.
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Ai, ziet ze trekkebekken,
Als duiven, op dien bruiloftszang!
Gelieven duurt dees' wijs te lang;
't Is tijd, dat wij vertrekken.

Triit Zeti5etetri
NAAR

OOSTE N.vll
SIC CUNCTUS PELAGI CECIDIT FRAGOR.

U staat de vaart naar Oosten open;
Obdam bezegelt 's Lands verbond.
De Zweedsche zeedraak legt gekropen
Aan weerszij van den Oresont.

N

VII. De nederlagen, door Denemarken in den oorlog tegen Zweden verduurd, hadden Frederik III genoodzaakt om vrede te vragen. Deze werd
dan ook gesloten, doch op voor hem vrij nadeelige voorwaarden. Eene
daarvan behelsde, dat de beide Mogendheden voortaan de Sont of Belt
voor alle vreemde oorlogsvloten zouden gesloten houden. Aan de Staten,
die in 't vorige jaar den Koning van Denemarken met f 600,000 ondersteund
hadden, kon deze overeenkomst, die bepaald tegen hen gericht scheen, niet
dan hoogst onaangenaam wezen, en zij deden er het hunne toe, om Frederik III te bewegen, geen nauwer onderling verbond — gelijk Koning Karel
Gustaaf dit begeerde — te sluiten. De laatstgenoemde Vorst bereidde zich
hierop wederom ten oorlog, scheepte zijn leger, dat in Duitschland getrokken was, en, gelijk men dacht, Polen of Brandenburg bedreigde, te Kiel
weder in, viel in Seeland en sloeg 't beleg voor Kopenhagen. Onderwijl
tastte Wrangel 't slot Kronenburg aan, dat hem den 16 September in
handen viel.
De Staten, met recht vreezende voor de belemmering van de vaart door
de Sont, indien Zweden de overhand behield, wendde eerst vruchtelooze —
indien welgemeende — pogingen aan, om de beide Noordsche Mogendheden
met elkander te bevredigen, en besloten toen Denemarken bij te staan. Een
vloot, onder den Luitenant-Admiraal Wassenaer, zeilde naar Kopenhagen, en
kwam in 't begin van November voor de Sont, waar zij met de Zweedsche
onder Wrangel slaags raakte en een glansrijke overwinning behaalde, hoezeer gekocht door den dood van de dappere Vice-Admiralen de With en
Floriszoon. Het was op dezen merkwaardigen zeeslag, en ter eere van den
wakkeren zeevoogd, dat Vondel de hier afgedrukte gedichten schreef.
Sic cunctus pelagi cecidit fragor: d. i.: „zoo bedaarde de onstuimigheid der zee geheel." Zie Aen. I, 158. — i. Oosten: hier: „de Oostzee." — 3. De Zweedsche zee d r a a k: de Zweedsche vloot wordt, dit
geheele dichtstuk door, vergeleken bij een z e e d r a a k of zeemonster, en
Obdam bij Perseus, die het overwon. Dezelfde vergelijking vinden wij in
het gedicht Vrije zeevaart onder Tromp, doch daar op andere wijze uitgewerkt. — 4. D en Ores on t: de Sont.

VRI JE ZEEVAART NAAR OOSTEN.
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Obdam doorhieuw hem met zijn sabel.

Het hoofd aan Kronenburg hangt stiff
Gewoeld, gebonden met een kabel.
De slingerstaart en 't achterlijf,
Ter komme in van Landskroon gedreven,
En krimpende van bijstre smart,
I0
Gekorven, zonder hoop van leven,
Verlangen naar 't gemiste hart;
Maar hart en vratige ingewanden,
Gezonken, volgen wind en stroom,
In Oost- en Noordzee, langs de stranden.
15
De walvisch slikt het bloedig groom,
En Freedrik toont de koopren tanden,
Van 't Poolsche vleesch en bloed nog vuil,
Van Perseus, d'eer van Zeven Landen,
Euroop' ten dienst, uit 's monsters muil
20
En ijzren kakebeen geklonken.
Gansch Denemarken op de been,
Van groote vreugd en blijdschap dronken,
Haalt Wassenaer, uit alle steen,
Al juichende in, den salamander,
25
Die leven schepte in 't zeedraaks vier.
Hofschilder Mander, volg den stander,
Voig rustig 's Konings zeebanier
En Hollands vlaggen ; val aan 't malen !
Held Wassenaer bestelt u stof,
30
Om met dien wapenroof te pralen,
Op Freedriksburg, dat Fenixhof.
Zoo sta die zeestrijd voor elks oogen,
Zoo lang het zeelicht van Obdam
Den helschen nacht van nijd en logen,
35
Beschamen zal, van stam tot stam.
Zoo kneust men Xerxes' tirannije;
Daar legt de vijfde monarchije!
,
6. volgg. De beeldspraak is uitmuntend en strookt volkomen met de geschiedenis. Een gedeelte van de Zweedsche vloot liep Kronenburg binnen,
het ander was gezonken, waarvan wrakken en manschap later aan wal
kwamen drijven. — 16. G r o o m: grom, ingewand. — 17. Free d r i k to ont
de k o opr en tan de n: dit wil niet zeggen, dat Frederik, de Koning van
Denemarken, koperen tanden had; maar „dat hij de tanden van den zeedraak ten toon stelde," welke Perseus (Obdam) het monster uit den muil
geslagen had, gelijk in de volgende regels staat. — 27. Ho fs chi lder
M ander, v o 1 g den stand er: dit rijm schijnt hier bij opzet te zijn aangebracht en doet ook Been kwade uitwerking. — 37, 3 8. Versta: evenals
de monarchie der Perzen, gewoonlijk de vier d e genoemd, onder Xerxes
een knauw kreeg, zoo nu, als v ijfd e, die van Karel Gustaaf. De uitdrukking is echter vrij gezocht.
A

STAATWEKKER.
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gictaiD3talltr.
DISCITE JUSTITIAM MONITI.

At baten magazijnen, zwanger
Van al verslindend noodgeweer?
Wat mag het baten, dat men langer
Met vlaggen van den leeuw braveer',
Zoo 't leeuwenhart begint te flauwen,
5
En voor 't geloei van stieren zwicht?
Wat baten hem gebit en klauwen,
Indien hij slaapt in zijnen plicht?
Athene! sloop uw houten veste,
Geboord met macht van grof geschut:
I0
Geef Xerxes al uw recht ten beste;
Gereede voorraad is onnut,
Tenzij men 't zeerecht pass' te paaien.
Het donderkruit eischt vonk en vier.
De roode haan moet rustig kraaien,
15
Op 't zwaaien van de bloedbanier,
Het roode paard met sporen nopen,
Den kam opsteken in dat perk.
Zoo sluit men 't heilloos zeeslot open,
20
Zoo valt geen beer den leeuw te sterk.
Aan wijs beleid zal 't niet ontbreken,
Noch voorgang van 's Lands Amiraal,
Dat 's klaar aan Wassenaer gebleken,
Die, als een zeerots van metaal,
25
Zich schrap zette in de barreningen
En 't buldren van den noodorkaan,
Die gansch Europe wo0 bespringen,
De zeevaart in zijn boeien slaan.
Hoe kweet zich Floriszoon en Witte,
30
In 't onweer van dat krijgsgevaar!
Hoe offerden zich, in die hitte,
Ons Decien op 't hoog altaar
Discite justi ti am, c a e t. : „leert, uit de verkregen les, rechtvaardigheid betrachten." Zie Aen. VI, 62o. — 15. De roode haan: is het „buskruit," en het roode paard het „geschut" der zeemacht, welke Vondel
evenzoo in zijn Zeemagazijn, vs. 145-147, zie bl. 29 — heeft bij elkander gevoegd :
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Het bootsvolk voert de vlag en wimpel, zwaait de zwaarden,
Rolt tonnen buskruit voort, of zadelt roode paarden,
Ontsteekt den rooden haan, die moord kraait alle dag.

32. Ons Decie n: de Romeinsche veldheer Decius Mus wijdde zichzelven
in den krijg tegen de Samnieten aan de onderaardsche goden en kocht de
overwinning met zijn dood.
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Van Mars, hun vaderland ten goede,
Ten dienst van Hollands bondgenoot!
*Hun vier verslond de waterroede.
Men eer' ze in beelden na hun dood !
Laat weiflaars en verraders beven
Voor d'oorlogstucht, die kent geen bloed,
Ziet bloedverwanten aan, noch neven;
Oud Rome stond op dezen voet.
Wat baat het, Brutus uit te houwen,
In klaren marmersteen zoo prat
Zijn streng gerecht en tucht t'ontvouwen?
Dat voorbeeld natreen sticht een stad.
Zoo bruit de Zeeleeuw van Venedig;
Daar lijdt het oog des Staats geen schimp.
Men ga in burgerzaken zedig;
Hier geldt verbloemen, gunst, noch glimp.
Genadig zijn, is ongenade
In staatsbelang. Hij spaart geen bloed,
Die schelmen spaart. Men recht te spade,
Daar staatrecht voortgang eischt en spoed.
Men prest hier niet; hier valt geen klagen;
Wie 't lijf op prijs zet, moet het wagen.

Op Vgf6tegbinge
VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN ZEEHELD

H. JACOB VAN WASSENAER,
Vrijheere van Wassenaer &c., Amiraal van Holland en
Westfriesland.
INVIDIX CAPAX.

D

E gouden balk in 't blauwe veld
De zilvren maan in 't roode meldt
De Burggraafschap en Wassenaeren;

4x, 42. De zin is: wat helpt het, of men Brutus al bewondert en zijn
dood doen brengen van zijn beide zonen wegens landverraad — al in marmer uithouwe, men moet hem navolgen in 't betrachten
van onpartijdige rechtvaardigheid. — 45. Zoo b r u 1 t de zeeleeuw van
V ene dig: de Republiek van Venetic was zeer gestreng in 't straffen van
bevelhebbers, die hun plicht verzuimden. — 47, 48. De zin is : in gewone,
burgerlijke zaken, mag men nog iets door de vingeren zien; maar wanneer
het de hooge belangen geldt van den Staat, komen geen consideration, hoegenaamd, te pas. — Op d'afbeeldinge, ens. In vidim capax: d. i.: „die
nijd verwekt." De aanhaling is deze reis eens niet uit Vergilius, maar uit
SENECA, Troad. 479. — 3. De Burg gr aafs chap: t. W. van „Leiden." —
Wassenaeren: de zilvren maan in 't wapen is namelijk een w a ssend e.
daad — het ter

24 OP D'AFBEELDINGE VAN J. VAN WASSENAER.
Maar in de blauwe en roode baren,
Voor 't Vaderland en 't algemeen,
Recht door twee zeekasteelen heen,
Beschoten van twee gloende stranden,
De land- en zee-pest uit te branden,
En met 's lands sleutel, kruit, en lont
En zeekortouw, den Oresont,
Ontsluiten, adelt hem rechtschapen.
Zoo kroont held Wassenaer zijn wapen.

5
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z tent4setijnoviii
GEBOUWD OP KATTENBURG e AMSTERDAM.

AAN DE WELEDELE EN MOGENDE HEEREN ZEERADEN
TER ADMIRALITEIT IN DE GEMELDE STAD.
SUPER & GARAMANTAS & INDOS
PROFERET IMPERIUM.

G

I

J, Heeren ! wien de zorg der zeevaart is bevolen,
Die uit geen winkelen noch vergelegen holen,
In 't persen van den nood, het scheepstuig t'zamenraapt,

VIII. De Admiraliteit, in 1597 opgericht, was in den aanvang gewoon geweest, haar scheepsgereedschappen te bergen in gehuurde pakhuizen, die
bier en daar door de stad verspreid lagen. Niet vele jaren waren echter
verloopen, of haar werd een erf, op Uilenburg, tot een magazijn, en een
ander op Rapenburg, tot een timmerwerf, afgestaan. De eerste dezer plaatsen raakte nochtans, bij 't vergrooten der stad, te veel binnenwaarts: en
beiden werden welhaast te klein bevonden voor het doel, waartoe zij dienen moesten. Nadat de Admiraliteit het een tijd lang met de Regeering
oneens was geweest over het vinden van een geschikte plaats, werd haar
op den 12 Augustus 1655 een groot erf op Kattenburg, tot een scheepsmagazijn en timmerwerf beide, in ruil gegeven tegen de twee vroeger gebouwde erven. Op den 12 September 1655 werden de grondslagen van het
Magazijn gelegd, en reeds in Maart van het volgende jaar de eerste steen
van het gebouw, door de Heeren Jonas Witsen, Dirk Herberts, Pieter Jacobsz.
4. Blauwe en r o ode bar e n: r o o d namelijk van 't vergoten bloed. —
6. Recht door twee zeekasteelen heen: namelijk tusschen dat van
den Vice-Admiraal Gerdlon, dat hem voor den boeg, en de Morgenster, die
hem aan den achtersteven lag, en waarvan het eene tot den aftocht gedwongen, het andere in den grond geboord werd. — 12. Zoo k r o ont
held Wa ssena e r z ij n wapen: zoo bewijst Wassenaer dat de zinnebeelden van zijn wapen sprekend en juist zijn. — Zeemagazijn. Super &
Gar aman t a s, e t c. : Hij zal zijn gebied uitbreiden tot over de Garamanten
en Indiers." Zie Aen. VI. 794. — 2. Wink elen: schuilhoeken.
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Maar op uw Magazijns gereeden voorraad slaapt,
Geruster dan voorhene, en vloot op vloot kunt mannen,
Tot heil der koopsteen, en ten schrik der zeetirannen;
Naardien men, onder schijn van wettigheid, nu stout
De vlag voert, en de hoop van roof te halen bouwt
Op uw geduld, gezind het ongelijk te slechten
10 Door reden, liever dan uw Recht door 't zwaard te rechten,
Gij, Raden ! die den Raad ter waterkamer spant,

5

Buttegaer en Reinier van Kuyck gelegd, en met den bouw zoo flink voortgegaan, dat het Magazijn binnen negen maanden tot gebruik gereed was.
Een korte beschrijving daarvan zal, ook tot beter verstand van het gedicht,
niet ongepast zijn. Van harden gebakken steen gebouwd, was het 120 voet
breed, 205 voet diep en 3 verdiepingen hoog, behalve het dak, dat langs
de zij- en achtergevels dubbel was. De vier gevels waren in 't midden met
vier uitstekende paviljoenen uitgetimmerd. In de frontespiesen van den vooren achtergevel waren de Zeevaart en de bescherming daarvan in sierlijk
beeldwerk aangeduid, vervaardigd onder opzicht van Quellijn. Aan het paviljoen van den achtergevel, 't welk met trappen naar het water afdaalde, zag
men de wapens der Heeren, die den eersten steen van 't gebouw gelegd
hadden. De buitenpoort van voren, die op Dorische kolommen rustte, leidde
over een steenen brug door den ingang van 't gebouw boven met het wapen
der Admiraliteit versierd, in een ruim vierkant portaal, in welks vier hoeken,
van boven, de wapens der vier Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit,
onder Wier opzicht het Magazijn getimmerd was, in hardsteen waren uitgehouwen, zijnde Cornelis Witsen, burgemeester van Amsterdam, Floris Pietersz.
van den Hoef, burgemeester van Haarlem, Frans Herberts, burgemeester van
Gouda, en Herman van Ewijck, Domheer te Utrecht. De Kamer ter rechterzijde pronkte, voor den schoorsteen, met het wapen der Zeven Vereenigde Provincien en met zestien wapens van Raden ter Admiraliteit. Ook
hingen daar eenige vlaggen en vendels, en, in 't midden, het model van een
oorlogsschip van 36 stukken. Boven de deur, tegenover den schoorsteen,
zag men een fraai schilderstuk van Bol, 't welk voorheen in de kajuit van
een Admiraliteitsjacht gestaan had, en 's lands Hooge Regeering voorstellende, in de gedaante eener aanzienlijke vrouw, den staf van commando aan
een Zeeoverste toereikende.
Het was in deze Kamer, dat de Raden ter Admiraliteit vergaderden. Uit
het portaal trad men op een vierkante binnenplaats, gewelfswijze over het
water gebouwd en omringd van een gaanderij, rustende op zes en veertig
kolommen van gebakken steen, die 't gebouw onderschraagden. De plaats
was aanvankelijk met klein geschut belegd, 't welk later is weggenomen.
De eerste verdieping was in vier voorname magazijnen verdeeld, een voor
't zwaar ijzerwerk, een voor kabels en touwwerk, een voor zeildoek en
zeilen, en een voor bloks en verdere scheepsuitrusting; de tweede en derde
verdieping waren bestemd om spijkers, licht ijzerwerk, allerlei staand en
loopend want, zeilen, vlaggen, vlaggestokken, riemen, bloks, lantaarns, kardoeskokers, kruithoorns, kruitmaten, potten, ketels en andere stuurmans-,
konstabels- en koksgereedschappen, in bijzondere kassen, hokken, bakken en
laden te bergen, terwijl een gedeelte van de tweede verdieping tot zeilmakers- en kompasmakerswerkplaats was ingericht, en een ander deel tot
wapenkamer, waar 't handgeschut, zij- en ander geweer, in den zeekrijg gebruikelijk, in bijzondere kassen werd bewaard. Uit het dak stak aan elken
hoek een schoorsteen uit, met een kunstig bewerkte sfeer voorzien.
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En, onder 't hoog gezag van 't vrijgevochten land,
Den luister en den glans bewaart van Zeven Staten,
Die op uw schildwacht zich, naast God, gerust verlaten;
15 Vergunt, dat mijn klaroen den toon op 't zeepaard zett',
Gelijk 't de Bouwkunst leidt aan 't scheeprijk Y te wed,
Om, als het Triton hoort den plonderhoren steken,
Door waterstormen en slagordens heen te breken,
Te brieschen over 't vlak, te trappen, en te treen
20 De zeepest van den Staat der vrijgeboren steen.
Het lust me, 't schuim te zien neerbruischen langs zijn toomen,
Te hooren, hoe het briescht, als d'oorlogsvloten komen
Zeeghaftig uit de zee, met nagesleepte vaan
En vlaggen, van den roof des vijands overlaa.n.
Natuur en Nood leert elk opwaken in gevaren,
25
Zichzelven wapenen en voor geweld bewaren,
Te werke stellen, wat hem 's hemels voorzorg gunt,
Tot tegenweer van ramp en jammer. Op dit punt
Let al 't gezielde, wat de reden is gegeven,
30 Of een gevoelzaam, of alleen het groeizaam leven.
Zoo wapent zich de boom en vrucht met loof en bast,
En schors en schel, voor koude en hitte en overlast.
Zoo wapent God de slang met schubbe en spitse tongen
En doodelijk venijn. Zoo worpt de leeuw zijn jongen
35 In schuilhoek en spelonke, uit vreeze voor verlies.
Zoo wordt hij uitgerust met scherpen klauw en kies.
Zoo houden d'oogen wacht voor 't lichaam. Zoo beschermen
De menschen zich, met hulp van handen en van ermen,
Voor aanstoot, vier en vloed. De Nood, al valt het zuur,
40 Ontziet geen moeite, en, in den boezem van Natuur
Gedrongen, ondertast al haar geheimenissen,
En weet geweren uit een afgrond op te visschen,
Natuur te bezigen ten oorbaar en tot nut
Van 't leven, en zijn eisch. De reden onderstut
45 De noodweer, die niet rust op veiligheid te letten,
55. 't Z e epaar d: het zeemagazijn, op Kattenburg, gedeeltelijk te water
uitgebouwd. — i6. Sierlijke regel. De Bouwkunst, die het magazijn in 't
IJ gesticht had, wordt hier voorgesteld, als hadde zij het, gelijk een paard,
dat te wed gaat, daarheen geleid. — 29, 30. Versta: „hierop letten alle
schepselen, 't zij menschen, die rede, gevoel en groei, 't zij dieren, die
alleen gevoel en groei, 't zij planten, die alleen groei bezitten." Vondel drukt
dit op korte en dichterlijke wijze uit en zet het vervolgens op aanschouwelijke wijze uiteen. — 30. G e v o e lz a a m voor „wat gevoel bezit," sens itiv u m: evengoed van samenstelling als het daarop volgende gr oeizaam,
en bier uitdrukkende, wat noch gevoelig, noch g e v oelvol zouden kunnen uitdrukken. — 42. G e w e r en voor „wapens;" in den bier bedoelden
zin wordt het meerv. anders gewoonlijk niet gebruikt en acht men g ew e e r, als collect., reeds genoegzaam.
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En kloeker tegens ramp, bijtijds, zich schrap te zetten.
Zoo ging 't Athene, dat, van Pallas niet misdeeld,
Zich op zijn burg verliet en trotsch heldinnebeeld,
Een levend voorbeeld van de Wijsheid in haar wapen.
50 Dees' stad scheen op haar burg en burgerwacht te slapen
Gerust en veilig, eer de groote Xerxes kwam
Aanvliegen met zijn heir uit Perzen, als een vlam,
Om welig Grieken en Athene, met zijn daken,
Wraakgierig en verwoed, te branden en te blaken,
55 Dat overmachtig yolk te delven in een graf.
Toen sprongen ze uit den slaap, gewekt te hard en straf,
En leefden raad om 't heir des vijands te verduren.
D'orakels rieden hen, terstond naar houten muren
En vesten toe te vlièn, zich, buiten alle zorg,
60 Te bergen in 't begrijp van dezen vrijen borg.
De burg t'Athene, eerst hout, scheen in dien naam begrepen.
Themistokles, hun hoofd, verstond alleen de schepen
Met dezen naam bedied, en zag de scheepsvloot aan
Voor dezen muur van bout, om 's vijands zwaard t'ontgaan.
65 Hij tied de burgerij, tot voorstand van haar leven,
Den wal te slechten, zich te water te begeven,
Te scheiden uit de' stad, op Delfis' raad en mond, ,
Dewijl ze in geen gebouw, maar eer in yolk bestond
En brave burgerij. Zoo gaven ze ten leste
70 Zich t'schepe, en redden zich, den Griekschen Staat ten beste.
Ik mocht van Amsterdam en haar verbonden steen
Dit tuigen, toen ze, van 's Eilanders nijd bestreen,
En, zonder schijn van recht, baldadig aangevochten,
Van duizenden gepreste en dolle zeegedrochten,
75 Ontwakende uit den droom, nog rijper letten, wat
De mogendheid vermag van zulk een houten stad,
En hoe de vrije Staat beschut wordt, min door steenen
Dan door een eiken stad en afgehouwen grenen,
Gemand met helden van matrozen, en een hel
8o Van gruwzaam grof geschut, den afgrond zelf te fel.
De dog der Britten, die bloeddorstig op kwam steken,
48. Tr o tsch heldinnebeeld: Pallas of Minerva was de schutsgodin van
Athene. — 49. D e W ij sheid in haar w ap e n: de gewapende Wijsheid.
71 volgg. Hier zinspeelt Vondel op zijn vroegere gedichten, ter eere van
Tromp en van Galen. — 71. En haar verbonden steen: kwalijk, voor
„en de met haar verbonden steden" (van Holland namel.) — 74. Gepr este
en dolle zeegedrochten: Engelsche zeelieden, die geprest werden;
terwijl onze helden van matrozen (zie vs. 79) vrijwi 11 i g dienst
namen — of 't althans heetten te doen. — 75. Nog r ij per letten: nog
beter, bij ondervinding leerden. — 78. Een eiken stad en a fg e h o uw en g r en en: een stad van eiken- en grenenhout (een vloot.)
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Vatte onzen zeeleeuw aan, wien 't scheen aan kracht t'ont[breken.
Men merkte fluks aan 't dier, hoe zulk een zeebrands gloed
Gereeder klauwen eischte en wakkerheid en spoed,
85 Tot lessching van een vier, waarvan ons' kust en stranden
En wateren in 't ronde opflakkerden en brandden,
Alsof de gansche zee vol zwavel dreef en pek.
De Leeuw gevoelt zijn rug verzengen binnen 't hek
Des zeetuins, daar hij rustte, een poos in slaap gevallen,
90 Niet denkende aan de macht van zijne houten wallen,
Waarin het heil bestond van Batavier en Zeeuw
En ongedwongen Fries en 't y olk, dat, op zijn schreeuw,
Nu d'oogen opsloeg, en bevroedde aan alle hoeken,
Hoe 't scheepstuig in dien nood verdwaald was en te zoeken.
95 Men poogt vergeefs een dijk door 't lage land te slaan,
Wanneer d'oploopendheid van Vader Oceaan
Met lossen toom, alree te hoog aan 't overvloeien,
De weiden overzwalpt, en stulp en dorp en koeien,
En vee en veld verdrinkt; de landzaat al verstijfd
100 Ten dake uitschreit, of op een karnemelkvat drijft.
Voorzichtigheid ziet uit, brengt, zonder eens te wijken,
De zoden bij der hand, worpt dammen op en dijken.
Zij houdt een berg van steen en rijs en palen reed,
En wat de nood vereischt. Zoo schut ze ramp en leed;
105 Zoo slaapt ze niet te lang op 's waters schijngenade,
Terwijl d'onwijze traag geleerd wordt met zijn schade.
De Macht van 't vrije land en Zeeraad, om den kam
Te heffen uit de vloen, vond raadzaam, t'Amsterdam,
Op 't nieuwe Kattenburg het wapenslot te bouwen,
I I0 En 't Magazijn des lands haar scheepstuig te betrouwen,
Ten dienst van Nereus' y olk, dat op de deining woelt,
Die, blauw en zeegroen, om de zeekasteelen spoelt.
Men woil den rug van 't Y, zoovele en lange jaren
Geploegd van kielen en gekruist door stadig varen,
I15 Dees' glorie gunnen, als een stroom, die, altijd ree,
De zeilen wellekoomt en weer geleidt in zee,
Gedurig laadt en lost, en uit naijver luistert
Waar 't hapert, als een wolk van roof de vaart verduistert,
Opdat hij 't water schuim' van dit balddadig schuim
120 Van pesten, die den vloed bevlekken en, te ruim
Op 't water weidende, de koopvaardijen steuren.
De kerk van Janus sloot weleer metalen deuren,
83 volgg. Hier zinspeelt Vondel in fraaie taal op den verwaarloosden
toestand, waarin zich 's Lands vloot tijdens den laatsten oorlog met Engeland beyond. — 86. O p fl akker den: 't zelfde als : o p fl ikker de n.
Schuim van pesten: zeeschuimers.
-19,20.
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En d'oorlogspoort aldus te Rome, in tijd van peis,
Daar Mars geketend zat in 't ijzeren paleis,
125 Op 't bloedig krijgsgeweer, en standerd, vlag en vendels,
En brieschte en knarsetandde op koopren boom en grendels
Met zijn bebloeden bek. De volken wijd en zijd
Ontzagen zijne wraak te tergen, en den strijd
Met hem t'ontginnen; want geraakte d'oorlog buiten
130 Zijn posten, zwaarlijk viel 't de poort in slot te sluiten,
Of sloot ze, 't was met dwang en ondergang van 't Rijk,
Dat 's Tibers wapens tergde, en stelde in 't ongelijk.
Zoo ziet hier Janus' kerk door mist en waternevels
Met dubble tronjen, twee voorhoofden, en twee gevels,
135 Van voren en achter uit, en voert voor iedereen
Haar ambt en oogmerk, daar zij rijst, in marmersteen
Gehouwen door Quellijn, des Amstels beeldehouwer,
Tot licht en kennis van den keurigen aanschouwer.
Aan d'eene zijde staat 's Lands Zeebewind ten toon
140 Op eene waterschulp, verheerlijkt met een kroon
Van schepen op het hoofd. De rechte vingers grepen
Een jacht, de slinke 't roer, den breidel van de schepen.
De schulp op ankers rust, die kruiswijs aan het strand
Gehecht zijn door 't gebit van hunnen ijzren tand.
145 Het bootsvolk voert de vlag en wimpel, zwaait de zwaarden,
Rolt tonnen buskruit voort, of zadelt roode paarden,
Ontsteekt den rooden haan, die moord kraait al den dag.
Men laadt er 't grof geschut, dat steent zoo luide als 't mag,
Grof zwanger van bederf en donderkloot en donder,
150 En bliksem. 't Watervolk komt borrelen van onder,
Met hagel en kompas en riem en kokerrol.
Zoo rust ze een krijgsvloot uit, zoo staat de zeekracht vol.
Neptuun, aan d'andre zij ter schulp uit, trotst op 't water
Wat zijnen drietand tergt, en elken handelhater.
155 's Lands Zeebewind, met krone en zeekompas om 't hoofd
Gekroond, verzoekt zijn gunst, uit minne haar beloofd.
De Zeegod, die, , gestreeld, zijn woord niet wil verkorten,
Gebiedt de Waternimf zich rustig uit te storten
Met eenen horen, rijk van schat, en vloot op vloot,
160 In 's lands gezegenden en wijd ontvouwen schoot.
129. t ' Ontginnen: hier, voor „aan te vangen." — x34. Twee v o o rh o ofden, en twee gevels: een voor- en achtergevel, ieder met een
frontespies versierd. — 136. Haar ambt en oogmerk: in de gevels waren het „Zeebewind" en de „Zeevaart" in marmersteen uitgehouwen. Zie
vs. 140 volgg. — 141. Grepen voor „hebben gegrepen," en alzoo : „omvatten." — 146-147. Met de r o ode paar den wordt het „geschut," met den
Tooden haan het „kruit" verstaan. — 150, 151. Versta : de Zeegoden
stijgen uit de golven op, met schroot, kompas, riem, en (in een koker
gevatte) scheepsrol, als zinnebeelden van de zeevaart.

30

ZEEMAGAZI JN.

De Levenwekker, aan des Zeegods rechte zijde,
Begroet 's lands Zeegezag, en blaast, verheugd en blijde,
Een lucht van rozen, en van allerhande heil,
En dertlen geur van weelde, in 't opgezwollen zeil.
165 Men ziet er Amsterdam, ten trots van eindlooze eeuwen,
Met 's Keizers kroon gekroond, braveeren op haar leeuwen,
En beide WatergoOn, grondleggers van haar Staat.
De zeeschaar levert haar, wat Middelzee en Straat,
Europe en Azie, onvaste en vaste landen,
170 De Zuid- en Noorder-as, de stroomen en de stranden
Uitleevren; zij bestelt de vracht van overal,
Ontladn met vlotschuit, boot en lichter, op den wal,
In pakhuis, kelder en op zolders en in schuren.
De balken buigen van den last. De dikke muren
175 Bezwijken door 't gewicht van kruiderij en graan
En schat, haar toegevoerd van Vader Oceaan,
Genegen vloot op vloot met rijkdom te bestoppen,
Kanaster, zijbaal, kist en koffer vol te proppen;
Alsof hij tol van al de Watervloen ontving,
180 Om eene zeestad, zijn verkoren voedsterling,
Te zegenrijker, als een bijkorf, te stoffeeren,
Waarbij de zwarmen der gebuursteen zich geneeren.
Het lichaam van 't gevaart', zoo prat aan 't Y geplant,
t'Ontleen van lid tot lid met al zijn ingewand,
185 Vereischte een baal papiers, vol letteren en printen,
Veel ganzepennen, mild gedoopt in Maro's inten,
Veel duizend handen, om dien voorraad uit te reen,
De bergsmis van Vulkaan om ijzerwerk te smeen,
Veel gieterijen, om de donders of te gieten,
190 Veel stroomen van metaal, veel koopre en ijzre vlieten,
Een lange lijnbaan van veel mijlen, onder dak.
Hier valt de schouder van een Atlas veel te zwak,
Om zulk een ballast van behoefte t'onderschragen,
En zooveel krijgsgeweer op zijnen hals te dragen.
195 Hier wordt het Noordsche bosch met zooveel zeils bedekt,
Dat het een schaduw voor de Spaansche zee verstrekt.
Veel velden henneps wordt hier in een perk gevonden,
Aan kabels en aan touw gestapeld, en verbonden;
Veel wapenhuizen gaan hier schuil in een gevaart;
200 Veel Trooische paarden steekt God Mars hier in een paard,
Musketten, donderbus, schuiftangen, speren, pijlen,
161. De Levenwekker: de Westenwind. — 167. Beide Watergoon:
IJ en Amstel. — 195, 196. Dichterlijk gedacht en dichterlijk uitgedrukt! —
597. Veel velden henneps wordt: men zou nu veelal schrijven: word en; doch Vondel laat, met volkomen recht, het w.w. afhangen niet van
v elden, maar van v e e 1, zoodat v e l d en henne ps een gent. uitmaakt.
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De sabel, helbaard, dreg, granaten, enterbijlen;
Hier hagelt lood en schroot en kogel, Pluto's schroom,
Zooveel als 't notebosch van zijnen noteboom
205 Kan schudden, of een bui van hagelsteen bij vlagen
Op korenvelden schudt. Hier grimmelt het van plagen.
De Zeezorg zamelt hier dien dieren oorlogsschat
Van zeil- en wapentuig, ten dienst van Gijsbrechts stad,
Die Kennemers vanouds, en Waterlandsche streken,
210 In 's Graven eed getreén, de torts en 't vier zag steken
In haren houten muur en torens, toen de grond,
Nog zwak, geen toevlucht aan den eiken scheepsmuur vond,
Aan hemelhooge mars en drijvende kasteelen,
Gebolwerkt tegens ramp en bloedige krakeelen.
Hier grimt de slangeschild van Pallas, die elkeen
215
Voor 't voorhoofd slaat, misverfd, zoo doodsch als marmersteen.
Hier is 't Palladium, de wacht van Amstels schatten,
Daar Diomedes noch Ulysses niet op vatten.
Dees' Zeedraak houdt de wacht, en slaat den boomgaard gft
220 Van Atlas' dochteren, bij daag en 's avonds spa.
Hier weidt het gulden vlies, de Zeevaart, onder 't waken
Des Zeeraads, vrijer dan in schaduw van veel draken.
De dappre Perseus, op dit vliegend paard zoo fier,
Beschut d'onnoozle maagd voor 't grimmig waterdier.
225 Hier is de vrijburg en de toevlucht der oprechten,
Hier zweet Vulkanus' smis, vol reuzen, winkelknechten,
Die geene bliksems smeen, gelijk Parnassus droomt,
Maar donders, door wier kracht de hel wordt ingetoomd,
En 't helsche zeegedrocht, dat opsmookt van beneden,
230 De waatren ringeloort en ketens waant te smeden,
Als stroppen, om de zee te worgen, en de keel,
Waarbij de wereld leeft en ieder wereldsdeel.
Zoo schept de Zeevaart lucht; zoo leeft men onbesprongen;
Zoo,,kwordt al 't zeegeweld door zeegeweld gedwongen.
210-21 4 . Hier schijnt Vondel wederom aan zijn medeburgers te willen
bewijzen, dat hij wel beter wist, toen hij in zijn „Gijsbrecht" zulk een
onhistorisch Amsterdam leverde. — 217. 't P all a dium: „het „Pallasbeeld",
dat te Troje bewaard werd en aan welks verblijven binnen de stad het
behoud van deze verknocht was; maar dat door Ulysses en Diomedes
werd weggeroofd. — 219, 220. Den boomgaard.... van Atlas' dochteren: den „twin der Hesperiden," waarin, volgens de fabelleer, gouden
(oranje- en sinaas-) appelen groeiden, en die doorgaans genomen wordt als
zinnebeeld van een rijke schatkamer. — 221. He t gul d en vli e s: de ram
met gouden y acht. — 224. D'o nnoozle ma a g d: Andromeda. — 226. Wi nkelknechten: dat zijn: „knechten, die aan den Winkel werken." Nu
verstaat men er hen onder, „die den wink el bedienen." 229. D at
opsmook t: schilderachtig en stout, voor „in smook naar boven komt."
230. Ring el o o r t: plaagt, onveilig maakt.
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Al spanden nu Karthage en Syrakuzer aan,
Om naar de watervork van God Neptuun te staan,
En om den rozekrans een waterkans te wagen,
Te zien, wien Jupiter de zeekroon geeft te dragen;
Men schroomde geen gevaar, van d'eene aan d'andre ree,
240 Zoo Hollands Amiraal zijn vlag opstak in zee,
En streefde recht vooruit, gevolgd van alle kielen,
Om zeegeweldenaars te zitten op de hielen,
Aan boord te klampen, aan te grijpen, naar dien Stijl,
Met lagen vol geschuts en dregge en enterbijl,
245 Den vloed te dekken, na het kraken, na het enteren,
Met masten, ribben, al 't scheepsingewand aan slenteren
Te scheuren, of het vier te steken in den staart
Of buik van 's vijands vloot, dat zij ten hemel vaart,
In 't onweer van dien slag, daar d'elementen knersten,
250 Het aardrijk en de zee aan duigen sprong te bersten,
De Goden in de lucht verdwenen met hun wolk,
Angstvallig voor matroos en spokende oorlogsvolk,
Dat vier noch vloed ontziet, en vecht, alsof 't verwaten
Een ander lichaam thuis had in de kist gelaten.
255
Dit zeegevaart, dat Mars in zijnen boezem sluit,
Rust reedschap voor een vloot van honderd schepen uit
Ten oorloge, en verbaast den schendigsten vrijbuiter,
Die God noch Koning vreest. Een Admiraal, als Ruiter,
Ten dienst van Amsterdam gewettigd en gewijd,
260 Is waard, dat hij op zee het kloekste paard berijdt,
In 't midden van de vloot der wakkere Amstelheeren,
Te moedig, dat hun zeegeweldenaars braveeren;
Nog zoo niet, neen, voorwaar: een hooger macht regeert,
Die met den slingerslag den stoutsten reus verneert,
265 De bergen innestort, en die te moedig draven
En steigeren, in puin en assche kan begraven,
Of slingren in den nooit gepeilden Oceaan,
Om nimmer, na dien smak verrezen, op te staan.
Men steekt zich 't een oog uit, om andren twee te roo ven
237. D en r o z e k r a n s: hier : de krans der overwinning. — 253, 254. A 1 sof 't.... een ander lichaam thuis ha d in de kist gelaten: wij
zouden zeggen : „alsof 't nog een lichaam thuis," of: „voor 't breken had."
Men borg in die dagen hetgeen men kostbaars bezat meestal in kis ten
(kabinetten en kasten vond men alleen bij meer vermogende lieden) : en
vandaar bezigt Vondel hier de uitdrukking thuis in de kist voor „thuis
achter 't slot." — 258. E en A dmiraal, a ls Ruiter: de Ruyter was ViceAdmiraal bij de Admiraliteit van Amsterdam geworden in 1653. —
269-280. Dit ziet op de verbonden, door onzen Staat, terwijl deze met Spanje,
een Christenmogendheid, in oorlog was, met Marokko, Turkije, enz. in 1609
en 1612 gesloten en later hernieuwd : misschien ook wel op den vrede met
het Puriteinsche Engeland : — alles, doornen in de oogen van Vondel.
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270 Men schroomt den helhond niet ten afgrond uit naar boven
Te slepen in den dag, Gods erfdeel te verraftn,
Om vromen op den hals te komen, langs een baan
Van helsche gruwelen, en, tegens recht en wetten,
De grenspoort voor den Turk en Tarter op te zetten,
275 Met wien men in verbond en vloekverwantschap treedt,
En zweert de standerdvaan des afgronds met een eed,
Dat Gode omhoog verdriet, en kwetst de vroomste harten,
Die hem aanschreien, en aanroepen in hun smarten,
Of hij, in 't eind verbeen, den scheut der boozen schutt',
280 En den geschokten Staat des Heilands onderstute.
Gelijk de kudden gaan bij duizenden te weide,
En groeien bij het gras, zoo drijft nu 't zeegeleide
Van 's lands geleivloot, al wat hongert naar gewin,
Den mond van Tessel en den Vliestroom uit en in.
285 Nu houiden ze elk hun koers, op twee en dertig streken,
En volgen 't zeekompas. Noch vracht noch schip ontbreken
Den handelsman. Men hoeft geen zeeverzekeraar,
Nu aile waatren zijn geveiligd voor gevaar
Van Turk en halven Turk, of slimmer waterdieren.
290 Mercuur zit zelf te roer, en schept vermaak in 't stieren.
Hij zet de winden naar zijn hand, tot 's koopmans heil.
De zegen komt vanzelf gevallen in het zeil.
Men spant geen keten meer, daar landen t'zamenloopen.
De Straat van Gibraltar, de Sont staat voor ons open.
295 Het hoofd van Kalis en van Doever, pleitens moe,
Staat Holland, van weerszij, zijn recht, den sleutel, toe.
Al wat ons dreigde, is in zijn waterschulp gekropen.
De wereld is nu veil, men valle alom aan 't koopen,
En aan 't verkoopen, aan 't bevrachten. Werkt en wint.
300 Nu pakt, nu zakt en slaaft, en draaft, en weeft, en spint,
En schrijft, en wrijft; de nacht is tot geen rust geboren.
Krioelt, en woelt, en vliegt, de schrijfpen tusschen d'ooren!
De Warmoesstraat, de Dam, de lange nieuwe Dijk,
En 't Water, huis bij huis, de winkels worden rijk.
305 De lakenreederij ziet andren in de kaarten,
En slijt Naar fijne stof en wol op alle vaarten.
De kruidenier verteert een gansch Oost-Indisch huis.
De zijdewinkel ruischt, gelijk een voile sluis,
Van trekgetouwen en van gouden passementen,
289. Slimmer w a ter dier en: vermoedelijk worden hier de Engelschen
bedoeld. Zie de foot op vs. 269. — 295, 296. Met andere woorden: de
vaart door 't Kanaal is vrij en onbezwaard. — 305. Z i et an d r en in de
kaarten: ziet aan anderen de kunst af. — 308. De vergelijking is juist;
want men spreekt van „ruischende zijde" en van „ruischend water," —
maar die juistheid kon toch nergens beter dan te Amsterdam gevoeld worden.
VONDE L VIII.
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310 De rentenier besteedt zijn geld op hooger renten;
De Beurs valt veel te nauw. De Wisselbank vertelt
Een schat van Krezus aan 't gereede wisselgeld.
De Waag is afgemat van waren af te wegen,
En roept om arbeidsvolk, tot aan den hals verlegen.
315 De Spaansche zilvervloot wordt hier aan geld vermunt,
In 't aanzien van den haat, die niemand zegen gunt.
Nieuw Nederland, bezaaid, belooft ons macht van koren;
Een ander Polen schijnt voor Holland daar geboren.
De Geldersman, en Sticht, en Use', Maas en Waal,
320 En Rijn, en Merwe, en Eems, de steden altemaal
Gedijen bij den oogst der Zeevaart. Alle menschen
Begroeten Amsterdam, bezichtigen met wenschen
't Gezegend Magazijn, door Stalpaarts kunst gebouwd,
Uit last der Watergoon. Nu blinkt onze eeuw van goud,
325 En zilver, als voorheen, toen Salomon zijn schepen
Naar Ofir heenzond, om gansch Indien te slepen
In 't juichend Sion en het lang beloofde land,
Daar melk en honing vloeit. Wat ziet de waterkant
Al zegens te gemoet; nu alle zeen en golven
330 Voor Holland openstaan, geen weg is opgedolven,
Gesloten voor de vaart en zeevaart! Nu ons hek
Den Leeuw ziet wentelen in klaver, zijnen nek
Afschudden 't lastig juk van alle dwinglandijen,
Te water en te lande, en macht van vloten rijen
335 Op anker, of zoo weidsch laveeren af en aan!
Zoo houdt een Magazijn, een huis, 's lands welvaart staan.
Staat vast, gij, Staten ! staat, als onverwrikbre stijlen!
Verzekert, met een knoop, den schoonen bondel pijlen,
Nog vaster dan voorheen, dat Tweedracht niet verzwakk'
340 Deze Eendracht, en de band in 't einde met een krak
Vaneenspringe, en geen Twist, het oud bederf van Troie,
Bekoorlijk twistooft, en den gouden appel strooie
In uw vergaderinge, en schenne uw sterke steen
En landen, tot een vreugd des zeevloeks, tegens een.
345 Het is geen mindre deugd 't gewonnen te bewaren,
Dan veel triomfen tot een staatsie te vergaren.
De Nijdigheid werkt loos en listig, en bespiedt
3". Vert elt: telt weg, telt uit. — 317. Nieuw Ned er land: de yolkplanting in Noord-Amerika, waarin Nieuw-Amsterdam (later Nieuw-York
genoemd) was gelegen, en die toen nog aan de onzen behoorde. — 324. U i t
last der Wat e r go on: d. i.: „op last van het college der Admiraliteit,"
hier als beheerscher der zee voorgesteld. — 342. Den gouden appel:
den appel namel., die, op de bruiloft van Peleus en Thetis nedergeworpen
door de Tweedracht, met het opschrift: „aan de schoonste," aanleiding gaf
tot den twist tusschen Juno, Pallas en Venus, en, in de gevolgen, tot den
Trojaanschen oorlog.
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Het hek van uwen tuin, of zij een open ziet
Om in te boren, of een spaak in 't wiel te steken
350 Van uwen wijzen Raad. Geen schaduwen ontbreken
Het lichaam in de zon; zoo sleept ook staatgeluk
Een staart benijders na, die wegen stuk voor stuk.
Zij zoeken alszins stof om harten te vervreemen,
En u, eer 't iemand riek', dees' kroon van 't hoofd te nemen.
355 Gelukkig is hij, die, gesteigerd tot zijn wit,
Den rijkdom kent van 't goed, dat hij met God bezit.
Bemint dan Amsterdam, de glorie van uw steden,
Den piper van den Staat, de trouwste van uw leden,
Die, onvermoeid getrouw, bij 't land heeft opgezet
360 Wat zij met zweet vermocht; die uit haar beurze redt
Den nooddruft van den Staat, zoo menigwerf verlegen.
Zij heeft, gelijk een zon, met haren rijken zegen
Haar buren toegestraald, gekoesterd en verwermd,
In koele schaduwe elk gehandhaafd en beschermd,
365 Geenszins den loon verdiend, dien nijdigen haar gonnen,
Alsof ze bij 't verlies der halsvriendinne wonnen.
Bedenkt ge dit, men ziet uw vijanden in lij,
Triomfen op triomf uit zee in 't zeilrijk I J
Opdondren, en den roof op Kattenburg gehangen,
370 Daar duizend duizenden het aanzien met verlangen,
Op 't lossen der kortouw, die vier geeft op den stroom,
En heet den Admiraal met jachten wellekoom.

putsupetEnt
TER KLOOSTERSTAATSIE VAN ZUSTER

ANNA BRUINING,IX
bevestigd in d'Orde van d'arme Klarissen te Bethlehem.
SINT-LUKAS :

Anna ging nooit uit den tempi, maar diende God nacht en
dag met vasten en bidden.

Einigen heeft God gegeven
Al wat hart en oog bekoort,
In de lente van haar leven,
Af te snijden; 't eeuwig Woord,

W

IX. Anna Bruining was eene dochter van Vondels zuster Katharina, die
door hem tot het Roomsche geloof was gebracht.
In Hollandsche Parnas, 166o, bl. 455, is in het opschrift bijgevoegd: „in
Brussel."
365, 366. Versta : geenszins den tegenspoed verdient, haar door nijdige buursteden toegewenscht, alsof deze zouden winnen bij de schade van Amsterdam.
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Jezus' rechte hand te trouwen ;
Hem te volgen onder 't kruis,
Zonder omzien en berouwen,
Stil, gehoorzaam, arm en kuisch ;
's Nachts te bidden, en te waken
Op den berg; gee1 lekkernij
Met de kiesche tong te smaken :
Altijd godgetroost en blij,
Opgetogen met gedachten
In het hemelsch heiligdom,
Vol betrouwen in te wachten
Aller zielen Bruidegom ;
Zulk een lot, het hoogst van alien,
Zulk een kostelijk kleenood
Is nu Anna toegevallen,
Uit des hemels rijken schoot.
Cherubijnen, Serafijnen
Dalen, om het statig feest
Van dees' jonkvrouw t'overschijnen,
Daar ze, rustig, blij van geest,
Op 't spoor van Sinte-Clare,
Naar Franciscus' strengen stijl,
Aan komt treden ten altare,
Als met eenen minnepijl
Van omhoog in 't hart geschoten.
Zoo verlaat de schoone maagd,
Op de harpsnaar, onverdroten
's Vaders huis. Haar ijver draagt
Lijf en ziel op aan Dengenen,
Dien ze mint, en Hij bemint
Die van hare kindsche beenen
't Heillicht volgt, zoo ras zij 't vindt.
Al de wereld jaagt naar schatten,
Vlamt op wellust, eer, en staat ;
Anna laat de goudzucht vatten
Naar het goed, dat haast vergaat ;
Zij, uit goddelijken bloede
Weergeboren, als Gods zaad,
Kust den mond der arremoede.

to. Op den b e r g: staat hier figuurlijk voor „in navolging van Christus."
25. 0 p 't spoor van Sint e-Clar e: het was een Klarissen-klooster.
26. Franciscus': t. w.: van Assise. Zie Lofzang op St.-Clara. — 35.
Van hare kindsche b e en e n: of „van kindsbeen" af, als wij zouden
zeggen, en van welke uitdrukking de regel van Vondel zeker aan velen den
sleutel geven kan. — 39, 40. Versta: Anna laat hen, die geldzuchtig zijn,
vergankelijke schatten najagen.
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Zuster Anna ! gij verlaat
Alles, om alleen te winnen
't Waardste goed, het eenig Al.
Uwe schoonheid blinkt van binnen;
Gij verkiest een armen stal
Met d'ootmoedige Marije,
Kiest een kribbe, een strooien bed.
Christus is uw hoovaardije.
Wat u hindert en belet
In de loopbaan, onder 't rennen
Naar den opgehangen prijs,
Als met aangeschoten pennen,
Smijt gij van u, kloek en wijs.
Gij verwacht, als uw genooten,
Opgeschort, met brandend licht,
Ingetogen, opgesloten,
Uwen Bruidegom, en sticht,
Door den spiegel van Uw leven
Andren, die, nog zwak en teer,
Zulk een kracht niet is gegeven.
Christus' kruis is uw geweer,
En uw wapen, om te strijen
Tegeng wereld, vleesch, en bloed.
Uw godvruchtige getijen
Onderhouden 't graag gemoed,
Als met manna, dat van boven,
Onder 't vasten, u Versterkt,
Om den Oppersten te loven,
Die dit wonder in u werkt.
Snedig weet gij t'onderscheiden
Gods geboden van Gods raad,
Die u, als een hand, komt leiden
Naar een hooger trap, den staat
Van ''t volkomen, onbeslommerd,
Vrij van huiszorge, aardschen last,
Daar zich Martha mee bekommert;
Gij met hare zuster vast,
Voor Gods voeten neergebogen,
't Allerbeste deel verkiest,

58. Opgeschort voor „reisvaardig;" het beeld is Oostersch, omdat de
Oosterlingen, lange gewaden dragende, verplicht zijn die op te schorten,
als zij te voet op reis gaan. M e t bran den d lic ht: als de wijze
Maagden uit de gelijkenis. Zie Matth. XXV: I-12. - 73. Snedig weet
gij t'o n der s c he id en: Vondel bezigt het woord snedig meestal in den
zin van „scherp;" hier ook in dien van: scherpzinnig." — 78-82. Zie Lukas XI
38-42. -- 80. Vast: is hier het bijwoord, en staat voor „intusschen."
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Dat geen vloek, noch helsch vermogen
U berooft, hoe fel het briescht.
„Wilt gij in de renbaan loopen
Naar 't volkomen," sprak Gods Zoon,
„Pas uw have te verkoopen;
Deel ze aan armen; voig me; uw kroon
Zult gij in den hemel erven."
Maar de jongeling, vol smart,
Kon zich niet hierin versterven;
Christus' raad viel hem te hard,
Om zijn eigen wil te passen
Op de leest van 's hemels raad.
Gij, hem over 't hoofd gewassen,
Volgt de les, die hij versmaadt,
Stokoude Anna, die Gods tempel
Nacht en dag bewaarde, en bad,
Nimmer over Arons drempel,
Om een lucht naar buiten trad,
Hoort uw jeugd, zoo vroeg te kore,
Galmen rollen door den boog,
Dat het in der Englen oore
Klinkt, daar zij u van omhoog
Groet, in 't midden van de nonnen,
Van de maagden, vrij van smet,
Die de wereld overwonnen,
En het Lam op zijnen tred
Volgen, waar het haar wil leiden.
Kon Sint-Jan in wildernis,
Vroolijk, eenzaam, afgescheiden,
Weigren 's Konings gunst en disch,
Hoofsche pracht en zijden kleeren,
Met zijn kemelshuid vernoegd,
Op wat wilden honing teren,
Daar men zaait, noch maait, noch ploegt;
Zou Gods dienstmaagd dan ontzeggen
't Niniveesche harenkleed,
Op een bulster neer te leggen,
Met Elias, Gods profeet,

85-91. Zie Matth. XIX: 16-22. — 91. Kon zich niet hierin versterv e n: d. i.: „kon van het wereldsch goed niet afsterven, daar geen afstand
van doen." — zoo. Om een lucht: wij zouden zeggen: „om een luchtje
te scheppen." — Zie wijders Lukas II: 37. — 118. 't Niniveesche har e nkleed voor „het kleed van boete." Zinspeling op de boete, welke die van
Ninive aflegden, om de straffen, hun voorspeld door Jona, weder van zich
of te wenden. Zie Jona III: 6. — 119. 120. Niet, dat Vondel hier de geestelijke zuster op denzelfden bulster met Elias wil laten liggen; maar hij bedoelt, dat zij hem daarin zal navolgen.
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En met Christus, veertig dagen
Spijs t'ontberen, voor zooveel
Hare teerheid kan verdragen?
Zou de lust van lijf en keel
Meer vermogen dan de lusten
Van de ziele? Ai, wie wil niet
Op den berg van Tabor rusten,
Daar men Jezue klaarheid ziet
En bespiegelt? Dat aanschouwen
Is wat anders dan een blik
Van vermaak, daar 't naberouwen
Fluks op volgt, met smert en schrik.
Zoo gelijkt men Rechabs zonen,
Die, op 't vaderlijk gebod,
Slechts een arme hut bewonen,
Wijn ontberen, en bij God
Zoo gezien zijn en gezegend,
Dat Hij Rechabs afkomst spaart,
Als Zijn gramschap plagen regent,
't Land verwoest met vier en zwaard.
Dit zijn zuivre Bijbelspreuken;
Wie dit menschevonden scheldt,
Moet Gods zuiver blad eerst kreuken.
Dit 's het blanke Lelieveld,
Ons getoond in 't Evangelie.
Salomon, in al zijn pracht,
Mag 't niet halen bij een Lelie
Van dit maagdelijk geslacht.
Sina's wet is onvolkomen
Bij de wet, die hooger draaft
In een ziel, die, opgenomen
Binnen Sion, rijk begaafd,
Overvloeit in alle dingen.
Zij vermag het al door 66n.
Eigenzinnigheid te dwingen,

130. Blik: hier wederom : „een voorbijgaande flikkering." — 133. Re chabs
zonen: zie II Kon. X : 15, 23; Jeretn. XXXV : 6-19. Nog heden ten dage
houden hun afstammelingen deze voorschriften van hun stamvader in eere. —
141. Dit zijn zuivre Bijbelspreuken: deze regel schijnt aan 't adres
der Protestanten te zijn gericht. — 146-148. Zie Matth. VI : 28. — 149. S i n a's
w e t voor „d e w e t, op Sinai gegeven." Het wegsmokkelen der i zou
Vondel niet zoozeer tot verwijt kunnen gerekend worden, indien het niet
aanIeiding gaf tot een mogelijk misverstand bij hen, die hier aan een w e t
van 't Chineesche Rijk mochten denken. — 154. Door een: versta :
door een enkele, namel. Christus. — 155-162. Lees : „Christen-Amazonen,
schuw van 't mannelijk geslacht, passen, („leggen er zich op toe") eigenzinnigheid (hier voor „lust, trek, begeerte der zinnen") te bedwingen, enz."
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Eva's slang met voeten treén,
Die het oog door guichlerijen
Aanlokt tot een snood genot;
God ter liefde zich besnijen,
Zonder noodwet en gebod,
Passen Christensche Amazonen,
Schuw van 't inannelijk geslacht.
Dichters! stelt uw citertonen,
Spant uw snaren uit haar kracht;
Volgt de maagdelijke standers,
d'Overwinsters van haar lust,
Moediger dan Alexanders :
Alexanders sabel rust,
Eer de wereld is gewonnen,
Eer de held zichzelf verwint;
d'Oorlog van mijn Kloosternonnen
Van zichzelve eerst streng begint.
't Eiland van geen zeven voeten
Zich bemachtigen, is meer
Dan al 't aardrijk om te wroeten,
Met den degen en de speer.
'k Zie de loutre zielen keeren
Uit dien slag, en boven 't zwerk,
In de starren triomfeeren,
Ingehaald van al de Kerk,
Alle Heiligen en Geesten.
'k Hoor ze zingen aan den rei,
Op oneindelijke feesten,
't Nieuwe lied, op fluit, schalmei,
Harp en snaar, en schuiftrompetten.
En bekranst met maagdepalm,
Aan gedurige banketten,
In sneeuwwit gewaad, den galm

159 . 't Woord besn ij e n moet hier natuurlijk in geestelijken zin worden
opgevat. 't Is echter mogelijk, dat Vondel er ook bij gedacht hebbe aan
het gebruik der Amazonen om zich een borst of te snijden. — 161. C hr i stensche Amazonen: nonnen met Amazon en te vergelijken, gaat er,
ook zelfs met de bijvoeging van Christens c h e, niet door. Immers wat
het punt der mannen betreft, zoo waren de Amazonen daar niet zoo
s c h u w van in den zin, dien Vondel bedoelt, anders zou heur rijk spoedig
zijn uitgestorven; maar zij wilden de baas zijn over de mans : — en ook
op dat punt valt de vergelijking met nonnen, die geen mans zien, in 't
water. Van het krijg voeren, enz., waarin zich Amazonen onderscheiden,
behoef ik in 't geheel niet te spreken : — en waar Vondel, vs. p, van den
oorlog der 'nonnen gewaagt, stelt hij daar niet dien, welken de Amazonen, maar welken Alexander voerde, tegenover. — 173. 't E i land van
geen zeVen voeten voor „zichzelven." — 177. D e loutre zielen : de
gelouterde zielen.
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Van Bien gouden tempel wekken;
Daar heur zon noch maan verlicht,
Geene schaduwen bedekken;
Maar Gods heilrijk aangezicht
Zaligt zijn gekruiste betide.
God is 't Kloosterslot en Ende.

Wg teebinsen aar giatitOttrot
EN SOMMIGE TELGEN VAN DE

GRAVEN, BOELENSEN, BICKEREN EN WITSENS,
TOEGEWIJD
DEN EDELEN EN GESTRENGEN MERE

ANDRIES DE GRAEFF,
Ouden Raad en Rekenmeester, nu Oud-Burgemeester en Zeeraad
T'AMSTERDAM.

ONSCHULD.
AAN DENZELVEN HEER.
Aatuw heuschheid zich niet belgen,
t mij aan verrnogen faalt
U, uw stammen, en hun telgen,
Met uw Huiszon, korts gedaald,
En haar vruchten afgemaald,
't Licht to bién op mijn papieren,
Met zoo levendige zwieren,
Als het leven eischt van kunst.
Dek mijn misgreep met uw gunst.

L Zoo '

5

Uwe Ed. dienstwillige
J. V. VONDEL.

19o-193. Toespeling op de woorden der Openbaring XXII :23. Ende
stall en behoeft de zonne, nochte de mane niet, dat zij in
dezelve schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft ze verlicht,
ende het Lam is hare keerse". — Onschuld. 4. Uw Huiszon, korts
„uwe, onlangs overledene, vrouw."
geda a 1 d: d.
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OP DEN EDELEN EN GROOTACHTBAREN HEER

DIEDRIK JANSZ. GRAEFF,
Burgemeester en Raad van Amsterdam.
PACATAMQUE REGIT PATRIIS VIRTUTIBUS URBEM.

En vromen Diedrik, die, op zijner oudren stappen,
's Lands rust beminde, viel de storm des krijgs te bang,
Hij bergde zich aan d'Eems, in droeve ballingschappen,
En raakte aan 't roer, zoodra de vrijheid raakte in zwang.
5 De weezen danken hem, als hunnen tweeden vader,
Die, ambteloos gezind te leven, d'eer versmaadt
Van Burgemeesterschap ; doch zijn verzoek wordt spader
Bezegeld, dan hij 't wenscht, op 't raadhuis bij den Raad.
Men vindt ze zelden, die hun heerlijkheid verminderen.
10 God zegent zulk een daad in kindren en kindskinderen.

D

OP DEN EDELEN EN GESTRENGEN HEER

CORNELIS BOELENS,
Raad van Zijne Excellentie Willem van Nassau, Prins van Oranje,
Gecommitteerde Raad van Holland en West-Friesland, Raad van State,
toen 't gezag hebbende over het krijgsvolk
te water en te lande, en Schepen en Raad van Amsterdam.
PER VARIOS CASUS.

En ziet in d'afkomst hier den ridder Boelens leven,

Wien Amsterdam nog dankt voor hare wapenkroon;
M 't Geluk,
toen Groningen voor Rennenberg most beven,
Verhief Cornelis, die, des kerkers klauw ontvloOn,
Paca tam q u e r egit, c a e t.: d. i.: „hij regeert de bevredigde stad met
voorvaderlijke manhaftigheid." De regel is, met verschil van twee letters,
overgenomen uit VIRGIL. EcL IV, 15, waar wij lezen:
PacatVynque regit patriis virtutibus Orbem.

1. D i e d r ik: Dirck Jansz. de Graeff was in 1529 geboren en overleed
den 23 Juli 1589. Zijn eerste vrouw was Agnes of Nies Pietersze, dochter
van Pieter van Neck; zijn tweede Teeuwe Jansz., dochter van Burgemeester
Jan Claesz. Cat. — 3. Hij bergde zich aan d'Eems: hij was in den
Spaanschen tijd uitgeweken. — Op C. Boelens. Per varios casus: d. i. „na
onderscheiden lotverwisselingen." Zie Aen. I, 208. - i. Ridder Bo e1 ens: Andries Boel Dircksz. — 4. Cornelis: Cornelis Andriesz. Boelens
werd in 1579 Raad en in 1581 Schepen van Amsterdam. Hij was een
vertrouwd raadsman van Willem I en een vriend van Dirck Jansz. de
Graeff, hierboven genoemd. Het schijnt, dat hij de laatste van zijn stam
geweest is, en dat, na zijn afsterven, zijn aanzienlijk vermogen is overgegaan aan zijn dochter, de echtgenoote van Jacob de Graeff. Wij leeren
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5 Den Raad en 't Schepenschap, daarna den Raad der landen

Bekleedde, in 't eind den Raad van State, wien 't gebied
Van krijgsvolk wordt vertrouwd, ook over zee en stranden
De wacht hield, waar 't geschut des vijands vloot beschiet.
's Mans oude steigert niet aan 't peil van veertig jaren.
IO Zijn wijsheid was lang rijp vs:56r 't grijzen van de haren.
OP DEN EDELEN EN GROOTACHTBAREN HEER
GEERAERT BICKER,
Burgemeester en Raad van Amsterdam.
JURA DABAT LEGESQUE VIRIS.

En helder licht van staat, om andren voor te lichten,

't spoor der ouderen, was Bicker, wiens verstand
L DeOpmaatschappij
van rijk Oost-Indien holp stichten,
Dat zulk een opgang gaf aan 't vrije Nederland.
5 De munt, die heilig is en machtig heeft te lijden

In deugd, gewicht, en waarde, ontving een schooner glans
Door zijn voorzichtigheid, in aangevochten tijden.
Zij wenscht zijn beeld in goud t'omvlechten met een krans.
Een eenig jaar zag hem, als burgerheer, verheven.
JO Hij storf de stad te vroeg, die in zijn bloed blijft leven.
voorts uit dit gedicht eenige bijzonderheden kennen, welke de geschiedschrijvers niet vermelden, bijv., dat hij zich te Groningen be yond, toen
Rennenberg er de orde van zaken veranderde, en dat hij, van daar gevlucht,
zich naar den Prins begaf, wien hij verder als Gecommitteerde Raad, en
zelfs als belast met een belangrijk commando over 't krijgsvolk, ter zijde
stond. — 9. Met andere woorden: hij stierf voor zijn veertigste jaar. —
Op G. Bicker. Jur a d a b a t le gesque vir is: d. i.: „hij gaf recht en wetten aan (vrije) mannen." Zie Aen. I, 507. — 2. Bicker: deze Geeraert
of Gerrit Bicker Pietersz. was in 1589, 92 en 93 Tresorier Extraordinaris,
in 1590, 1 594, 1 595 en 1597 Schepen, in 1598 en 1599 Assurantiemeester,
in 1603 Burgemeester en van 1600 tot 1604 Tresorier Ordinaris van Amsterdam. Hij behoorde tot de oprichters der eerste maatschappij op Oost-Indie
in 1602, en was mede een bevorderaar der tochten, naar de West ondernomen.
Hij was 23 Juni 1580 gehuwd met Aleida Loen, gezegd Boelens, bij wie
hij 8 kinderen verwekte: Dieuwertje, geb. in 1584, gest. 26 Sept. 1641 als
weduwe van Jan van Helmont, Pieter, in 1636 kinderloos overleden; Jacob,
gehuwd met Christina de Graeff, 28 Juli 1646 kinderloos overleden; Andries,
geboren in 1587, over wien vroeger gesproken is; Aleida, kinderloos overleden in 1636; Cornelis, over wien vroeger gesproken is; Dr. Jan, geb. in
1594, overl. 9 Mei 1653 en 18 Nov. 1625 gehuwd met Agnes de Graeff
van Polsbroek, en Nicolaes, overleden in 1622.
Geeraert Bicker overleed in 1604. — 5-7. Uit deze regels blijkt, dat
G. Bicker het muntstelsel hielp verbeterent
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OP DEN GROOTACHTBAREN HEER
GEERAERT JAKOB WITSEN,
Gecommitteerde Raad der Staten van Holland en West-Friesland,
Burgemeester en Raad van Amsterdam.
RAMIS INSIGNIS OLIVA.

Et bloedige oorlogszwaard, dat, dol en ongeregeld,
Den oogst van Neerland maait, hetwelk bij vrede bloeit,
Met huip van Witsen werd in zijne schee gezegeld,
Voor twalef jaren, en die bloedaar toegeschroeid.
5 De burgertwist begon ten lesten op te steken.
De Burgemeester, die aan 't roer der Staten zat,
Bewaarde zijne beurt, en heelde 's lands gebreken,
Naar tijdsgelegenheid, van stieren moede en mat.
Hij helpt de vrome in staat, en keert veraarde heeren.
10 Zijn afkomst mag met recht in 't beeld den grootvadr eeren.

H

OP DEN EDELEN EN GESTRENGEN HEER
JAKOB DE GRAEFF,x
Vrijheer van Zuidpolsbroek, Gecommitteerde Raad van de Staten
van Holland en West-Friesland, en Burgemeester en Raad van Amsterdam.
VINCET AMOR PATRI)E.

Z

Oo leefde Vrijheer Graeff, die waardig was de schreden
Van staat, tot nut en heil des yolks, door eene it
Van eerlijke ambten, vroom en rustig na te treden,

X. Jakob de Graeff was de zoon van Dirck Jansz. de Graeff; geboren in
1571, was hij sedert 1598 herhaaldelijk Schepen en Burgemeester van
Amsterdam.
Uit zijn .huwelijk (1613) met Aeltje Boelens, geboren in 157o, werden geRamis insignis oli v a e: d. i. „kenbaar aan den (vrede-)olijftak." Zie
Aen. VI, 8o8. — 4. Voor twalef jar e n: Witsen was Burgemeester in

1609, en alzoo ten tijde van het Twaalfjarig Bestand. — 7. Bewaarde
zijne be ur t: ging op zijn beurt ter dagvaart. — 8. Van s ti eren moede
en mat: dat zal willen zeggen: „totdat hij er m oë van was;" — want
eenmaal moede en m a t zijnde, kon hij zich niet wel meer ophouden met
het heelen van's lands gebreken. — 9. En keert veraarde heeren, d. i.: „en wederstaat hen, die geen goeden aard hebben," of, liever nog,
„die in 't politieke van richting veranderd zijn." Men herinnert zich het
beklag van Oldenbarneveldt kort voor zijn dood, „dat men nu and er e
maximen volgde, dan in zijn tijd," en wederkeerig het gezegde van Prins
Maurits, „dat het de Advocaat was, die de bestaande maximen veranderd had."
Vincet amor pa tr i a e: d. i. „de liefde voor het vaderland
—OpJ.deGra'
zal de overhand behouden." Zie Aen. VI, 823. - I, 2. S c hre den van
s t a a t: wij zouden nu zeggen: „trappen van magistratuur."
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Als vijand van veroude en nieuwe dwinglandij,
5 En vriend van 't vaderland en 's lands getrouwste helden,
In welker lot hij deelde, als Maurits hen verstiet,
Waarna de Vaders hem met grooter eer herstelden
In d'eerste waardigheid van 't burgerlijk gebied;
Toen holp hij op zijn hals nog eens ons raadhuis stutten.
I0 Een wijze Cicero kon duizenden beschutten.
OP DEN EDELEN EN GROOTACHTBAREN HEER

CORNELIS BICKER,
Heer van Swieten, Gecommitteerde Raad van de Staten van Holland en
West-Friesland, en Burgemeester van Amsterdam.
CAPATOLIA CELSA TENEBAT.

D'

5

Us droeg het kussen weer der stede en burgren hoeder,
Heer Swieten, in zijn staat en waardigheid hersteld,
Nadat hij 't zelve lot gedeeld had met zijn broeder,
Toen 't heir den Amstel dorst beleegren met geweld,
Hem eischen uit zijn staat, die stad en yolk verdedigt,
En willig afstond, tot een eer van zijnen stam,
Hoewel hij 't Vaderland noch iemand had beleedigd,

boren: Agnes, jong gestorven, Cornelis, Dirck, Andries, jong gestorven,
Agnieta, Hendrik, Wendela, Christina, Andries, Jannetje en een tweelirig,
jong gestorven.
Hij kocht in 1610 de heerlijkheid Zuidpolsbroek van Karel, Prins van
Aremberg.
Hij overleed 6 October 1638 te Amsterdam. Vondel maakte toen een
grafschrift op hem, zie deel III, bl. 238, waar ook eenige meerdere levensbijzonderheden vermeld zijn.
7. De Vader s: de „raadsleden," aan wie Vondel hier den titel geeft,
Bien de Romeinsche Senatoren droegen. — 8. In d'e er:s te waar di ghei d: versta: „in 't Burgemeesterschap," dat hij in den jare 1630 't eerst
bekleedde. — to. Een w ij z e Cicero: dat Jakob de Graeff een bekwaam
Regent was, leeren wi$ uit WAGENAAR, Amsterdam, IV, bl. 18o volgg.,
waar het wijs en voorzichtig gedrag beschreven wordt, door hem gehouden
bij den twist tusschen Episcopius en Heidanus. — Op C. Bicker. Cornelis
B i ck e r: de zoon van den hiervoiOr bezongen Geeraerd Bicker, werd in
1543 te Amsterdam geboren en bekleedde achtereenvolgens de ambten van
Commissaris in 1620, van Schepen in 1628 tot 1642 en van Burgemeester
van 1646 tot 165o. In 1651 werd hij Gecommitteerde Raad van de Staten
van Holland, welke waardigheid hij tot zijn dood (15 September 1654) bekleedde. Hij was 22 Aug. 1617 gehuwd met Aartje Witsen, uit Welk huwelijk vijf kinderen geboren werden: Margaretha, geb. in 1619; Alida, geb. in
162o, 13 Aug. 1647 gehuwd met Mr. Lambert Reynst; Elizabeth, over wie
op bl. 47 gesproken wordt; Maria, geb. in 163o; Gerard, geb. in 1632,
later door Vondel bezongen. — 6. A fs t o n d: afstand deed.
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Dus raakte Oranje met een glimp van Amsterdam,
Dat poort en boomen hield gesloten voor zijn vendels.
10 Een Burgemeesters moed was sterker dan veel grendels.
OP DEN EDELEN EN GESTRENGEN HEER

ANDRIES DE GRAEFF,
Ouden Raad en Rekenmeester der Graaflijkheid van Holland
en West-Friesland, nu Oud-Burgemeester, en Zeeraad t'Amsterdam.
NOBILITAS SOLA EST ATQUE UNICA VIRTUS.

D

E telg, waarin de deugd der stammen is geschapen,

Geeft heldre blijken van den ingeboren aard,
En eedler teekens dan het aangeerfde wapen;
De Graff getuigt dit, die der oudren stoel bewaart,

No bilitas sol a, c a e t.: dit vertaalt men: „de deugd is de eenige adeldom." Men zou het evengoed kunnen vertalen: „de adeldom is de eenige
deugd." De plaats is uit JUVENALIS. Sat. VIII, 20. - 4. De Graeff: Andries
de Graeff, broeder van Cornelis, was geboren den 19 Februari 1611. In.
1640 Schepen geworden, zag hij zich mede benoemd tot Raad en Rekenmeester der Graaflijkheid van Holland en West-Friesland, welke laatste
waardigheid hij echter nederlegde, toen hem in 1657 het Burgemeesterschap
werd opgedragen. Het is op deze omstandigheid, dat in vs. 5, 6 en 7 gezinspeeld wordt; evenzeer zinspeelt daarop een ander, minder sierlijk, maar
zeker meer algemeen bekend versje, naar welks beteekenis meermalen, o. a.
in den Navorscher van 1856, gevraagd is geworden. Het bedoelde versje
is gegrift op een gedenksteen, die zich op den top bevindt van den zoogenoemden Leeuwenberg in 't Gooi, niet verre van Naarden, in een boschrijk en hoogst bevallig oord, en luidt als volgt :
MD CLVI.
Ik ben door last van die
op Venusberg verheven
165o die eerst aan Venus-Neng
de boomen heeft gegeven
1657 en graaflijk raadsgezag
verliet tot dienst van 't IJ.
Zoo slaaft men niet voor zich
maar voor zijn burgerij.
De leeuw, die op het gedenkteeken rust, houdt tusschen zijn klauwen
het wapen van de Graeff (gekwarteleerd I en 4 keel met een graaf of
spade van zilver: 2 en 3 lazuur met een Bans van zilver). De jaartallen,
naast het versje gesteld, duiden verder aan, dat de oprichter van het gedenkteeken niemand anders geweest is dan Andries de Graeff. Het bosch
nevens de hoogte draagt nog heden den naam van Graevenveld. Waarom
dat bosch vroeger den naam van Venusneng of liever Venus'neng — „de
neng van Venus," en de berg dien van Venusberg gedragen heeft, is onzeker.
Volgens sommigen zouden zij daarmede slechts korten tijd geprijkt hebben,
en to voren Blaren-burg hebben geheeten — gelijk het naburige dorp Blaricum. Maar 't is niet vreemd, dat, wanneer twee nevens elkander gelegen
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5 En rijker inkomst, rust, het heerlijk ambt en staten
Van 't Rekenmeesterschap en Graaflijk Raadsgezag,
Zijn vaders stad ten dienst, uit liefde heeft verlaten,
Daar hij den Zeeraad sterkt en eert der Staten vlag.
Men beeldt het leven uit met kleuren, die versterven;
10 Maar d'ommetrek van eer verdooft den glans der verven.
OP DE EDELE EN GESTRENGE MEVROUW

ELIZABETH BICKERS VAN SWIETEN,
GEMALIN VAN DEN HEERE

ANDRIES DE GRAEFF,
nu Oud-Burgemeester en Zeeraad t'Amsterdam.
DICTIS DIVINUM ASPIRAT „ AMOREM.

D

E brave dochter van den braven Heer van Swieten,
Elizabeth, plag dus t'onthalen haren Held,

plekjes ieder een afzonderlijken naam hebben, de eene naam door sommigen, de andere naam door anderen aan de gansche streek wordt gegeven.
Bergen (of hoogten ; want de hier bedoelde verheft zich nauwelijks twintig
voet boven den waterspiegel), aan welke de naam eener Heidensche Godheid, en bijzonder die van Venus, wordt gegeven, treft men overal aan,
inzonderheid, wanneer zoodanige berg den naam heeft een vereenigingspunt
van booze geesten te zijn.
Om tot onzen Burgemeester terug te keeren, hij had tot echtgenoot
Elizabeth Bicker van Swieten, dezelfde, die door Vondel elders „de schoone
Eliza" genoemd wordt, en was alzoo de zwager van Jan de Witt. Geen
wonder, dat dit laatste hem in de troebele tijden van 1672 bij de gemeente
in verdenking, ja hem zelfs in levensgevaar bracht; ofschoon het inzonderheid aan zijn invloed en krachtige taal ter Staten-Vergadering was te danken, dat Prins Willem III in de ambten zijner voorzaten werd hersteld. —
Hij trad echter na dien tijd niet meer als Burgemeester op, welke waardigheid hij, behalve in 1657, in 166o, 1664, 1666, 167o en 1671 had vervuld. Op den 19 Juli 1677 werd hem uit naam van Keizer Leopold een
diploma uitgereikt, waarbij hij bevestigd werd in den adelstand, tot welken
zijn voorouders hadden behoord, volgens dat stuk uit Tyrol herkomstig,
alwaar zij den naam van von Graben gevoerd hadden.
Hij overleed den 3o November 1678 en werd begraven in 't St.-Corneliskoor, in de Oude Kerk te Amsterdam, door Cornelis de Graeff in 't jaar
1648 gekocht en van een marmeren poort met Korinthische kolommen, als.
mede van een prachtige koperen deur, voorzien.
9, to. De zin dezer regels is: „de verven kunnen slechts zijn uiterlijke
gedaante schetsen, en die vergaan met den tijd; maar de o m t r e k, d. i.:
„de schets, de voorstelling" zijner innerlijke waarde, is duurzaam en onvergetelijk. — Op Elizabeth, enz. Dictis divinum aspirat amorem: d. i.:
„zij ademt een hemelsche liefde." Zie "len. VII, 373. — 2. Eli zab et h:
Elizabeth Bickers van Swieten was de derde dochter van Cornelis Bicker,
Heer van Swieten, en van Aartje Witsen. Zij huwde 30 October 1646
Andries de Graeff, Vrijheer van Zuidpolsbroek, en overleed Februari 1652
in het kinderbed.
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En minnelijk den straal van minne in 't hart te schieten,
Waardoor hij iri. den gloed van hare liefde smelt.
5 d'Afzetsels van die bloem getuigen het vermogen
Van hare kuische trouw, waarmee zij hem verbond,
Zoo menigmaal zijn ziel, ten hemel opgetogen,
Aileen genoegzaamheid in hare vriendschap vond.
Ontijdig heeft een rijp die schoone bloem verbeten;
IC) Maar d'eedle geur van deugd en trouw blijft onvergeten.

Op b'lltiittgbinstn
VAN DEN EDELEN HEERE

ANDRIES DE GRAEFF,
Raad en Rekenmeester der Graaflijkheid van Holland en West-Friesland
EN DE EDELE MEVROUWE

ELIZABETH BICKERS VAN SWIETEN.
CONCORDES ANIMiE.

Warn Ridder Boelens nu door zijne zerk opdringen,
En zag Elizabeth en Andries dus gepaard,
Hij riep: „o eedle kunst, die na den dood bewaart
Den levendigen zwier van mijn nakomelingen I
Ik en mijn dochter staan gekend in dit gespan;
De nicht naar heur genoemd, de neef is mijn genan.

K

5

ANDERS.

H

5

Ier heeft de schildergeest een nieuwen band geleid,

Belust om Szvietens telg door kunst aan Graeff te trouwen,
Den Raad en Rekenheer van Hollands Graaflijkheid,
Gelijk ze uit liefde om strijd hun huffs in d'afkomst bouwen.
Wanneer de zon dees' verf en schilderij verschijn',
Zal 't kroost, dat naar hen zweemt, hun bloed en omtrek zijn.

5. d'Afzetsels: de kinderen. — Op d'afbeeldingen, enz. Concordes
animae: d. i.: „eendrachtige zielen." Zie Aen. VI, 827. — i. Ridder
Boelens: zie hierv6Or het gedicht op C. Boelens. — 5, 6. Uit deze regels
blijkt, dat een dochter van Ridder Boelens de stamvrouw der Bickers was,
en Elizabeth geheeten. -- 6. Genan: naamgenoot.
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Op be Rinbers
VAN DEN HEERE BURGEMEESTER

ANDRIES DE GRAEFF,
EN MEVROUW

ELIZABETH BICKERS VAN SWIETEN,
in een landschapschilderije afgebeeld.
MIRATUR, RERUMQUE IGNARUS IMAGINE GAUDET.

D

5

10

15

20

Elos schijnt zich hier t'ontvouwen,

Met zijn welige landouwen,
't Heilig eiland, daar Latoon
Eene dochter en een noon
t'Eener dracht gelukkig baarde.
Elk van deze twee bewaarde
Zijne beurte, d'een bij nacht,
d'Ander 's daags; nu noopt de jacht
En de jachtlust broër en zuster,
Daar het wild voorheen geruster
Weidde in 't groen, onachterhaald.
Geen van beiden blinkt en straalt
Nog te sterk in 's werelds oogen
Om het hoofd, uit onvermogen;
Want de glans, die 't oog verblijdt,
Zal nog groeien mettertijd.
Merklijk kan men in het rennen
God Apollo onderkennen,
En Diane; bet vol vier;
Want de geurige laurier
Eert en kranst de gouden haren,
Vloeiende als beschenen baren
Van een beek. Hij vliegt vooruit

Mir a t u r, c a e t.: d. i.: „hij bewondert, en, der oorzake onkundig, verheugt hij zich, op het aanschouwen der voorstelling." Zie Aen. VIII, 73o. —
Uit het huwelijk van Andries de Graeff en Elizabeth Bickers van Swieten
werden vier kinderen geboren: Jacob, Mr. Cornelis, Aeltje en Aertje. —
I. Delos: een eiland in den Archipel, waar, volgens de fabel, Latona van
Apollo en Diana beviel. Het blijkt uit het gedicht, dat de kinderen van de
Graeff onder de gedaante der kinderen van Latona waren afgebeeld. —
1o, I i. Eenigszins gedrongen wijze om te zeggen : „terwijl voor dien tijd
het wild gerust te weide ging in 't groen, zonder vrees van achterhaald
te worden."
VONDEL VIII.
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Met den jachtspriet, en het kruid,
Van den nuchtren dauw bedruppeld,
Kraakt. Het hart des jagers huppelt
Onder 't jagen; maar de maan
Van de levende Diaan,
Die de hinden komt verrassen,
Is nog effen aan het wassen
30
Uit het haar, dat opgeschikt
En met zilver is gestrikt.
Zie heur met den boog eens ijlen !
En de koker hangt, van pijien
Zwanger, achter op den rug.
35
Eene jachtnimf volgt haar vlug
Met drie afgerechte honden
En een wakkren valk, gebonden
Op de rechte hand. Een vlucht
40Jonge geesten breekt de lucht.
Zie de jagers zich hier reppen,
Alsof zij behagen scheppen
In 't vervolgen van een hart,
Dat, in 't bangste van zijn smart,
Haast den geest zal moeten geven.
45
Hoor, hoe schreit het: „Laat me leven!
'k Hebbe Apollo of Diaan
Nooit gelasterd, noch misdaan."
Maar als ik dees' schilderije,
Een gedroomde poêzije,
50
Dieper inzie, beeld voor beeld,
Dunkt me dat de vader speelt
Op zijn zevental van zonnen,
Bij Elizabeth gewonnen,
Drie, waaruit haar glans nog straalt,
55
Vier, alree omhoog gehaald.
In Apollo, hier aan 't streven,
Ziet men bei de grootvaárs leven,
In hun naam, zoo wijd befaamd
6c
Als de deugd den nijd beschaamt,
Daar de burgers in de ranken
Nog die brave stammen danken,
In Diane, en 't ander kind
Met den valk, ter jacht gezind,
25

26. Kraakt: men ziet weder uit dit woord, 't welk bovendien aan den
aanvang van den regel een goede werking doet, dat Vondel de natuur
rondom de Beverwijk goed bestudeerd had, maar inderdaad, in 't najaar,
het mos onder de voeten van den wandelaar k r a a k t. — 4o. jonge
geesten: vliegende geni etj es, op de schilderij afgebeeld.
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Ziet men nog de grootmoers blijde,
Witsens dochter, en Al de,
Boelens kind, die, nooit volloond,
Waardig zijn met lof gekroond.
Dat ze leven in hare erven
70 Langer dan Bees' schoone verven
't Oog verheugen, nimmer mod.
Hier geef God Zijn zegen toe !

65

Op Ott 54ptit
VAN DEN HEER

ANDRIES DE GRAEFF,
Oud-Burgemeester der Stad Amsterdam.
PER SIECULA.

Wee eeuwen heugen van dit zegel,
Gesproten uit den Duitschen stam,
Bekend op 't raadhuis t'Amsterdam.
De deugd bewaart der oudren regel.
De kroon van Polsbroek 't wapen eert,
Dat blijft, als Graeff' in asch verkeert.

T
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Op TrebtOotf,
de Hofstede van den gemelden Heere.
SECURA QUIES.

m

Zij spreekt:
heerschap most, om stil 's lands oorlogsbui t'ontschuilen,
Den ouden Rijn om d'Eems uit hoogen nood verruilen.
De krijgstorts stak terwijl den brand in dak en hout.

Un

66. Wits ens dochter: de vrouw van Cornelis Bicker van Swieten. -66, 67. A 1 ij d e, Bo ele n s kind: Alida, dochter van Cornelis Boelensz. en
huisvrouw van Jakob de Graeff, D. Jz. — 67. V o 11 o ond: genoeg beloond,
evenals „v o 1 prezen" voor „genoeg geprezen". — Op het wapen. P e r
smcula: d. i. : „gedurende eeuwen." Zie Aen. I, 445. — 5, 6. Versta : het
wapen, met de kroon van Polsbroek versierd, blijft die in eere houden,
al sterft Andries de Graeff. — Op Vredehoef. S e c u r a q u i e s: d. i. : „veilige rust." Zie VERG. Georg. II, 467. — 1-3. Hieruit blijkt, dat de Hofstede
Vredehoef aan den Rijn gelegen was, en, in de Spaansche tijden, toen
Diederik de Graeff naar Oost-Friesland geweken was, verbrand werd.
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Hierna keert d'eigenaar, die Vredehoef herbouwt,
5 Nu door zijn neef verrijkt, ik hem, gelijk vergeten,

En Swietens puikroos zie, bij heuren Graeff gezeten,
Aangroeien in hun kroost, zoo schoon als deer' landouw.
Aardt d'afkomst naar den stam, wie twijfelt aan haar trouw ?

Op be S3orottrijfit 4f6tegbinse
VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

JOHANNES MAURITIUS,
Prinse van Nassau, &c.
Geschilderd, bijeengeschikt en uitgegeven door Govaert Flinck.
QUA PATET ORBIS.

Mschaduwt Maurits niet met wapens van zijn vaderen
En heerschappijen, een vergankelijke pracht,
Maar met de deugden, die in eenen held vergaderen,
Tot onderstand en rust van 't menschelijk geslacht
5 In bei de werelden. Zoo zagen hem de Heeren
Nog onlangs aan de Main de kroon van Oostenrijk,
In Keurvorst Freedriks naam, handhaven en verweren.
Een scheidsman zette zooveel ongelijks gelijk.
De Wijsheid kon een man tot eenen God verheffen.
Hij wist met minne en kracht haar keurwit recht te treffen.
10
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p. joi3cot
Sotittr bitts .'
r
Elijk
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hij God in 't werk bestormt,
Die 't welgeschapen lijf hervormt,
Zoo gaat het ook met elk vernuft,

XI. Johannes Andreas Koenerding werd alumnus van het Staten-College te
Leiden, doch werd daaruit in 1619 verwijderd. Daarop werd hij door de
Remonstranten onder hunne proponenten opgenomen en door den graaf van
Oost-Friesland als predikant te Grouw benoemd, later was hij werkzaam te
Zwammerdam, waar hij 14 Juni 1657 overleed. Hij werd wegens zijn uit.
sluiting buiten de heerschende kerk naar zijn verlangen op het kerkhof be.
5. Door z ij n nee f: door „Andries de Graeff, den Oud-Burgemeester." -6. Swietens puikroos: Elizabeth Bicker van Swieten. — Op de afbeeldinge. Qua p at et orbis: d. i. „waar de wereld open sta."

AAN KOENERDING.
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Dat eigenwijs en waanwijs suft,
En, ziende door een valschen bril,
Het oud geloof hervormen wil,
Dat kenbaar is door merk bij merk.
Wie dit hervormt, misvormt de Kerk.

5

fan 3. Vetsitriktn.
Eer ! gij zeilt de Kerk niet mis,
H Want gij laat die, daar ze is,

fan Pr. J. Sotiurbing.
D IEne God
niet bij Zijn woord gelooft,
van Zijn Almacht Hem berooft ;
a geef op uw geweten
Mag die wel Christen heeten ?

gent acS5tri.'
Overt, ik verschrik voor Kampen,
Vechten, drinken en slampampen,
Razen, buldren, trappen, trampen,
D at gespuis aan boord te klampen,
M aag en darmen vol te stampen,

Cj

5

graven, waar op de zerk van zijn graf een grafschrift te lezen was, dat
wegens den hem daarin toegekenden lof veel stof tot ergernis heeft gegeven en daarom werd weggenomen. In bloemlezingen uit dien tijd vindt
men verschillende bijdragen van zijn hand; na zijn dood verscheen bovengenoemde bundel.
In de Bijiagen achter dit deel vindt men eenige gedichten, betrekking
hebbende op deze gedichtjes van Vondel.
XII. Volgens Brandts uitgave van Vondels Pazy (1682, II bl. 579) was
dit gedichtje gericht tot Govert van Kampen. In de Errata verzocht hij evenwel dezen naam te schrappen.
Volgens Dr. J. van Vloten (Dietsche Warande II bl. 91) was dit versje
gericht aan Govert Flinck en „blijkbaar eene vrucht van een der St.-Lucasavonden, misschien wel den eersten (1653), bij welken Vondel, behalve met
andere kunstenaars, ook met zijn welbekenden vriend Govert Flinck aanzat."
2. S1 ampampen: slempen of slampen is 't zelfde als „slobberen."
Slampamp en is een klanknabootsend woord, waarmede 't zelfde als „slempmalen houden" wordt uitgedrukt. — 3. Tr ampe n: d. „trappen." 't Woord
is in 't Eng., vooral in 't frequent to trample, nog in gebruik.
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AAN COVERT.

to

Bij de kaars, of bij de lampen,
Hieruit spruiten duizend rampen,
Hoofdpijn, zinkingen en dampen,
Zenuwkrimpingen en krampen,
Wilt ge blijven? Ik ga schampen.

Op bt 55ijf 3innot.
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E Zinnen dienen het verstand

Gelijk vijf Zusters in dit leven.
Des menschen brein wordt ingeplant
Al wat zij ons te kennen geven,
Het zij door een van vijf alleen,
Of meer, of door de vijf te gader,
Die haren dienst in ons bekleen,
En flauw verschijnen, of wat nader.
Indien men haar den mensch onttrok,
Wat waar de mensch? Een stomme blok.
HET GEZICHT.

I5

20

HEt Oog is 't allereelste lid,
En schoon en krachtig van vermogen,
't Gezicht beschiet hieruit zijn wit,
Ook 's Hemels boog, als met twee bogen
In eenen blik en oogenblik;
Ziet kleuren en gestaltenissen,
Vat schoon met lust, en met een schrik
Het leelijk. Wie kan de Oogen missen?
't Gezicht ziet alle dingen bloot,
De blindheid is een halve dood.

1o. Schampe n: hier 't zelfde als „schuiven," zoodat scha mpschot
nog: „een voorbijschuivend, niet doordringend schot" beteekent. Ook dit
woord vinden wij nog bij de Engelschen als to scamp away in gebruik.
2. In dit leven moet voorop staan en behoort niet bij
—Opdevifzn.
Zusters. — 5. Een van vijf alleen: min nauwkeurig voor eene alleen
van de vijf. — 7. B ek le en: volbrengen. — 8. Zeer onduidelijke uitdrukking voor: „en die een nu flauwer dan krachtiger werking doen." — Io.E e n
stomme blok: de uitdrukking is vrij ongelukkig gekozen; want reeds door
't gemis van de spraak alleen is de mensch s t o m, en door dat van 't
g e v o e 1 een b 1 o k. — 13. Het denkbeeld, in dezen volzin vervat, en waarbij
wederom Vondel bot viert aan zijn zucht tot woordspeling, lost zich aldus
op: „het Gezicht beschiet als met een dubbele pijl, uit de beide bogen, welke
de bolvormige gedaante der oogen maakt, den boog des hemels, als zijn
wit." — 17. Met een schrik: omdat het oog, wanneer het onaangenaam
of pijnlijk wordt aangedaan, zich onwillekeurig sluit.

OP DE VI JF ZINNEN.
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HET GEHOOR.
Ls d'oogen voor op schildwacht staan,
Zoo luistren d'Ooren van ter zijden.
Zij brengen alle klanken aan,
Als boon van droefheid en verblijden.
Hoe ketelt de Muziek het oor,
Door 't oor den geest, als opgetogen.
De spraak is zonder het gehoor
Een vogel zonder galm vervlogen.
De doove hoort trompet, noch from.
De doof geboren mensch is stom.

A
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DE REUK.

E neus verneemt den vuilen stank

D Met tegenheid, en vat de luchten

Van bloem en kruiden aan met dank.
De reuk betrapt den Haas in 't vluchten,
En riekt en snoffelt op het spoor
35
De Harten na, door Hazenwinden
En Brakken alle hagen door.
De jager kan den schuilhoek vinden.
De stank heeft menig hart verstikt.
De
geur
heeft
menig lijk verkwikt.
40
DE SMAAK.
E tong velt oordeel op den smaak
Van 't walgende of van lekkernijen,
Alsof de spijs met tongen spraak' :
Dit staat te nutten, dat te mijden.
Wanneer de tong den smaak verliest,
Verliest men 't onderscheid der smaken,
In 't geen elk weigert of verkiest,
En weet te prijzen of te laken.

D

45

27, 28. Onjuiste gelijkenis. — Een spr akeloos mensch kan vergeleken
worden met een vogel, die niet zingt; doch een do o f mensch kan ook
alleen met een doov en vogel worden vergeleken. — 29. De do o v e
ho or t t r o m p e t, no c h t r o m: dat zou nog zulk een groot ongeluk niet
zijn; doch de bedoeling is: „de doove hoort zelfs de krachtigste geluiden
niet." — 34. D e r euk b e trap t den Haas: ja, de reuk van den hond; —
doch er is hier sprake van de zintuigen des menschen. Zie vs. 1. — 38. D e
jager kan den schuilhoek vinden: t. w. dien van het wild, daarin
geholpen altijd door de lucht van de honden. — De regel staat op zichzelf
en vrij lam. — 40. De geur heeft menig lijk verkwikt: d. i. „menig
lichaam, en wel meer bijzonder zoodanig lichaam, waar de geest scheen
uitgebannen, is door 't opsnuiven van krachtige geuren weder bijgekomen."
L ijk wordt hier in zijn oorspronkelijke beteekenis genomen. — 45. Met andere
woorden: „als men den smaak mist, mist men den srnaak," Ind ign o r
quandoque bonus dormitat Homerus.
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Dit wist de lekkertand al mee,
Die droeg zijn tong in eenen scheé.
HET GEVOELEN.
'T Gevoelen dient zich niet van een

55
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1 Der leden, maar van al de leden.
Het waart alom van top tot teen
In lichaam boven en beneden.
Indien 't gevoelen wordt versmacht,
En 't lichaam smert noch lust kan voelen,
Zoo sterft het menschelijk geslacht,
Gedierte en vogel rust van 't woelen.
Aan dezen zin is kennis vast:
Men kent veel dingen bij den tast.
Ter liefde van Meester Lieven Coppenol, den Fenix der vedervechteren.

alcatbsef.
K droeg mijn moeder: zij droeg mij.
Van jongs op hing ik aan haar zij.
I Toen
zij vermoord wierd en geplukt,
5

IO

Ben ik van hare zij gerukt.
Hoewel ik stom geboren ben,
En geene talen spreek, noch ken,
Nog spreek ik klaar in ieders land,
En vliege van mijns Meesters hand.
Mijn lafenis is bittre gal.
Ik dien de menschen overal.
Al heeft men mijn natuur besneen,
Nochtans bemint mij iedereen.
Kan iemand raden, wie ik ben,
Die drukk' mijn naam uit met de Pen.

49, 50. Met dien le k k e r tand, die zijn tong in een schede droeg, bedoelt waarschijnlijk Vondel den befaamden lekkerbek Apicius, die een werk
s chreef H over de middelen om de keel to prikkelen." — 55. W or d t v ers macht voor versmacht.

BLEKERS TRIOMFEERENDE VENUS.
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etfiers trioinfetrenbt i3tnue,'
Geschilderd voor Zijn Hoogheid.
HET BEELD SPREEKT MEVROUWE DE KONINKLIJKE PRINSESSE AAN.

Ndien mijn naaktheid met haar levendige stralen
Hoogheids hart doorstraal', dat make uw hart geen pijn;
I Zijn
Want die geen vatten vindt aan verf en levensschijn,
5

Zal, aangetergd van gloed, zijn wraak op u verhalen,
En zoo u dat bekoomt, veracht ons niet geheel,
Maar prijs veeleer de deugd en netheid van 't penseel.

Zrioinf 5341% ItopenOc4stn
ONDER

FREDERIK DEN DERDE,nv
Koning van Denemarken en Noorwegen &c.
./ENEAD/E IN FERRUM PRO LIBERTATE RUEBANT.

D

E Noordsche Nimrod, onverzaad
Van moord en roof en nederlagen,
Zwoer koning Freedriks hof en staat

XIII. Volgens de ordonnantiebo eken van Prins Frederik Hendrik, waarvan
door Mr. C. Vosmaer extracten zijn uitgegeven in de Kunstkr °milk van 1861,
werd 6 October 1650 „betaelt aen Dirck Bleecker, schilder tot Amsterdam,
voor een aen S. II gelevert stuck schildery, verbeeldende een naeckte
Venus", 17oo gulden. Waarschijnlijk is dit het bedoelde stuk. In verband daarmede behoort dit gedicht misschien wel kort na 165o geplaatst te worden.
XIV. De door Jacob van Wassenaer behaalde overwinning, door Vondel
reeds vroeger bezongen (zie boven bl. 20) had gelegenheid gegeven om acht
en dertig vendelen landsoldaten in het nog altijd belegerde Kopenhagen te
ontschepen. De Staten besloten sedert, nog meer krijgsvolk derwaarts te
zenden, en Wassenaer met de zwaarste schepen naar huis te ontbieden.
Doch de tijding, dat de Engelschen een vloot uitrustten om de Zweden te
ondersteunen, deed hen van gedachten veranderen. Wassenaer ontving bevel, in Denemarken te overwinteren, en men vond goed, hem een vloot onder
de Ruyter tot versterking toe te zenden. — Het was in 't voorjaar des volgenden jaars, dat deze vloot, waarop zich vier buitengewone Afgevaardigden als Vredemiddelaars bevonden, naar de Belt zeilde en zich omtrent het
lE nead ae in ferru m, c a e t.: d. i.: „de nakomelingen van Eneas (de
Romeinen) stortten zich voor de vrijheid op de ijzeren spitsen (des lands)."
Zie Aen. VIII, 648. — i. De Noordsche Nimrod: de Koning van Zweden.
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En ouden rijksstoel Kopenhagen
In d'asch te leggen. Op dien voet
Kwam hij Brie poorten overvallen,
Maar vond er Freedrik, groot van moed,
Bij nacht in 't harnas op de wallen.
Hij vond er Hollands Admiraal,
Held Wassenaer, die, fel gebeten,
Zijn krijgsvloot, als een bliksemstraal,
Met kracht de kruin had ingesmeten.
Daar kweet zich Pichelaer en Schack,
Slagpennen aan des konings wieken;
Matroos noch Batavier ontbrak
In zijnen plicht, totdat, in 't krieken
Des dageraads, allengs de dag
Ontsloot een treurtooneel vol zielen,
Die om de vesten, in dien slag
En storm op storm, ter aarde vielen,
Of dood of hallef dood, in 't sneeuw,
In 't bloedig sneeuw, om 't reedst, begraven.
Zoo brak de dag aan, op 't geschreeuw
Om zoovele Oversten en braven
En ambtenaren, die ten stut
Des dwinglands dienden, die, te bloode,
Zelf buiten scheuts van 't grof geschut,

eiland Funen met die van Wassenaer vereenigde. Na vruchtelooze pogingen
tot herstel van den vrede, werden de vijandelijkheden hervat. De Ruyter,
die, ten gevolge van het huiswaarts keeren van Wassenaer, het opperbevel
over de Zee- en Landmacht aldaar bekomen had, zette nu eenige troepen
aan wal, zeilde naar Funen en bemachtigde Nyborg, dat door de Zweden
bezet was.
De dood van den oorlogzuchtigen Karel Gustaaf, die niet lang daarna plaats
had, en de omstandigheid, dat zijn zoon Karel XI minderjarig was, hadden
ten gevolge, dat de vrede, een jaar later, tusschen de Noordsche Mogendheden gesloten werd.
1o, II. Stout, maar niet volkomen te prijzen is het beeld, hier door Vondel gebezigd. Immers hoe kan men zich een kr ij gsvloot voorstellen met
een kruin, waarin de bliksem slaat. Een vioot is geen berg, en hare
eigenschap bestaat juist daarin, dat hare bestanddeelen van elkander gescheiden zijn, nagenoeg gelijke hoogte hebben en niet eene k r uin, maar talrijke
spitse toppen vertoonen. — I I. Z ij n k r ijgsvloo t: die van den Koning
van Zweden. — 14. Slagpennen aan des konings wieken: vergeiijk Lijkkl. op Gamarra, vs. 1o:
Een slagpen aan den rechten vlogel.
23. Op 't geschr e e u w: de weeklachten, t. w. der Zweden. — 26. Men
vergeve aan den partijgeest de beschuldiging van lafhartigheid, hier tegen
den Koning van Zweden ingebracht. In 1813 en 1815 scholden onze dichters
zelfs Napoleon voor lafaard, die 't zoo min verdiende als Karel Gustaaf.
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Hen in hun dood joeg, al te snoode.
Toen droop hij, als een weerwOlf, door,
En met den staart in zijne beenen
Getrokken, zuchtte op 't schendig spoor,
En, over d'oude vesten henen,
Eens ommeziende, ziet de vaan
Des vijands op het bolwerk zwaaien,
Hij hoort de trommels zege slaan,
Trompet en tromp triomfe kraaien.
Dat klinkt bij inheemsch en uitheemsch,
Gelijk een donderslag, in d'ooren.
Nu zoek' hij noodhulp aan den Theems,
Of berste, vol verdriet en toren,
Uit wanhoop van een beetre kans.
Zoo smile zijn leger, zonder glans!

Ztr gruiforit
VAN DEN HEERE

WILLEM BLAEU,XV
Licenciaat in beide Rechten,
EN ME JOFFER

ANNA VAN LOON.
AMOR OMNIBUS IDEM.

0

vereeuwigster der menschen,
Levenwekster van het jaar,
Daal op wierooken en wenschen

XV. Mr. Willem Blaeu, advocaat, geboren te Amsterdam, oud 23 jaar en geassisteerd met zijn vader Dr. Johan Blaeu, Raad en oud-Schepen van
Amsterdam, werd 19 April 1659 in ondertrouw opgenomen met Anna Willemsdr. van Loon, eveneens te Amsterdam geboren, oud 20 jaar en geassisteerd met haar moeder Margareta Bas. Zij huwden 6 Mei 1659.
3o. Met den staart in zijne beenen: een afdruipende hond(ofweerw oil) heeft den staart niet i n, maar tusschen de beenen. Vondel drukt het
denkbeeld beter uit in zijn Gjsbreght van Amstel, vs. 297:
Een dog en baste nooit, maar droop, als hij 't verloor
Met ingetrokken staart, en hangende ooren, door.
Amor omnibus i dem: d. i. : „de liefde is voor (of „bij") alien dezelfde."
L eve nwekster van het j a a r: Venus namelijk wordt hier bedoeld,
-2.
aan welke bij de oude Romeinen de lentemaand was toegeheiligd.

6o TER BRUILOFTE VAN W. BLAEU EN A. VAN LOON.
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Van dees' blijde bruiloftsschaar
Neder, in een dauw van kruiden,
Nu de leeuwrik kwinkeleert
Om het Meifeest in te Widen,
Daar de jeugd u dient en eert.
Jonge Blaeu, die uw geboden
Dorst versmaden in een lucht,
Daar geen hart de minnegoden
Ongekwetst en gaaf ontvlucht,
Onderworpt zich uwe wetten,
Trekt uw juk gewillig aan.
Liefde kon zijn hart verzetten.
Rechtsgeleerden, druk en blaan,
Kaart, kompas en passer slingeren.
Aardkloot, noch geen hemelkloot
Draait hij Langer met zijn vingeren,
Nu hem Hymen noopt en noodt
Op de bruiloftslekkernijen,
Daar de strengste en stoutste held
Op verlekkert onder 't strijen,
Van een heimelijk geweld
Overweldigd in de zinnen.
Blaeu vergeet nu Rome en al,
Wat hem waarder was dan 't minnen.
Buiten minne is enkel gal.
Zoo kan liefde 't hart veroveren,
En zijn schoone wederga.
Met een lonk zijn geest betooveren.
Hare vriendschap en genft,
En dat flonkeren genieten,
Is wat anders dan bij nacht
Losse en vaste starren schieten.
Welk een levendige kracht
Straalt uit d'oogen, minnekokers,

io. L u c h t voor „luchtstreek," namel. die van Italic, waar de jonge
Blaeu — zie vs. 26 — een reis had heen gedaan. — 13. Onderworpt
voor on der w er pt: o en e werden in werp en worp nog veel verwisseld in dien tijd. — i6. R e c htsgele er den voor „boeken over rechtsgeleerdheid." — 35. Starr en schieten: de technische uitdrukking voor
„sterrenkundige waarnemingen doen." — 37-4o. Het beeld is dichterlijk, doch
kon juister zijn uitgedrukt. Het eenige punt van vergelijking toch, tusschen
de stoker s, die uit een handgranaat, en die, welke uit de oogen der bruid
voortkomen, is, ook naar Vondels bedoeling, dat deze zoowel als gene een
onwederstaanbare uitwerking doen; en uit hetgeen er nu staat, zou
het schijnen alsof de dichter ook aan de eerstgemelde vriendel ijkheid
toeschreef. Er had behooren te staan:
Maar van vriendeliike stokers.
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Zwanger, als een handgranaat,
Van die vriendelijke stokers,
40Daar geen harnas tegen staat!
Nu bekent hij dat Idaalje
Venus' rijken niet bepaalt,
Noch het overdertle Itaalje,
Daar zoo menig hart verdwaalt,
En, op 't streelen der meerminne,
45
Schipbreuk lijdt bij 't schoonste weer.
't Rijk van Cyprus' Koninginne
Ziet geen yolk aan, heind' noch veer.
Holland moet al mede slaven
50
In den dienst van deze macht;
Schoon zijn houten paarden draven
Van den middag tot den nacht.
Hoe gelukkig is de minner,
Die nu onder Venus' kroon
Henetreedt, als een verwinner,
55
d'Overschoone Loon, ten loon
Van zijn trouwe, zal ontvangen,
En het versche rozeblad
Lezen op haar kuische wangen,
6o
Altijd graag en nimmer zat,
Afgescheiden van verdrieten,
Daar de Goden en Jupijn
Eer den hemel om verlieten,
En in onzen maneschijn
65
Nederdaalden, onder 't blaken,
In een regen, rood van goud,
Door de koninklijke daken,
Daar zich 't zuiver pand betrouwt:
Daar de Godheid, die haar streelde,
70
Smolt aan goud in haren schoot,
Van een goddelijke weelde;
Daar het bleek en blozend rood,
4 1. I d a alj e: Idalid, waar Venus voornamelijk gediend werd. — 45, 4 6. OP
't streelen, of liever op „het streelend gezang" der meerminnen
of sirenen, sprongen, volgens de fabel, de schepelingen in 't water, waarom
Ulysses den zijnen zich was in de ooren liet stoppen: daarvan kon zeker
sc hi pbreuk het gevolg, ofschoon dan niet het dadelijke gevolg zijn. Maar
vermoedelijk dacht Vondel hier tevens aan Scylla. — 51, 52. Versta: ofschoon
zijn schepen van de middaglijn tot aan de polen de zee beploegen. -66. In een regen, rood van go ud: in een gouden regen, als Jupiter
bij Danae. — 67. De k o n i n k 1 ijk e d a k e n: van den toren namel. waar
Acrisius zijn dochter Danae had opgesloten. — 72. Daar slaat niet op
verdrieten, maar op het voorafgaande versche rozeblad, hetwelk
de Goden en Jupijn kwamen zoeken.
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Op haar maagdelijke wangen,
Dan eens op-, dan onderging.
Zie den Bruidegom verlangen!
Anna ! zie den jongeling
Op mijn bruiloftstoon ontsteken.
Weiger hem den optocht niet;
Weiger niet zijn vlam te kweeken
In dat zoete suikerriet.
Pan wori daar de liefste grijpen,
Maar de vrijer tastte mis,
En vertroostte zich met pijpen,
In zijn smarte en droefenis.
Vlucht niet weg voor uwen hoeder,
Geef hem minnelijk 't gelei,
Op den voorgang van uw moeder.
Help den bruidegom den Mei,
Wit van bloesem, innewijden;
Lij al, wat een maagd kan lijden!

(Den G. 3onstring
JOANNES WANDELMAN,xvi
Beijveraar der Wijsheid, Kunsten, en H. Godgeleerdheid.
CANDIDUS INSUETUM MIRATUR LIMEN OLYMPI.

S

Choon men duizend boeken handelt,
Al het heiligdom doorwandelt
Van Athene en Zonnestad;

XVI. Het handschrift van dit gedicht behoort aan het Seminarium Hageveld en is met nog een ander geschreven op de schutbladen van een exemplaar van Vondels Harpzangen. Het andere luidde: „Pio et erudito juveni,
D. Joanni Peripatetico, Philosophiae artium, et S. Theologiae candidate — Justus
Vondelius — 1659, 20 Junij Amsterodami."
Joannes Wandelman was de zoon van den kistenmaker Claes Jansz. Wan78. Den optocht: t. w. „naar de slaapkamer," als blijkt uit hetgeen
verder volgt, en bepaaldelijk uit den laatsten regel. — 81. D e liefs t e: de
Najade Syrinx, die, om de omhelzing van Pan te ontkomen, naar den oever
van de rivier Ladon vluchtte en aldaar door de andere Najaden in riet veranderd werd, van 't welk Pan eenige halmen afsneed en zoo de herdersfluit uitvond. — 83. Met p ij p en: met op de veldpijp te spelen. -86. Geef hem minnelijk 't gelei: schenk hem uw gezelschap. — Den
E. Jongeling, enz. Candidus insuetum, c a e t.: d. i.: „de onschuldige
(naieve jongeling) bewondert den nooit door hem betreden drempel des
hemels." Zie VERG. Ed. V. 56. — 2, 3. Versta: schoon men al de wijsheid
der Grieken en Egyptenaren bezitte.
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Als men niet Gods heilzin vat
Uit de boeken, blaän, en scholen,
Blijft men buiten 't licht verdolen,
In dien grooten Labyrinth.
Maar die 't eenig kluwen vindt,
En den draad der Roomsche waarheid,
Kan zich redden uit de naarheid
Van dien doolhof en zijn pawn,
Daar de blinden in vergaan.
Wandelman, met God verbonden,
Heeft den draad alree gevonden,
Die hem, werwaart hij zich keert,
Alle bijpaan kennen leert.
Op het licht van Jezus' starren,
Weet hij veilig zich t'ontwarren
Uit de strikken van den nacht;
Hij kan, wakker op zijn wacht,
Voor het heilig Sion waken,
Over adder, slang en draken
Veilig stappen en gezond,
Daar venijn noch tand hem wondt.
Onder 't brallen, piepen, bassen,
Vlamme-spuwen, en grimassen
Van 't veelhoofdig helsch gespan,
Wandelt wakkre Wandelman,
Zonder haar of nop te zengen,
Met een zucht, om elk te brengen
In Gods heillicht, daar men niet,
Niet dan God en klaarheid ziet.

delman, een dissenter, die in de Gasthuissteeg metterwoon gevestigd was.
Na den dood van zijn eerste vrouw Grietje Claesdr., ging hij 9 April 1612
in ondertrouw met Nelletgen, wed. Egb. Sipkes, te Naarden geboren. Uit
dit huwelijk sproten drie kinderen: Kathryne, omstreeks 1658 met den
schilder Karel van Savoy gehuwd, een dochter, later met van Eck gehuwd,
en Joannes. Vermoedelijk ging deze omstreeks 1658 tot het Katholieke geloof over. In October 1661 volgde hij Benedictus van Kessel op als pastoor
in de huiskerk a c h t er den P a u w en t u i n, buiten de Utrechtsche poort.
In Augustus 1664 werd hij na den dood van Julius de Koker geroepen naar
de Nieuwe-Zijds-Voorburgwal, om in D e L ely de zorg van een aanzienlijke kudde te dragen. Volgens van Heussen (Batavia Sacra, II bl. 408)
bracht hij hier velen terug in den schoot der Katholieke Kerk, o. a. in
167 4 Sybrant de Flines, een van Vondels vrienden.
Wandelman werd in 1672 benoemd tot lid van het Haarlemsch kapittel.
Hij overleed den 17 Juni 1686, bij welke gelegenheid een gedenkpenning
op hem werd geslagen. Zie den Volks-Almanak voor Ned. Katholieken van
1877 en het opstel van J. H. Hofman in De Katholiek, XCIV.
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cigt Toroitfijfit 13ruifort eqinottrbetm.
AAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEER

JOHAN GEORG,xvII
Vorst te Anhalt, Graaf van Askanje, Heer van Serbst, Beerenburg &c.,
Opperveldoverste van Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid,
in beide Hertogdommen Brandenburg, en Stadhouder van Zijne legers,
Overste der Ruiterije, &c.,
EN DE DOORLUCHTIGSTE PRINSES, MEVROUW

HENRIETTE KATHARINE,
Prinses van Oranje en Nassau, Gravin van Katzenelboge,
Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren en Leerdam, Markgravin van Ter
Veere en Vlissingen, Barones van Breda, &c.
DEUS NOBIS H&C OTIA FECIT.

En Hymen komt de kroon op 't raadhuis sluiten,

gaat ten danse op bevende orgelfluiten,
E Dat
En schuiftrompet en goddelijk muzijk ;

XVII. In de maand Augustus 1659 bevonden zich in Den Haag de Keurvorstin van Brandenburg, dochter van Frederik Hendrik, en de Prins van
Anhalt, met zijn gemalin, haar zuster. Dit Vorstelijk gezelschap en de Prinsessen, weduwen van Frederik Hendrik en van Willem II, werden te Amsterdam genoodigd door den Burgemeester Joan Huydecoper, Heer van
Maarseveen. Allen voldeden aan die uitnoodiging, uitgenomen de Prinses
Royaal: — deze, om alle verschil met de Keurvorstin over den rang te
voorkomen; 't welk ook de reden was, waarom zij den jongen Prins, haar
zoon, die nu den ouderdom van negen jaren bereikte, en onlangs naar
Leiden gezonden was, om zich in talen en wetenschappen te oefenen, niet
naar Amsterdam wilde laten gaan. Met statelijkheid werd er op den 29
Augustus het Vorstelijk gezelschap ontvangen. Een paar dagen na hun aankomst, bezichtigden de doorluchtige bezoekers het Stadhuis, en werden er
onthaald op eenige vertooningen, door Jan Vos uitgevonden en geplaatst op
zestien staatsiewagens, die over den Dam en langs de voornaamste grachten
werden gevoerd. Op den eersten vertoonde zich een zinnebeeld van de
Eendracht; op de zeven volgende die der Zeven Vereenigde Provincien.
Op den negenden zag men Keizer Adolf van Nassau. De vijf volgende
voerden Willem en Maurits, Frederik Hendrik, Willem II (dien men nu met
fatsoen niet kon weglaten, ofschoon de hem gebrachte hulde den Amsterdamschen Regenten in hun hart niet weinig zal geergerd hebben) en Willem III.
De vijftiende droeg het zinnebeeld der Dankbaarheid voor de diensten, door
Deus nobis, c a e t.: d. i.: „God heeft ons deze rust gegeven."
Ecl. I, 6.

VERG.
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Terwijl de lucht Europe en Christenrijk
Met eenen dauw olijven schijnt te zegenen ;
De koningen elkandere bejegenen,
Als broeders, en te feest gaan, hand aan hand ;
De vorsten en vorstinnen, door den brand
Van minne ontvonkt, in trouwgenootschap treden ;
De heiren, die, vierkant in hun geleden,
Verwachten op d'aanschennende trompet,
Stilzwijgen, om dit vorstlijk bruiloftsbed,
En heilrijk paar, ter heerschappij geboren,
Niet in zijn rust te wekken, niet te storen
In 't bruidsprieel, dat Goden zelfs bekoort.
De beurs staat stil. De koopstad sluit geen poort
Voor duizenden, die steewaart innedringen,
Om 't bruiloftslied voor Anhalt op te zingen
En schoone Oranje; een klank, die d'ooren streelt,
Nu al de stad, die groote schouwburg, speelt.
De ridderschap van Amstelland, aan 't draven,
Briescht moediger, als eertijds Troische braven
Moed schepten, op den moedigen Askaan.
De burgerij, de bloem uit elke vaan
Gelezen, lost haar zwangere musketten
En weerlicht op den weerklank der trompetten.
De zeekortouw gaat weiden over stroom
En veld, van wal en brugge, zonder toom,
Op 't blijde onthaal van ons Nassausche heeren.
De vloten op het scheeprijk Y braveeren
Met wimpelen en vlaggen, daar een lucht
Van dertelheid in ommezweeft en zucht,
Verliefd op zulk een regenboog van kleuren.
Een die nooit zong, mag 't zingen nu gebeuren.
Ik zong voorheen met lust den oorlogstocht
Van Frederik, die peis door oorlog zocht,

het Huis van Oranje den Lande bewezen: — jammer maar, dat op dit tijdstip die dankbaarheid alleen bleek door uiterlijk vertoon, en met de daden
in weerspraak was. De zestiende, eindelijk, zeker bijwijze van clima x, de
Stad Amsterdam, als een maagd verbeeld, welke wijze van voorstelling
vanouds in de Zuidelijke Nederlanden gebruikelijk, doch hier nog nieuw was.
Eenige dagen daarna werden, voor 't zelfde doorluchtige gezelschap, nog
drie vertooningen gegeven, de honing van Keizer Adolf van Nassau, de
verdrukte Nederlanden onder 't juk van Spanje, en het huwelijk van
George, Prins van Anhalt, met Henriette Katharine, Prinses van Oranje,
voorstellende.
4. volgg. Er was in Mei van dit jaar een wapenstilstand tusschen Frankrijk en Spanje gesloten. — io. G e 1 e d e n: gelederen. — 2 1. De r i d d e rschap van Amstellan d: de Amsterdamsche ruiters van goeden huize.
VONDE L VIII.
5
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En met den peis zijne oogen kwam te luiken ;
Een zegen, dien wij, God ten prijs, gebruiken ;
Nu lust het mij te zingen voor dees' Bruid,
40Die vroolijk het gelukkig drietal sluit,
Haar zusters volgt, Louise en Albertijne.
Indien haar star mij toestrale en beschijne,
De weerglans zal, uit mijne bruiloftsmaat
Zich heffende, den zegenrijken Staat,
Voor 't leenen van dien prinsenluister, danken ;
45
De zangberg mij een lekkernij van klanken
Bijzetten, daar d'aanleider van de zon
Alle ooren van de Goon op Pelion
Mede onderhiel, dat Peleus, onder 't zingen,
50
Van kussen nauw zichzelven kon bedwingen,
Zoo menigmaal hem Tethys luisterscherp
Bekoorde met een lonk, Apollo's harp
Den bruigom noopte om iet de bruid te vergen,
Dat zoeter smaakt in 't sluiken en verbergen ;
Maar 't voorspel valt te lang voor minnegloed.
55
De min verdriet alle uitstel en eischt spoed.
De dolle Mars, van Razernij bezeten,
En met geweld , geborsten van zijn keten,
Zat grimmig op in 't blanke harrenas.
6o
Op 't schokken van zijn koopren wagenas,
Door Mulciber in Etna's smids gegoten,
Verschrikten en verbaasden steen en sloten.
d'Aardbodem dreunde en daverde, zoo wijd
De Noordbeer om den kreits des hemels rijdt.
65
De hel kwam op van onder, droef en zwarter
Dan eenig Moor, en voerde Noor en Tarter,
Den Moskoviet, en Rus, en Transilvaan,
Sarmaat, en Goth, en Zweed, en Denen aan.
Men zag er Frank, en Spanjaard, en de Britten
70
En Batavier, en Oostenrijk verhitten,
Gansch Neerland en Hoogduitschland, Hongersman
En Savoyaard, en Saks in eedgespan.
Men zag er 't heir der krabbende Kroaten,
Kozakken en Litouwers uitgelaten,
37. Het is bekend, dat Frederik Hendrik stierf kort voor het sluiten
van den vrede te Munster. — 38. Een zegen: t. w. den p e i s. —
56. E i s c h t spoed: de taal vorderde — dewijl de min in accus. staat :
„en z ij eischt spoed." — 71. Hongersman: Hongaar. — 73. 't Heir der
krabbende Kroaten: de woordspeling is hier niet bewaard, gelijk in
de Verovering van Grol, vs. 371 :
De krabbende Krabat, voor duivel uitgepikt.
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Gansch Pruisen, en gansch Lijfland in 't geweer.
Wie Mars niet woude aanbidden, scheen van eer
En brein beroofd; zoo rukken ze in slagorden,
Gereed en heet, om handgemeen te worden.
Op 't steken van klaroen en krijgstrompet,
Op trommelslag en trommel wordt de wet
8o
Van vreeverbond en wapenstand gebroken.
De heiren gaan elkandren fel bestoken,
En mengen al hun klauwen ondereen.
De stofwolk rijst ten hemel op, die scheen
Van pulver, stof, en rook en smook gesloten.
85
Een zee van bloed, ten aadren uitgegoten,
Bedekte 't land, dat dreef, van doOn bezaaid.
De paardshoef maalt het zaad. De sabel maait
Den korenoogst. De steen en dorpen stonden
In eene zee van vier. Alle akkergronden
90
Verbrandden tot den wortel toe aan asch.
Het vee verging, en leed gebrek aan Bras
En hooi en voer. De waterstroomen dreven
Van lijken. Wat kon vluchten, bergde 't leven,
In hol, spelonke en woud en woestenij,
95
En schreide omhoog, in 't vreeslijk moordgetij.
Op dat geschrei zag Jupiter van boven,
Ter tinne uit, van 't gestarnde hof der hoven,
Vorst Anhalt, die 't gevaar der oorlogs tart,
In 't midden der slagordens diep verward,
100
Om Brandenburg, die onheil wenscht te schutten,
Met zijnen arm gewapend t'onderstutten.
De koning van de Goden riep terstond
Zijn dochter, die het huwelijksverbond
In kracht houdt, door haar minneprikkelingen,
105
En Mars in 't woen kan toomen en bedwingen.
De dochter komt voor haren vader staan;
Hij spreekt ze met dees' rede ernsthaftig aan:
„Vertrouwden wij u niet de Duitsche stammen,
110 Door 't eeuwig vier van uwe minnevlammen
Te houden in hun staat, van eeuw tot eeuw?
Zijt gij 't niet, die het brullen van den leeuw
Aan band legt, en de zee- en waterdieren

75

76-96. Weinige der beschrijvingen, door Vondel van den krijg gegeven,
halen bij deze in levendigheid en kracht van voorstelling. — 8i. Wape nstand: wapenstilstand. — IoI. Brandenburg, die onheil wenscht
te schutten: misschien dat Vondel dit ter goeder trouw geloofde, maar
inderdaad was de houding van den Keurvorst gedurende den jongsten krijg
al zeer dubbelzinnig en het hem alleen om vormeerdering van grondgebied
te doen.
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Ontvonkt door kracht van nimmer leschbre vieren ?
Hebt gij niet Mars gebreideld, toen hij, zat
Van moorden, aan uw schoonheid zich vergat ?
En slaapt gij, nu het tijd is op te waken ?
Al zitten wij te roer, om 's werelds zaken
Te stieren door het hemelsche beleid,
Nog moet de hoogste en Oppermajesteit
Door middelen, de Staten onderhouwen.
Het is uw ambt, geslacht en huis te bouwen,
De Vorsten door het onderling verband
Te trouwen, mond aan mond, en hand aan hand.
Zoo wist ge, op mijn gebod, de nabuurrijken
Van Frankrijk en Hispanje, in 't huwelijken
Van Luidewijk aan d'Infantin, terstond
Te zoenen, en de legers van den grond
Te voeren, in het barnen van de baren
Der ondereengemengde wapenscharen.
Of waant ge, dat d'aloude stam en staat
Van Anhalt ons niet meer ter harte gaat ?
Een stam, ons waard voor menig honderd jaren,
Verheerlijkt door Keurhuizen, en in 't paren
Zoo hoog gezet? Gelijk hem geenszins d'eer
Van Saksenrijk, en zijn gekroonden Beer,
Ontstaat, noch rij van Hertogen en Grooten.
Wat zeggen wij? Hij is uit u gesproten.
Vergeet ge dus uw heilig bloed, Askaan,
Gewonnen bij Anchises, den Trojaan;
Daar Rome zelf, die grootste Monarchije,
Zoo hoog op draaft, en voor haar heerschappije
Dien stam bedankt, en eeuwig danken zal,
Dewijl dees zit te rade in 't Godental?
Ga hene dan, vereenig uw Askanje,

126. In 't h u w elijk en: de tweede lettergreep in huwlijk en is kort
en klankloos en alzoo ongeschikt om als rijmwoord op r ij k en aan 't slot
van een regel te staan. 134. Verheerlijkt door Keurhuizen: vermaagschapt aan Keurvorstelijke Huizen, waaruit Keurvorsten zijn voortgesproten. — 139, 140. Ask a an, gewonnen bij Anchises: eigenlijk was
het, gelijk bekend is, niet Askaan, maar Eneas, dien Venus bij Anchises
won, en Askaan was haar kleinzoon; — doch deze moest hier te pas gebracht worden om de gelijkheid van naam met 's Vorsten Graafschap. —
145. A skanje: Askani e was een vorstelijk Graafschap, stad en burcht,
en een oud-vaderlijk goed der Vorsten van Anhalt, in 't midden van hun
vorstendom gelegen. Eenige historieschrijvers melden, dat Karel de Groote
den Grave Beringer V van Ballenstad, dien hij bij den doop Karel had
laten noemen, het eerst met den titel van „Graaf van Askanie" had vereerd. Deze overlevering daarlatende, weet men met meer zekerheid, dat
bij den dood van den keurvorst Bernhard, in 't jaar 1212, diens jongste
zoon, graaf Bernhard, Askanie tot zijn erfdeel bekwam, welk land daardoor

DE VORSTELI JKE BRUILOFT T'AMSTERDAM.

150

1 55

160

165

170

69

En 't keizers bloed van Adolf, daar Oranje
Niet van ontaardt. Misschien of, u ten prijs,
Het jongste Troje uit zulk een paar verrijs';
Zoo eens hun zoon de veldtrompet hoor' steken,
Den vader, daar de Rijn van weet te spreken,
En Donau, volge, en nazette op den plas
Der Middelzee, en kome in 't harrenas
Den tulband op, dat gansch Konstantinopelen
Van doodsschrik 't hart in 't lijf beginn' te popelen.
Dit is mijn wil." Meer sprak hij niet. Zij zweeft
Op vleugels van haar duiven hene, en streeft
Door wolk en lucht, en strijkt ten lange leste,
Daar zich Georg, die voor 't gemeene beste
Der Duitschen streed, , na 't bloeden van den slag
Een schaduw zocht, in 't flauwen van den dag.
't Bezweete paard rondom hem hene weidde.
De rusting, zwaard en hellem, tusschen beide
Geslingerd, van zijn lenden, zijde en hoofd,
Geblutst, geschaard, en meer dan eens gekloofd,
Ontlasten hem, wien 't lustte een pons te rusten.
Zij sprak in 't eind: „Helaas! wat mag u lusten
Te worstelen met Mars? Al oorlogseer
Genoeg behaald! Uw stamhuis eischt wat meer
Dan wapenroof in kerken op te hangen.
Uw jeugd verslijt. Gij gaat allengs de gangen

bij de Anhaltsche erfgenamen bleef. Bij het overlijden van Vorst Otto van
Anhalt, in 1315, werd de burcht Askanie, benevens eenige andere goederen, aan zijn weduwe Elizabeth tot haar onderhoud als Douarie toegelegd,
en weder in 1322, toen zij een tweede huwelijk aanging met den Graaf
van Orlamunde, aan den bisschop van Halberstad verpand en eindelijk in
eigendom overgegeven. Dit gaf aanleiding tot bittere oneenigheden tusschen
de Vorsten van Anhalt en het Bisdom, en tot herhaalde protesten van de
zijde der eerstgemelden, totdat eindelijk, bij den Westfaalschen vrede van
1648, het geseculariseerde Bisdom van Halberstad aan Keur-Brandenburg
werd afgestaan en alzoo het graafschap Askanie daarmede te niet gedaan.
Wederom protesteerden hiertegen de Vorsten van Anhalt; doch het duurde
tot in 168o, eer, door den Rijksdag, de zaak vereffend, en hun, wegens
het gemis van die goederen, een vergoeding werd toegekend. Johan George
bezat alzoo, toen Vondel dit gedicht schreef, van 't graafschap Askanie
niets dan den blooten titel: genoeg echter om aan Vondel aanleiding te
verschaffen dat hij er partij van trok, als ware de oorsprong van den naam
te zoeken bij Askanius, den zoon van Eneas, die zeker nooit in Duitschland geweest is, veel min er eene stad gesticht heeft. Doch het was in
dien tijd nog de algemeene liefhebberij, te beweren, dat een adellijke geslachtsboom, om eenige waarde te bezitten, bij eenigen held uit den Trojaanschen oorlog moest beginnen. — 152. D e r Mi ddelzee: d. i.: der
Middellandsche Zee. — 152, 153. En kom e.... den tulb and o p: en
valle den Turken op 't lijf.
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Der ouderen, die over de Jordaan
De stappen van hun paarden lieten staan.
Zij hebben prijs in slag op slag verworven;
Maar geen zoo braaf, die niet en is gestorven.
De grafzerk dekt den allerstoutsten held.
Uw jeugd verslenst. Uws vaders stamhuis smelt.
Uw trotsch geslacht verwacht rechtschapen loten
Uit zijnen stam, ter goeder tijd, gesproten.
Op, op! u past een eedle minnevlaag;
Naar Holland toe, daar 't strijdbre 's-Gravenhaag
Ten hemel heft zijn hof en torenkruinen,
Uit Bosch, en laan, warande, en witte duinen.
Daar spoorde ik u een schoonheid op, wel waard
Met eenen held uit Duitschen stam gepaard.
Een ridder moet altijd geen speren breken,
In spel, of ernst, in 't perk den ring afsteken:
Vrijage voegt den ridder na den strijd.
Het vechten en het huwen heeft zijn tijd.
Wat sammelt gij? Dit is uw rechte gade.
Ga heen, hog aan! mijn hemelsche genade
Verzekert u van trouwe wedermin.
Ik ken den aard der eedle Keurvorstin,
Die zal bij haar vrouwmoeder Amelije
U helpen, door een zoete slavernije,
Aan dat gewenschte en kostelijk juweel,
Uw halve ziel, uw toebescheiden deel."
Zoo spreekt ze. Hij waakt op uit zulke droomen,
Bekent, dat dit van boven is gekomen,
Bij loting van 't almogend staatbeleid.
Hij rijdt dan heen, verzoekt, houdt aan, en scheidt
Niet zonder hoop, totdat, de dag geboren,
Gansch Groningen den bruiloftsgalm mag hooren,
De wedergalm in Holland antwoord geeft.
Maar Venus, die gedurig groeit en leeft,
In aanteelt van de vorstelijke stammen,
Verdroot het, dat de gloed van hare vlammen
Te traag geraakte aan 't werken; hierom nam
Zij voor, een lucht van minne t'Amsterdam
t'Onvonken, en den nadruk van het trouwen
Van 't vorstlijk paar met grooter hoop t'ontvouwen.
Op dit besluit, uit haren troon gedaald,
Wordt Henriette en Anhalt ingehaald,
Gewellekomd van Amstels burgervaderen,

171, 172. Versta: uwer voorvaderen, die ter kruisvaart zijn uitgetogen. —
199. Bij loting: bij beschikking.
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En 't gansch steéhuis, daar al de GoOn vergaderen,
En Godheen van 't gezegende geslacht.
Hier worden 's lands triomfen opgebracht,
Door Frederik zoo menigmaal bevochten;
Zoovele steer' veroverd en gevlochten
Tot eenen krans van zege, reis op reis;
Hoe 't land de kroon der vrijheid met den peis
Wierd opgezet; en Maurits, hoog geboren,
Wordt jong, en laat zich op de bruiloft hooren,
Zoo rustig of hij weder in Brezijl
Den handel en verlaten oorlogsstijl
Hervatten woude, en 'al de Portugiezen
Zien stuiven in de bosschen en de biezen
En 't suikerriet. Zijn hart slaat weer de trom.
Op 't voorspook gaat de berkemeier om
En weder om. Zij zien den vrede in 't Noorden
Opdagen, niet met glimp en schijn van woorden,
Maar inderdaad. De Koningen vereend
Staan of al wat den nabuur werd geleend.
Prins Willem met een blijden dronk bezegelt
Den Noordschen peis. De lust tot vrede regelt
Den maaltijd, daar de twee gelieven vast
Vernemen hoe de gloed van minne wast
In 't bruiloften; want Venus [het is wonder]
Houdt bruiloft met die beide, en weet zich onder
Het vrijen in te laten, eer men 't weet.
Onzichtbaarheid verstrekt haar bruiloftskleed.
Vertoonde zij zich, als voorheen haar liefde
Anchises op den Troischen oever griefde,
Gij zoudt ze zien zoo schoon, als d'uchtendzon;
Of toen ze in strijd den gouden appel won,
En Pallas en Jupijns gemaal beschaamde
In schoonheid, dat den rechter eeuwig praamde,
Schoon hij, ten loon van 't vonnis, bij beding,
Met d'eerste bloem der schoonheen strijken ging.
Zij kan zich niet verzaden, nu Oranje
Een Duitsche Askaan bij d'eere van Askanje

214, 215. G o o n.... en Go dhee n: 't zal noodeloos zijn, hier te herhalen wat reeds zoo menigwerf is opgemerkt omtrent het gebruik dezer
benamingen. — 221. Maurit s: namel. Joan Maurits. — 233. Prins W il1 e m : de jonge Prins, die echter te Amsterdam niets bezegeld e; want,
ofschoon Vondel dit niet vooruit kon weten, hij verscheen er evenmin als
zijn moeder. — 245. Gemaa 1: 't woord werd oudtijds, en te recht, evenals
g a d e, voor beide geslachten gebezigd, en deze plaats van Vondel wordt
o. a. als voorbeeld daarvan aangehaald bij Weiland. — 246. Da t den
rechter e e u w i g praamd e: d. i.: de gevolgen, waarvan Paris, die 't
vonnis gewezen had, naderhand genoeg bezuren moest,
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Zal winnen, en vernieuwen met dien naam
Den ouden tijd, zoo dikwijl door de Faam
In top gevoerd, in verzen opgezongen,
Eeuw in eeuw uit, bij puik van dichters tongen.
Gebeurt het, dat die wenschelijke vrucht,
Te zaaien in deze Amsterlandsche lucht,
Den kam des helms eens kome omhoog te steken,
Hoe wil de geest der dichteren uitbreken,
Gelijk een stem door koopren bochten wringt
Van een trompet, waarop de zangberg springt
En triomfeert. Dan wil .,bij verzen blijken,
Wat Anhalt al beschrijft in zijn kronijken,
En Nassau en Oranje; daar een stijl
Toe wordt vereischt, die opdraaft, als Virgijl,
Belust om zee, gelijk een stroom, te winnen,
En Cesar en August op 't heerlijkst binnen
Oud-Romen in te voeren, op den toon
Van puiklatijn, Homeer naar zijne kroon
Te steken met dien schild, zoo rijk gedreven,
Tot glorie van Eneas' groote neven.
De dochter van Jupijn bespiedt al stil
Hoe 't lieve paar twee harten, zin en wil
Inednsmilt; hoe twee stommen t'zamenspreken.
De moe der kan vernemen, uit elk teeken
Van oogen en gebaar, haar dochters zin.
Nu wordt ze noch gedachtig hoe de min
Haar noopte, toen zij Henrik met verlangen
Ontharnast in hare armen plag t'ontvangen,
Te koesteren, zoo dik hij uit den slag
Zichzelf in 't git van haar schoone oogen zag,
En zij den stam van Nassau zocht te kweeken
Door telgen, die den vader niet bezweken,
Daar d'afkomst nu, voor wie zich 't raadhuis buigt,
Tot vreugd des yolks, zoo levend van getuigt.
Maria ziet haar zuster aan bij vlagen,
En heeft meer lust te vliegen, en te jagen
Met haren boog, den koker op den rug,
Naar hinde en hart, en, altijd even vlug,
In vrijheid, hof en wereld te vergeten,
Dan dus, geboeid aan Venus' gouden keten,
Haar gd te zien naar d'oogen en den mond.

285. Maria: de vierde, toen nog ongehuwde dochter van Frederik
Hendrik. Zij bleef echter niet altijd in 't gevoelen, dat Vondel haar hier
toedicht; immers, zij huwde later den Hertog van Simmeren, van 't Palatijnsche Huis. — 286. T e vli egen: d. i. : „ter vogeljacht gaan." Zie Bruiloft
van J. van Waveren, vs. 14.
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Zij acht ze wijs, die hier nooit smaak in vond.
De zon is laag gedaald, de schim, aan 't groeien,
Voert ree 't gestarnte in top, en wij vermoeien
De Vorstenbruid en Bruigom met dien zang.
De bruiloftstoon valt Venus ook te lang.
Het lust haar nu, die beiden voor te lichten
Naar 't groen pridel van mirten, daar gedichten
Verstommen, en de krijg, die 't leven voedt,
Den held verwacht. Op dit betrouwen moet
Uw huwelijk al 't rijk tot heil gedijen,
De waarheid van mijn wit en profecijen
Bezegelen, eer 't maanlicht, ongestuit
Voortvarende, zijn zilvren glansen sluit
Tot negenwerf in een volkomen ronde.
Gaat hene, heelt de zoete minnewonde
Met balsem, die de dochter van Jupijn
Gelieven schenkt, en laat de zonneschijn
Op morgen zien in d'oogen van Mevrouwe,
Dat zij bedijt bij 's Bruigoms liefde en trouwe.
Dit zong ik in de vreugd van 't algemeen,
Toen vrijheer Graeff en Ridder Maerseveen,
Heer Spiegel en van Hooren al de Goden
En Godheen van Oranje en Nassau noodden
Op 't heerlijk feest van Anhalt en zijn Bruid,
Zuo schoon gelijk de kroon op 't raadhuis sluit.

ruirofiefia.
OP DE WI JZE VAN :

5

10

Prins Robbert is een, &c.

T Oen Alexander Griekenland
En Perzen trouwde aaneen,
Nam hij de Joffers bij de hand ;
De tent viel hem te kleen
Voor honderd bruigoms, honderd bruids.
Wij volgen 's konings trant,
Goed rond, goed Zeeuwsch, in Nederduitsch ;
Wij zingen hand aan hand.
Hij zong ze voor, zij zongen na :
„Hier heeft het oorlog uit.
Wij winnen 't rijk, tot niemands schd,
Noch vlammen op vrijbuit.
Wij houwen noch wij kerven niet,
Wij staan naar niemands bloed;
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Het is al blijdschap, wat men ziet.
Wat smaakt dees' bruiloft zoet !
Hoe past mijn hoofd dees' rozekrans,
Nog schooner dan mijn kroon !
De bloemen geven edler glans
Dan 't goud van 's Keizers troon,
Dan steenen, dan karbonkelgloed ;
Gesteente geeft geen geur
Als rozen, met Adonis' bloed
Besprenkeld, deur en deur.
Die rozekrans draagt Venus zelf
Te Pafos op 't altaar,
Wanneer festoenen 't kerkgewelf
Versieren jaar op jaar,
In 't hartje van den koelen Mei,
Daar zich met mirteblaki
De jeugd bekranst, die, rei bij rei,
Haar offert duif en zwaan.

Zoo Henriette dit gevalt,
En Anhalt haar behaagt,
Ik wed, hij merkt aan bruids gestalt,
35
Eer 't morgen wordt en daagt,
D at zij haar vader Frederik
Verwacht in eene vrucht,
Tot een getuige en klare blijk
40Van d'Amsterlandsche lucht."
ZIJNE VORSTELIJKE DOORLUCHTIGHEID

J. MAURITIUS,
Prinse van Nassau, Stadhouder van Kleef, &c.

Op Ott st600ritstiij
VAN MEVROUW

AMELIA,
Prinsesse van Oranje en Nassau, &c,
POCULA PORRIGITE DEXTRIS.
OP DE WI JZE : Prins Robbert is een Gentelnian, &c.

U

lustig op 't geboortgetij
Gezongen, hand aan hand ;
Ter eere van vrouw Amelij,
Pocula porrigite d e xt r is : d. i.: „heft de bekers op in de rechterhand." Zie Aen. VIII, 274.
N
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Die nu drie kronen spant,
Drie schoone dochters ziet getrouwd,
En bruiloft in haar bloed.
Zij blinkt, gelijk een steen in goud.
Hoe smaakt dees' taart zoo zoet!
Het heugt Mevrouw, hoe menigmaal
Prins Hendrik dezen dag
Haar toedronk eene nekterschaal,
En zij, met eenen lach,
De schaal ontving van zijnen wink,
Zoo garen als hij 't schonk,
En van zijn lief ten loon ontvink
Een minnelijken lonk.
Dat lonken was een minnevlam,
Om wedermin to voen,
Te kweeken den Oranjestam
Met onverwelkbaar groen.
Zoo leeft dit keizerlijk geslacht
Nog heden in den zoon
En twee paar dochtren, hoog geacht,
Al paarlen aan haar kroon.
Indien haar dezen dag verdroot,
Zij had de gasten niet
Op dees' geboortetaart genood,
Om, met een vroolijk lied,
Te loven God, die 't leven schenkt,
Gezondheid, heil en spoed;
Zoo lang zij nog aan 't leven denkt,
Gebruikt zij 't op dien voet.
Leeft zij zoo lang als 't Maurits wenscht,
Zij leeft nog honderd jaar,
Gelijk een bloem, die niet verslenst.
Nu rustig, paar en paar,
Eens omgedronken voor Mevrouw,
Dat God haar sparen wil,
En haar doorluchtste stammen bouw'.
Nu sta de schaal niet stil!
1659. de 28 van Oogstmaand.

5. Dr i e schoone d o c h t e r s: t. w. Louise, de oudste, met den Keurvorst van Brandenburg; Albertina Agnes, de tweede, met Graaf Willem
Frederik van Nassau; de derde was de tegenwoordige Bruid. — 7. Een
steen in go u d: t. w. een edelgesteente.
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OP HET TRIOMFEERENDE VUURWERK.

Op Ott friomfeerenbe uttriBeril
AAN DEN E. HEER
WILLEM HAEGH,
Secretaris van Kleef.
Et rouwt me nu niet, dat ik leef:
De pen van 't vorstelijke Kleef
Kwam heden naar den Amstel streven,
Mij d'eer van hare groete geven,
En juist toen zelf de Keurvorstin
5
Aanschouwde, met een blijden zin,
Hoe schoon de Keurkroon blonk bij duister,
Met eenen heerelijker luister
Dan ooit bij daag; en hoe, in 't veld
I0 Der lucht, Oranje wierd gespeld
Uit letteren van vier en vlammen,
Ter eere der Nassausche stammen.
Men zag, in 't schijnen van de maan,
Het vierwerk, als een wonder, aan,
De starren aan den hemel prenten,
15
Erfvijanden, bij regimenten,
Het vier en water, vocht en brand,
In 't harnas tegens een gekant,
Elkandere en de maan bestoken;
De vlammeduikers opgedoken
20
Opborlen uit den diepen grond,
En elk een Etna uit den mond,
Weerlichten, bliksems, donders braken.
Men zag er duizend roode draken
Hun vier uitspuwen op den plas,
25
En brijzelen, zoo bros, als glas,
Gesprongen over wal en grachten,
Door honderd schuiten, honderd jachten.
Wat docht u, wellekome Haegh?
Was zulk een vroolijke avondvlaag
30
Niet waard een dag hieraan to hangen,
Om zulk een eertriomf t'ontvangen
Met uwen Maurits, levens waard,
Die zoovele aders heeft vergaard,

H

2. De pen: d. i. „de Secretaris." — 20. D e vlammeduikers: soort
van vuurwerk, schijnbaar uit het water opspattende.
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Een Hengstebron te Kleef laat springen,
Op wiens geruisch de Duitschen zingen,
Zoo trotsch als Grieken ooit voorheen
Op zijn gedroomde Hippokreen.
Hij vond dat eeuwige bewegen.
Nu juicht uw hof op Nassaus zegen.

Op be OisioritocOirbtrijen
Ter eere van de Keurvorstinne, den Vorst van Anhalt, en alle Nassausche
Heeren en Vrouwen, op het Stadhuis geschilderd

DOOR G. FLINCK.
Ier openbaart zich 't levensgroote leven
Van Veronees, met kracht en majesteit,
Door Vrouw Natuur tot schilderen gedreven.
De Batavier en Kermerlander pleit
Hier voor het recht der vrijheid met Romeinen,
Ontzien niet, Rome in 't harnas 't hoofd te bién,
Te stuiten die hun bondgenoot verkleinen.
Al wordt Vitel de wereld door ontzien;

H

5

39. Hij vond dat eeuwige bewegen: d. i.: „hij vond middel, om de
fonteinen, door hem te Kleef aangelegd, altijd door in beweging te houden." — Op de historieschilderifen. Op de historieschilderijen: De vervaardiging der hier bedoelde Historieschilderijen, welke de acht hoeken en
vier bogen van de gaanderijen der groote zaal moesten versieren, werd eerst
later en wel omstreeks den jare 1659, toen men de keurvorstin van Brandenburg, Louise van Oranje, benevens den vorst van Anhalt met zijn gemalin en de andere leden van het Huis van Oranje uitnoodigde om Amsterdam met een bezoek te vereeren, aan Govert Flinck opgedragen. Den schilder
was 't echter slechts vergund de modellen of te werken, die men waarschijnlijk aan de hooge personages, toen zij de groote zaal bezichtigden,
Wilde vertoonen, om zich wegens de kale vakken te verantwoorden, doch
nadat Flinck in 't daarop volgende jaar overleden was, werd zijn taak door
andere meesters opgevat. WAGENAAR geeft in het Iste Bock van het IIIde
Deel zijner Beschriiving van Amsterdam een uitlegging dier schilderwerken,
welke met Vondels poetische beschrijving genoegzaam overeenkomt. -4. Kermerlander: gewone samentrekking voor Kennemerla nder. —
6. Ontzien: hier staat het w.w. in den 3. p. van 't meerv., hoezeer reg.
4 p 1 eit in 't enk. stond. Deze afwijking laat zich rechtvaardigen, zoo omdat zij de welluidendheid — ontziet niet zou niet fraai klinken — als
omdat zij de duidelijkheid bevordert. Verkieslijker ware hier echter een
ander woord geweest, omdat wij aan 't slot van vs. 8 weer ontzien
hebben.

78

10

15

20

25

30

OP DE HISTORIESCHILDERI JEN, ENZ.
Al slaven drie gedeelten van der aarde
In zweet en bloed, gesponnen onder 't juk,
Den ijzren juk, dat hunnen hals bezwaarde ;
Beleid en moed braveeren 't aardsch geluk.
De Leeuwen gaan het Wolvenest verstoren
Van Romulus en Remus. In een hoek
Wordt over Rijn de vrijheid weer geboren
Met verven, in het veld van luttel doek.
Het raadhuis komt u levende openbaren,
Wat Tacitus, met letteren en int,
U eer ontvouwde in zijn beknopte bldren.
Verzaadt uw oog, al die den vrijdom mint i
Ziet Burgerhart, een handvol eedverwanten,
In schaduw van een Bosch, op 't boschbanket,
Met eenen eed zich tegens Rome kanten.
Een Betuwer stelt Rome zelf de wet.
Arm Kermerland verheft den Kermerlander,
Held Bruno, trotsch ten hemel op een schild;
Zij zweren hem en zijnen leeuwenstander.
Op zulk een hoofd van onvermogen spilt
Het Roomsche heir zoovele regimenten,
Die d'oevers van den Rijn en Brittenland
Bezetten, en in hunne legertenten
Van doodschen schrik niet langer houden stand.
Uit guile duin en duingrond komt te steigeren
De vrijburg van de volken, plat getre'en,

9. D r i e g e d e elt en van der aarde: op deze uitdrukking valt aan te
merken, vooreerst, dat drie gedeelten voor DE drie gedeelten — er
was toen nog geen vier de bekend — een min zuivere uitdrukking is: ten
anderen, dat van der aarde hier alleen geschreven schijnt om samensmelting te voorkomen. A a r de staat niet in abl., maar in genit. en 't moest dus
van de a a r d e zijn. — 13. De Le e u w en: de „Batavieren," die toen echter
nog niet, als later hun graven, een L e e u w in hun wapen voerden. — 't
W olv en e s t: Romulus en Remus, aan wie de stichting van Rome wordt
toegeschreven, waren, volgens de mythe, door een wolvin gezoogd. De uitdrukking is hier echter wat kras; want de Batavieren verdedigden wel hun
have en haardstede, doch gingen Rome niet v e r s t or en, als uit den zin
zou moeten worden afgeleid; tenzij men door 't W olv en e s t niet „Rome,"
maar „de Romeinen zelven," en hun nederzetting in 't land der „Batavieren" versta. — 15 Over Rijn: dat zou beteekenen „aan de overzijde van
den Rijn." De dichter schijnt zich dus voor te stellen, als te Rome sprekende ;
want sprak hij te Amsterdam, dan moest hij integendeel zeggen: „aan deze
zijde van den Rijn," of : „tusschen de Rijnmonden." — 19. E er : vroeger,
eertijds. — 2 I . Burger h art: Claudius Civilis. — 26. Bruno: Bruin, door
de Romeinen Brinio geheeten. — 27. Zijnen leeuwenstander: zie
vs. 13. — 33-35. Gulle duin.... g ulh artig v olk: Vondel speelt hier
met het woord gul in zijn oorspronkelijke beteekenis van : „week, rul," en
in zijn overdrachtige van „goedwillig, openhartig."
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't Gulhartig y olk durf Cesars halstol weigeren,
Het rukt te hoop uit bosch en boereveen.
Wat Cesar won, loopt op een sprong verloren.
De Veengrond lijdt niet langer vreemde taal,
En draagt alleen den vrijen ingeboren,
Van zee of tot aan d'oevers van de Waal;
Totdat de peis met eere wordt gesloten ;
Oud-Rome hen omhelst, als bondgenooten.

Op ben (Prinoteijfien stitabtptnning.
AAN DE DOORLUCHTIGSTE MEVROUWE DOUAIRIERE

AMELI A, XVM
Prinses van Oranje en Nassau, &c.
PATUIT DEA.

Oe blonk ons Kapitool van binnen,
Doorschenen van een schooner zon,
Gelijk de feestberg, Pelion,
Vol Bruiloftsgoden en Godinnen;
Toen gij, der Goden moeder, daar
Ter feest, zoo hemelsch zat ten toone,
Dees' koopstad moedig op haar krone,
U eerde, als op 's lands hoogste altaar.
Men spaarde geur noch wierookgaven.
Het hart der burgren uitgestort
Schoot niet aan wil, maar macht te kort,
Om hooger voor u heen te draven.
Nu komt uw edelmoedige aard,
Ten rijken troon uit, dus milddadig

H

5

io

XVIII. Uit erkentelijkheid beschonk Amelia, die voorwaar sedert lang den
dichter jets schuldig was, hem met een gouden eerepenning, de beeltenis
voerende van wijlen haar doorluchtigen echtgenoot.
Uit een notarieele akte van 3o April 1665, bevattende een lijst van Vondels goederen, blijkt dat deze penning op Ioo gulden geschat werd. Zie Mr.
N. DE ROEVER Az. in Oud-Holland, VIII, bl. 153.
Van Burgemeesteren ontving Vondel voor zijn Bruiloftsdicht een som van
ioo gulden (SCHELTEMA, Aemstels Oudheid, III, bl. I15).
35. Cesar: den Romeinschen keizer. — Halstol: gedwongen krijgsdienst. — Op den prinseliiken genadepenning. Patuit de a: d. i. „zij bleek
een Godin te zijn." Zie Aen. I, 409. -- 1. O n s Ka pit o ol: ons stadhuis.
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Zich openbaren, kent genadig
Mij uw genade en zegen waard.
Genadepenning! gij zult tuigen,
Als een onschatbaar heiligdom,
Al zaten alle tongen stom,
Voor wie de zangberg zich moet buigen.
20
Wat schenkt ze ? 't Waardste, dat ze hiel
Omvlochten in haar welige ermen,
Den Held, die Neerland kon beschermen.
Wat schenkt ze ? Hare halve ziel,
25 Prins Freedrik, d'eer der bondgenooten.
Hoe leeft hier Mars, in goud gedrukt,
Gelijk hij smolt, van min verrukt,
In haren gloenden schoot gegoten !
Dan spiegelde d'Oranjezon
Zich in het diamant der oogen
30
Van Amelije, wiens vermogen
Verwon, die zooveel steden won.
Wat steen ? Die 's helds triomf bekleeden,
Door vredeloof met kunst verknocht,
Toen hij den peis ter wereld brocht,
35
En vrijdom, 't wit van 's yolks gebeden.
Nu wijdt ze 's levens overschot
En 't hart den zone van Louise
Tot eene tombe, als Artemise,
40Gedachtig aan haar bitter lot;
Gedachtig aan dat lief vergdren,
En noode scheiden op het hof,
Aan vreugdestof en treurensstof,
Aan bruiloftsgalm en lijkmisbaren.
Zoo matigt ze de vreugd en rouw,
45
Den honig en de gal to gader,
En kust d' afbeelding van 's lands vader;
Zij blijft hem na den dood getrouw.
Schoon Delft bezocht wordt om het marmer
En kunst van 't heerlijk Prinsegraf;
50
Het slaat bij 't hart der weduwe af.
Daar rust die dappre landbeschermer,
Niet dood, maar levende als hij was;
Daar leeft zijn geest, dat 's stof noch asch.
..........

21, 22. „Haar man," of althans „zijn beeltenis." — 39. Artemise: de
Koningin van Carie, weduwe van Mausolus, die aan haar echtgenoot een
prachtig gedenkteeken liet oprichten, 't welk onder de zeven wereldwonderen
gerangschikt werd, en naar 't welk men nog graftomben Mausoleen noemt.
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MACHTIGE NERING.
Ldus spant Amsterdam de kroon,
Gerust in haren wal gezeten,
En groeit, door zegen van Gods troon,
In macht en rijkdom, ongemeten.
Voor duizend schepen te gelijk
Zet zij haar palen open,
Om d' oogsten van zoo menig rijk
Te leevren en te koopen.
Geen Paradijshof draagt meer vrucht,
Dan 't mastbosch in dees' waterlucht,
Hetwelk, een wonder om 't aanschouwen,
Alle eer en prijs te boven gaat.
Hier leeft de ziele van den Staat,
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XIX. Op de voorzijde van dezen gedenkpenning was het Stadhuis van
Amsterdam afgebeeld, dezelfde afslag als van den Gedenkpenning van dit
gebouw.
Aan de keerzijde ziet men de Amsterdamsche maagd, met de Keizerskroon op 't hoofd, in een tuin, tusschen twee leeuwen, die de wapenschilden vasthouden der zes gemelde Heeren. Voor den ingang van den tuin
leest men, tusschen het oude en nieuwe wapenschild der stad, op een rol
dit opschrift, ontleend aan het heldendicht van Smus ITALICUS, de Bello
Punico, vs. 597 en 598.
Salutem et Gives servare potens,

d. i. : „machtig om den welstand en de burgers te beschermen."
Voorts zijn omhoog, boven de stad Amsterdam, die in 't verschiet van
den IJkant gezien wordt, drie vliegende kindertjes afgebeeld, onder een
helderstralend licht, waarin de naam JEHOVAH staat. In den rand bevinden
zich, in plaats van een opschrift, de wapenschilden der zes en dertig raden
in deze orde :
Antoni Oetgens van Waveren, — Dr. Nicolaas Tulp, — Dr. Gerard
Schaep, — Johan Huydecoper, — Hendrik Spiegel, — Mr. Gerard Pieterszoon Schaep, — Aelbert Pater, — Mr. Joris Backer, — Cornelis de Graef —
Roelof Bicker, — Dr. Cornelis Witsen, — Jan van de Poll, — Mr. Gerrit
Reynst, — Bernard Schellinger, — Mr. Simon van Hoorn, — Mr. Pieter
Cloeck, — Dr. Cornelis van Dronkelaer, — Mr. Lambert Reynst, — Mr.
Coenraad Burg, — Nicolaas Pancras, — Dr. Johan Blaeu, — Jacob van
Neck, — Cornelis Geelvinck, — Gillis Valckenier, — Cornelis van Vlooswijck, — Nicolaas van Loon, — Gerrit van Hellemont, — Hans Bontemantel, — Dr. Roetert Ernst, — Mr. Hendrik Hudde, — Gerrit Hasselaer, —
Jacob van Stralen, — Dr. Jacob Bas Dirkszoon, — Dr. Hendrik Hooft —
en Johan Bicker.
Op deze keerzijde vervaardigde Vondel de bovenstaande regels.
6
VONDEL VIII.
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Om kloek 's Lands welvaart op te bouwen.
De Raad der Heeren, aan het Y,
Gedijt tot heil der burgerij.

15

Custodire salutem
Et dives cequare potens.
Sil. Italic us.

Ztr 6ruifofie
VAN DEN WELEDELEN HEERE

PETER VAN HEIMBACH,xx
Raadsheere van Keurvorst Brandenburg, in het Hertogdom Kleef
en Graafschap van der Mark, &c.
EN ME JOFFER

MARIA VAN BLOCK.
CONCORDES ANIMA.

Wee schoonen, daar natuur haar lust aan zag,
Verbaasden 't oog in 't licht van onzen dag,
De prinslijke en opluikende Amelije
Voorhene, en nu de zanggodin Marije,
De tiende, na de negen, die de Her
Van Kleefsche Apol, heer Heimbach, met laurier
Omvlochten, volgt, daar 't hof zijn zang laat hooren,
Als een banket, bereid voor lekkere ooren.
Ik volg hun torts, op Hymens blijden tred,

T
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XX. Onder de hooge beambten, die de Keurvorstin naar Amsterdam vergezelden, beyond zich ook Peter van Heimbach, Raadsheer van den Keurvorst in het Hertogdom Kleef. De vader Wynandt en de grootvader Petrus
van dezen Heimbach hadden belangrijke betrekkingen aan 't Hof van Brandenburg bekleed. Reeds meermalen is gebleken, dat Vondel, behalve met
Flinck, ook met andere Klevenaars bekend was.
De bruidegom was 26 jaar oud en werd bij zijn ondertrouw op 19 September 1659 geassisteerd met zijn moeder Anna Margareta de Pottere. De
bruid was 22 jaar oud en werd door haar vader Jacob Block geassisteerd.
Custodire salut em, c a e t: bekwaam voor de veiligheid te zorgen, en
de burgers in rust te houden. — Ter bruilofte, enz. 2. In 't licht van
onzen da g: op dit tijdstip, ter gelegenheid van dit feest. — 3. Op luik en de Amelij e: de Prinses-weduwe, als 't ware verjongd door het geluk
harer dochter.
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En zinge bruid en bruidegom te bed.
De Venus, op Grieksch marmer afgegoten,
Ten voorbeeld van Apelles' kunstgenooten,
Vond haars gelijke, indien het stomme beeld
Voor 't leven niet moet zwichten, en verscheelt
15
Zooveel als ziel en lichaam van elkander.
Heer Heimbach, in 't nasporen kloek en schrander,
Sloeg d'oogen bij geval in Amstels stad,
Op zulk een schoone, en zag in haar den schat
Der schoonheen zich onschatbaar openbaren,
20
Gelijk vanouds Leander [toen de scharen
Vast ijverden om Venus met een kus
Te Sestus toe te wijden duif en musch.
En rozekrans, feestoen, en mirtebladen]
In Hero zag, en zich niet kon verzaden
2
Met zulk een licht, dat uit haar aanschijn scheen,
De harten der aandringenden alleen
Naar zich trok, als de morgenzon alle oogen,
Wanneer ze rijst. De Raadsheer, opgetogen
Door dit gezicht, vergat zich, en een vlam
Ontvonkte 't hart, om binnen Amsterdam
30
De kennis van dees' schoonheid aan te voeden.
Zijn jeugdig hart raakt meer en meer aan 't gloeden.
De minne spant de snaren van zijn veel,
Op galmen van haar liefelijke keel,
En gaat ten danse op haar gedicht en noten.
35
Nu denkt hij noch aan Keurhof, noch aan grooten,
Noch oorlog van den Keurvorst, die, te veld
In 't harrenas, den Koning van de Belt
Handhaven wil hij 't recht der Noordsche kronen,
40En d'adelaars van Leopoldus' tronen
In 't aanzicht plant van Karel, die, te snood,
Zijn zuster en haar heer, den Koer, verstoot
Van 't wettig erf, dat, billijk en bevredigd,
Gustavus' kroon en stoel nooit heeft beleedigd.
De minnaar zet de staatzorg uit den zin,
45
En volgt alleen den standerd van de min,
Belegert dit kasteel in zijn gedachten,
Trekt of en aan op d'ingestelde wachten,
Houdt spraak, genaakt van verre nacht en dag,
5o Bespiedt waar hij het hart bestormen mag,
Op hoop of zij het eindlijk op mocht geven
En dadingen, behoudens lijf en leven.
41. Karel: Koning van Zweden. — 42. Den K o e r: Jacob, Hertog van
Koerland.
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Een schoonheid, die verwonderinge baart,
Is een beleg en krijg voor Troje waard.
De midnacht, die de verf der zichtbre dingen
Misverft, en streelt wat van bekommeringen
En arrebeid en zweet legt afgesloofd,
Stond met haar slede in toppunt, boven 't hoofd
Der wereld. Al de menschen en de vogels,
Beschaduwd van hare uitgespreide vlogels,
Genoten rust, en loken d'oogen toe,
Behalve hij, die, geen vrijage moe,
Bekommerd om de liefste te behagen,
Op Naso's trant, volhardde in 't jammerklagen;
Wanneer, zoo 't scheen, hem vaders geest verscheen
Voor 't bedde, daar de zoon de frissche leen
Hadde uitgestrekt; hoe scheen de held te leven !
Nu niet gesteld, als toen hij was vergeven
Met helsch venijn, hem uit een gouden schaal
Geschonken, op 't moorddadig feest en maal
En hofbanket; als d'eer der Keurestaten
Vergiftigd lag, en van de hoop verlaten.
De vader, nog gedachtig aan den zoon,
Vertroostte, voor de koets, met dezen toon
't Verlangend hart, gepijnigd onder 't vrijen:
„Mijn waarde zoon! wat was 't mij een verblijen,
Zoodra mijne asch en koud gebeente in 't graf
Gevoelden, dat u Min de sporen gaf
Om vierig bij dees' zedige aan te houden;
Te volgen 't spoor der oudren en getrouwden;
Te winnen een, waarin mijn geest herleeft;
Een, die mijn naam den ouden luister geeft,
Op 't voorbeeld van den grootvadr, wiens geweten
Zich in den dienst der Keuren heeft gekweten,
Te Heidelberg en Kleef; als Keurgezant
Zijns meesters last gesterkt bij Ferdinand;
Van Barbarijn omhelsd werd, als zijn broeder;
Bij Luidewijk, en Frankrijks grooten hoeder,

55. De midnacht: zoo ook midzomer.— 55-59. De Midnacht wordt
in deze regels figuurlijk voorgesteld en daarom spreekt Vondel, die anders
aan 't woord nacht het mannel. geslacht toekent, hier van „ha a r slede."
Dat sl e d e staat hier voor „voertuig" in 't algemeen, en behoeft ons niet
meer te hinderen, dan elders, bij Vondel of anderen, in gelijken zin het
woord k a r o s, of dan, in het eerste tooneel van Moliêres A m p h y trion,
waar insgelijks de Nacht als den Hemel doorrijdende wordt voorgesteld,
het woord c h a r. Intusschen had Vondel hier beter gedaan voor midnacht
eenvoudig nacht te schrijven. De m i d nacht toch staat altijd in top, evenals de mi d dag, en de uitdrukking, zooals zij nu luidt, is pleonastisch. —
87. B a r b a r ij n: Cesar Barberini.
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Den Kardinaal Armand, zoo hoog gezet;
In 's-Gravenhage en Leeuwarde, om de wet
En 't hofrecht van die landen to bewaren,
Genood werd, in het opgaan van zijn jaren.
Ik zwijge hoe de Keurvorst om mijn trouw
Veel nooder dan zijn vinger missen woa
Den Kanselier, die zijn gespreide volken
Regeerde, en 't hof van Brandenburg, door wolken
En starren hene, alom in top verhief.
Volhard, hoil aan bij uw verkoren lief!
Zij zal uw min met wederminne loonen,
't Gelukkig einde alle uw verdrieten kronen.
Uw moeder ziet de bruiloft in 't gemoet,
Een jongen neef allengs, op grootvaars voet,
En vaders spoor en voorgaan, met zijn schreden
Hen volgen, en hun ambt ten hove kleeden."
Zoo sprak hij, en verdween aan ijdel lucht,
Gelijk een droom. De minnaar, met een zucht
Van liefde, volgt den wensch van zijnen vader,
Geraakt in 't hart der liefste, spreekt ze nader,
Totdat ze in 't eind bewilligt 's minnaars bee.
De bruiloftsgod daalt neder, als dees' twee,
Een hart, een ziel, in 't bruiloftshuis vergdren,
Geleidt ze met zijn tortse, op zang en snaren,
Naar 't welig bed, daar 't op een scheiden gaat,
De bloode bruid haar maagdelijk gewaad
Verworpt, op klank van toegezongen rijmen,
En dus ontvangt het afscheid van god Hijmen :
„Wat schaamrood verft de rozen op uw Wang,
Nog rooder door de tranen ? Dit 's de gang,
Dien grootmoer en uw moeder vOcir u gingen,
Toen zij getroost de bruidegoms ontvingen,
Omvlochten met hare armen, blank en zacht,
En 's morgens zich bedankten van den nacht,
Die zulk een vreugd en vriendschap kon verwekken.
De duiven van de minne trekkebekken,
Op 't klappen van het kussen, mond aan mond.
De bruigom, lang aan 't kwijnen, wordt gezond
Door dezen geur, geplukt op roode tippen
Van nimmer zat genoeg gekuste lippen ;
En Venus, die de vlam ontvonkt en bluscht,
Noopt zelf de bruid, totdat ze wederkust.

89. Den Kardinaal Armand: Richelieu. — 115. Verworpt: verwerpt: 't scheen dat Vondel omtrent dezen tijd de o verkozen had.
Zich bedankten: dank wisten. Zoo ook zich misdanken.
-12.
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Gelieven ! kust, dat mond en harte kleven ;
Het bruiloftsbed is d'akker, daar het leven
Op bloeit en groeit, al even groen en blij.
Dit 's Venus' bouw. Hier staat de wereld bij.
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MARIA VAN BLOCK.
TALES VIRGO DABAT ORE COLORES.
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E schilder, in het mengen van zijn verve,

Ontleende 't eelst van Venus en Minerve :
Van Venus de bevalligheid en gunst,
Van Pallas de voorzichtigheid en kunst.
Zoo worden ze in Maria bei gevonden;
Is 't wonder, dat zij Heimbachs hart kost wonden!

Ottberti3ijo
VAN HET GELOOFSHOOFDPUNT
DER

H. DR IEEENIGHEID.
GETROKKEN UIT HET VIJFDE BOEK DER BESPIEGELINGEN VAN
GOD EN DEN GODSDIENST.

AAN DEN HEILGEERIGEN LEZER.

D

E godvruchtige Thomas van Kempen zegt, wel en wijselijk :

„Wat baat het u, hoog van de Drieeenigheid to redekavelen,
indien gij ootmoedigheid ontbeert, en hierdoor de Drieeenigheid
mishaagt ? Zeker, hoogdravende woorden heiligen nochte rechtvaar134. Hi e r staat de wereld b ij: hiermede wil Vondel niet zeggen,
dat de wereld bij 't b r ui 1 o ft sbed stond, wat zeker aan de jonggetrouwden min welgevallig zou geweest zijn; maar, hier slaat op Venus' bouw,
en door dezen, wil Vondel zeggen, wordt de wereld „in stand gehouden."
T al es virg o, c a e t.: d. i.: „zoo bloosde de maagd."
—Opd'afbeling,z.
Zie Aen. XII, 69. — Aan den, enz. R. i. Thomas van Kempen
(a Kempis), in zijn beroemd werk de Iniitatione Jesu Christi.
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digen niemand."

Wij stelden dan dit beknopt onderwijs niet op
papier, om spitsvondig te schijnen in eene stoffe, die, ongrondeerbaar, godvruchtiger geloofd en aangebeden, dan waanwijs en vermeten onderzocht wordt; maar aangezien vele eenvoudigen jammerlijk van de waarheid, aangaande het geloofspunt der Heilige
Drieeenigheid [ons in Gods woord geopenbaard, en eene doorgaande rij van alle eeuwen standvastig tegens opdonderende godslasteraars verdadigd] misleid worden, en men onder de hand
ijvert om Christus, Gods Zone, en den Heiligen Geest, van hunne
godheid en goddelijke eere, en het wezen, dat ze met God den
Vader gemeen hebben, te berooven ; ook in dier voege, dat er
een ziel gewonnen schijnt, wanneer Christus die luister bij iemand
benomen, de Drieeenigheid voor een wanschapen gedrocht aangezien wordt; zoo achtten wij niet onstichtig in het licht te geven
dit onderwijs, gelijk het getrokken is uit het vijfde boek mijner
,Bespiegelingen van God en den Godsdienst, die nog ongedrukt
zijn. Laten sommigen zich voorstaan, hier meer scherpzinnigheid
dan bewijsredenen te hooren; zij mogen gedenken, dat wij, dit
een onderwijs noemende, ook moeten intoomen de waanwijsheid
der tegensprekeren, die, eer ze den grondslag der rechtzinnige
leere vatten, terstond dwarsdrijven, en zich laten voorstaan wonderlijke zwarigheid te vinden, eer men hun den weg ter waarheid baant; en hierom hoeft men om de verscheidenheid der
woorden niet te krakeelen, wanneer ze ons tot eenerlei verstand
brengen. God, het waarachtige licht, verlichte alle heilgeerige
harten met d'afstralende genade van Zijnen Heiligen Geest, opdat
ze, de waarheid kennende, in die kennisse getrouw volharden, en
God den Vader, God den Zoon, en God den Heiligen Geest,
ddnen zelven God, in het eeuwige licht aanschouwen mogen.
I

Joan. 5.

In den Hemel zijn drie, die getuigen: de Vader, het Woord, en
de Heilige Geest; en deze drie zijn een.

S. Augustin, in het eerste boek tegen Maxim.
De Vader, de .Zoon, en de Heilige Geest zijn een, om hunne
ondeelbare en een zelve natuur.

Dezelve, in het eerste boek der Drieeenigheid.
Daar men d'eenigheid der Drieheid des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes onderzoekt, wordt nergens gevaarlijker
gedwaald, nochte iet arbeidzamers onderzocht, nochte iet vruchtbaarders gevonden.
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Er lang gewenschte tijd kwam God, uit zijnen troon,
Te voorschijn in zijn bloed, den menschgeworden Zoon;
Toen God de Zoon, wiens lof alle eeuwigheid verdure,
Het lichaam aanschoot, en zichzelf met ons' nature
5 Door eenen band, zoo ras de Geest der Godheid wrocht
In 't lichaam van de maagd, dat zuiver vat, verknocht;
Een ongehoord verband, van niemands brein begrepen,
Van geen vernuft gevat, hoe kloek, hoe scherp geslepen,
Schoon Ebions scholier, Socinus, dit beschimpt,
I0 De heerlijkheid van God den Zoon bepaalt en krimpt,
Gelijk een mensch, ontbloot van Gods oneindig wezen,
De zellefstandigheid der Godheid, nooit volprezen :
Dewijl hij hem nochtans met godlijke eer vereert :
Zoo wordt door d'eer des Zoons de Vader geschoffeerd,
15 En Jezus bijgevolg ten afgod trotsch en stouter
Verheven, hooger dan voorhene ooit Heidensch outer
Verheven werd ; want lijdt de Godheid nimmermeer,
Dat iet benevens haar de hoogste en opperste eer
En prijs ontvang', zoo wordt met recht geenszins geleden,
20 Dat Christus, als een God, alom werde aangebeden.
Maar d'eer komt God den Zoon, als een onscheibaar lot
Van dien oneindigen dthwezigen, met God
Den Vader en den Geest, dthzelve wezen t'zamen,
En onderscheén in drie, beteekend door drie namen.
De Joodsche Filo bouwt de Drieheid op dien grond;
25
De groote Maimon spreekt met hem uit eenen mond.
Zij stellen een, die kent, gekend wordt, en de kennis;
9-20. Vondel wil zeggen : „Socinus wederspreekt zich, door, aan de eene
zijde, den Zoon de zelfstandigheid der Godheid te ontzeggen en Hem, aan
de andere zijde, goddelijke eer toe te kennen; — want zoo Jezus Gods
natuur niet deelachtig is, is het afgoderij, Hem te aanbidden." — 25. Filo:
Filo van Alexandria was een Jood van hoogepriesterlijken geslachte, die
onder Tiberius geboren werd en vele geleerde werken schreef. — 26. M a im o n : eigenlijk Mozes Ben Maimon of Maimonides geheeten, was een Joodsch
geleerde van Cordova, die in de twaalfde eeuw leefde, zich, door een aantal
werken, inzonderheid over den Talmud, onsterflijken roem verwierf, en die
de 13 geloofsartikelen opstelde, welke nog heden ten dage bij het Jodendom
worden aangenomen. Dionys Vossius gaf zijn werk de idololatria uit. —
27. En de kennis: hier ontbreekt een w.w., als bijv. is, h e eft, b e z i t.
Intusschen moeten wij op dezen regel aanmerken, dat wel Maimonides, in
de inleiding tot zijn beroemd werk van de Joodsche Wet, God beschouwt
als het wezen, dat het kennen, het gekende en de kennis in zich vereenigt;
maar daarmede kwam Filo's leer in geenen deele overeen.
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Waarin hen Albo volgt, en natreedt, zonder schennis.
Zij geven God den Zoon den titel van Gods Woord,
3o Daar God het al door schiep, en dat van geen geboort',
Gelijk de Vader, weet, die niet dit Woord kwam telen
Naar menschelijken stijl. Zooveel Rabbijnen schelen
In Christus' Godheid, noch Messias' titel niet.
Dit is d'aartsengel, Gods gezant, die wijd gebiedt,
35 Verlosser, Bethels God, aan Amrams zoon verschenen,
Uit eene doornehaag ; een engel, die voorhenen
Hen uit Egypten leidde, en met zijn aangezicht
Voorheentrok; die genaakt het heilige gesticht
Des tempels. Vraag 't vernuft der schranderste Kabalen :
40 Zij onderscheiden God in drie doorluchte stralen,
Den Vader, en den Zoon, of 't Woord, en ook den Geest.
28. Alb o: Jozef Albo leefde in de vijftiende eeuw. Hij was geboortig
van Soria in Oud-Castilie en hoofd van de Joodsche gemeente in Montreal.
Hij nam deel aan de theologische debatten, die van 7 Febr. 1413 tot 12 Nov.
1414 te Tortoza, in het paleis van Paus Benedictus en in diens tegenwoordigheid gehouden werden, en die niet minder dan 69 zittingen innamen.
Geen wonder, dat het, bij die debatten, waarin de leerstellingen van het
Christendom en het Jodendom over en weder aangerand en verdedigd werden, vrij heftig toeging. Albo was een der twee geleerden, die standvastig
het hoofd boden aan de schimpredenen en aantijgingen, met welken de
Christen-geestelijken de Joodsche leerstellingen overlaadden; terwijl de veertien anderen, waarschijnlijk voor de leus en om vervolging te ontwijken,
toegaven en hun geloof verzaakten. Hij daarentegen schreef een apologie
van den Joodschen Godsdienst, onder den titel van „Gronden des Geloofs."
Ofschoon hij daarin nu wel is waar drie grondstellingen aanneemt, waarop
het geloof steunt, t. w. het geloof aan Gods bestaan, aan de goddelijkheid
der Openbaring en dat aan de vergelding, kan hij daarom geenszins geacht
worden een volgeling van Filo of van Maimonides geweest te zijn. Vooreerst toch komt hun drieeenig begrip van God met zijn drievuldigheid in
't geloof niet overeen, en ten anderen is hij juist bekend als een der
krachtigste bestrijders van Maimonides, wiens 13 geloofsartikelen hij tracht
omver te werpen, vooral wegens het geloof aan een Messias, 't welk hij
niet als een fundamenteel punt van den Godsdienst wil hebben aangemerkt.
Het pleit ten deze niet voor Vondels voorzichtigheid,' dat hij drie Joodsche
godgeleerden, wier meeningen zeer wijd uit elkander liepen, aldus stoutweg
nevens elkander stelt om zijn leer te helpen schragen, waartoe geen van
drieen zich ongetwijfeld zou hebben geleend, daar toch hun leven en streven
voornamelijk daarheen gericht was, om hun geloofsgenooten tegen overgang
tot het Christendom te wapenen. — 39. Kabalen voor „kabbalistische
schrijvers." Kabbala is van 't Hebr. kibbe 1, dat zooveel wil zeggen als :
„hij heeft onderwezen," en waarvan ons kibbelen herkomstig schijnt. De
kabbala werd onderscheiden in theoretische en practische: de eerste
legde zich toe op critisch onderzoek: de laatste spoorde de verborgen
natuurkrachten op, en bediende zich van mystieke spreuken en getallen,
van talismans, enz. om wonderen voort te brengen. De kabbala bloeide ten
tijde van de komst van Christus, wiens wonderen door de ongeloovigen
aan zijn kennis daarin werden toegeschreven. Ook onder de eerste Christenen
werd van de kabbala veel werks gemaakt.
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Zij zien de mooglijkheid, dat God zich op de leest
Des menschdoms passe, en zich met ons' natuur bekleede.
De Talmud eigent hem Gods hoogsten titel mede,
4; Den naam, bij Been Hebreen te noemen onverschoond;
En ziet den tijd, dien God met zijnen vinger toont.
Hoe kan d'erfvijand der Drieeenigheid met reden
Dan drijven, dat dit punt der Drieheid den besneden
Ten aanstoot dient, en van Messias' kroon vervremdt?
50 Naardien de Kabalist en Talmud dit bestemt,
En menig grijs Rabbijn, die, blijde op Davids zangen,
Messias tegengaan, op 's vaders troon ontvangen,
Aanbidden, eeren, en hem offeren, terwijl
De jongste Joden stout veraarden van dien stijl:
55 Gelijk d'erfvijanden der Godheid van Gods zone,
Verbasterd van den stijl der vaadren, met dees' krone
Van doornen, Christus nog verdrukken en zijn licht,
Omdat natuur en reen voor dees' geheimnis zwicht.
Wie door zijn reden dit geloofspunt wil beseffen,
6o Dat niet met reden strijdt, maar hooger staat te treffen
Dan menschelijk vernuft en reden schieten kan,
Die overschrijdt, verwaand en reukeloos, den ban,
En merkpaal, hem gesteld bij God, die ons van boven
Zijn waarheid openbaarde, opdat we haar gelooven;
65 Gelijk ze op den pilaar der waarheid, zijne kerk,
Gehouwen, eeuw op eeuw, den afgrond valt te sterk.
Ferneel uit Plato stelt, door 't helder licht van reden,
In den, die 't al regeert, drie eveneeuwigheden :
Het goed, 't verstand, en ook de ziel van 's werelds kloot.
Bij 't goed verstaat hij God, den Vader, die dit groot
Gebouw van hemel, aarde, en zee, en alles stichtte,
Eenvoudig, onbeweegd, en, boven al 't verlichte
Verstand gerekend, rijk in alles, overvloeit
Van goedertierenheid. 't Verstand, dat eeuwig bloeit,
75 Ontspringt oorspronkelijk van dezen goeden Vader,
Gelijk een glansrijk licht, uit aller glansen ader,
De zonne; en dit verstand is een verstandigheid,
Die, goddelijk van aard, met reden wordt gezeid
De beste Zoon te zijn van 't beste goed des Grooten.
8o De ziel der wereld, uit 't verstand van 't goed gevloten,
47 . d'Erfvijand der Drieeenigheid: 't zij Arius, 't zij ieder in 't
algemeen, die de Driedenheid betwist. — 67. F erne el: Jean Fernel (Johan.
nes Fernelius) was geneesheer van Koning Hendrik II van Frankrijk. Reeds
bejaard zijnde, legde hij zich op de letterkunde toe, en verwierf, vooral als
uitlegger van Plato en Cicero, grooten lof. — 68. E v e n e e u w i g h e den:
't woord moge zuiver van vorm zijn, om zijn welluidendheid behoeft het
niet te worden aangeprezen.

ONDERWI JS VAN HET GELOOFSHOOFDPUNT, ENZ. 91
Gelijk een straal van 't licht, straalt sterk met haren straal
Door alles, onderhoudt, en zielt het altemaal.
Genade, o God ! genade, indien wij uwen zetel,
Den troon der Godheid, der Driefenigheid, vermetel
85 Genaken durven in dat ongenaakbre licht;
Het menschgeworden Woord, Emanuel, te dicht
Bespiegelen ; te diep uwe aartsgeheimenissen
Grondeeren, daar al 't brein der wijsten in kan missen.
Wie zulk een zee doorwaadt, verzinkt tot over 't hoofd.
90 Hij is gezaligd, die dit aanbidt en gelooft.
Men deelt al wat er is rechtmatig in twee leden,
In ongeschapenheid en in geschapenheden.
De schepper is alleen eene ongeschapenheid.
Ontkleed nu Zoon en Geest van deze Majesteit,
95 Zoo zijn ze geenszins God, Inaar bloote schepselingen,
Die wezen en natuur van God te leen ontvingen ;
Zoo werden we in den naam der schepselen gewijd,
Gewasschen op de vont ; maar dit besluit bestrijdt
Alle onbesmette bladn, die Zoon en Geest te gader
100 Bekleen met d'eigenschap, en eer van God den Vader.
De dwalinge in het punt der Godheid is gewoon
Haar kracht te scheppen uit den naam of 't woord persoon,
De kerk te lasteren, als een, die God durf deelen,
Een rechtuitstrijdigheid en weerspraak bekrakeelen;
105 Zoo menigmaal zij drie in 't eenig wezen stelt,
En drie personen in een Godheid noemt en telt.
Het onbeslepen brein verbijstert, weet niet beter,
Of drie personen zijn, als Jakob, Jan, en Peter,
Ook drie gescheidenheen, en volgt Fotinus' vaan,
HO Of d'Ariaansche vlag, al lang aan 't ondergaan.
Wie dit verstrooien ziet van Christus' Kerk en leden,
Op 's blinden leidsmans spoor verbijsterd, zonder reden,
Schept lust, om elk door 't licht, dat uit Gods boekstaaf straalt,
83-90. Er is eenige overeenkomst tusschen deze plaats en de bede, die
in den aanhef van BILDERDIJKS Ondergang der Eerste wereld voorkomt. Ik
geloof echter niet, dat men hier aan eenige navolging te denken heeft. De
aard van bet onderwerp kon zoo goed bij den lateren als bij den vroegeren
schrijver bier een behoefte van verootmoediging en verontschuldiging doen
gevoelen, zonder dat Bilderdijk daartoe door het voorbeeld zijns voorgangers
behoefde te zijn opgewekt. — 95. Schepselingen: schepsels. — 97. I n
den naam der schepselen: neen: „in den naam van schepselen." —
103, 104. E e n, die God d u r f de elen, enz. : versta : „een, die zich verstout, God te deelen, en te strijden voor (te bekrakeelen) iets, dat met
zichzelf in volkomen strijd is, dat zichzelf weerspreekt." — 104. R e c h tuitstr ij digheid voor „iets, dat vlak tegen de rede strijdt." — 109. F o t inus' vaan: Fotinus, Bisschop van Sirmie, leefde in de vierde eeuw en
werd vervolgd wegens zijn gevoelen aangaande het wezen des Zaligmakers.
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Te toonen, hoe 't verstand misleid wordt en verdwaalt.
115 't Woord wezen wijst op Gods natuur, die drie personen
Gemeen is. 't Woord persoon wil, naar 't gebruik, betoonen
Een zellefstandigheid van redelijken aard,
Die eigen is aan een bijzonder. Nu verklaart
Het licht van reden, hoe ons oordeel en gedachten
120 De drie personen in de Godheid anders achten
Dan in drie menschen, als men elks natuur beduidt.
Het wezen van den mensch is eng bepaald, en sluit
Zich in zijn kleinen ring, niet wijder uit te breiden;
En hierom is de mensch alleen niet onderscheiden
125 Van andre menschen door zijne eigenschappen; maar
Deze eigenschappen zijn ook van elkandren klaar
En inderdaad gedeeld. Hoewel in drie genooten,
Jan, Jakob, Peter, 66n natuur is ingegoten,
Hun drie gemeen, nog zijn 't drie menschen inderdaad,
130 Ook zeif ten opzicht van natuur en 's menschdoms staat;
Want mits geen vader al zijn wezen mee kan deelen
Aan d'afkomst, maar alleen wat zaads, bekwaam tot telen;
Zoo moet het volgen, dat geen zoon van dezen stam
De zelleve natuur des vaders naar zich nam,
135 Maar slechts een diergelijke uit d'andere is gesproten.
Des menschen wezen dus bepaald en afgesloten,
Is dan geen zelve in veel personen, met geen schijn;
Dies Peter, Jakob, Jan drie enkle menschen zijn;
Maar anders is 't met Gods nature, waardig t'eeren;
140 Want in dit wezen, dat geen wijze ooit kon grondeeren,
Eenvoudig, onbepaald, en eeuwig, daar staan al
De drie personen, schoon zij drie zijn in getal,
Op 't eenig wezen vast, met elks bijzonderheden,
Die onmeedeelbaar zijn, en waarlijk onderscheden;
145 En hierom telt men geen drie Goden, 66n voor een,
Gelijk drie menschen in Jan, Jakob, Peter; neen;
Naardien Gods Zoon niet is geteeld van God, den Vader,
En God de heilge Geest niet straalt van twee te gader,
Den Vader, en den Zoon, door 't snijden van 't geheel
150 In zijn drie stukken, waarvan elk persoon een deel
Of derde deel geniet; noch ook door of te vloeien;
Gelijk in aanteelt, daar al 't menschdom bij blijft groeien;
Noch door voortbrengen, als d'afzetsels van een roos;
Maar door een wondere, onuitsprekelijke, altoos
155 Verborge, en eeuwige meedeeling, in het werken
Van 't loutre wezen, daar geen vêrziende in kan merken
Den oorsprong, midden, noch het eind. Dus blijft het wis,
Dat bier niets anders dan een zelve wezen is
Des telers, en van het geteelde en voortgekomen.
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160 Wie dit begrijpt, zal voor het woord persoon niet schromen.
Behalve 't woord persoon, dient nog een tweede steen
Van aanstoot uit den weg genomen, eer wij treen
In 't heilig perk, om Gods Drieeenigheid te sterken.
Geen, die verstand gebruikt, kan Gods inwendig werken
165 Ontkennen, nademaal een wezen, daar geen end
Van wijsheid, goedheid, macht, en kracht in wordt gekend,
Niet werkeloos in zich van eeuwigheid kan Buren :
Want wie dit loochent, scheidt de vorm van haar naturen.
Dat is onmogelijk. Schoon vier geen waslicht smelt,
170 Noch iet van buiten, daar 't op arbeidt met geweld;
Het gloeit nochtans in zich al even sterk van binnen.
Bedenk nu uit uw kracht, met opgespannen zinnen,
Hoe 't eeuwig, krachtig, en almachtig, en alwijs,
En eenig wezen van de Godheid, rijk van prijs,
175 Noodzakelijk in zich nooit zonder werk kon wezen,
En hoe in God niets is, dat na kwam opgerezen :
Want d'eigenschappen in Gods wezen, nooit volroemd,
En die men hierom recht zijne eigenschappen noemt,
Zijn een en 't zelve, die van 't wezen niet verschillen,
18o Noch in zelfkennis, noch in wijsheid, macht en willen;
Al form, al louter God. 6 Ingloed, ons te sterk !
Hoe uit men dit? God zelf is Gods inwendig werk.
Dit werk en wezen zijn al teffens. Hoe men 't nader
Bedenken wil, hier is geen vroeger nochte spader.
185 „Al wat in God is, heeft eene eveneeuwigheid.
„Geen oogenblik Gods werk van 't eeuwig wezen scheidt;
„Hoewel ons zwak begrijp dat voorstelt, als in orden,
„En 't een na 't andere moet uitgesproken worden;
„Want 's menschen overleg eischt tijd om voort te gaan.
190 „Gods werkzaam wezen heeft nooit werkeloos bestaan."
Dat levendig verstand stond eeuwig ingetogen
En ingespannen, om, met alle zijn vermogen,
Zichzelf en zijnen aard t'aanschouwen, in den ring
Der Godheid, onbeweegd in dees' bespiegeling.
195 Dat enkel eenig, God, in zich alom geprezen,
Bespiegelde gerust zichzelven in zijn wezen,
Van eeuwigheid, en brocht in dees' bespiegling 't Woord,
16o. Wie dit b e g r ij p t : ik twijfel, of het voor hen, die 't vroeger
niet begrepen, door de verklaring van Vondel veel begrijpelijker geworden
is. — 169-171. Wat Vondel hier wil zeggen is mij na herhaalde lezing niet
gelukt te begrijpen. — 181. Al form: ook hier zien wij wederom fo r m in
dienzelfden, geheel van wat gewoonlijk wat vorm verstaan wordt verschillenden zin, en bedoelt de dichter, dat de eigenschappen, waarvan vs. 177 gesproken is, niet anders zijn dan de „afspiegeling" of, beter gezegd, het
„beeld" van God zelven. — Ingloed voor „innige gloed."
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Een beeld, hemzelf gelijk in glans, inwendig voort,
En dat noodwendig God, zijn Vader, most gelijken.
200 Geen spieglaar kan zichzelf in eenen spiegel kijken,
Of hij kent teffens, in het spiegelkristallijn.
En glas, zichzelven, in een levendigen schijn.
Gelijk teelt zijns gelijk. Zoo zegt men ook met reden:
Hij is als waar' hij uit zijn aangezicht gesneden,
205 Den Vader gansch gelijk. Zoo ziet men een manier,
Een aard in plaat en print; een ommetrek, een zwier.
God ziet dien eenigen en eigen uitverkoren,
Naturelijken Zoon, en eeuwig eerstgeboren,
En noemt hem zijnen Zoon, een Zoon, die hem behaagt,
210 En daar de vaderschap met recht haar naam of draagt,
Gelijk de zoonschap neemt haar oorsprong van den Vader;
Wat straalden deze beide, onscheibaar hecht te gader
Verknocht, toch anders dan den Geest der liefde, een gloed
Des Vaders en des Zoons, van wederzij gevoed?
215 Dus openbaarden zich, in een alom gespreiden,
En 't eenig wezen, drie al teffens, ongescheiden,
Doch onderscheiden, elk door drie bijzonderheen.
Geen zonderlingheid deelt nochtans dees' drie vaneen.
Een wezen deelt zich mede aan drie bijzonderheden.
220 De drie, bij zich bestaande, in geen vermenging treden,
Maar blijven op zichzelve, en enkel inderdaad,
Naardien d'eenwezendheid der drie op 't wezen staat,
En bij gemeenschap van het wezen, dat blijft enkel;
Dat spatte nooit van zich, , gelijk een vonk, een sprenkel
225 Van eene vlamme spat. Hier is een vlam, een licht,
Een pure louterheid, gesloten vast en dicht;
Een loutre eenvoudigheid, een Godheid, puur en simpel;
Een effen aanschijn, dat geen kreuken zet noch rimpel.
Al God en Godheid; een gelijkheid in drie den,
230 En den in drie : naardien d'eenwezendheid hier geen
Drievuldigheid ontkent, maar aanhoudt die te kronen
Door ongescheidenheid, al hoort men drie personen.
Maar eer wij verder gaan omzweven in dien ring
Der Godheid; luister eerst, hoe Gods bespiegeling
235 En beeld, en 't stralen van de liefde dezer beiden
Nooit iemand buiten God, het eenig wezen, leiden.
Gods zellefkennis teelt van eeuwigheid Gods beeld,
Maar geenen tweeden God; want Gods zelfkennis scheelt
Van God niet; neen, geenszins, die staan gelijk en effen.
240 Gods zellefkennis en bespieglen en beseffen
218. Versta: „deze drie zijn nochtans niet als drie afzonderlijke, ieder op
zichzelf staande personen aan te merken."
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Is God en Godheid, en ook anders niet dan dit;
Dewijl d'eenvoudigheid, gekroond in 't hoog bezit,
Geen t'zamenvoeging lijdt, noch ongelijke trappen,
En d'effene eenheid blijft in vorm en eigenschappen,
245 Nu ziet gij, dat Gods Zoon des Vaders afdruk is,
Die naar den Vader zweemt door zijn gelijkenis;
Zoo kent ge alree een tweede; en waarom dan naar reden
De derde in 't wezen van de Godheid niet geleden;
Mits d'onderlinge trek van Vader en van Zoon
250 Niet anders straalt dan liefde, in eenen zelven troon?
Wie kan ons melden, wie uitbeelden, hoe in 't baren
Des Vaders oogen op des Zoons gedaante staren,
En d'oogen van den Zoon op 't minzaam aanschijn van
Den Vader? Noem eens, wie dien trek bedenken kan,
255 Een trek, van wederzijde elkandre toegedragen.
Hier straalt het onderling genoegen en behagen,
Eene onuitbluschbre liefde, een Geest van lieflijkheid :
Een gloende liefde, die van geen van beide scheidt,
Waaruit zij voortkomt, als een derde in 't dthe wezen,
260 Niet als een derde God. Een drietal 't zamenlezen
Uit paarlen, levert wel drie paarlen aan een kroon,
Doch elk blijft zonderling. Of nu de naam persoon
Zich driemaal achtereen laat in de Godheid tellen,
Dat kan alleen wel drie bijzonderheden stellen,
265 Maar geen drie Goden; want in 't wezen vindt men niet
Dan eenen God; hoe net onze eigen wijsheid schiet,
Hoe fel het onverstand op 't slot der Drieheid dondert,
Het driemaal Heiligste, van smetten afgezonderd.
Al enkel een is 't, wat in top hier boven staat;
270 Al God, en niet dan God; een toon, een zelve maat ;
Eerie overeenkomste in het wezen; een gelijkheid,
In eenen oceaan van onwaardeerbre rijkheid.
God is dan Touter een in drie; en wie dit vat,
Gelooft, dat God, van God geteeld, van God niet spat,
275 Van eeuwigheid gezet bij d'andre stoelgenooten.
Zoo blijft de ring van Gods volkomenheid gesloten.

262. Doch elk bl ij ft zonderling: d. i.: „elke parel blijft een parel op
zichzelf." Vergel. vs. 218. — 275. St o elgeno o ten: 't woord is niet gelukkig
te pas gebracht. „Mederegeerder" zou er door kunnen, omdat er van den
Zoon gezdgd wordt, dat hij met den Vader, enz. leeft en regeert in eeuwigheid, enz. ; maar 't woord s t o el is te stoffelijk en verwijdert alle denkbeeld aan het geestelijk verband tusschen de drie personen der Godheid.
Minos, Eacus en Rhadamanthus, Octavius, Antonius en Lepidus, wier gezag
een en tevens verdeeld was, kunnen s t o e l g e n o o t en genoemd worden ;
maar zij blijven toch van elkander verschillende individuen, die onderling,
wat meening of belang betreft, in strijd kunnen zijn, en dit is bij de drie
personen der Godheid, zooals Vondel ze voorstelt, niet denkbaar.
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De Drieheid sluit zich hecht en dicht ineen. Zij lijdt
Geene inbreuk, nosh gevoelt geen onderlingen strijd,
Maar staat in eeuwigheid. BeHeft het u, tree nader;
280 De waarheid schroomt niet. Vraag vrijpostig : wat 's de Vader ?
Wat anders dan God zelf, die eeuwig is geweest?
Wat is de Zoon? God zelf, niet anders. Wat 's de Geest?
God zelf, en anders niet. Zoo hoort gij, hoe drie namen,
Geen bloote klanken, maar beteekenaars, te zamen
285 Een God beteekenen, dat wonderlijk Drie-een.
De zonderlingheid blijft in drie bijzonderheen.
Wij noemen Vader, Zoon, en Geest, alom te loven,
Maar geen drie Goden, neen; een Godheid staat hier boven.
De zellefstandigheid is 66n, al telt men drij
290 Personen. Dunkt u dat bier strijdigheid in zij?
Gansch geene; indien wij dees' zelfstandigheid slechts buiten
De drie personen recht nadenken; dan besluiten
Wij billijk, dat ons drie en een geenszins misleidt:
Want drie personen zijn maar een zelfstandigheid.
295 De drie zijn 66n, en 66n is niet dan drie, die duren.
Nu zeg: wat vindt gij in het tellen? Drie naturen?
Hier is maar een natuur : of vindt gij wezens? neen,
Een wezen is er. Vindt gij bier zelfstandigheen?
Een zellefstandigheid? of vindt gij godlijkheden?
300 0 neen, 66n Godheid, waard gediend en aangebeden.
Gij zegt: ik telle bier het e'en niet, maar de drij.
Wat zijn deze anders, zoo men 't inziet op een rij,
Dan 66n natuur alleen, een enkel eenig wezen,
Een zellefstandigheid, een Godheid, nooit volprezen?
DewijI gelijkenis het donkere eer verlicht
305
Dan middagklaar bewijst, heb ik het zeil gezwicht
Op zulk een afgrond, en bier schaars gelijkenissen
Geleend van zon, en bron, en boom; nog wo g ik visschen
Uit krachten van de ziel, drievuldig in getal;
310 Noch uit kwikzilver, tout, en zwavel, overal
Drie stoffen, uit een stof te louteren, te scheiden
Door stoffescheiders kunst. Gelijkenissen leiden
Weerstrevers kommerlijk naar d'aartsgeheimenis,
Waarvan Gods boek en Geest een onderwijzer is;
315 Want zoo 't geschapen licht te sterk valt om zijn klaarheid,
Wat oog verdraagt den glans van d'ongeschapen waarheid?
Nu zal 't kenteeken des geloofs van Athanaas
306. Gezwicht: gestreken. — 31o, 311. Versta : „dewijl gelijkenissen
meer dienstig zijn om tot toelichting van hetgeen duister is, dan om tot
bewijsmiddel te strekken." — 317. 't Kenteek en des geloofs v an
Atha n a a s: de „Athanasiaansche geloofsbelijdenis," ook achter den Catechismus in de Protestantsche kerkboeken gedrukt.
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Gods heirbaan wijzen, in het Ariaansch geraas,
Om, zonder ommezien, den nimmermeer gezienen
320 In een Drieeenigheid te wierooken, te dienen,
En in deze eenheid God, in zijn Drieeenigheid,
Die geen personen mengt, noch van elkandren scheidt,
Maar onderscheidt alleen, voorzichtiglijk en schrander,
Den Vader, Zoon, en Geest. Een ieder is een ander,
325 Maar eerie Godheid, een gelijke heerlijkheid,
Een eveneeuwigheid, een zelve majesteit,
Een ongeschapenheid, hoedanigheid, en mede
Een ongemetenheid, een eeuwigheid in vrede,
Alle even eeuwig, geen drie eveneeuwigheen,
330 Een almacht, geene drie, een Godheid mede, geen
Drie Goden; den is heer; men rekent geen drie heeren!
Drie Goden stellen, is Gods majesteit schoffeeren.
De Vader en de Zoon, des Vaders glans en beeld,
Zijn ongeschapen, maar de Zoon alleen geteeld
335 Van zijnen Vader zelf. De Geest straalt van den Vader
En Zone. Een Vader, Zoon, en Geest zijn drie te gader
Een eenig Vader, Zoon, en heilig Geest alleen,
Maar geen drie vaders, zoons, en geesten; neen, o neen.
In deze Drieheid is geen vroeger, nochte spader,
340 Geen meer, noch minder. Drie personen zijn te gader
Alle eveneeuwig, en gelijk in glans en macht.
Gods Zoon is Christus, God en mensch, zoo lang verwacht.
Hij is God zelf, geteeld uit Gods zelfstandig wezen
Van eeuwigheid; en mensch, gebaard uit d'onvolprezen
345 Zelfstandigheid der maagd, en moeder in der tijd;
Volkomen God en mensch; en, zoo men recht belijdt,
Bestaande uit eene ziel, begaafd met licht van reden,
En uit een lichaam, met zijn menschelijke leden;
En uit zijn Godheid, God den Vader gansch gelijk,
350 Min dan de Vader naar zijn menschheid in Gods rijk.
Schoon Christus' God en mensch bekend wordt en gerekend,
Nog wordt met dezen naam den Christus maar beteekend,
Een eenigen; niet dat dit God in vleesch verkeert,
Maar God met vleesch bekleedt, die zich om ons verneert.
355 Een Christus is er, niet door 't ondereen vermengen
Der zellefstandigheen, maar door 't aaneen te brengen
En vast vereenigen in den persoon alleen ;
Want evenals de ziel, verheerlijkt door de reen,
En 't vleesch een eenig mensch uitleevren door Gods moeder,
360 Aldus is God en mensch een Christus, elks behoeder.
Nu drijft geen dikke mist, opdat ze 't oog mislei,
Ons meer in 't licht; dies volg dees' kruisgeloofs-livrei
Van Athanasius, dien onverwinbren Heilig
VONDEL VIII.
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En Godsbelijder, na; de heirbaan is hier veilig,
365 Gansch effen en gebaand. Zoo gaat elk recht naar God,
En vlucht Godslasteraars; terwijl men Ostorot
En Frans te Zevenberg Gods Zoon zijn eer ziet rooven,
En schimpen met Socijn, die Christus leert hierboven
Aanbidden, en hem zet een nieuwe Godheid bij.
370 Zoo komt wanschapenheid opdondren in dees' drij,
Een drieoneenigheid, drie hoofden, drie grimmassen!
Men hoort godslasteraars Gods Drieeenigheid verbassen,
Als gruwelen, en 't blijkt, bij hunne lastering,
Van hoe vervloekt een vrucht de boezem zwanger ging.
375 De godlooze Ostorot, met recht een Turk te noemen,
De Christaanbidders durf in eeuwigheid verdoemen,
Als afgodisten; schoon alle englen God den Zoon
Aanbidden, daar Hij zit gekroond op 's Vaders troon.
Zoo ziet men 't louter woord, van 't schuim der ongodisten,
380 In assche en enkel rook en smook veralchimisten.
EER ZI J GODE IN DE HOOGTE.

OP DEN HEERE
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E Hollandsche Augustin zag, met eene afgekeerdheid

En onbeneveld oog, dees' snoode wereld aan,
Die hij, met bloemen van godvruchte godgeleerdheid,
Aan 't Sparen heeft bezaaid, daar zijn voetstappen staan,
5 En wijzen, langs wat weg men Gode moet genaken.
XXI. De beide vorige personen zijn mij onbekend. Alsten Bloemaert was
in 1600 en 16o1 Onderdeken te Haarlem, waar hij met Jacobus Zarphius,
Proost der Haarlemsche Kerk, en Willem Assendelft, Kanunnik aldaar, heftig
ijverde voor de rechten van het Haarlemsche Kapittel tegen Sasboldus Vosmerus, wien zij ten kwade duiden, dat hij het ambt van Apostolischen Vicaris
had aangenomen zonder het Kapittel te kennen, en daarenboven den Licentiaat Adelbertus Eggius, buiten hen om, had aangesteld in plaats van Willem
Kopal, hun Vicaris. Hij stierf 14 November 1659, 72 jaren oud.
366, 367 . Ik meen hier te moeten lezen: „terwijI men te Zevenbergen,
Ostrogothen en Franschen(?) de dwaalbegrippen van Sconius ziet navolgen."
De zin noch bedoeling zijn mij echter geheel klaar: en vs. 375, waarin de
„Ostrogoth" of Ostorot een T u r k wordt geheeten, maakt mij de zaak
niet veel helderder. — Op Augustin Alsten Bloemaert. I. D e Holla ndsche August ij n: In navolging van den Numidischen kerkvader van dien
naam. — 3. Met bloemen: wederom speelt hier Vondel met den naam. —
5 Men Gode moet genaken: Vondel laat hier genaken den dativ.
regeeren: een Latinisme, dat hem hier door de maat van 't vers werd voorgeschreven.
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Dees' print verbeeldt u slechts de schaduwe des mans.
De kunst kon 't wezen der verheven deugd niet raken.
De ziel van Bloemaert blinkt nu nog met schooner glans.

3. $. Tonbee
AAN DEN E. HOOGGELEERDEN HEER

AUGUSTIJN ALSTEN BLOEMAERT,
Toen hij hem het onderwijs van de H. Driedenigheid op
zijn krankbedde toezond.
AD

cceLum HINC IRE PUTANDUM EST SUBLIMES ANIMAS.
Ntvang, o Hollandsche Augustijn
In dank Gods blooten spiegelschijn,
Verschenen in het kristallijn
Van ons' gedachten.
Genoeg u nu met dit gedicht;
Gij zult Hem zien in 't eeuwig licht,
Van aangezicht tot aangezicht,
Na 's werelds nachten;
Daar straalt een schooner dageraad,
Gods heerlijkheid, die 't al verzaadt.
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6rafecOrift
VOOR DEN HEERE

AUGUSTIJN ALSTEN BLOEMAERT.
CANDIDUS INSUETUM MIRATUR LIMEN OLYMPI.

Loemaert, die, een rij van jaren,
Geuren van godvruchtigheid,
Door den bloemhof van het Sparen,
God ten prijs, alom verspreidd',

B

Ad ccelum hinc i r e, c a e t: d. i.: „men moet aannemen, dat verheven
geesten van hier ten hemel stijgen." Zie Aen. VI, 719. — Grafschrift, enz.
Ca ndidus insu etum, c a e t.: zie hierboven, bl. 62 hetzelfde vers als motto
voor 't gedicht op Wandelman gebezigd.
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GRAFSCHRIFT VOOR A. A. BLOEMAERT.
Heeft zijn verven afgeleid,
Liet dees' zerk de done bldren.
Zijne ziel is opgevaren
Daar ze hoort der englen wijs.
Waar? In 't hemelsch Paradijs.

en stretrbot jongteing
H. JOAN LEEUWENAART BLASIUS.xxII
Vrijer der Rechtsgeleerdheid.
ILLUM TURBAT AMOR, FIGITQUE IN VIRGINE VULTUS.

i En ander zing', gelijk een lijster,

van een schoone vrijster;
F. TerDeliefde
trouwe vrijer Leeuwenaart,
Van eedler min genoopt met sporen,
Wenscht Rechtsgeleerdheid te bekoren,
Hem meer dan duizend vrijsters waard.
Bestemt ze in 't einde 's minnaars bede,
Hij triomfeert in krijg en vrede.
1659, den 16 van Slachtmaand t'Amsterdam.

Zriontf
OVER

FUNEN.

0

FULMINA BELLI.

Kopenhagen! steek de kruinen
Nu in de wolken met uw kroon :
Uw koning triomfeert op Fuinen.

XXII. Joan Leeuwenaart Blasius werd 13 April 1639 waarschijnlijk te Leiden
geboren. In 1655 was hij student in de medicijnen en rechten te Leiden, in
1659 te Amsterdam en promoveerde 28 Mei 166o in de rechten op een
proefschrift over de Lex Julia de adulteriis. Eerst zette hij zich te Leiden
als advocaat neer, later te Amsterdam, waar hij in December 1662 met
Maria Wiebouts huwde. Van 167o tot 1672 was hij regent van den Schouwburg. Hij overleed in December 1672 te Amsterdam en werd den 6 van
die maand in de Westerkerk begraven.
Blasius was de schrijver van vele tooneelstukken en van eenige bundels
gedichten.
Ilium tur bat am or, c a e t.: d. i.: „hem kwelt de liefde en hij vestigt
zijn blikken op de maagd." Zie Aen. XII, 7o. — Triomf over Funen. F u 1m i na b ell i: d. i.: „oorlogsbliksems." Zie Aen. VI, 843-
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Hoe klinkt zijn veldtrompet zoo schoon,
Bij vreemdeling en ingezeten!
De triomfeerder sluit geweld
En roof en schennis aan een keten.
De braafste Ruiter schuimt de Belt,
Geeft vier op strand, en schans, en wallen
Van Nieuwburg, uit zijn zeekasteel.
De brave bondgenooten vallen
Aan 't stormen. Elk bewaart zijn deel.
Ziet adelaars en trotsche leeuwen
Den klauw in 't hart der Zweden slaan!
Ai hoort! hoe ze om genade schreeuwen,
En strijken vlag en standerdvaan!
Dit heir, dat flus al 't eiland klemde,
En blank in 't harnas brieschte op strand,
Staat uitgeplonderd in het hemde,
Versmacht van rook, geroost van brand!
De land- en zeeslang, booze Wrangel,
Die, in den kouden wintervorst
Gebergd, met zijnen scherpen angel
Nog stak naar Freedriks hart en borst,
Ziet, in 't gevangen vrouwetimmer,
Zijn gade schreien naar de lucht,
Die Hedewich [nook tros was slimmer
Noch onbeschaamder ooit berucht],
Ho1p plonderen de hoftapijten
Op Freedriksburg, te bijster snood,
Het koopren dak aan slenters rijten.
Nu staat ze voor het krijgsrecht bloot.
Hoe krimpt Gustaaf, die 't hof der Koeren
Zoo schendig tegens eer en eed
Durf trappen en naar Lijfland voeren,
Zich mesten met zijn nabuurs zweet!
De stokebrand, die 't graanrijk Polen,
Gedurende den stillestand
Van wapens, zette in bloed en kolen,
Om zich te warmen bij dien brand,
Gevoelt de machten, die hem drukken,
En streng de slagpen in zijn vlucht

12. Elk bewaart z ij n deel: ieder handhaaft zich behoorlijk in zijne
stelling. — 13. A delaars en trotsche leeuw en : Denen en Nederlanders. — 27. Wie deze Hedewich was, die met de vrouw van Wrangel de
hoftapijten plunderde, is niet bekend. — Nooit tros was slimmer:
tros is „legertrein ;" doch wordt ook genomen voor een vrouwmensch,
dat den trein volgt, en in dien — weinig vleienden — zin wordt het hier
genomen. — 33. K o e r en voor „Koerlanders."
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Hem uit den taaien vleugel rukken.
Vaart voort : zoo schept de zeevaart lucht,
De beurs en handel geest en leven.
Vaart voort, rukt uit ! Hij stort, hij zinkt
En is gereed den geest te geven,
Die door de Christenwereld stinkt.
Plompt hij in zee, met al dat roemen,
Men zal de zee naar hem vernoemen.

45

50

iDt aloorbocOt Pat3iesacif.""'

c

OP DE WI JZE VAN :

Arend Pieter Gijzen, &c.

Et keelgat was gevangen,
De hangman met de bast
Stond ree de keel te hangen;
Zij had te veel gebrast.
Meester henker maakte vast
Den strop gereed;
Toen brak haar 't zweet,
Doodzweet uit, van angst en last.

H
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De hangman sprak : „Nu prevel
Voor 't leste nog een woord."
Het keelgat kreet: „Gansch krevel!
Och meester, spaar uw koord !
Meester, vaar zoo ras niet voort!
Och, schel mij kwijt
Een luttel tijd,
Eer de strop den asem smoort."

XXIII. Dit gedicht dagteekent van het jaar x659 en werd gedurende den
Noordschen oorlog gemaakt. Onder de gelijkenis van het gevangen keelgat, dat men hangen wilde, wilde de dichter aantoonen welk belang de
onzen aan de Sont en Denemarken hadden, toen de Zweden de Sont en
een groot deel van Denemarken bemachtigd en Kopenhagen belegerd hadden door de Sont of te sluiten en daardoor het afkomen der granen uit
Polen en Pruisen te beletten, hetwelk het middel was om Holland de keel
toe te binden.
46. volgg. Vondel volgt hier het algemeen gerucht, dat 's Konings dood
aan verdriet over de geleden nederlaag toeschreef. — 49, 50. Toespeling
op het lot van Icarus, naar wien de zee, waarin hij stortte, genoemd werd. —
De Noordsche Nachtegaal. 2. Bast voor „touw, strop," die eertijds van
boombast gemaakt werd. — 5. Henker: gemeenzame benaming voor „beul,
hangman." — 9, 1o. Pr eve 1. ... nog een woord: doe uw laatste gebed. — zi. Kr e v e 1: krieuwelig.
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De keel riep 't lichaam t'zamen,
Beval het woord de maag,
Die riep haar: „Zeg geen amen,
Eer ik het ommevraag.
Is de scherreprechter graag,
Hij wachte een wijl,
Dat's bier de stijl,
Eer men hem voor recht beklaag."
De maag, om rouw te stelpen,
Beried zich met de leen;
Of 't lijf de keel zou helpen,
En sparen voor 't gemeen;
Want haar docht, het was wel redn
Dat lijf en ziel
De keel behiel,
Zoo gedienstig voor elkeen.

„Laat gij de keel ophangen,
Wat zal de maag, uw kok
En
keukenmaagd, ontvangen,
35
Wanneer de hongerklok
Brand en moord klept even drok?
Och I spaar de keel.
Zij schaft u meel,
40Als gij bedelt om den brok."

45

50

„Waar blijven d'ingewanden,
De buik, wanneer ik vast?
Al malen kies en tanden
Wat op den akker wast,
Zoo de beul de keel verrast,
En 't keelgat sluit,
Al 't lijf heeft uit,
Long noch lever gaan te gast."
„Waartoe brengt u de duivel?
Zijn al de leden dwaas ?
De maag hoeft meer dan zuivel,
En boter, melk, en kaas.

1 9. Zeg geen amen: omdat als eenmaal de keel amen gezegd, en dus
getoond had, dat haar gebed uit was, de scherprechter zijn gang zou gaan. —
25. Om rouw te st elp en: versta: „om, zoo mogelijk, een treurig einde te
voorkomen." — 39-43. De zin is: „als het lichaam behoefte heeft aan
voedsel, dan is het door middel van de keel (of stem), dat 't er om vraagt
of bedelt." — 44. Wat op den akker wast: voedsel, uit plantvruchten
bereid.

I04

55

6o

65

70

75

8o

DE NOORDSCHE NACHTEGAAL.
Kaas en brood is 't edel aas,
Daar jong en oud
Het lijf bij houdt;
Scheid dan vrij uit dit geraas !"
Elk merkt, dat bier gevaar is;
Men hoorde elks stem in 't rond,
En gaf den Pensenaris
Van 't lijf, den vrijen mond,
Last, dat hij de keel terstond
Van strop en touw
Verlossen zou,
Eer zich 't lijf verlegen vond;
Dat, bij gebrek van handen,
Verboden weer te bien,
De mond zijn koopren tanden
Eens fel zou laten zien,
Eer hij 't halsrecht liet geschién:
Want vindt de beul
Bij 't recht geen heul,
Hij zal zelf de galge ontvlien.
Dit werd, voor 's konings kroegjes,
Gezongen in de Sont,
Toen 't nachtegaaltje vroegjes,
En in den morgenstond,
Al den vooglenzang in 't rond,
Voor dag voor douw,
Ontvouwen woil,
Waar het leven bij bestond.

59, 6o. Geestig wordt hier de mond de P en s ionaris van 't lijf genoemd; omdat de Pensionaris die ambtenaar was, die voor het lichaam,
waartoe hij behoorde, het woord deed. — 67. Z ij n ko opr en tan den:
de oorlogsvloot onder De Ruyter, die te Funen en elders zijn koperen tanden liet zien. — 77. Al den v o ogle nz a ng: toespeling op den naam van den
Heer Pieter Vogelsang, Pensionaris van Amsterdam, een der gezanten, die
toen in Denemarken het belang van den Staat waarnam.
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Acinbseyinq
TER BRUILOFTE VAN DEN E. HEERE

REINIER VAN ESTVELTxxiv
EN DE E. JONKVROUNVE

REBEKKA BRUINING.
HABIT/RUNT Di QUOQUE SYLVAS.
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Stvelt, van de min gedreven,
En van zorgen overlaan,
Prees zijn Schoone 't akkerleven
Op dees' wijze vierig aan:
Of zij eenmaal wo0. verstaan
Hem te troosten, onder 't praten,
Daar ze beide t'zamenzaten
In het schijnsel van de maan.
Koenaart, dicht hierbij gedoken
Achter eenen lindeboom,
Was vervaard voor geest noch spoken,
En belust, als in een droom,
Hem te hooren aan den stroom,
Hoe hij schilderde, onder 't vrijen,
Zijne landschapschilderijen,
Angstig tusschen hoop en schroom.
„Schoone !" sprak hij, „o mijn schoone!
Neem, ai, neem een pool geduld,
Dat ik u het landrijk toone,
Daar gij haast regeeren zult,

XXIV. In 't vorige jaar had een dochter van zijn zuster Katharina het
geestelijke kleed aangegord, thans trad een andere dochter van haar den
huwelijken staat in, en wel met zekeren Reinier van Estvelt, omtrent wiens
persoon, stand of woonplaats ik niets heb kunnen vinden. Zoo veel kan men
uit bovenstaand gedicht opmaken, dat hij op het land woonde, en, als uit
vs. 53 blijkt, bepaaldelijk in de streek, ten oosten van Arnhem gelegen, en
wij vinden in dit gedicht weder die genietingen van het landleven, waarvoor
Vondel zulk een open hart had, op de allerbevalligste wijze voorgesteld.
H a bi tar unt, c a e t.: d. i.: „ook de goden hebben de bosschen bewoond." Zie VERGILIUS Ed. II, 6o. — 9. K o e n a a r t: een denkbeeldig
personage, of, wil men, de dichter zelf, die k o e n genoeg van a a r d was
om een vrijend paar te bespieden.
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En de zon den stoel verguldt,
Die nu wacht, met groat verlangen
Om u statelijk t'ontvangen,
Op de vreugd, die 't vlek vervult.
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30

Gij zult hier uw adem halen
In een vrije en open lucht,
Op 't gezang van nachtegalen,
Buiten stads- en beursgerucht;
Daar geen Oostersch koopman zucht,
Of in zee drijft, bang voor schade,
En, op 's waters ongenade,
Voor een Turk en kaper vlucht.

Winter, zomer, herfst, en lente,
Elk seizoen van 't ronde jaar
Offert u een wisse rente,
35
Buiten schipbreuk en gevaar,
Bloem, en ooft, en korenaar,
Bacchus' vrucht en Ceres' gaven,
Onder 't ploegen van uw slaven;
40leder neemt zijn arbeid waar :
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Ginder vischt een uit den vijver
Spartelvisschen onvermoeid.
Herwaart toont u d'ossendrijver
Hoe uw vee in 't grazen groeit,
En van weelde springt en loeit;
Of de kudde volgt den herder,
En zijn rieten fluit wat verder,
Daar de dauw het gras besproeit.
Lust u schapemelk te slorpen,
Lust u honig, kaas, of room,
Hart of veldhoen; hof en dorpen
Zijt gij waard en wellekoom.
Ysel, Rijn en Veluwzoom
Zien u vliegen, als met vlooglen,
Heet op hazejacht en vooglen,
Aan mijn zij, met vrijen toom.
Lust het u, van loof belommerd,
Daar ons Vlierbeek langs den kant
Ruischt door 't koren, onbekommerd
Wat te rusten, hand aan hand,
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En uw lief, uw waardste pand,
Uwen Bruidegom t'onthalen;
'k Zal mijn echte schuld betalen,
Uit een kuischen minnebrand.
65
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Valt ge in slaap, daar Pan noch Sater
U bespiedt, gij zult uw schijn,
Onder 't droomen, in het water
Spelen zien in 't kristallijn,
Met een kind, dat melk en wijn
Uit uw borst zuigt, met de tippen
Van zijn kittelende lippen;
Wat vermaak kan zoeter zijn!
Onder d'aangename togen
Ziet ge vader Bruining weer,
Of een Estvelt, in zijne oogen,
Tintelstarren, klein en teér,
En der oudren glans en eer
Opgaan in den blanken jongen,
Onder duizend vooglentongen,
Die u groeten, keer op keer.
Zoudt ge, o lief! om dit vermeiden,
Schromen, van uw moeders werf,
Van uw zusteren te scheiden,
En te wisslen erf om erf?
Dat uw schoonheid henesterf,
Zonder vriendschap, lijdt geen reden;
Venus! help me woorden smeden,
Lij het niet, dat ik haar derf!"
Onder 't klagen, onder 't kermen
Klapte in Koenaarts oor een zoen;
Estvelt nam Rebek in d'ermen,
Dit gaf Koenaart groot vermoén,
Dat haar mond vrijpostig toen
't Gouden Jawoord had gesproken;
En hij sprak, al stil gedoken :
„Is de tijd alree zoo groen?"
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AAN DE EDELE GEBROEDERSCHAP.
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DER SCHUTTERSORDE
VAN

SINT-MICHIEL,xxv
in de Kolveniers doelen.

E groote Aartsengel Sint-Michiel
Bewaak' zijn trouwe schutterijen,
Daar 't edel schutters lot op viel;
Een orde, van aloude tijen
Gewettigd, om den Amstelheer,
Zijn burgerij, en recht, en wallen,
Door 't handelen van haar geweer,
De Kolfbus, tegens 't overvallen
Van lage of uiterlijk geweld,
Te veiligen en of te keeren,
Als 't goed, en bloed, en vrijheid geldt.
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XXV. Van oudsher hadden te Amsterdam drie Schutterijen bestaan, in
't gemeen de Kloveniers- of Oude, de Voetboogs- en de Handboogs-schutterij
genoemd; naar de eerste waarvan nog een gracht, naar de beide laatsten
nog twee straten haar naam dragen. De oude Schutterij was reeds in
1516 vernietigd; doch in hare plaats waren de Kloveniers gekomen, aan
wie de nieuwe Doelen met den toren Swycht U tr e c h t werd afgestaan:
terwijl de beide andere in 1580, op last van Prins Willem I, met de burgervendelen tot een lichaam gebracht werden, aan 't welk sedert de
algemeene naam van „Schutterij" gegeven werd. Men zag alleen nog een
zweem der oude Schutterijen in de Overmanschappen der drie Doelens.
Doch tusschen de jaren 1640 en 1650 had de stad de Voetboogs- en Handboogsdoelen en waarschijnlijk ook de visscherij in 't Gouden Water, van
den Burgerkrijgsraad overgenomen, tegen redelijke voldoening. De Overmanschappen der Doelens bleven in stand tot in het jaar 1672, wanneer
zij bij besluit der Vroedschap vernietigd werden. Sedert vindt men geen
overblijfsel meer der oude Schutterijen, ten ware men als zoodanig beschouwen wil Gezelschappen, door eenige liefhebbers van tijd tot tijd opgericht, en die, met voorkennis der Wethouderschap, in den Schiet-Doelen
in de Nieuwe Doelenstraat bij elkander kwamen om naar 't wit te schieten.
Zulk een Gezelschap was „de Gebroederschap der Schutters-Orde van
Sint-Michiel in de Kolveniers Doelen," welke Vondel met dit lofdicht vereerde.
4. 0 r d e: en niet or de n, gelijk Vondel elders schrijft. — 7. Haar
g e w e e r: te recht valt hier de nadruk op haar; dewijl er gedoeld wordt
op „de k o 1 fb us," het geweer, waardoor de schutters zich in 't bijzonder
onderscheidden.
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De Grieken en Romeinen leeren
Vanouds de wapenhandeling
En 't ridderspel hun brave zonen,
Daar elk den palm en prijs ontving,
Gewaden, penningen, of kronen.
Zoo schiet geen Kolvenier in 't wild ;
Zoo eert de Klauw den schuttersschild.

OF

OFFERBELOFTE.
TREURSPEL.

INLEIDING.
Adat Vondel bijna alles, wat hij bezat, had overgegeven aan
de schuldeischers van zijn zoon Joost, verkeerde hij in betrekkelijke armoede. Zijn bloedverwanten trachtten hem toen
„eenigh ampt of bediening voor hem te verzoeken" en namen
„haar toevlucht tot de Vrou van Vlooswyk, Anna van Hoorn,
gemaalin van den Heere Kornelis van Vlooswyk, todn regeerend
Burgermeester der stadt Amsterdam; ontdekkende zyn verlies en
noodt, met verzoek van haar voorspraak by den Heer Burgermeester. De Vrou van Vlooswyk, eedelmoedig van aardt, liet
zich niet lang bidden; maar door 's mans waarde en noodt tot
deernis bewoogen, braght eerlang te weegh, dat hy den lesten dagh
van Januarius des jaars 1658, 's daaghs voor de jaarlyksche verandering der regeeringe, met een ampt in de bank van leeninge
(dewyl 'er toen niet beters open viel) wierdt begiftight: een bediening, daar hy jaarlyks zeshonderdt en vyftig guldens van kon
trekken."
In het volgende jaar wijdde Vondel zijn treurspel Jefitha „tot
een teeken van dankbaarheit" aan mevrouw Anna van Vlooswijk. Blijkens het voorafgaande Berecht had de dichter getracht
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18. Den schuttersschild: 't woord schild, hier door Vondel mann.
genomen, vindt men bij onze schrijvers in de drie geslachten gebezigd. Zie
BILDERDI JK, GesL in v. 't Is ook mogeIijk, dat wij hier aan een zetfout te
denken hebben, en des s c hut ter s s child moeten lezen.
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dit treurspel zoo geheel en al te bewerken naar de tooneelwetten
der ouden, dat hij een volmaakt stuk had gemaakt. Toch is tegen
deze meening van vele zijden verzet aangeteekend, zoowel in de
achttiende eeuw als in de onze. Het is hier de plaats niet deze
quaestie te behandelen; men zie daartoe de opstellen van Prof.
Dr. H. E. Moltzer in zijn Studien en Schetsen van Nederlandsche
Letterkunde, Dr. J. te Winkel in zijn Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Dr. W. J. .A. Jonckbloet in
zijne Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, XVIIe eeuw, en
L. Simons Mz. in Het Tooneel, XVII.
Dit laatste opstel vooral verdient belangstelling, omdat daarin
geheel dit treurspel uit een geheel nieuw gezichtspunt wordt beschouwd.
De schrijver tracht daarin de waarheid der volgende stelling
aan te toonen : „Voor den Katholieken Vondel is de geschiedenis
van Jeptha een sprekend beeld geweest van het ongeluk, waarin
de mensch zich stort, die in zijn hoogmoed de bevelen en inzichten
Gods vrijmachtig waagt uit te leggen; m. a. w. Jeptha is het
treurspel van het Protestantisme, 't welk (het treurspel namelijk)
eerst een einde neemt, wanneer de hoofdpersoon tot het inzicht
komt van de hooge waarde, die het Katholicisme eigen is, en
van den zielevrede, dien dit schenkt."
De heer Simons, ofschoon erkennende, dat „de vraag, wat de
bedoeling eens dichters is geweest, altijd moeilijk blijft te beantwoorden," komt ten slotte tot deze verklaring, „dat de macht,
welke den Aartspriester door Vondel wordt toegekend, volkomen
dezelfde is als die van den Roomschen Paus en daartegenover
het miskennen van die macht door Jeptha, en diens zucht om
zichzelf te beschouwen als in directe gemeenschap met de Godheid en zelf de uitlegger der wet te willen zijn, geheel en al de
houding is van den Protestant. Met andere woorden : dat het de
hoogmoed der Protestanten is, die door Vondel, met meer of
minder opzet of bewustzijn, is gemaakt tot onderwerp van zijn
treurspel."
Jeptha genoot de eer eenige malen vertoond te worden. Volgens de lijst, door C. N. Wybrands uitgegeven in de Dietsche
Warande, X, bl. 423, werd het treurspel vertoond op de volgende dagen:
1659 24, 27 November, I, 4, 8, II December.
1660 5, 29 Januari, I October.
1662 2 Maart.
1663 15 October.
Bij gelegenheid der herdenking van Vondels geboortedag te
Keulen, werd een Duitsche bewerking van dit treurspel van de
hand van Mevr. Lina Schneider op den 17 November 1887 op
den Stadsschouwburg aldaar vertoond.

AAN ANNA VAN HOORN.

III

AAN MEVROUW

ANNA VAN HOORN,
GEMALIN VAN DEN EDELEN HEERE

CORNELIS VAN VLOOSWIJK,
Heere van Vlooswijk, Diemerbroek en Papekop, Burgemeester en
Raad van Amsterdam.

Et heiligdom des bijbels is behangen
Met beelden, die Messias, hoog gewijd,
Uitbeelden, en gemoeten met verlangen,
Eer Hij verschijnt ten offer op Zijn tijd.
Zijn offerambt was uitgebeeld door dieren
En menschen. Zoo verbeeldde ons Abels lam,
Verteerd op 't eerste altaar, in smook en vieren,
d'Onnoozelheid, die 't kruishout op zich nam.
Aldus verbeeldde ons Izak, offerreede
Op 't bergaltaar, den eerstgeboren Zoon
En denigen, die 't al verzoende in vrede,
Wat knielen kon voor dien genadetroon;
Het eenig beeld van Izak kon verdooven
Alle offermans en offers van de wet;
Maar deze maagd gaat al de mans te boven,
En geeft een kracht aan dees' tooneeltrompet.
De sterkste zwicht voor d'allerzwakste kunne.
Gewis, zij hoeft blanketsel noch sieraad;
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Mevrouw: Vondel geeft haar dezen titel, — waarmede hij anders spaarzaam is, — uithoofde van de Burgemeesterlijke waardigheid, door haar man
bekleed. Zie over haar eenige bijzonderheden bij het hier achter volgende
gedicht : „ Jaargetij aan Mevrouw Anna van Hoorn." — 1. B eh angen: gestoffeerd, opgesierd, opgevuld. — 1-4. De zin is : in de H. Schrift komen
een aantal menschen, dieren en zaken voor, die zoovele afschaduwingen
waren van den Messias, die op zijne komst en offerande wezen. — 2. Beelden:
afschaduwingen, typen. — 3. G e m o e t en: te gemoet streven. — 9. 0 fferreede: gereed om ten offer te strekken. — 13, 14. De zin is : Izaak,
toen hij vrijwillig zich ten offer wilde geven, strekte alleen een meer
volkomen type van den Eenigen Hoogepriester en Offer Christus, dan alle
andere priesters en hunne offers te zamen. — 14. 0 ffe rmans: man, die
ten offer strekt. — 15. D e z e maagd: de dochter van Jeptha : — maar
haar naam had wel in het gedicht of althans op den titel mogen voorkomen ; want nu kan niemand, die deze verzen afzonderlijk leest, weten,
wie hier bedoeld wordt. — 17. Kunne: het schijnt, dat dit woord, in
Vondels dagen, nog weinig in zwang was; althans hij achtte het noodig,
het in een kantteekening te verklaren, door er de Latijnsche vertolking
sexus bij te voegen. — 18. Z ij : namel. „niet de all ersterkste kunne,"
maar „de allerzwakst e," of wel de maagd, waarvan vs. 15 gesproken is.
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Schoon 't mansbeeld haar den offerpalm misgunne,
Nog staat het stom voor d'uitspraak van haar daad.
Als zij den eed des vaders komt te hooren,
Verschrikt ze niet, maar antwoordt offerreed :
„Heeft vader dit beloofd, en God gezworen,
Voltrek, voltrek uw woord en hoogen eed !
Dewijl u God aan Ammon kwam te wreken,
Bezegel uw belofte; gun me alleen,
Dat ik bedrukt mijn maagdom vier paar weken
Met speelgenoots in eenzaamheid beween !"
Gehoorzaam komt ze aldus in hooge brozen
Ten heiligen tooneele en outer treén.
Graftjoffers! strooit nu lelien, strooit rozen
Voor 't morgenlicht, daar 't kruislicht op verscheen.
En gij, Mevrouw ! die Franschen, Italianen,
Als Neërduitsch dicht, in hunne spraak verstaat,
En menigmaal tooneelen zaagt in tranen,
Gewaardig toe te luistren naar dees' maat.
Gij zult de zon van zege, hier betogen
Met eene wolk van druk, niet zonder gunst,

19. 't Mans b eel d: mans beeld zou hier eenvoudig kunnen staan
voor „man", gelijk in 't H. D. Frauenbi Id voor F r au; doch men leze
den zin in verband met de voorafgaande voorstelling van Izaak, als beeld —
zie vs. 13 — van Christus, en dan wil Vondel hier zeggen: „al moge Izak
op den palm wegens vrijwillige zelfopoffering aanspraak maken, zoo verstomt hij toch," enz. — 22. 0 fferree d: zie vs. 9. R e e, reed en reede
worden herhaaldelijk bij onze dichters verwisseld. — 23, 24. De zin is: „indien
gij, mijn vader, dit beloofd hebt, zoo voltrek", enz. De dochter bezigt hier, uit
eerbied, den derden persoon, evenals wij dit nog beleefdheidshalve doen of
wel, sprekende tegen lieden, die boven ons in rang, achtbaarheid, jaren, enz.
verheven zijn, bijv.: „de Koning doet mij de eer aan, mij te vragen," of:
„Mevrouw heeft te veel goedheid," of: „wil Moeder nog iets gebruiken ?"
enz. — 31, Graf tj o ffer s: niet „de nimfen, die i n de graft wonen"— gelijk
Vondel elders bijv. die van den Haagschen Vijver voorstelt — maar : „de
jonkvrouwen, die la ngs de stadsgrachten wonen." — L e li e n en rozen:
de schriftuurlijke bloemen, en daarom ook later in 't bijzonder aan de martelaressen toegekend en toegewijd. — 32. 't Mor genlicht, daar 't k r u i sli c h t op v e r s c h e e n: Vondel stelt Jeptha's dochter voor als de „dageraad, die (typisch) de verschijning van de zon (Christus) verkondigde of
voorspelde." — 36. G e w a a r dig: men lette op, dat Vondel dit woord, in
denzelfden zin van: „heb de beleefdheid," nu eens met, dan wederom zonder
bijvoeging van u, gebruikt. — 37-40. De gedachte is fraai, en de uitdrukking
sierlijk, hoezeer, tegens Vondels gewoonte, wat gekunsteld, en daardoor
niet vrij van duisterheid. Die zon van zege, waarvan gesproken wordt,
zal waarschijnlijk „Jeptha's voorspoed" moeten voorstellen, en met het
tapijt, en de regenbogen van beeldewerk, welke naar de kunst
g e s chikt, en niet z on de r guns t door Anna van Hoorn aanschouwd
moeten worden, de situation en verzen van 't stuk bedoeld zijn, — maar dat
alles is een weinig dooreengehaspeld, en niet dan na aandachtige lezing en
goede zinsontleding te verstaan.
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Zien schilderen tapijt en regenbpgen
40Van beeldewerk, te schikken naar de kunst.
Mag deze maagd op uw behagen stappen
Ten offer, tot een Spiegel van de jeugd,
De Schouwburg zal in zijne handen klappen,
De rouw des yolks verkeert in voile vreugd.

BERECHT
AAN

DE BEGUNSTELINGEN DER TOONEELKUNSTE.
K voere nu Jeptha, den zeeghaftigen held, landvoogd, rechter,
en veldheer der Hebreen, ten stichtigen treurtooneele, waarop
I mijne gedachten al menige jaren geleden speelden ; maar het
spel bleef steken, om de twee maanden uitstels, de dochter toegestaan, middelerwij1 zij haren maagdelijken staat op de bergen
beschreit ; welk uitstel Aristoteles' tooneelwet in het licht staat;
want hij zegt dat het treurspel allermeest begrijpt den handel
van ëènen zonneschijn of luttel min of meer; waar tegens
Buchanan, in zijn treurspel van Jeptha, zich [behoudens zijne
treffelijke eer in de dichtkunste] te grof vergrepen heeft, ook
tegens d'openbare waarheid der Bijbelsche historie ; gelijk van wijlen
den heer professor Vossius, op de tooneelwetten afgerecht, dit
in Buchanan overlang tegens mij bestrafte. Sedert de geschiedenis
van Jeptha ernstiger bij mij nagespoord, hoorde ik hoe Serarius,
R. 9. Begunstelingen: begunstigers. — ii. Stichtigen: stichtelik
ken. — Waarop: t. w. „op het voeren van Jeptha ten treurtooneele." —
12, 13. Maar het s p e 1, enz. : hij wil zeggen — als uit het vervolg blijkt — dat
hij zijn plan, om (dit onderwerp te behandelen, indertijd liet varen, als daarvan
afgeschrikt door de omstandigheid, dat er tusschen de ontmoeting van Jeptha
met zijn dochter, en haar offerdood, twee maand en verliepen, terwi$1,
naar de tooneelwetten, het spel niet langer dan 24 uren mocht duren. —
18. Buchanan: de beroemde en geleerde leermeester van Koning Jacobus I. —
23. Men kan in dezen zin een nomin. absol. vinden, waarvan wij bij Vondel
meer voorbeelden hebben gezien, doch ook als een accus. absol., in geval
wij namelijk se d e r t als voorz. aanmerken en dan lezen als stond er :
„sedert het ernstiger nasporen der geschiedenis." enz. — Serarius:
Nicolaas Serarius was een zeer geleerd Jezuiet uit Lotharingen, doch die
zich meestal te Ments opgehouden heeft. Hij schreef een aantal werken,
die in 't jaar i6o1 in drie deelen in folio zijn uitgekoiuen, en waarin, ender
andere, zeer uitvoerige critische beschouwingen en verklaringen voorkomen
van 't Oude Testament; men kent hem echter over 't algemeen meer belezenheid dan scherpzinnige oordeelkunde toe; hoewel Scaliger, die an ders
niet licht te bevredigen viel, hem geen geringen lof toezwaait. Zijn beste
werk wordt gehouden een vertoog over de onderscheidene Joodsche sekten.
Hij stierf in 1609.
VONDEL VIII.
8
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Arias, Saliaan, en andere treffelijke vernuften gevoelden, dat
Jeptha's krijgstocht tegens de wederspannige Efraimmers nog
uitgevoerd wierd, eer de gemelde twee maanden uitstels verstreken waren, schoon het boek der Rechteren en Josefus
deze orden niet houden, om het verhaal van Jeptha en zijne
offerande, alreede begonnen, niet te storen en te deelen, maar
vervolgens achtereen te beschrijven. Dees' hinderpaal hiermede
verzet zijnde, [want het is klaar dat men in het heiligdom des
Bijbels niets mag veranderen] nam ik voor, dit werk op te zetten,
ook in dier voege, dat het alle eigenschappen, tot een volkomenheid vereischt, in zich mocht besluiten, en te gelijk den aankomenden treurdichteren dienen tot een voorbeeldelijk onderwijs van
het toestellen der treurspelen. Aristoteles heeft zijne leerlingen
ingescherpt hoe veel gelegen zij aan eene eenige schikkelijke
stellinge, in de voorbeelden der leeringen en kunsten, bij overoude
R. 1. Arias: Benedictus Arias Montanus was een der geleerdste theologanten, die Spanje gehad heeft. Hij werd in 1527 te Frexenal geboren,
hoewel hij zichzelven uitgaf voor een Seviliaan, wellicht omdat hij in Sevilie
werd opgevoed. Hij was van edele afkomst, doch van onvermogende ouders,
zoodat hij door de hulp van anderen studeeren moest. Te Alcala ter Hoogeschole liggende, oefende hij zich in de Oostersche talen, en reisde hierop
door Italie, Frankrijk, Duitschland, Nederland en Engeland, zich in de talen
van elk dier Rijken evenzeer bekend makende. Hij werd vervolgens Ridder
der geestelijke orde van Sint-Jacob, daarna Priester, en behaalde veel lofs
op de Kerkvergadering van Trente, waarheen hij den Bisschop van Segovie
had vergezeld. Na zijn terugkomst oordeelde hij, zich geheel aan de studien
te moeten overgeven, en hield zich te dien einde bij Aracena in 't Andalusische gebergte op, waar hem echter Filips II van afriep, om hem tot een
nieuwe uitgave van den Bijbel, den zoogenaamden polyglotten Bijbel, door
Plantijn te Antwerpen in 1572 uitgegeven, te bezigen; een arbeid, welken
hij ondernam en met goeden uitslag volvoerde, in weerwil van de moeilijkheden, waarmede hij te kampen had: zoodat hij er o. a. zelfs een refs
voor naar Rome moest doen. De Koning bood hem bij zijn terugkomst een
Bisdom aan, 't welk hij echter afsloeg. Hij stierf in 1598, in 71-jarigen
ouderdom, en liet talrijke, zoo theologische als poetische werken na. —
S aliaa n: Jacobus Salianus, geboortig van Avignon, in 1557 geboren, trad
in 1578 in de Orde der Jezuleten, waar hij met grooten lof onderwijs gaf.
Hij was Rector in de samening (c o n gr egati e) te Besancon en stierf te
Parijs 23 Januari 1640. Behalve vele andere werken liet hij Annales Veteris
Testamenti, in zes deelen, na. Bewust, hoe het schrijven van „korte begrippen" dikwijls aanleiding geeft, dat uitmuntende werken ongebruikt blijyen en vergeten worden, ried hij Spandonius, die hem vroeg zijn Annales
in een kort begrip te mogen brengen, evenals hij reeds vroeger Baronius
gedaan had, zulks ernstig af; doch, bevreesd, dat desniettemin een ander
't ondernemen mocht, deed hij het zelf en bracht al wat hij in zijn Annales
zoo wijdloopig had geschreven, in een klein bestek te zamen, doch met
zooveel oordeel, dat de lezers, om volkomen naricht te verkrijgen aangaande
de zaken, hierin voorkomende, wel gedwongen waren, zijn groot werk te
raadplegen. — 9. Dit we r k op te zetten: of „op touw te zetten," als
men thans nog zegt. De uitdrukking, zooals Vondel die hier bezigt, heeft
echter de verdienste korter en juister te zijn.
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wijzen, ten hoogste waargenomen, en in zijn onderwijs van de
dichtkunst bij den gemelden niet overgeslagen. Zoo plachten de
doorluchtigste Italiaansche schilders, in hunne historieschilderijen,
bijzonder op het wel schikken, de kroon van hunne werken, te
passen. Het spel heeft zijne behoorlijke hoegrootheid en leden,
met de mate van evenredenheid gemeten. De gansche handel
van Jeptha is 66n en eenig, en de verscheidenheid der bedrijven,
en alle omstandigheden van tijd en plaatse en anderszins warden
hier tot het uitvoeren en voltrekken van dezen eenigen handel
geschikt; dewijl de schikkelijke t'zamenstellinge der bedrijven de
ziel des treurspels genoemd wordt, dat zonder deze niet rechtmatig
kan bestaan, schoon er manhaftige uitspraak, nochte zeden, nochte
spreuken ontbreken. Ons tooneel staat hier doorgaans onverwrikt
en vast, voor het hof te Masfe in Galadd; eene uitstekende opmerkinge, waarop Euripides in zijne volwrochte Foenissen zonderling gelet heeft. Het spel is niet eenvervig, maar geschakeerd.
Zoo heeten wij het volkomener slag van spel, dat niet altijd
eenen zelven toon van droefheid of blijdschap houdt, maar van
staat verandert, het zij van ongeluk in geluk, of van geluk in
ongeluk: gelijk in Filopaie sterk, in Jeptha flauwer gezien wordt.
Ook Levert deze geschiedenis den rechtschapen aard van een
treurspel: want de zwarigheid en het haperen valt niet simpelijk
tusschen gemeene of verre bloedvrienden, maar tusschen het
naaste bloed, vader, moeder, en dochter, een eenige dochter,
en gemaal en gemalin. Jeptha, de hoofdpersonage, uit den
stamme van Manasse gesproten, en een doorluchtig veldoverste,
verschijnt hier nochte heel vroom, nochte onvroom, maar tusschen beide; want hij verliest door onwetenden ijver, ongehoorzaamheid, en het overtreden der wet en zijnen vaderlijken
plicht, den naam van eene volkomen vromigheid en staat hierom,
voor zijne verzoeninge met God en den aartspriester [waarna
hij eindelijk heiliglijk overlijdt, en namaals onder de Heiligen, als
in triomfe, omgevoerd wordt], tusschen vroom en onvroom, eene
hoedanigheid eigenlijk in een personage van een volkomen treurspel vereischt. De beide hoofdsieraden, hier bijeen gevoegd, bij
de Latijnen peripetia, en agnitio, of staatveranderinge en herkennis genoemd, gaan in arbeid, om hunne kracht met eene
machtige beweegnisse te baren; want d'onmatige blijdschap der
moeder [aldus te voorschijn gebracht, om hierna het welig hart
eenen zwaarder slag te geven], verandert in d'uiterste droefheid,
R. 12. Manhaftige uitspraak: ook hier had Vondel wel mogen bijvoegen, dat hij s e r m o virilis, „een manlijken stir, bedoelde. — x4.Eene
uitstekende opmerkinge: een zaak, waar bovenal op gelet moet'worden. — 31. Zijne verzoeninge met God en den aartspriester:
wij, Protestanten, zouden zeggen, dat, zoo wij maar met God verzoend zijn,
wij 't met dien aartspriester wel vinden zullen. — 33. O m g e v o e r d:
voorgesteld.
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gramschap, wraaklust, en zinneloosheid; gelijk 's vaders reukelooze
offerijver in een schrikkelijk en bijkans mistroostig naberouw; en
zij komen beide te spade tot kennis, d'eene van haar dochters
ongeluk, d'ander van zijne blindheid, in het goddeloos uitvoeren
der dwaze offerbelofte. De uitbreidsels, bij de Latinisten episodia
geheeten, worden niet tegens de natuur ingedrongen, nochte te
verre gehaald, maar dienen ter zake, en zetten den handel eenen
heerlijken luister bij. Onder de trapsgewijze en langzame opsteigeringe wordt er bijwijlen eenig zaad van het toekomende gezaaid, dat te zijner tijd opkomt, om opmerkende toehoorders gedurig t'onderhouden, in eene bespiegelinge van het navolgende.
De rede is gezedevormd naar den staat en gesteltenis der personage, zonder hetwelk goeden en kwaden ondereen gemengd
worden, en de schouwburg, ten nadeele van het staatgezag, eene
school van gebreken, en niet van deugden strekt, waarin zelfs
aloude tooneelmeesters van het rechte wit afdwaalden. Om dien
misslag te schuwen, zochten wij op de voeglijkheid te letten, en
elke personage naar zijn oude, staat, en gelegenheid uit te beelden, en de zeden en spreuken naar de leest van elks lijf te
passen. Men vindt hier drieerhande oude: de jeugd der dochter,
de middelbare oude in vader en moeder, den ouderdom in den
hofmeester en eersten hofraad. De dochter draagt zich godvruchtig, gehoorzaam, en eerbiedig neffens God, vader, en moeder,
en den hofpriester. De moeder wordt, naar den teederen aard
der vrouwen, ingevoerd dertel, moedig, en uitgespat in voorspoed
en liefde tot hare eenige dochter, en endlijk zooveel te dieper in
kleenmoedigheid, over hals en hoofd, gedompeld. Jeptha draagt
zich manhaftig en gestreng in den oorlog, is reukeloos ijverig in
't beloven, onverzetbaar in 't beloofde te voltrekken, en wordt
ondertusschen in het vaderlijk harte van weemoedigheid geschokt
en getroffen, en blijft endlijk, tot naberouw en herkennis van zijn
lasterstuk gekomen, niet wederhoorig om dit te boeten, en zich
met God en den aartspriester, Gods mond en de levendige stem
der wet, te verzoenen. De hofmeester toont zich, naar den eisch
van een wereldlijk raadsheer en zijnen hoogen ouderdom,
R. 12. G e z e de vorm d: Wederom een vertaling van 't Lat. composit u s, doch een zeer ongelukkige. — 2I. O u d e — o u d e r d o m: uit den zin,
en vooral uit het gebruik der beide woorden naast elkander, zien dat
oude bier voor „leeftijd" genomen moet worden. — 32. Wederhoorig:
weerbarstig, onwillig. 't Gebruik van dit woord verdient echter geene navolging, dewijl het licht tot misvatting zou kunnen leiden; immers beteekent
wederhooren, naar ons taalgebruik (bijv. in: „boor en w e d er h o or")
het hooren der wederpartij, en wordt alzoo in een goeden zin genomen,
wat hier met w e d er h o or ig niet het geval is. — 33. Den aartspr i e ster,, Gods mond en de levendige stem der wet: antiek Joodsch,
maar vooral in Vondels geest, zuiver Roomsch-Katholiek.
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nadachtig en omzichtig in beleid en raadgeven. De hofpriester en
wetgeleerde ijveren voor de wet en waarachtigen godsdienst,
handhaven het hoofdgezag des aartspriesters, pogen alle schandalen, naar hun vermogen, te weren, en ondertusschen den landvoogd met alle bescheidenheid, den staat en vaderlande ten beste,
in te volgen, zooveel hun heilig ambt en wijdinge eenigszins lijden
kan. De hofpriester laat ten leste Jeptha in zijne verlegenheid
niet steken, nochte de misdaad onbestraft; maar wijst hem naar
den aartspriester, om eene uitkomste te vinden, en alle steurnis,
tegens d'aankomste der bedgenoote, te verminderen. Hij bejegent
de wederkeerende moeder naar heure krankheid, zet ze allengs
neder, vertroost ze, en voorspelt, door eene heimelijke openbaringe,
Jeptha's gelukzaligheid en heiligheid, namaals, onder de geloovige
helden en heiligen, ten toon te voeren. De reien der maagden
blijven middelerwijl zedig, in het helen der geheimenisse, haar
toebetrouwd, getrouw in het vertroosten en sterken der godvruchtige dochter, begunstigen de billijkheid, keeren het onheil, naar
heur vermogen, en verheffen de gehoorzaamheid. Aldus woelen,
tuimelen, en barnen hier verscheiden hartstochten, door gedurige
veranderingen van den beginne tot het ende. De slag, voorhene
tegens Ammon geslagen, wordt in 't voorbijgaan slechts beknopt
en kort aangeroerd; de strijd, sedert tegens EfraIm gestreden,
breed verhaald, dewijl dit niet kon vertoond worden, ook buitentijds was. De maagd sterft niet voor d'oogen des aanschouwers,
gelijk Horatius in zijne Dichtkunste leert, om ongeloofwaardigheid
te schuwen. Ondertusschen wordt de voorbereidinge ter dood
den oogen niet onttrokken; dewijl het zien meer de harten beR. i. Nadachtig : nadenkend; doch even goed van samenstelling als
in da ch tig. 24. 0 o k bui tent ij ds was: d. i.: „vroeger voorviel dan
in den tijd, waar de handeling van het stuk plaats heeft ;" — alzoo „niet
kon voorgesteld, maar verhaald moest worden." — 25. Ho r a t i u s in z ij n e
Dichtkunste: in de Ars Poetic a, vs. 185.
Ne pueros coram populo Medea trucidet
Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus.
d. :
Medea slachte, en dat met eigen handen,
Haar telgjes niet
Voor de oogen van 't gederd publiek ;
Geen Atreus met zijn schotel ingewanden
Make in de zaal de aanschouwers ziek.
27. D e w ij 1 het zien, enz. : wederom naar de les van HORATIUS, ibid., vs. 186.
Segnius irritant animos demissa per aurem
Quam quae sunt oculis subjecta sidelibus et quae
Ipse sibi tradit spectator.
d. :
Wat enkel de ooren treft, werkt trager op den geest;
Hetgeen ons oog aanschouwt, gevoelen wij het meest.
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weegt dan het aanhooren en verhaal van het gebeurde; schoon
de toestel des treurhandels zoodanig behoorde te wezen, dat die,
zonder eenige kunstenarij of hulp der lijdende personage, machtig
ware alleen door het aanhooren en lezen der treurrolle, [zonder
wanschapen en gruwzame wreedheden te vertoonen, en misgeboorten en wanschepsels, door het ontstellen van zwangere
vrouwen, te baren] meedoogen en schrik uit te werken, opdat
het treurspel zijn einde en oogmerk mocht treffen, hetwelk is :
deze beide hartstochten in het gemoed der menschen matigen
en manieren, d'aanschouwers van gebreken zuiveren, en leeren
de rampen der wereld zachtzinniger en gelijkmoediger verduren.
Wij zochten ook te bereiken de drie deugden des tooneelstijls:
klaarheid, en geloofwaardigheid doorgaans, en kortheid ter behoorlijke plaatse. Dit treurspel treedt voort op verzen van tien
en elf lettergrepen; naardien de edele heer Ronsard, de vorst
der Fransche dichteren, deze dichtmaat hoogdravender oordeelt,
en beter van zenuwen voorzien en gesteven dan d'Alexandrijnsche, van twalef en dertien lettergrepen, die, zooveel langer, naar
zijn oordeel flauwer vallen, en meer op ongebonden rede trekken; tenzij deze, uit eenen uitnemenden meesters poker komende,
zich verheffen, gelijk uitheffende schilderijen, en, rijk gestoffeerd
en doorwrocht, van gemeenen kout en ommegang verre afgescheiden zijn; een uitstekendheid bovenal in treurspelen vereischt, gelijk Ovidius, wiens Medea, helaas! verloren blijft, in dit vers
opzong:

Hoe hoog men drave in stijl en toon,
Het treurspel spant alleen de kroon.
Om in dezen treurhandel nergens het leven, zijn voorbeeld, te
bezwijken, ververschten wij onze geheugenis met overlezen en
herlezen van Aristoteles' en Horatius' Dichtkunst, en hunne uitR. 6, 7. Door het ontstellen van zwangere vrouwen: men verhaalt, hoe, toen de Eumeniden van Eschylus voor 't eerst ten tooneele gevoerd werden, de uitwerking van het tooneel, waarin vijftig Furien — uit
welk getal toen de „Rei" bestond eensklaps ontwaakten en zich over
het tooneel verspreidden, zoo ontzettend was, dat onderscheidene zwangere
vrouwen er miskramen van kregen en kinderen 't van schrik bestierven. Dit
had een wet ten gevolge, waarbij, ter voorkoming van dergelijke noodlottige gevolgen, het koor tot op vijftien, later tot op twaalf personen verminderd werd. — 2I. Gelijk uitheffende schilderijen: voor 't Fr. en
relief. — 27. De kroon: in 't Latijn:
Omne genus scripti gravitate tragoedia vincit.
28. Versta: om nergens voor het leven onder te doen.
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leggers over dezelve stof, namelijk Robertellus, Madius, Lombardus, Scaliger, Heinsius, en de voorrede van Huig de Groot,
op Euripides' vertaalde Foenissen, Castelvetro, Delrius, en Strada,
R. 1. Robertellus: Franciscus Robertellus, 9 September 1516 te Udine
in Frioul geboren, was een vermaard redenaar, criticus en dichter. Hij heeft
te Lucca, Piza, Venetie, Bononie en Padua onderwijs gegeven in de vrije
kunsten, redeneerkunst en zedelijke wijsbegeerte. Te Lucca van een manslag overtuigd, werd hij voor eeuwig buiten die Republiek gebannen. Hoewel
zeer geleerd, was hij nog meer verwaand en haalde zijn beroemdste tijdgenooten op schampere wijze door. Erasmus bijv. schold hij voor weetniet,
Muretus voor pedant en Hendrik Stephanus voor bedrieger uit. In 't bijzonder scherpte hij zijn pen tegen Sigonius, Alciatus en Egnatius, welke laatste
dit zoo euvel opnam, dat hij te Venetie den degen tegen hem trok. Behalve
een zeer goed werk, de historia, liet hij verscheidene co mm entar ii
na op Grieksche en Latijnsche dichters; voorts ettelijke vertoogen, betreffende de Romeinsche oudheden, en Explicationes de Satyr a, E p igrammata, comoedia, salibus ac Ecclesia: de artificio dicendi,
de no minib u s a r b or um, enz. Hij overleed te Padua 18 Maart 1567. De
Duitschers op de Academie waren hem zeer genegen, deden hem veel eer
aan bij zijn dood en vervaardigden op hem een grafschrift, dat nog in de
St.-Antonis-kerk te Padua te lezen is. — M a di u s: bier wordt bedoeld
Vicentius Madius, die aan de uitgave van Aristoteles de aanteekeningen van
zijn vriend Bartholomeus Lombardus (overleden in 1540) toevoegde en tevens
een vertaling van Horatius' Ars poRica gaf. Het boek heette: „Vincentii
Madii, Brixiani et Bartholomaei Lombardi, Veronensis., In Aristotelis librum de
Poetica communes explanationes, Madii vero in eundem librum propriae
annotationes," Venetiis 155o fol. — 2. Scaliger: t. w. Julius Caesar
S c a li g e r, die over Aristoteles schreef, en van wien elders reeds gesproken
is. — 3. Castelvetro: Ludovicus Castelvetro was in 1505 te Modena geboren en een der schranderste vernuften van zijn tijd. Vooral verwierf hij
zich grooten lof door zijn commentarien op de Poetica van Aristoteles. Hij
bezat in hooge mate de feil van de schrijvers dier dagen, t. w. een ongeneeslijke laatdunkendheid, door welke hij zich zeer gehaat maakte, en ten
gevolge waarvan hij zelfs genoodzaakt werd zijn vaderland te verlaten. Zijn
reizen door Protestantsche landen bracht hem in verdenking bij de Inquisitie, die hem naar Rome ontbood. Hij was echter wijs genoeg om aan die
oproeping geen gehoor te geven en begaf zich naar Bazel, waar hij 21
Februari 1571 overleed. — D e lri us: Mar ti n us Ant on iu s werd 17 Mei
1551 te Antwerpen geboren uit Antonius Del-Rio, een vermogend Spaansch
Edelman, die groote goederen in de Nederlanden bezat, en Eleonora Lopes
de Villa Nuova. Grooten lust voor de letteroefeningen hebbende, studeerde
hij te Parijs, te Leuven, te Douai en te Salamanca, in welke laatste stad
hij in 1574 tot Doctor verheven werd. Teruggekeerd in de Nederlanden,
bekleedde hij aldaar verscheiden aanzienlijke ambten, als Raadsheer in den
Hoogen Raad van Brabant, Opziener van 't Leger, enz. Ter oorzake van de
omwenteling naar Spanje teruggekeerd, trad hij, 9 Mei 1580, te Valladolid,
in de orde der Jezuieten en gaf onderwijs aan de jeugd, zoo in de Nederlanden, als in Duitschland, Frankrijk en Spanje. Hij overleed te Leuven 19
October 1608, een aantal geleerde werken nalatende, zoo van letterkundigen
als van theologischen aard. — Strada: Famianus Strada, een Romein en
beroemd Jezuiet, die, behalve zijn voortreffelijk werk over de Nederlandsche
Beroerten, onderscheidene geleerde geschriften van allerlei aard in 't licht
gaf. Hij overleed in 't jaar 1649.
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oak Vossius, en Menardieres, die beiden, elk orn het wakkerste,
d'een in Latijh, (Pander in Fransch, den Schouwburg, het worstelperk der menschelijke hartstochten, helpen opbouwen.
Maar gelijk den Grieken d'eer van den heerlijken vond der
tooneelspelen, allengs bij trappen in top gesteigerd, niet kan geloochend worden; zoo vereischt een gewijd treurspel, op hunne
leest geschoeid, tot het uitvoeren, keur van bekwame personages
en toestel van tooneel, en maatgezang van reien, geoefend door
eenen grooten Orlando, om onder het spelen d'aanschouwers te
laten hooren eene hemelsche gelijkluidendheid van heilige galmen,
die alle deelen der goddelijke zangkunste in hunne volkomenheid
zoodanig bereikt, dat ze de zielen buiten zichzelve, als uit den
lichame, verrukt, en ten voile met eenen voorsmaak van de gelukzaligheid der engelen vergenoegt.
Wij oordeelden niet ondienstig, dit treurspel en zijne omstandigheden t'ontleden, of het opwassende en leergeerige Nederduitschen
leerde opmerken om zich, als van een tooneelkompas, hiervan
op deze holle deiningen, te dienen, alle klippen en zandplaten van
dolinge en schipbreuk van onwettige schikkinge te mijden, en
endelijk, beter gemanierd, de gewenschte haven van de volkomenheid der tooneelkunste in te zeilen. Behaagt het hun, laat ze eens
lustig en rustig in de handen klappen, en mij helpen hooge en
lage staten met spel en zang stichten en verheugen.

INHOUD.
Eptha, Gilaads natuurlijke zoon, werd, na zijns vaders dood,
van zijne broederen, als onwettig, uit het erfdeel gestooten. Hij,
van nooddruftigheid aangeperst, geneerde zich bij Heidenschen
roof, en gaf treflijke proeven van dapperheid, dies hem de bloedvrienden en Hebreen, van d'Ammonners beoorloogd, uit nood ten
veldheere, landvoogd, en rechter kozen, om zich t'ontlasten van
het afgodische juk der slavernije, achttien jaren lang gedragen.
Hij, hierop te velde trekkende, beloofde Gode, indien het heir
d'overhand behield, op te offeren, wat hem eerst uit zijne poorte
zoude bejegenen. Hierna zeeghaftig wedergekeerd, gemoette hem
zijne eenige dochter, die zich gehoorzaam en gewillig ten offer
iristelde, behoudens dat ze twee maanden haren maagdelijken staat
op de bergen mocht beschreien, hetwelk de vader haar toestond.

J

R. 1. Menar di e r e s: Hippolyte Jules Pilet de la Mesnardiëre, voorlezer
des Konings van Frankrijk en lid der Fransche Academie, schreef een werk
over de dichtkunst, waarin hij vooral de dramatische in hare onderdeelen
behandelde. Hij overleed den 4 Juni 1663. — 9. Orlando: niet Orlando
F u r io s o, de held van Ariosto's heldendicht, maar Orlando Lass o, de
beroemde todnkunstenaar, over wien reeds meer gesproken is. — 23. H o o g e
en lage staten: lieden van hoogen en lagen stand. — Inhoud.
R. 3. Geneerde zich: onderhield zich.
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Middelerwijl stonden d'Efralmtners, lit haat en nijd, tegens hem
op, die hij in eenen veldsiag verdeigde; waarna de dochter van
de bergen, de vader uit den slag wedergekeerd, haar Gode ten
brandoffer opofferde. Het tooneel is voor het hof te Masfa. Het
treurspel begint voor den opgang en eindigt met den ondergang
der tonne. De stof is genomen uit het boek der Rechteren.

SPREKENDE PERSONAGES.
HOFMEESTER, eerste raad.
FILOPAIE, Jeptha's gemalin.
SLOTVOOGD.
REI VAN MAAGDEN.
IFIS, Jeptha's dochter.
JEPTHA, de landvoogd, rechter en veldheer.
HOFPRIESTER.
WETGELEERDE.

JEPTHA.
OFFERBELOFTE.
HET EERSTE BEDRIJF.
HOFMEESTER. FILOPAIE.
Hofmeester.
E tijding van uw heer vooruitgevlogen
Jaagt u yd.& dag ten bedde lit, en uwe oogen
Gaan op, eer 't lieht den hemel open sluit.
Al 't hof krioelt, de blijdschap moet er uit.
Men rust zich toe, om zegenrijk te pralen,
En Jeptha weer met stantsie in te halen.

D

5

Filopaie.

to

'k Heb jaren Lang geworsteld en gestreen
Met rampen; nooit waaide eene bui alleen
Mij over 't hoofd, of d'andre stond er neffens:
Maar nu, God loft komt mijn geluk al teffens
Mij thuis. 'k Verwacht mijn dochter thuis vandaag,
Van 't hoog gebergte, en hoor de nederlaag

R. 2, 3. De do chter van de bergen, enz.: Latijnsche, en zelfs als
zoodanig niet zuivere constructie. Wie hier aithans de woorden letterlijk
in 't Latijn overzette, zou onzin voortbrengen. — jeptha. V il opai e: een —
in dit stuk minder passende — Grieksche naam, waarvan de beteekenis is:
,, die haar kind liefheeft."
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JEPTHA:
Van Efralm. God zegende 's lands hoeder;
Hoe welig valt de dochter hare moeder,
De brave held zijn blijde bedgenoot
In d'armen, als een dauw in 's aardrijks schoot !
Hoe vroolijk zal ik ze alle bei bejegenen!
Geen vloeken schaan, als God dit hof wil zegenen.
Hofmeester.

20

Toen God dit hof woti zegenen, verdween,
Verstoof het heir van Ammon, en al scheen
Ons EfraIm verre over 't hoofd gewassen,
Een hooger macht kon hem ontharrenassen.
Filopaie.

Indien ooit vrouw van blijdschap sterven kon,
Is 't wonder, dat ik levendig de zon
25
Verwacht; zoo had de blijdschap al de geesten
Van 't hart gezet, toen ik, op d'eer der feesten,
Mijn lief in zijn triomfe, na den slag
En Ammons val, verwellekomde, en zag
Hem heerlijk hier to Masfe 't hof opvaren,
30
Door al den drang en toevloed van de scharen.
Ik zeeg, op dat gezicht, ter aarde in 't stof,
De hofstoet droeg mij, als een lijk, op 't hof,
Totdat mijn hart bekwam, natuur zich redde.
Mijn dochter stond bekreten voor het bedde,
En steende, en kermde, en zuchtte in zulk een nood.
35
De vader sprak : „Nu, moeder is niet dood ;
Zij krijgt haar verf." Toen kuste ze mijn wangen
En bleeken mond, uit hartelijk verlangen.
Ik kwam, gelijk de zon uit eene wolk,
40Te voorschijn, toegejuicht van 't hof en 't yolk.
Nu wordt die vreugd verdubbeld: want wij hooren
Dat Efraim den veldslag heeft verloren,
Voor Jeptha vlucht naar d'oevers der Jordaan.
Zoo moeten al Gods vijanden vergaan!
14. We lig: dit woord moet in verband gebracht worden met het v a 11 en van den d a u w, waarvan vs. 16. gesproken wordt : en 't is hier synoniem met : „koesterend, verblijdend." — 18. Vlo e k en: bier voor : vervloekingen. — 25, 26. Zoo had de blijdschap al de geesten van 't
hart g e z et: zoo had de overmaat van vreugde al mijn levensgeesten vervoerd en als 't ware van 't lichaam losgemaakt. — 26. D'e e r d e r
fe e sten voor „het glansrijkste feest." Zoo zegt men : de bloem d e r
maag die n, voor „de voortreffelijkste onder de maagden," de r o e m der
held e n, voor „den roemrijksten held," enz.
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Hofmeester.

45

50

55

6o

65

70

Mevrouw ! 't is kunst, de blijdschap in te toomen,
Zoowel als rouw te matigen. Wij komen
In beide wel te kort. De wereld gaat
Door druk en vreugd bij beurte. Wie de maat
En regel treft, is wijs. De kansen keeren.
Men spiegle zich aan Jeptha, om te leeren
't Verandren van elks lot, dan droef, dan blij.
De zwaardzij zet hem hoog : de spillezij
Verneert hem door d'onwettigheid in 't erven;
Dies hij, geschupt van zijne broers, moest zwerven,
Zich eerst in Tob geneeren op den roof;
Daar hij den vloed van 't Heidensch ongeloof,
Gelijk een dam behinderde in te breken.
Wat heeft zijn deugd ons menigmaal gebleken !
Het heilloos heir van Ammon kwam in 't veld
Hereischen al wat Juda met geweld
Zijn Goon ontrukte, als Izaks erfgenamen
Eerst herwaart uit Egypten overkwamen;
Schoon 't Ammon niet, maar 't hoofd der Amorreen
Ontrukt, bij ons drie eeuwen achtereen
Bezeten was in peis. Men zat verlegen,
Gansch Galadd zocht troost aan Jeptha's degen,
Verhief hierom 's lands balling tot 's lands hoofd,
En over 't heir. Op dit verdrag belooft
Hij hun zijn trouw en strijdt als 's yolks verweerder,
Wint twintig steen, wordt hier, als triomfeerder,
Te Masfa, na dien zwaren slag, begroet.
Filopaie.
Mijn dochter juicht hem vroolijk in 't gemoet,
Groet vader voor de hofpoort, met tamboeren

52. Z w a a r d z ij. ... spillez ij : uitdrukkingen, aan 't leenrecht ontleend,
en beteekenende „vaders- en moederskant." De meening van dezen en den
volgenden regel is, dat Jeptha, door zijn afkomst uit Galadd, in hooge eere
stond, doch dat hij, als zoon van een bijzit, geene aanspraak op de erfenis
maken kon.-57. Behinderde: verhinderde.-58. Heeft.... gebleken:
evenals elders met z ij n, wordt hier ook b 1 ij k e n met het hulpw.w. hebb en
vervoegd. Wat verder, vs. 77, schrijft Vondel : het is terstond g e b 1 ek e n; waaruit men zou opmaken, dat hij het w.w. transit. nam, waar hij
het met een subject, en intrans., waar hij het zonder subject. bezigde. -59-64. Versta : de Ammonieten kwamen de landen terugvorderen, welke de
Israelieten, toen zij uit Egypte overkwamen, hadden in bezit genomen ;
ofschoon die toen niet aan hen, maar aan de Amoreers waren ontweldigd,
en nu drie eeuwen in vrede bezeten waren. Zie hier Richteren XI: 12-27. —
7 2, 73. J u i c h t en g r o et zouden den lezer in den waan kunnen brengen,
dat Ifis op dit oogenblik zelve haar vader te gemoet was getrokken om

124

75

JEPTHA.
En reien ; maar dit scheen zijn hart t'ontroeren;
Doch d'oorzaak kon ik nooit uit hem verstaan.
Daar schuilt iet, mij te duister om te raftn.
Hofmeester.

8o

Niet duister; want het is terstond gebleken,
Hoe Efraim den kam kwam op te steken,
Bij duizenden den zegenrijken held
Het voorhoofd bidn, en dagen in het veld,
Daar d'Allerhoogste uw wapenrecht verdadigt.
Filopaie.
De Hemel heeft ons weder begenadigd,
Zoo schijnt de vorst een God, geen sterflijk mensch.
Wien 't lot niet dient, het rolt naar mijnen wensch.
Hofmeester.

85

90

Een teére vrouw spat uit, al t'ongelatig,
In weelde en druk; een manshart draagt zich matig
In beide, en kent het weifelende lot ;
Dat rolt elk toe, naar 't wijs beleid van God.
Niets staat bier stil. Geen blijdschap is volkomen.
Geen druk mist troost, en tusschen hoop en schromen
Verslijt de tijd des levens. Kwaad en goed,
Elk heeft zijn tijd en beurte, als eb en vloed.
Filopaie.

95

Ons' erfgename en dochter dorst ons vergen,
Of zij een wijl zich eenzaam op de bergen
Verkwikken mocht, met haren trouwen rei.
De vader gaf haar vroolijk het gelei;
Zij scheidde, en nu zijn net, naardat ik reken,
Twee maanden, dat mij lastig viel, verstreken.

Hofmeester.
Men zal ze haast ten hove wederzien.
too

Filopaie.
'k Zal haar met vreugd omhelzen ; zoo misschien
Geen ongeval, God keer't, haar stuit in 't keeren.

hem geluk te wenschen met zijn overwinning op Efraim, wat echter het
geval niet is; Filopaie vervolgt eenvoudig het verhaal, dat de Hofmeester
van den vroegeren slag, tegen Ammon, gegeven heeft, en waarbij hij ook
in den tegenw. tijd is vervallen. — 85. Ong elatig: voor: „die geen maat
weet te houden," bij KILIAEN immodestus. Zich gelaten en: „zich
gedragen" worden veelal als synoniem gebezigd; hoezeer het eerste nu en
dan ook in den zin van: „zich bedwingen."
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Een moeder kon misschien haar hart ontberen,
Haar eenig kroost geenszins; een kind, nu rijp
En huwbaar; meer dan menschelijk begrijp
105 Kan vatten, met vernuft versierd en gayer'.
Men ziet om 't hof de jonge heeren draven,
En vlammen op der maagden bloem, zoo schoon.
Godvruchtigheid spant in het hart de kroon,
Als 't eelste, daar de Hemel haar mee zegent.
110 Gelukkig, die zoo schoon een roos bejegent,
Gelukkiger, die ze afplukt met zijn hand.
Zoo 't vrijstond zulk een perle, een diamant
Te hechten aan een kroon, 't zou Memfis passen:
Maar neen, z'is voor Been Heiden opgewassen,
115 Geen koning, die, nog vreemd van Mozes' wet,
Onwaardig is dees' schoone in 't heilloos bed
t'Omhelzen, schoon zijn kroon in top mocht steigeren!
Al eischte haar een koning, 'k zou ze weigeren.
Hofmeester! is 't niet recht, bestraf mijn roem.
Hofmeester.
120

Mevrouw gij noemde uw dochter fins een bloem.
Filopaie.
Met reen, is 't vreemd, dat ik haar schoonheid prijze?
Een bloem gelijke?
Hofmeester.

Ik straf het geener wijze.
Maar zaagt ge nooit des morgens bloemen staan,
En vondt ze voor den avondstond vergaan,
125 Van brand gezengd, van hagelsteen geslagen
Of afgemaaid? Wat kan een bloem verdragen,
E en buie ter genade in open lucht!
Filopaie.
Wat zegt ge? Kwam u eenig droef gerucht
Ter ooren?
Hofmeester.
Neen, ik heb niets kwaads vernomen,
130 Prijs schoonheid, als een gaaf, van God gekomen;
Maar stelle alleen 't verwelken bij de verf
Der schoonste bloem. God laat ze vaders erf
Bezitten. 'k Wensch, dat gij in haar moogt leven,
En hare vrucht.

126

JEPTHA.
Filopaie.

135

Dat wil de Hemel geven,
Die, onder tien gebo6n van Mozes' wet,
Wie d'ouders eert in zulk een waarde zet,
Dat hij haar heil belooft en blijde jaren.
Op zulk een wensch wil u de Hemel sparen 1
Hofmeester.

140

Dat zij, van 't land, de vader, uit den slag,
U, elk om 't blijdste, in d'armen vallen mag,
Is al mijn wensch; het kan niet lang vertrekken.
Filopaie.
Ik hoop, mijn heer zal zelf de boo verstrekken.
Daar, dunkt me, hoort men 's lands bazuin in 't veld;
Ai, zie eens uit!
Hofmeester.

145

Verwellekom den held.
De slotvoogd komt, bestuwd met krijgsstandaarden.
Men hoort alreé het pruischen van de paarden.
SLOTVOOGD. FILOPAIE. HOFMEESTER.

Slotvoogd.
Ter goeder tijd vinde ik Mevrouw gezond.
Filopaie.
Hoe staat het? Is mijn heer nog ongewond ?
Slotvoogd.
150

Gelijk hij trok om Efraim t'ontmoeten,
Wiens heirbanier ik offere aan uw voeten,
Eerbiedig, door 't gebod van uwen heer.
Ontvang dit pand van zege; God zij d'eer !
Ontvang dien stier, uit Touter goud gegoten;
Die stootsch was, heeft de horens afgestooten.
Filopaie.

155

Wat zien we? 0 vreugd ! Geloofd, geloofd zij God !
Men steek' dit voort ter tinne uit van het slot,

141. V e r t r e k k en : hier voor : lijden, duren. — 145. Slotvo o g d: eenigszins vreemd en weinig lokaal klinkt ons bier deze middeleeuwsche benaming. —
146. Pruischen: bijKmAENvertaaldmet:bullire, fervere, infervere
c urn mur mure: 't woord staat bier in de beteekenis van „brieschen,"
waar 't mede verwant is.

JEPTHA.

127

Opdat het blijk', hoe wij het veld behielen.
Aldus moet God de vijanden vernielen,
Die Jeftha en zijn hoogheid wederstaan !
Slotvoogd.

16o

De vijand vlucht aan d'oevers der Jordaan,
Gansch Efraim zwicht voor Manasses degen.
Hofmeester.
Dat God voortaan Manasses afkomst zegen'!
Filopaie.

165

170

Verhaal den strijd; het zekerste bescheid
Weet gij op 't nauwst. Verhaal het wijs beleid.
Mijn ijver volgde uw optocht met gebeden
En vasten. God heeft zelf voor ons gestreden.
Een post vooruit verkundschapte ons 't geluk
Des strijds in 't gros; maar 't lust me, stuk voor stuk,
Te hooren, hoe 't zich toedroeg onder 't strijen.
't Verhaal moet Gode alleen ten prijs gedijen.
Slotvoogd.

1 75

i 8o

185

190

Geweld en haat en nijd zijn uitgebroed
In 't Heidensch nest. Een ander heil en spoed
Misgunnen, en den bondgenoot bespringen,
Zijn wettig recht onwettig hem t'ontwringen,
Voegt onbesneèn en Filistijnschen aard,
Een afgodist, die minst Gods wet bewaar;
Doch Efraim, niet vrij van zulke vlekken,
Ontziet zich niet oproerig op te trekken,
Aan dees' zij der Jordane en 't vrije veer,
Manasse uit trots te dagen voor de speer;
Toen Ammon en zijne ijzren krijgsgeleden
Getrappeld, wij al teffens twintig steden
Verlichtten van het juk der slavernij
Van afgoon, zwart van rook en smokerij ;
Zoo verre 't land bepaald wordt van vier streken,
De bergen en Jordaan en bei de beken,
Als Arrenon en Jabok, die gelijk
Uitloopen in den stroom van 't heilig rijk.
Wij poogden 't pleit door middelaars te slechten,
't Geschil met re6n, en geen rappier te rechten,
En hielden 't staan vier weken, eer men vocht.

168. In 't g r o s: een uitdrukking, voegzaam in 't gewone gesprek, doch
minder in een deftig treurspel.

128

195

200

205

210

JEPTHA.
Elk spant zijn tent van wederzij. Elk brocht
Zijn reden in, wat hem ten oorlog porde,
Maar Efraim bleef wrevelig en morde.
Geen dreigement ontbrak er naar zijn aard,
Het basterdhuis en land met vier en zwaard
Te dempen, stam en tak en al verdelgen.
0 Jakob ! zie eens op, hoe uwe telgen
Verbasteren. Zoo hebt gij Ezau niet
Bejegend, die u dreigende verstiet:
Men hadde hen Bid eens, als bondgenooten,
Gekend, en van den wapenroof verstooten
Op Ammons tocht; een ongegrond beklag;
Want toen men trok, getroost om Ammon slag
Te leveren, en aanhield dat ze ons steven,
Ontzeiden zij
Men trok [het gold ons leven
En eer en staat] den vijand in 't gemoet;
Men greep hem aan, en zette voet bij voet.
Nu had men 't Gode, en Jeptha's vuist te danken
Dat Ammon zwichtte. Och geene artsnij kon kranken

Genezen, die des artseus raad versmaan.
Zij wrokten vast en niemand liet zich radn.
Men rust dan toe, om handgemeen te worden.
215

220

225

Men stelt met kracht de standers in slagorden.
De morgenzon, die, met den heldren dag,
Den wapenoogst der wetgebroedren zag,
En hun gereed een nederlaag te baren,
Scheen driemaal, doodsch van schrik, terug te varen.

Uw man, in 't hart der heirkracht, tuigt in 't kort
Voor Abrams God, dat hij onschuldig wordt
Tot slaan geperst, daar 't bloed der wetgenooten,
Gelijk een zee, zal werden uitgegoten.
Hij kent zich vrij van wraak en broederslacht,
Waardoor Gods naam ontwijd wordt en veracht;
Verblijft het aan Manasse, zijnen broeder,

210. Artsn ij : tegen de gewoonte van onzen dichter, die anders, welluidendheidshalve, monosylben, als h e lm, markt, arm en dergelijke, in
tweeen splitst, trekt hij de eerste twee lettergrepen van arts en ij hier,
en ook elders, te zamen en vormt alzoo een woord, dat zich niet laat uitspreken, zonder dat men toch onwillekeurig de eerste lettergreep weder
in tweeen deelt. — 213. Men rust dan toe: als meermalen wordt hier
toerusten voor „zich toerusten" gebezigd. — 216. Wetgebroedren:
Efraim en Manasse, ofschoon hier vijandig tegenover elkander staande, leefden onder dezelfde wet. — 223. Br o ederslacht: letterlijke vertaling van
fr a t r i c idium; doch 't woord sl a c h t is heden alleen nog in gebruik
waar van vee gesproken wordt; geldt het menschen, dan zegt men slac ht i n g. — 225-227. Versta : hij laat Manasse oordeelen, of hij ten onrecht
diens broeder Efraim bestrijdt.

JEPTHA.

230

129

En Jozefs zoon, van eene zelve moeder
Gebaard als hij ; wil trekken eene lijn,
Ook tegens al, die Jozefs vijand zijn ;
Dat 's verre van met zwaard en spies te deren,
Die Kanaan voor 't heidendom verweren.
Filopaie.
God, die geett recht om gunst noch afgunst buigt,
Hoort, wat mijn man in 't openbaar betuigt.
Slotvoogd.

235

240

245

250

255

260

Terwijl ze zich dus schrap in orden zetten,
Ging Efraim den moed der benden wetten ;
Daar hij alom, vol moeds, in 't midden reed :
Nu houdt u aan dien eens gestaafden eed,
Die u verbindt dit basterdbloed te keeren,
Hetwelk den leeuw van Juda wil regeeren,
De stammen dwingt, alleen hem naar den mond
Te zien, ons part noch deel aan krijgseer gont.
Schoon Ammon legt door 't basterdbloed verslonnen,
Valt rustig aan; wij zien den slag gewonnen.
De krijgsbazuin klinkt op van overal.
Zij stooten toe met schrikkelijk geschal.
De bodem dreunt, op 't ijselijk ontmoeten
Van zeisenrad en hoeve en paardevoeten.
Geschrei, gebriesch, de stofwolk, het gerucht,
't Geklikklak van het harnas, aan de lucht
Gestegen, mengt zich naar in duizend nooden
En jammeren van levenden en dooden.
Men strijdt om strijd. Elk staat, gelijk een held.
Het roode meer schuimt bruisende over 't veld,
En wint er veld door 't openen der aderen,
Die rookende in een boezem hier vergaderen.
Men twijfelt ruim een uur, wie 't winnen zal.
Men keert zich noch aan dooden, noch getal
Van zielen, die hier sneuvelen; maar echter
Daagt Jeptha God, dat Hij, de hoogste rechter,
't Krakeel beslechte, en geeft zich, daar de strijd
Het bangste valt. Hij grijpt den bitsen nijd
In 't hart aan, wordt gevolgd van al de braven.

234. E fr aim: dit staat bier voor: „de aanvoerder der Efraimieten." —
237. Dit basterdbloed: Jeptha. — 241. Verslonnen: versionden. —
251. Men strijdt om strijd: dat zal beteekenen: „om den voorrang, om
't best." De uitdrukking is echter naar mijn gevoel meer vreemd dan fraai
te noemen. — 257. Zielen, die hier sneuvelen: zielen staat hier
voor „lichamen."
VONDE L VIII.

9

130

265

270

275

280

JEPTnA.
Waar hem de haat opdondren ziet en draven,
Begint de moed te zinken. Hij dringt door.
Wat hem bestuwt, volgt op zijn bloedig spoor.
Een hemelsch heir, van toorne en wraak ontsteken,
Scheen vlammende aan de wolken door te breken
Met wapenklank, en luid bazuingeschal,
Dat vee en yolk verschrikte, en duin en dal.
De vijand fluks aan 't spatten allerwegen ;
De ruiters eerst. Het voetvolk stond verslegen,
Werd van den hoef getrappeld en getreen.
Een springvloed, als hij doorbreekt, ziet noch steen
Noch paalwerk aan, acht hoofd, noch dam, noch dijken,
Maar gaat met vee en stal en menschen strijken.
Ons bruisend heir vindt nu geen tegenstand.
Uw vorst zit af, dankt God, die d'overhand
Hem gunt. Hij laat het veer des strooms bezetten,
En d'overvlucht der vijanden beletten,
Verbiedt den haat, te kenbaar aan zijn spraak,
Te sparen, uit een goddelijke wraak.
Wat zag men na den slag al mannen yeller). 1
Van duizenden zal 't niemand navertellen.
Daar lag langs 't veld een veertigduizendtal.
Zoo gaat met recht de hoogmoed voor den val.
Filopaie.

285

Hoe zijn wij voor die zege aan God gehouden !
Wat wijdt men hem, die alle zijn vertrouwden
Beschut, verdelgt wat Jeptha, met zijn hof
En naam en bloed, wod trappen in het stof!
Slotvoogd.

290

De veldheer, door belofte aan God verbonden,
Wil offeren, en heeft mij afgezonden,
Om u terstond te voeren, daar de macht
Van 't dankbaar heir uw blijde komst verwacht.
Belieft het u, zit op ; de hakkeneien
En muil staan ree. Wij zullen u geleien.
Filopaie.

295 'k Zie Ifis, van 't gebergte in Galaal,
Alle oogenblik genaken naar de stad,
Kan ik mijn heer nu volgen en believen ?
283. Ter opheldering van 't geen nog min klaar in 't hier gegeven verhaal mocht schijnen, raadplege men Richteren XII: i — 6. — 285. Geho ud e n : verbonden, verplicht. Hier echter bezigt Vondel het woord met het
voorz. a a n; niet, zooals elders, met i n.

itlYrtiA.

131

Slotvoogd.

300

'k Volg meesters last, en vreeze hem te grieven,
Door uw vertrek. Ontschuldig mij, Mevrouw !
Gij gaaft aan een soldaat uw hand en trouw.
Een krijgsmans hart kan smaad noch schimp gedoogen.
Filopaie.

305

Ik min hem, als den appel van mijne oogen.
Mij trekken man en kind, beide even sterk,
Van wederzijde, als in een worstelperk.
Zal ik 't ontbod van mijnen heer misachten ?
Of met de zon mijn dochter eerst verwachten ?
Hier is geen tijd. Hofmeester ! geef me raad.
Hofmeester.
Volg eerst uw heer, en zijn triomffeest. Laat
Mij bier ten hove uwe erfgename ontvangen.
Slotvoogd.

Io

Zit op, Mevrouw ! men wacht u met verlangen.
Filopaie.
Hofmeester ! zie dat gij, totdat ik keer',
Haar onderhoudt.
Hofmeester.

315

320

3 25

Hoe luttel weet ze, o Heer !
Wat voor een lot haar heden schijnt beschoren :
Daar rijdt ze hene, en noopt den muil met sporen.
God geef', dat zij den landsheer, die haar mijdt
En herwaarts draaft, niet onder d'oogen rijdt.
Het waar' genoeg, om dit altaar t'ontdekken,
En 't offer, dat men heden wil voltrekken.
De dochter schijnt, uit eene wolk van stof,
Te spoedigen ten berge af, naar het hof,
Of 't mist me. Ik wil ter tinne uit zien van boven.
Een dunne mist, voor 't rijzend licht geschoven,
Belet de zon te schijnen op het slot.
Zij rijdt bedekt ter kimme uit. Goede God !
Gij zegent ze al, die op Uw goedheid hopen ;
Uw hand alleen vermocht den knoop t'ontknoopen,
Toen menschenraad te kleen viel en te kort.
De maagd genaakt, tot zingen aangepord ;

320. Te s p o e d i g e n: te spoeden, spoed te maken.

132

330

JEPTHA.
De zanglust noopt de trippelende voeten.
Men zal ze in 't hof verwachten en gemoeten,
Dan melden, hoe God EfraIm verneert,
De vader weer in 't harnas triomfeert.
REI VAN MAAGDEN. IFIS.

R e i.
I. Zang.
0 Galadd,
Die 't voorhoofd kroont met palmen,
En, op zegegalmen,
335
De maagden voert ten rei
Voor Levi's stad;
Ai, help ons triomfeeren,
Die nu wederkeeren
340Met bommen en schalmei !
Volg de maagdelijke harten
Die den dood in 't aanzicht tarten.
Volg Jeptha's spruit ;
Zij noodt uw burgers uit.
I. Tegenzang.

345

35o

355

Toen Ammon prat,
Op zijnen zeisenwagen
Trotsch ten toon gedragen,
Woft dempen Jeptha's hof,
Zichzelf vermat,
Met bolpees en met slagen,
't Heilig yolk te plagen,
Te trappen in het stof,
Eeuwig, als verwezen slaven,
Naar zijn zweep te leeren draven,
Heeft God alleen
Den hoogmoed afgestreen.

331. God E fr a 1m : de wijze, waarop 't woord G o d , waarop eenige
nadruk vallen moest, in 't vers geplaatst is, maakt dat men bij 't overlaid
lezen onwillekeurig den klemtoon op ho e laat vallen, en in den waan komt,
dat er hier van een God EfraIm gesproken wordt. — I fi s : lir; is een verouderd Grieksch woord, dat „kloek, wakker" schijnt beteekend te hebben.
Zeker heeft de dochter van Jeptha geen Griekschen naam gedragen; en is
het ook niet alleen om haren aard aan te duiden, dat Vondel haar I fi s
noemt; maar veeleer, als een herinnering van dien van Iphigenia, Agamemnons dochter, die insgelijks door haar vader werd geofferd. — 356. A fg es t r eën: „krachteloos gemaakt door tegen hem te strijden." De vorm,
waarin dit W.W. is toegepast, is eenigszins vreemd, doch in trans. beteekenis wel geoorloofd.

JEPTHA.
IL Zang.

360

365

God heeft de steer].
En sloten omgeworpen,
Heuvels, vlekken, dorpen
Van afgoon schoon geschuimd,
En zijn Hebredn,
Gedrukt in slavernije,
d'Eerste heerschappije
Genadig ingeruimd.
Astaroth en Chamos vloden,
Idumeesche en Sidons goden.
De Heidens vloân
Met hun berookte goon.
II.

370

375

380

Teg enzang.

Abrahams zaad
Aanbidt nu, vrij van smetten,
Naar d'aloude wetten
En Mozes' zuivren stijl,
Den Toeverlaat
Der vromen. Volgt hun zeden
Na, in alle steden !
Al wat, een lange wijl,
Was verstrooid van 't heil der vaadren,
Ziet men wederom vergaadren
Met vreugd bijeen,
Ten schimp der onbesneén.
III. Zang.

Driemaal in 't jaar
Verschijnen twalef stammen,
Daar men runders, rammen
Te Silo Gode slacht,
385
Op 't hoog altaar,
De priesters wierook zwaaien,
En de Godheid paaien,
Gedurig op hun wacht;
Daar de Bondkist omgedragen,
390Antwoordt op '5 aartspriesters vragen,
Orakels spreekt,
Wanneer hij bidt en smeekt.
III.

395

Tegenzang.

Nu Ammon vlucht,
Het Heidendom ten schande,
Uit den ganschen lande,

133

T34

400

JEPTHA:
Schroomt Ifis Gode niet,
Uit eedle zucht,
Een willige offerande,
Hier ten onderpande,
Na al 't geleën verdriet,
En den prijs, behaald in 't strijden,
Lustig rustig toe te wijden.
Of Jeptha kwam,
Hier is het offerlam !
Ifis.

405

410

415

De roos van Jericho gaat open,
In 't opgaan van den morgenstond !
Zij heeft den koelen dauw gezopen,
Het manne viel haar in den mond,
En Ifis' hart luikt op, van weelde
En blijdschap, nu zij dezen dag
Het offer, dat ze zich verbeeldde,
Naar vaders eisch, voltrekken mag,
Den vaderlande en 't yolk ten zegen,
Ten prijs van God, den eigenaar
Van al, die, door verborgen wegen,
Zijn heiligen zoo wonderbaar,
En boven hun begrijp, kan leien.
Treén we in, op bommen en schalmeien !
HET TWEEDS BEDRI JF.
IFIS. HOFMEESTER. REI.

Ifis.
420

425

430

K heb dus lang de heuvels op en neder,
Met dezen rei, bewandeld hene en weder,
Mijn maagdestaat en jeugd genoeg beweend.
De berggalm heeft ons' lijkklacht nagesteend.
De zon en maan, bij beurte op haren wagen,
Getuigen, hoe ons al te drukkig klagen
De rotsen zelfs beweegde, west en oost.
Nu kwam, nu kwam ik vader thuis, getroost
[De hemel laat' mijn opzet hem behagen !]
Dit lichaam Gode en 't outer op te dragen,
Voor vaders zege, op Ammons heir behaald.
Het heeft me noch aan evil, noch tijd gefaald.

407 . Gezopen: reeds is elders opgemerkt, dat het woord z u i p e n in
Vondels tijd nog niet als onedel beschouwd werd. — 411. Da t ze zich
v e r b e e 1 d d e: dat zij zich voorgesteld had, te zullen volbrengen.

JEPTHA.

435

135

Hoe treurt het hof dus eenzaam, zonder hoeder !
Het aangezicht van vader en van moeder
Te derven, slaat mij neer in dezen staat.
Gij, stut van 't hof en vaders eerste raad !
Weet, op wat voet wij stil van vader scheidden;
Ontvouw nu, wat geval hier tusschen beiden
Geschoten is, dat vader niet verschijnt.
Dus wordt een hart door uitstel afgepijnd.
Hofmeester.

440

445

45 0

Mevrouw was nog nauw bergewaart vertrokken,
Of Efraim, gewoon vanouds te wrokken,
Borst tegens hem, gelijk een onweer, uit,
Als waar' die stam misdeeld in d'eere en buit,
Op Ammons heir door vaders deugd bevochten.
Dit dreef hem weer, om zulke landgedrochten
Te toomen; en, God woud's ! het is gelukt.
Dat tuigt die vaan, de stier, den haat ontrukt.
Uw moeder reed, op zijn ontbod, fluks derwaart
Naar dees' triomf. Nu spoedt uw vader herwaart.
Ik wacht hem vast, opdat hij heden hier
Uw hoogtijd, in uw moeders afzijn, vier',
Terwijl ze 't heir in 't veld ziet triomfeeren.
I fi s.
Wist moeder niet, dat ik most wederkeeren
Van 't hoog gebergt, gelijk het was gezeid?
Hofmeester.

455

Zij wist het; maar men heeft haar loos misleid,
Door vaders last, gelijk het was besteken.
I fis

460

465

Zoude ik voor 't lest mijn moeder zien, noch spreken?
O onbescheid ! Mocht vader dit van 't hart?
Ik ben de schrik des doods voorbij. Ik tart
Den dood, en zie haar rustig onder d'oogen,
'k Heb lang den hals voor vaders zwaard gebogen :
Maar mij dus streng dien redelijken eisch
Ontzeggen ? Eer mijn vaderlijk paleis
Verlaten, en nog eenwerf vier paar weken
Mij, op gebergte en rots, in bosch versteken;
Ik sterf niet, eer ik moeder zie en spreek !

46o. Versta: reeds sedert lang heb ik mij verzoend met het denkbeeld
om door het zwaard mijns vaders te sterven.

JEPTHA.

136

470

475

480

48 5

Gij, reien ! volgt me alweder naar de streek
Der heuvelen; vangt weder aan te treuren,
En met misbaar 't gewaad van 't lijf te scheuren,
De vlechten uit te trekken; weer, verstokt
In rouw, gezucht, gesteend, gekermd, genokt,
Den galm gewekt, die lust schept na te bauwen,
Totdat gehuil en jammerklachten flauwen,
Van rots in rots. Ik paste op mijn getij;
Nu staat met recht het uitstel weer aan mij.
Mijn speelnoots ! dat's u voor naar d'oude heuvelen,
Of wij op berg en rots of outer sneuvelen,
Dat's evenveel; 't verschilt slechts in de wijs.
Ik offere mijn leven, God ten prijs;
Wat uitstels is niet weigeren te sterven.
Zou ik voor 't jongste ook moeders aanspraak derven !
't Is noodig, haar te spreken, en een blijk
Van dankbaarheid ; want kwam zij op mijn lijk
Te zwijmen, 't bloed zou mij vanzelf ontspringen,
Het leste woord gelijk ter kele uitwringen,
Tot een bewijs van kinderlijke trouw,
Haar jongste troost, te kleen in grooten rouw.
Hofmeester.
Mevrouw ! ai blijf; ten minste, hoar mij spreken.
I f i s.
U hooren? Neen, men kent uw looze streken,
Die moeder, vO. Or mijne aankomst, stiert van kant.
Hofmeester.

49 ,:

Door vaders last, niet wijd, maar bij der hand.
Bedaar een poos : alle oogenblik wordt vader
Ten hoof verwacht; dan spreekt elkandre nader.
Verzoek, dat gij van moeder afscheid neemt.
I f i s.
En slaat hij 't af?
Hofmeester.

495

Zijn hart is niet vervreemd
Van liefde. Hij bewilgde u vier paar weken,
En stelde 't uit.

473 . Ik paste op m ij n get ij : ik zorgde ter gestelder tijd hier te zijn. —
475 . Naar d'o u d e h e u v e 1 e n: naar de heuvelen, waar wij vandaan
komen. — 487-500. Hier volgen zes rijmen op e k e n elkander in een vrij
kort bestek op, wat een weinig te druk is. — 495. Bewilgde: bewilligde,
vergunde.
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Ifis.
Die tijd is nu verstreken.
Hofmeester.
Uw vader bindt zich niet zoo stip aan tijd.
Ifis
Zoo vader acht, dat dit geen uitstel lijdt,
Hoe dan toe ?
Hofmeester.
500

Hog slechts aan met droevig smeeken.
Heeft hij u ooit van uw verzoek versteken?
Ifis.

505

510

Verzoek staat vrij, het weigeren aan hem.
Ik hoor zijn spraak, gelijk een engels stem.
Als vader spreekt, wat heeft een kind te zeggen ?
'k Wil voor hem op mijn aanzicht nederleggen,
En schroom geen dood, maar ongehoorzaamheid :
Betuig hem, hoe ik nederkwam, bereid
Ten outer, als een willige offerande.
Schoon 't zwaard mij treff, het vier dit lichaam brande
Tot stof en asch; 'k getroost mij, zoo 't God voegt,
Als vader en vrouw moeder zijn vernoegd.
'k Gebruik mijn recht, hoef niemand dit te vergen.
Genooten ! volgt me alweder naar de bergen.
Hofmeester.

515

520

525

Heeft moeder zich van mijnen raad gediend,
Houdt vader mij voor zijnen oudsten vriend,
En eersten raad van al zijn staatvertrouwden;
Hiet moeder mij u minzaam onderhouden,
Toen zij vertrok, totdat ze wederkwaam;
En is er niets een kind meer aangenaam,
Dan zich geheel naar moeders wil te schikken; —
Wacht vader, dien wij hier alle oogenblikken
Verwachten, en vertrouw wat wij met raad
Vermogen, u ten dienst in dezen staat.
Uw Hoogheid hoeft ons nergens in te sparen.
Dees' stramme leen en grijze zilverharen,
Dit voorhoofd, van den ouderdom geploegd
Vol rimpelen, verzoeken, dat ge u voegt.
Belieft het u, tree binnen; hoor ons spreken.

516. Hiet: heette.
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JEPTHA.
R e i.
Mevrouw ! ai hoor, en luister naar zijn smeeken.
Jeptha.

Heirmeester ! dat ging wel. Ik dook nauw in
Het eikenbosch, of mijne gemalin
Stoof ons voorbij. Gij zaagt hoe, aan haar zijde,
De Slotvoogd 't bosch van Efraim vermijdde.
Al hoorde men tot nog toe geen gewag
Van 't geen er smeult : het moet nu aan den dag.
Hier staat het hof ten hemel opgetogen;
535
Wij zagen 't eer met vreugd en vroolijke oogen,
Maar sedert ons de hoop van onzen stam,
Ter hofpoorte uit, met bommen tegenkwam,
Toen Ammon ons ten roof viel met zijn vanen,
540Aanschouwden wij dees' poort nooit zonder tranen,
En 't hart vol druks. Wat baat het, dat een heer
Gezegend, trotsch en heerlijk triomfeer',
De vleugels van den vijand koom' te korten,
Als hij gekeerd zijn stamhuis in ziet storten !
Een vorst leeft meest tot heil van 't algemeen;
545
Of deelt hij in 't gemeen, dat is alleen
Voor 't eenige oor, van boven hem gegeven,
Om na zijn dood in 't eenig oor te leven.
Dees' hoop wordt mij ontweldigd, en ik moet
550 God loochenen, of scheiden van mijn bloed,
Onnoozel bloed, dat van 't altaar zal leken !
Wat baat die stier, ter hoftinne uitgesteken,
Tot 's vijands schimp, gesleurd in bloed en stof!
Een feller zwaard treft heden Jeptha's hof,
Daar Efraim en Ammon om zal vieren,
555
Herwinnen al d'ontrukte krijgsbanieren.
Het dwersche lot zet heden ruim betaald
Die trotsche zege, op beide in 't veld behaald.
Trek in den stier ! Wat vordert dit braveeren?
't Is uit met mij. De kans was lang aan 't keeren,
560
Toen, in 't gevaar des lands, mijn droeve ziel
Die hooge altaarbelofte uit nood ontviel,
Onkundig dat, tot boete van elks lijden,
Dit woord mij eerst de hartaär of zou snijden,
Dan 's dochters hals. Och, woord! een zwaard, gesmeed
565
Van Ammons wraak ! 0 onherhaalbare eed !

530

546. Of d e e lt hij in 't g e m e en: versta: of heeft hij ook zijn deel aan
't algemeene heil. — 559. Wat vordert di t brave er en: versta: Wat
helpt mij dit braveeren? Waarin bevordert het mijn geluk?
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570

575

Hoe sprong mijn hart, toen Ifis wierd geboren !
Dees' overwinste en schat wordt nu verloren
Door schipbreuk van een eenig enkel woord !
Hoe stom en stil is nu dezelve poort,
Waaruit zij mij met bommen in kwam halen,
En zegezang, en blijde morgenstralen
Der oogen ; als de dageraad der jeugd
Mij tegenblonk, en oplook met een vreugd,
Die snel verdween; gelijk, bij zomerdagen,
De heldre lucht betrokken wordt met vlagen.
Mij dunkt, ik hoor mijn dochter wederom;
Zij heet me nog met bommen wellekom.
IFIS. JEPTHA.

Ifis.

580

585

590

595

600

Ter goeder ure omhelze ik vader weder,
En schrei van vreugd. Een maagdenhart is teeder,
Zoowel in rouw, als blijdschap weer te staan.
Tot tweemaal heeft de wisselbare maan
Haar horens in een ronden kring gebogen,
Na mijn vertrek ten berge uit vaders oogen.
Nu is er niets, dat mij vervaren kan.
Indien ik nog de kroon in 't harte span,
Gelijk voorheen; laat mij mijn liefde blusschen !
Heer vader ! gun me uw mond nog eens te kussen.
Wat wordt mijn hart van droefenis verlicht,
Nu God mij gunt uw hemelsch aangezicht
t'Aanschouwen ! Kon ooit zon, op tin en daken
Van 't hof, mij meer verkwikken, meer vermaken
Dan uw gezicht, genadig mij gegond!
Geloofd zij God, dat vader ongewond
En gaaf verschijnt, van daar ontelbre punten,
Geschut en speer het op zijn leven muntten.
Wie had dien storm verwacht van Efraim !
Maar afgunst volgt de krijgseer, als de schim
Het lichaam; doch wat hindert dat benijden,
Als 't Gode, die u handhaafde onder 't strijden,
En Zijnen wille alleen op 't hoogst behaagt!
't Is beter zoo benijd, dan droef beklaagd.
Jeptha.

605

Och ! dochter, och ! uwe aangename woorden
Zijn pijlen, die mijn hart nog eens vermoorden.
Nu leve ik eerst te recht beklagenswaard,
Of sterve, en voel al levende het zwaard,
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610

615

620

JEPTHA.
Het zwaard des doods, door mijnen boezem dringen.
Geen vijand durf van buiten mij bespringen,
Hij zit me in 't hart, de strijd gaat aan in mij ;
Daar kiezen mijn gedachten elk haar zij,
Beginnen 't zwaard om strijd op zij te gorden.
Zij zetten zich gewapend in slagorden.
Het vaders hart is al te nauw een veld
Voor zulk een strijd en gruwelijk geweld.
Waar heul gezocht ? Waar vinde ik troost en bijstand ?
Och ! Jeptha heeft zichzelf alleen ten vijand :
Geen Efraim, noch Ammon randt hem aan
In 't hart. Kon een getij ooit sterker gaan,
Wanneer de zee op strand en steenrots barrent,
Ter helle daalt, en oprijst aan 't gestarrent !
Mijn eenig oor, o dochter ! gij ontroert
Uws vaders bloed. Waar worde ik heengevoerd !
I f i s.

625

Nu, vader, draag uw hartewee geduldig !
Ben ik, och arme ! aan uwe ellende schuldig,
Aan uw verdriet ? Vaar voort, en straf me vrij.
Ontlast uw ziel ; ik neem de schuld op mij
En op mijn ziel, dan is de strijd ten ende.
Gij blijft gepaaid : ik vare uit deze ellende.
Jeptha.

630

635

640

645

O dochter ! hoor mijn rouwklacht met geduld.
Ik houde u vrij, uw vader draagt de schuld.
Had hem een lam eerst uit den stal bejegend
Of witte vaars, toen hij, van God gezegend
En zegenrijk, naar 't hof kwam uit den slag;
Men had ze God geofferd, als men plag,
Te Silo, daar de Godheid, in het midden
Van 't heiligdom, op 's Hoogepriesters bidden,
Orakels spreekt, op cherubijnen rust ;
Nu zijt ge mij bejegend, onbewust
Van mijn belofte en reukeloos beloven,
Dat mij zoo dier verbindt aan God daar boven.
Het aangaan van dien zwaren slag en tocht
Beroofde 't brein van dieper achterdocht.
Nooit docht ik, Gode een offer op te dragen
Van menschenbloed, veel min een van mijn magen,
En allerminst mijn dochter, 't eenig kind,
Mijn levens hoop, mijn kroon. Wat straf verblindt,
Vervoert me in dit beloven, zonder palen,
Een woord, te zwaar om door den hals te halen !

JEPTHA.

650

Gelukkig, die zijn woord herhalen mocht.
Al d'eer verdwijnt, die 't zwaard met God bevocht.
Ik zocht den volke een weg tot heil te banen
Door 's vijands bloed : nu drijft mijn hof in tranen
En zuiver bloed. Dit offer, God gewijd,
Zal eeuwen lang nog smoken na mijn tijd.
Ifis.

655

66o

665

670

Uwe onschuld zal bij allerhande staten,
Alle eeuwen, zich alomme hooren laten.
Geen kinderhaat verrukt u tot dees' daad.
Gij waart tot nog, naast God, de toeverlaat
Des vaderlands, en hebt door zooveel slagen
Den onderdaan, als onder 't hart, gedragen,
Gods wet beschut, dat Masfa, Levi's stad,
Nooit vromer noch oprechter rechter had.
Het stamhuis volgt geen Heidensche geboden,
Dient Astaroth, noch Baal, noch de goden
Van Syrie en oud-Sidon, noch voedt smook
Voor Ammons goon en Moabs helsch gespook.
Elk zit gerust in schaduw van zijne eiken
En vette olijf, zoo wijd uw zwaard kan reiken;
Dies zal uw naam, van stam tot stam, te boek,
Beschamen en verduren 's haters vloek.
Jeptha.
't Godvruchtig kind spreekt loffelijk en eerlijk
Van d'ouderen; maar midlerwijl is 't deerlijk
d'Onschuldige te zien in stervensnood.
Ifi s.

675

Is sterven dan zoo jammerlijk? De dood
Klopt aan de deur van allerlei geslachten.
Jeptha.

68o

Zoo strooit het yolk de lijk- en jammerklachten
Al t' ijdel uit op ieders henevaart.
Is sterven rouw noch jaargetijden waard ;
Men mocht met recht alle ijdle tranen sparen.
Doch 't scheelt nog veel, of iemand op zijn jaren,
Bedaagd en oud en stram, ten grave gaat;
Of een, die jong, in 's levens dageraad,
Het sterflijk kleed ontijdig of moet leggen.

662. Oprechter r e c h ter : klinkt niet zeer welluidend.
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JEPTHA.
Ifis.

685

Zij hebben beide alle even veel te zeggen,
't Zij oud of jong : de dood schroomt jong noch oud.
Jeptha.
Natuurlijk staan wij alle in 's doods gewoud.
Natuurlijk geeft het lemmet vlam noch dampen,
Als d'olie is verbarrend in de lampen;
Maar 't lijdt geweld, als 't licht wordt uitgebluscht.
Ifis.

690

695

700

705

710

Een schoone dood wordt minnelijk gekust
Voor haren mond en rozeroode kaken.
Ik voel mijn geest naar zulk een afscheid blaken.
Een ander sterve en kwijne op 't muffe bed,
Van schreienden en huilenden bezet,
En teer' schoon uit op hongerige koortsen;
Mij lust het, op het licht van offertoortsen,
Op blijden galm van vedel en schalmei,
Gelijk een bruid bekranst, van rei bij rei
Bestuwd, niet zwak, maar moediger en stouter,
Mijn groene jeugd de Godheid, op het outer,
Op t'offeren. Ai, vader ! treur niet meer;
Uw dochter schijnt geschapen tot deze eer,
Die weinigen ter wereld mag gebeuren.
Ik sta bereid. De tijd is uit van treuren.
De Hemel biedt van verre mij de hand
En zijne trouw. Ik kus dat diere pand,
Behoudens nog een minnelijke bede
Nu, zijt getroost, en stel uw hart tevrede !
Een bede alleen [verdient uw kind gehoor]
Verzoekt het slechts, en daarop treedt het voor.
Hofmeester.
De wijze sterft vrijwillig, doch voorzichtig,
Zoo 't God behaagt. Het sterven is gewichtig

684. B eide a lle: gewoonlijk zegt men, omgekeerd: a 11 e beide n.
—68.
G e w o u d: geweld, macht. — 687-689. De zin is: sterft men, wanneer
de levenskrachten ontbreken, dan gaat alles natuurlijk toe en zonder schokken; maar wanneer men in zijn jeugd sterft, heeft dit Been plaats zonder
een heftigen strijd.-71I, 7 12. De Hofmeester moge zich hier v o o r z i c h t i g
uitdrukken, duidelijk is zijn rede niet. Uit zijn vorig tooneel met Ifis blijkt,
dat hij een ontmoeting tusschen deze en haar moeder wil vermeden hebben,
en nu schijnt hij bedektelijk het bezwaar daarvan aan de maagd te kennen
te geven en zijn rede hierop neder te komen: „'t Is wijsheid, dat gij vrijwillig sterven wilt, doch 't zal evenzeer wijsheid zijn, dat gij zelfs bij uw
sterven niet onvoorzichtig handelt, en u voegt naar Gods behagen."
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71 5

720
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En van belang. De vader blijft al stil
Vooreerst vernoegd met 's dochters vrijen wil.
De bede, die gij vader legt te voren,
Daar zal hij u of uwen stoet op hooren.
Wat billijk is, wordt niet uw bede ontzeid.
Volhard terwij1 in onderdanigheid.
De vader ga de dochter voor naar binnen;
Zoo groot een zaak eischt rijp beraad en zinnen.

REI VAN MAAGDEN.

I. Zang.

725

730

735

Aartsvader Jozef, och !
Zoo gij ten grave uit nog
Eens uw hoofd, lang beroofd van zijn stralen,
Opstaakt in 't staatbedrog; -Verreest gij van den dood,
En zaagt uw bloed, in nood,
Met geduld vaders schuld gaan betalen,
En 't ijslijk slagzwaard bloot ;
Hoe zoude u 't grijze haar
Te berge staan zoo naar !
Zoudt ge niet van verdriet weer verzinken,
Uit schrik voor dit altaar?
Of zoudt ge, uit onverdrag,
Niet s schutten dezen slag,
Eer de hand haar in 't nand kwaam te klinken,
Eer 't hoofd gevallen lag ?
I. Tegenzang.

Ter wereld staat niet stil;
Op 's hemels ronde spil
Draait het rad, staat en stad, ongestadig
740Door peis en krijgsgeschil.
Het groot beweegt het kleen.
Door duizend moeilijkheen
Rolt de tijd, en verslijt ongenadig,
Verbrijzelt staal en steen.
De hoogste Wijsheid, God,
745
Heeft geen bestendig lot
Hier beneen in 't gemeen toebeschoren :
In 't purper zit de mot.
De roest verteert het staal
En glans van schoon metaal;
750
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JEPTHA.
Als een klank van gezang ons in d'ooren,
Verdwijnt al 's werelds praal.

II. Zang.

755

760

765

Asnethe, aartsmoeder ! hoe
Was u zoo blij te moe,
Toen gij rijk zat te prijk, na het trouwen,
En Jozef juichte toe ;
Daar Faro 't bruiloftsfeest
Bekleedde, blij van geest,
Om u bei aan den rei t'onderhouwen,
Als gij den hemel preest.
Hoe luttel kon men toen
Bedenken en vermoen,
Dat een beeld, aangeteeld van u beide,
Zou sterven, 't land ten zoen !
Manasse, uw oudste zoon,
Zien vallen zijne kroon
In het stof, daar al 't hof dit beschreide,
Met een bedrukten toon !

II. Tegenzang.

770

775

780

Manasses naam meldt, dat
De vader schoon vergat
Ongeluk, ramp en druk, eer geleden,
Nu hij naast Faro zat,
Als 's rijks geheimen raad,
Ten steun van hof en staat ;
Tot een wijk van al 't rijk, dat verlegen,
Verhongerd kwam om raad.
Och, mochten wij ons leed,
Den slag van Jeptha's eed,
Die ons smert in het hert, ook vergeten !
Wat grimt dit schouwspel wreed !
Aartsvader ! koom in 't licht.
Koom, red d'onnoozle nicht.
Koom, ontbind 't lieve kind van dees' keten ;
Bewaar een grootvaArs plicht !

751. O n s in d' ooren: de oude uitgave heeft : in d'o o r e n, waardoor
de regel een voet te kort kwam. — 753. A snethe: de echtgenoote van
Jozef. Zie Sofompaneas, vs. 157. — 769-77i. Zie Genesis XLI: 51. —
781. A a r t s v a d e r: Jozef, de stamvader van Manasses geslacht.
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Jeptha.
785

onderzocht bijwijl mijn gemalin,
Na mijn vertrek?
Hofmeester.

790

795

Ik toetste meer of min,
Hoe 't lag in haar gedachten, doch met schromen,
Een vrouw is teen Men dorst niet nader komen,
Om achterdocht te schuwen. Had zij iet
Geroken van 't genakende verdriet,
En hoe het kind ten berge met haar reien
Vertrok, om daar den maagdom te beschreien;
Wat ging ons aan? Hoe had men haar gered?
Zij waar al dood, of lag van schrik te bed.
Nu trok ze u na, tot dankbaarheid gedreven,
Om d'overhand, u weer van God gegeven.
Zij smilt schier van verlangen naar haar kind,
Het eenigste een, dat zij naast God bemint.
Jeptha.

Ter wereld leeft geen droever man en vader.
800 De rouw gaat nu in arbeid. Hoe dees' nader
Aan 't baren is, hoe mij de last meer smart,
En met dien last ontzinkt me zin en hart.
Een ander meldt zijn rouw, mag zich verluchten,
Maar ik ontzag en vreesde een zucht te zuchten,
En kropte mijn verdriet in nacht en dag.
805
Hofmeester.
Zij merkte al, dat u iet op 't harte lag.
Jeptha.

810

Zij vraagde eerst, wat mijn moedig hart mocht prangen
Na zulk een zege en eer, van God ontvangen;
Toen stelde ik mijn gelaat, gelijk een held,
Die triomfeert, en niet als 't was gesteld;
Heel anders dan Coen Ammons heir te paarde
Ons opkwam, met den schitterenden zwaarde,

8o6, 807. Zij merkte al.... Zij vraagde eerst: de Hofmeester en
Jeptha spreken hier van 't geen Filopaie deed na Jeptha's terugkomst uit
den slag tegen Ammon, twee maanden te voren.
VONDEL VIII.
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815

820

825

830

835

840

845

850

JEPTHA.
Gods stamhuis dreigde alleen in mijnen hals
t'Onthalzen; toen me, in zooveel ongevals,
Niets overschoot dan God, in 't voorst' der troepen,
Met een altaarbelofte om hulp te roepen,
Op t'offren wat, ter poorte uit van mijn hof,
Mij eerst gemoette, alleen Gods naam ten lof.
1k docht niet dat zij d'eerste mij zou groeten,
Uit deze poort met zang en born gemoeten,
Stof geven aan den vader, in dien staat
Van schrik en rouw, te scheuren zijn gewaad.
Ik docht niet, dat mijn dochter d'offerande
Most strekken, die zichzelf voor 't land te pande
Zou stellen, en vrijwillig ten altaar
Zich wijden, mij, gelijk een zegenaar,
Omhelzen, als ik 't jammer kwam te mellen.
„Och," sprak ze, „gun me alleen dit uit te stellen,
Twee maanden op 't gebergt, mijn rnaagdenstaat,
Het ondergaan van 's levens dageraad,
Met mijnen rei weemoedig te beweenen.
Och! vader," bad ze, „och, vader! rust van , stenen.
Hebt gij dit God gezworen met een eed,
Ik offre God mijn leven, ben gereed
Te sterven, 't yolk met mijnen dood te zegenen,
Mijn zuiver bloed op 't land te laten regenen,
Te storten, al den stammen tot een zoen."
Dus voer ze heen, gaf moeder geen vermoën;
Dat jammer zou haar tijds genoeg bedroeven.
Hoe wordt mijn hart beklemd, gelijk met schroeven!
Wij hadden 't u ter nood geopenbaard.
Och, Ammon! rand vrij Jeptha met uw zwaard
En zeisens aan; het staat hem licht te sneven.
'k Vond heil in 't veld, maar thuis noch lust noch leven.
Een woord, uit nood gesproken, velt me neer.
Geen Ammon dreigt me nu met zwaard en speer;
Ik heb mij zelf ten vijand, sta benepen;
Mijn eigen zwaard is tegens mij geslepen.
'k Heb al den staat tot tweemaal trotsch gered
Uit slavernij; nu strijde ik met mijn bed
En erfgename, en ga in haar verloren.
Ter kwader ure is zij, helaas! geboren
Van mij, die mij alleen ten vijand heeft.
Ik heb mijn hoop en zegen overleefd.
Hofmeester.

8 55

Gij hebt voorhene u moediger gedragen
In 't scheiden.
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Jeptha.

860

865

870

875

Zeg : mijn hartewee met knagen
In 't hart gesmoord. Het uitstel streelt de pijn,
En geeft van ver de rampen andren schijn;
Maar anders is 't van verre, en onder d'oogen
Wat anders. Och ! de dood grimt voor mijne oogen;
Hij tast den stam in d'afkomst aan te stout.
Mijne aders slaan; de leden worden koud
En sidderen. Nooit schroomde ik onder 't horten
Der heiren, daar geheele benden stortten
Rondom mijn lijf; nu treft me schrik op schrik.
Geen vader leeft rampzaliger dan ik :
Zoo 't leven heet, alle oogenblik te sterven,
Versteken van zijn hoop en bloed en erven.
Wat 's Jeptha's huis? Een lichaam, zonder hoofd.
Dit hadde ik mij van Ifis niet beloofd,
Maar hoopte nog uit grootvaár Jozefs assche
Op stoel te zien de glorie van Manasse;
Een, die [gelijk held Gedeon weleer
De koningen, gekroond langs 't Roode meer
In Madian, Gods erfdeel leerde ruimen],
Dit zeestrand zou van Filistijnen schuimen.
Nu stort dees' hoop in d'asch van 't offervier,
En smoort in bloed. Wat troost, wat raad is hier?
Hofmeester.

88o

885

890

'k Heb dikwijls bij den landvoogd d'eer genoten,
Dat zonder mij niet wichtigs wierd besloten
Noch vastgesteld, in 's lands geheimen raad,
Tot heil des yolks en noodweer voor den staat,
Maar vond nooit stuk, zoo zwaar in 't overwegen
Als dit. Hier wil des hemels vloek of zegen
Op volgen. Eer of schande hangt hieraan.
De schaal van 't brein zal hene en weder slaan,
Haar tong u wijs of onvoorzichtig noemen,
Elk, naar zijn drift, dit kronen of verdoemen.
d'Een schat u vroom, in 't houden van Gods eed ;
Een ander scheldt u goddeloos en wreed.
De Heiden en besneden zal 't waardeeren,
Menschofferen en wreedheid hieruit leeren.
Een Landvoogd, die de stammen zal gebien
Naar Mozes' stijl, hoeft uit- en om te zien.

859, 86o. Hier laat Vondel oogen op o o gen, en alzoo een woord op
zichzelf rijmen : een onachtzaamheid, welke ik mij niet herinner, bij hem
ergens in dien graad ontmoet te hebben. — 866, 867. Vergelijk hiermede
Lucifer, vs. 1634 en vs. 1507-1509.
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JEPTHA.
Jeptha.
't Was uitziens tijd, eer wij de bogen spanden,
Om Ammons heir gewapend aan te randen,
Eer Gode blind het offer wierd gewijd ;
Nu is 't te spade, en uit- noch omziens tijd.
De tijd staat pal. Men mag den eed niet krenken.
Hofmeester.

900

905

910

't Gevolg van 't werk geeft machtig achterdenken.
Wat anders is 't van achter, en van voor
Wat anders. Wat scherpziende ziet hierdoor?
't Beloven scheen u noodig, vOOr het strijden ;
Nu ziet gij dit van achter, dus in lijden,
Met naberouw vast na; nu drukt en smart
U dees' belofte, en valt u op het hart,
Gelijk een steen. God wil uw hart verlichten.
Een zelve zaak heeft menige aangezichten,
Naardat ze wordt gedraaid, gewend, gekeerd
Op 's menschen oog. Dit wordt met rouw geleerd
En- schande en schA. Zoo leert men al zijn leven.
Jeptha.
Nog blijven wij op twijfelingen zweven.
Hofmeester.
Hier strijden twee noodpunten tegens den.
Kies een van beide, of rust, en kies er geen.

915

Jeptha.
Die rusten mocht. Een dag is haast verstreken.
Hofmeester.
Opofferen, of uw belofte breken
Staat hier in uw bedenken. Kies en deel.
Jeptha.
VOOr 't zweren stond ik nog op mijn geheel;
Toen hadde ik keur, te zwijgen of beloven.

920

Hofmeester.
Uw vijand ligt verslagen : gij staat boven.
Jeptha.
Om jammerlijk te vallen in mijn bloed.
De zege viel mij toe, op dezen voet.

JEPTHA.
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Hofmeester.
Wat voet? Dat gij uw dochter God zoudt slachten?
Opoffren ?
Jeptha.
Nooit schoot dit in mijn gedachten.
Hofmeester.
925

Hoe staat gij dan verbonden aan uw woord ?
Jeptha.
Mijn eed staat vast. De Godheid heeft gehoord
Hem wijden, wat mij 't eerste uit mijne poorte
Gemoeten zou.

930

935

Hofmeester.
Geen, die in haar geboorte
U zaligde en den naam van vader gaf;
Maar eer een ka!f, of wat ten heuvel of
Kwam huppelen, het waar' dan kalf of stieren.
De wet beveelt, de Godheid stomme dieren
Op t' offeren.
Jeptha.
De naam van dier is mee
Den mensch gemeen, zoowel als 't stomme vee ;
En mensch en vee zijn onderdaan aan 't sterven.

Hofmeester.
Men onderscheidt met recht die reden derven,
Van dieren, klaar met licht van reen verlicht.
Waar is de wet, die iemand houdt verplicht
Aan 't offeren van redelijke zielen?
940Dat is geen wet handhaven, maar vernielen.
Doch d'uitspraak en het oordeel van de wet
Is aan den mond der priesteren gezet,
Bewaarders van de wet en Mozes' boeken.
Ik rade u, bij den priester raad te zoeken,
En wetgeleerde, om niet zoo los te gaan.
945
Jeptha.
En vinden zij dit offren ongeradn,
Hoe dan toe ? Kan ik staan op hun besluiten,
Hun volgen, mijn geweten gaan te buiten?
935 . Onderdaan: onderworpen. — 947. H o e dan toe: hoe moet ik
het dan aanleggen ? Waar geraken wij alsdan toe?
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JEPTHA.
Hofmeester.

Zij zullen niets besluiten, zonder reen
En klaar bewijs. Zoo leert men onderscheen
De letter en den zin van 's hemels woorden ;
Wat offeren verschilt van kindermoorden.
Bestemmen zij dit offer met bescheid
En schijn van reen, hun geloofwaardigheid,
Hun aanzien geeft uw daad bij 't yolk een luister,
955
Al dwaalde gij. De priester, om niet duister
Te wandelen, schoon hij de wet verstaat,
Gaat zelf bij God en Zijne hut om raad.
Dus raakt gij best de zwarigheen te boven.
96o
Dus wordt de schuld, van uwen hals, geschoven
Op 's priesters hals, indien er is gefaald.
Hoe heeft Gods yolk in 't offren eer gedwaald
Van God, die hun de wet, om niet te missen,
Genadig schonk I In welke duisternissen
965 Vervielen zij, die blind hunne eigen vrucht
Het heilloos spook opdroegen, eene vlucht
Van afgoOn ! Kon den hemel dit behagen ?
950

Jeptha.

970

975

980

985

Geenszins. Zijn vrucht ten afgrond op te dragen,
Wie zich zoo dwaas in 't offeren verliep,
Ik draag mijn vrucht Hem op, Die alles schiep,
Den Eigenaar en Heer van alle dingen,
Die mij beschutte en Ammons macht kon dwingen.
Maar aangezien het raadzaam schijnt Gods mond
Te spreken voor het offren, laat terstond
Den priester en den wetgeleerde ontvouwen
Op welk een grond dit outer staat te bouwen.
God sterke ons in de barning van dien nood !
Hier worstelen het leven en de dood,
De schande en eer, de vloek en zegen t'zamen,
Godvruchtigheid en liefde, het betamen
En schriklijkheen. Och hartstorm al te zwaar !
Hier loopt mijn ziel, of staatheil groot gevaar
Van schipbreuk. Och ! wat zijde zal ik kiezen ?
Gods zegen of de gunst des yolks verliezen
Verschilt te veel; doch 't eerste weegt wel meest.
Hoe wankelt bier mijn aangevochten geest !

965-967. Versta: zij, die in hun blindheid hun eigen kroost opdroegen aan
een heilloos gespook, aan een aantal afgoden. — 968-970. Versta : wie zich
ook zoo dwaas te buiten mocht gaan en zijn kroost aan afgoden ten offer
bracht, ik draag mijne dochter op aan den waren God, die, enz.

JEPTHA.
HOFPRIESTER. WETGELEERDE. JEPTHA.

Hofpriester.
God spaar' de telg van Jozef en Manasse !
Wetgeleerde.
Dat zij, gelijk een ceder, eeuwig wasse,
Het gansche land beschaduw' met haar kroon !
Jeptha.
990

De Hemel spare en zegene Arons zoon
En Levi's zoon ! leidstarren der geslachten,
Die op den troost van God Messias wachten.
Hofpriester.

995

1000

Wat hooren wij? 0 onverwinbre held !
Wat offer is 't, dat uw gemoed ontstelt?
Eischt d'Opperste dankoffer, outervieren,
Een rijke gaaf van honderd witte stieren,
Voor uwe zege, op Ammons heir behaald ?
Trek op, trek op naar Silo; daar betaalt
Elk Gode zijn belofte en offergaven.
Zoo werde uw leed vergeten en begraven,
Uw ziel ontlast van 't pak, dat heur bezwaart.
Jeptha.

1005

Gelukkig, die aldus zijn bedevaart
Voltrekken mag met redelooze kudden,
En dankbaar al zijn hart voor Gode uitschudden;
Maar ik, helaas, ben Gode een offerboet,
Een eenig kind, mijn ziel, mijn hartebloed,
Gehouden op to dragen, droef en drukkig.
Wetgeleerde.

1010

1015

Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig
In rijk bezit. Wat baatte al 's aardrijks schat
Den eersten mensch, die 't paradijs bezat,
En onvernoegd nog, tegens 's hemels wetten,
Zijn lippen aan verboden ooft wolf). zetten;
Waarop Gods vloek hem van dit erf verstak
In ballingschap, verdriet, en ongemak ?
Zoo gaat het u. God zegende u met fame
En eere en staat en d'eenige erfgename,
Uw hoop en vreugd; en wilt gij tegens God
En Zijne wet en uitgedrukt verbod,
Haar offeren? Wat plaag verrukt uw zinnen !
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152
1020

1025

1030

1035

1040

JEPTHA.
Natuur leerde elk zijn kinders trouw beminnen,
Heeft kinderliefde en trouw in rots noch steen,
Maar in het hart der ouderen gesneen,
Gelijk een wet. Zij plantte ze ook in dieren,
Die door de lucht op hunne pennen zwieren,
Of zwemmen in de zee en watervloen,
Of weiden in gebergte en klavergroen.
De pelikaan, bij mangel van den regen
En water, laat de jongen niet verlegen,
Maar opent zelf alle aders in zijn borst,
En tapt het bloed van 't hart, om hunnen dorst
Te lesschen, hen te spijzen met zijn spieren.
Gij hoort den leeuw en beer en tijger tieren
En brullen, zoo de jager 't nest berooft.
Wat mensch is dan zoo dol, die nog gelooft
Den goeden God met bloedige offeranden
Van kinderen te paaien ; zoo de landen,
Bevochtigd van Eufraat en vruchtbren NijI,
Zelfs vreemd zijn van dien wreeden offerstijll
De Godheid der aartsvaderlijke stammen
Eischt 's menschen hart en zuivere offervlammen,
Gehoorzaamheid en geenszins menschevleisch.
Jeptha.

1045

Heeft Abraham, op 's Hemels last en eisch,
Zijn eenigen en lieven eerstgeboren,
Waarin hem zulk een zegen was beschoren,
Niet op den berg gevoerd, op 't hout geleid ?
Stond Abraham niet willig en bereid,
Om Izak met zijn blank geweer te treffen?
Was 't gruwelijk ? Hoe loven en verheffen
Dan engelen en menschen hem zoo hoog?
Wetgeleerde.

1050

De Godheid zag met haar genadig oog
Dit aan, verbood bijtijds den zoon te dooden.
Jeptha.
God had nochtans dit offer hem geboden.
Hofmeester.

1055

Tot eene proef van 's mans gehoorzaamheid,
Geloof, en trouw, die, meer dan os en geit
En stier en ram, den Oppersten gevallen;
Want d'Opperste behoeft noch vee, noch stallen,
De Godheid eischt gehoorzaamheid en 't hart.
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JEPTHA.

Jeptha.
Daar deert het mij. Dat is het, dat mij smart.
Wetgeleerde.
Wat smart u?
Jeptha.
1 oho

Dat ik God verongelijke,
Zoo 't hart hem niet gehoorzame, en dit blijke
Door 't offer, hem beloofd voor d'overhand.
Ik steke in schuld : belofte is een verband,
Hier staat mijn ziel geketend en gebonden.
Hofpriester.

1065

Gij hebt, door die belofte, u onderwonden
Hetgeen nooit mensch vermocht.
Jeptha.
Ben ik geen heer
Van mijne vrucht?
Wetgeleerde.

1070

Zoo verre het tot eer
Der Godheid strekt; nu strekt uw dwaas beloven
Ten laster van Gods naam en eer daar boven.
Indien gij dees' belofte uitwerken zult,
Uw ziel vervalt dan allerdiepst in schuld.
Jeptha.
Is 't redelijk, zijn dieren eed to breken ?
Hofpriester.
Volbrengt gij dien, de Hoogste zal het wreken.
Jeptha.
De wetbelofte is vast bij God gesteld.
Wetgeleerde.

1075

In billijkheid; geen reukeloosheid geldt,
Noch kan voor God bestaan, in geene wijze.
Jeptha.
Het voegt niet, dat een vorst zichzelven prijze;
Maar gij, die licht en duisternissen scheidt,
Alziende God, o aldoordringendheid !
0, engelen ! in 't eeuwig licht, daar boven
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io8o

1085

JEPTHA.
Zoo hoog verlicht, gij weet, hoe mijn beloven,
In 't dringendste en in 't nijpen van dien nood,
Uit loutre liefde en gloenden ijver sproot,
Om Gods altaar en erfdeel met deze ermen
Te zuiveren, en geenszins in 't beschermen
Van Mozes' wet t'ontbreken, na een juk
Van achttien jaar, te jammerlijk in druk
Bij 't yolk bezuurd. Hoe kan een rein geweten
Gods weldaan en zichzelf zoo gansch vergeten !
Hofpriester.
Wij volgen u, zoo ver het God gehengt.
Wetgeleerde.

1090

Uw ijveren was loflijk, maar gemengd
Met onverstand.
Hofpriester.
Uw oogmerk was God eeren;
Maar 't middel strijdt recht tegens Gods begeeren.
Jeptha.
Wat middel kan mij van dien band ontslaan ?
Wetgeleerde.
Dankofferen, dat wettig mag bestaan.
Jeptha.

IC95

Mijn heilige eed is mij een wet geworden.
Hofpriester.
Een gruwelwet. Zij strijdt met Mozes' orden
En Gods verbod, raakt God aan Zijne kroon.
Jeptha.
Hoe luidt dan dit verbod?
Wetgeleerde.
Gij zult niet down !
Jeptha.
Ik ben hier zelf gewettigd tot 's lands rechter.
Hofpriester.

Imo

Opdat gij 't recht handhaven zoudt, en echter
Beneemt ge uw huffs het recht, te bijster blind.

JEPTHA.
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Wetgeleerde.

1105

III()

1

115

't Is billijk, dat de wet en 't recht begint
Van 't hoofd des rechts. Indien dit kwalijk oordeelt,
Zoo sterkt de mond van 't recht, door zulk een voorbeeld,
Het onrecht, om met wetteloozen toom
Het ongelijk to volgen, zonder schroom.
God wordt, indien een staatloos man verbastert
Van zijnen plicht, ontheiligd en gelasterd,
Maar allermeest, zoo 't hoofd van 't vrij gebied
Hier afdwaalt; want al 't yolk, dat op hem ziet,
Wordt schandelijk geergerd ; dat verloopen
Te gulziger, als water, ingezopen.
Dat evel kruipt van 't hoofd door al de leen,
Gelijk de wolf of kanker. Geef dan geen
Aanvoedsel tot misbruiken en schandalen.
Jeptha.
Mocht ik dees' schuld zelf boeten en betalen
Met dezen hals, wat waar' het mij een vreugd !
Hofpriester.
Haar leven hangt aan uwen wil. Gij meugt
Haar sparen.
Jeptha.
Wie kan mij dees' schuld vergeven ?
Wetgeleerde.

1120

Gods priester. Hij ontslaat u ; laat ze leven !
Jeptha.
Ontsloeg me mijn geweten ?

1125

Hofpriester.
Wat is dit
Geweten, dat wijd afdwaalt van Gods wit ?
Men mag geen kwaad met schijn van goed verbloemen,
Onwetendheid een rein geweten noemen.
Wilt gij naar een gerust geweten staan,
Volg 's hemels wet; want onrust vangt eerst aan,
Zoo ras men wijkt van Gods gezetten regel.

1107. St aatlo os: Vondel had hier evengoed amb tloos kunnen schrijyen; doch, behalve dat dit woord in twee lettergrepen min welluidend
klinkt, zoo gold het bier een tegenstelling van „iemand, die niet in hooge
s t a a t s betrekking geplaatst is," tegenover „het ho o fd van den s t a a t." —
1114. De wol f: een invretende kwaal, die 't gebeente en hoofdzakelijk
het gebit aantast.
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JEPTHA.
Jeptha.
Een drift van God inwendig steekt het zegel
Aan 't werk, waarin men zijn genegenheen
Versterft en breekt, ten prijs van God alleen.
Wetgeleerde.
Zeg God ten vloek. Zoo tergt men 's hemels toren.
Hofpriester.
Laat d'uitspraak des aartspriesters hierop hooren !
Jeptha.
Heel gaarne, indien dit offer uitstel lijdt.
Wetgeleerde.
Men borgt een schuld, nog scheldt men die niet kwijt.

1135

Hofpriester.
Een dag of vijf is haast voorbij gegleden.
Jeptha.
De tijd is uit ; nu gelden geen gebeden.
Wetgeleerde.
d'Aartspriester wordt geraakt in deze daad.
Jeptha.
God is mijn burg en vaste toeverlaat.
Hofpriester.
Zult gij zoo los 's aartspriesters raad versmaden?

1140

1145

Jeptha.
Ik heb mij nu met God hierop beraden.
Hofpriester.
d'Aartspriester is tot middelaar gezet,
Om, tusschen God en ons, door zijn gebed
En offerande, alle ongelijk te slechten.
Hij is gesteld tot rechter, om te rechten
In 't heiligdom, naar eisch van elke zaak,
Wanneer Gods Boek een tong eischt en een spraak,
De boekstaaf wordt misduid door avrechtsch spellen.
Hij mag geen punt in Mozes' blad herstellen,

113o. V er s t er ft: afsterft. 't Voorafgaande subst. genegenh e'en wordt
hier tevens door versterft in dat. en door b r e e k t in accus. beheerscht.

JEPTHA.

1150
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Maar houden elks beteekenis in kracht.
Hij zit naast God op stoel, als eerste macht,
Behandvest met het recht van dood en leven.
Vertrouw, hij zal u haast eene uitkomst geven,
U redden in dit hachelijk geval.
Verzuimt gij 't, denk, dat u dit rouwen zal.

Jeptha.
1155

116o

I 65

Mijn hart werd sterk van 's hemels geest gedreven,
Toen ik, getroost te sterven of te leven,
Gods yolk en God ten dienste, henevoer,
Den Oppersten eene offerande zwoer
Te heiligen. Nu buiten mijn vermoeden
Dit uitvalt, en d'onnoozle maagd moet bloeden,
Vertroost me, dat Gods geest mijn ijver steef.
d'Aartspriester hoU zijne eer en waarde, ik leef
Nu raad met God; hier geldt geen tegenreden.
Gij zult met uw Levieten 't feest bekleeden,
En 't offerlam geleiden aan mijn zij.
Hofpriester.
Ontschuldig ons!
Jeptha.
1k neem den last op mij.
Laat d'opspraak vrij alleen op Jeptha kleven,
Alle eeuwen vrij hun oordeel hierop geven.
Dit vonnis houdt zijn kracht; het legt geveld.
Wetgeleerde.

1170

Ontschuldig ons genadig, braafste held !
Hoe wil de stad en 't land hierover krijten,
Ontwijdt men dus den vrijburg der Levijten,
De hooge school der wetgeleerdheid ! Och,
Bedenk u, staak dit gruwzaam opzet toch !

1175

De zon is hoog : het hof verwacht me binnen.

Jeptha.

Hofpriester.
Wat gaat ons aan ?
1150, /151. Niet volkomen juist; en de macht, door Vondel aan den
Paus toegekend, matigde zich de Hoogepriester nooit aan. — 1172, 1173. Vrij
kluchtig luidt hier deze taal van den Wetgeleerde, die voor de „privileges
der academie" strijdt.

JEPTHA.
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Wetgeleerde.
Wat zullen wij beginnen?
Hofpriester.

1180

Mijn Jonathan, trouwhartigste Levijt !
Beschrij terstond den postmuil. Vlieg den tijd
Met kracht voorbij. Ontdek Mevrouw dees' treken.
Zoo zij haar kind wil levend zien en spreken,
't Is tijd, hoog tijd, om herwaart aan te spoen,
Zij juicht in 't heir, en heeft geen kwaad vermoen.
Men triomfeert om d'Efraimsche bosschen.
De moeder kon misschien haar kind verlossen !
HOFPRIESTER. HOFMEESTER.

Hofpriester.

1185

Hofmeester ! waar verzeilen wij alree?
Hofmeester.
Hij hoorde u ?
Hofpriester.

1190

Ja, gelijk een rots in zee
Naar 't barnen en gebruis der baren luistert.
Bij vlagen wordt de klare zon verduisterd
Van eene wolk ; nog breekt ze na of voor
Met eene straal, ter zijde of elders, door;
Maar 't licht van 't brein is hier te dicht besloten.
Nu drijft hij nog, dat wij, altaargenooten,
Wij, priesters, wij, Levieten [uitgelot

11 78. D en postm ui 1: versta: „snellen muilezel, waarmede men als per
post kan rijden." De hier gebezigde uitdrukking bewijst opnieuw, hoe Vondel
aan 't woord post geenszins het denkbeeld van „regelmatigen boodschapper," maar alleen dat van snelheid hechtte. — 1193. Uitgelot: dezen vorm,
in plaats van ui tgeloo t, treffen wij nog eenmaal bij Vondel aan, en wel
in zijn berijmde vertaling van de Eneis, Boek HI, vs. 453:
En uitgelot in echt te trail met ititheemsch bloed —;
doch in datzelfde Boek ook, vs. 501:
Dus lot Jupijn in zijnen raad
Uw noodlot en fortuin.
Hij schijnt dus bepaaldelijk te hebben aangenomen, dat men evengoed
lott en en 1 o ten kan zeggen, op gelijke wijze als men 1 o f en lo o f (voor
„uitspruitsel") onverschillig bezigt. Werkelijk schijnt oudtijds ook de verdubbeling der t in de afleidingen van 't woord lo t niet ongewoon te zijn
geweest: zoo las men in den Bijbel van 1477, JosuA XXIII: 4: mitten
lotte g e d e elt, en treft men elders ook lotten en 1 o ttinghe aan. Zie
de voorbeelden bij HUYDECOPER, Proeve, Deel III, bl. 248.
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JEPTHA.

1195

1200

1205

Om, onderdaan en zedig, onder God
Alleen te staan en zijne stedehouderen,
d'Aartspriestren,] dit met onzen hals en schouderen
Zelfs stutten, en dien kindermoord bekleen.
Hofmeester ! denk, ai, denk waar wil dit heen ?
Hij, van een geest der dwalingen gedreven,
Poogt zijne drift een schoonen schijn te geven
Door ons gezag; en worden wij gedaagd
Te Silo, zoo ons Amarias vraagt,
Op welk een voet wij, tegens Mozes' regelen,
Ook zonder 't hoofd te kennen, dit bezegelen,
Dit sterken met ons' tegenwoordigheid;
Wat middel, om, voor Arons stoel, dit pleit,
Dit bloedig pleit, rechtmatig uit te voeren ?
Hofmeester.
Ontvalt ge hem, het zal den staat beroeren.
Hofpriester.

1210

Bestemmen wij 't, de godsdienst krijgt gewis
Een schandvlek, die niet of te wasschen is.
Hofmeester.
Hij

draag' de schuld, die niet voor u

wil buigen.

Hofpriester.
Wat raad dan ?
Hofmeester.
Laat voor 't hofgerecht betuigen,
Dat gij hiertoe geperst wordt. Scheurt uw kleed,
Tot een bewijs van rouw en harteleed.
Hofpriester.
1215

1220

Hoe durf de vorst Gods yolk zoo lastig vallen ?
Hofmeester.
De vorst draagt eerst den zwaarsten last van allen.
De vader sterft den dood, in 's dochters smart;
Dies trapt hem, schoon gij recht hebt, niet op 't hart.
Hij heeft al 't land, den godsdienst eerst, verdadigd,
Het priesterdom behandvest, begenadigd,
Uwe inkomst, noch uw tienden nooit besnoeid

11 97 . Dien kinder moord beklee n: bij dien kindermoord ambtshalve
tegenwoordig zijn. — 1202. Amaria s: de Hoogepriester. Onderscheidene
personen komen in de H. Schrift voor, die dezen naam droegen en priesters
waren.
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1225

JEPTHA.
In oorlogslast. Gij zaagt hem nooit vermoeid
In 't ijveren, en menigmaal in tranen,
Of blijdelijk de feest en nieuwe manen
Toejuichen, met de vreugd in 't aangezicht.
'k Verzwijg, hoe hij de wetschool bouwt en sticht,
En luistert naar den mond der wetgeleerden,
Afkeerig van waanwijzen en verkeerden.
Hofpriester.
Zoo raadt ge ons niet te treen in dit geschil ?
Hofmeester.

1230

Om 's vaders, of ten minste om 's dochters wil :
Uw bijzijn zal haar troosten in dit lijden,
11w zegen haar in 't uiterste verblijden,
Om moediger naar 't hofaltaar te treen.
Hofpriester.
Hoe draagt ze zich ?
Hofmeester.

1235

1240

1245

1250

Groothartig, niet als een,
Die sterven moet, maar rustiger en stouter.
Op 't voorhof staat, helaas ! het deerlijk outer
Met rijs gedekt, waarop zij knielen zal.
Dit worstelperk des doods is overal
Met maagdepalm bestrooid, in geen seizoenen
Verwelkbaar; zuil en hofmuur met feestoenen
En hoftapijt behangen in 't vierkant.
Natuur en kunst ontzeggen niet, de hand
Te houden aan den schouwburg, die het 'even
Aan menig moord- en treurtooneel zal geven ;
Zoo menigmaal godvruchtig dichtvernuft
Den treurtoon, die alle andren Loon verbluft,
Op Jeptha zet, in tijd van peis en stilten,
Om 't yolk te zien in bloed aan tranen smilten,
Den schouwburg rood geverfd in maagdenbloed :
Want schreien is ook aangenaam en zoet,
Zet hartewee, lang aangegroeid bij droppen,
Met kracht van 't hart, na 't langzaam innekroppen.
Hofpriester.
Hoe kleedt ze zich? Ik denk geheel in rouw.

12 43-1252. De wijze, waarop zich de Hofmeester troost met de gedachte,
dat de dood van Ifis stof zal verstrekken tot fraaie treurspelen, is vrij kluchtig; en zeker zou men niet denken, hier een Jood uit de dagen der Richteren te hooren spreken.
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JEPTHA.
Hofmeester.

1255

1260

1265

1270

1275

In bruidsgewaad, als eene, die haar trouw
En blijde hand den bruidegom zal schenken.
Hier komt noch dood noch leven in bedenken.
De lelien van goud, in 't sneeuw gespreid
Van 't onderkleed der maagd, haar zuiverheid,
Onnoozelheid en vast geloof afmalen.
Het opperste gewaad, vol zonnestralen
In purper, en doorgloeid van 't zonnerood,
Sleept achterna, vloeit met zijn rijken schoot
Van yore omlaag. Geen ring, noch halskarkanten
Van perlen, noch onschatbre diamanten
Ontbreken hals en hand. Het blonde haar,
Met geur gepoerd, vloeit neder, als een baar
Van goud in zee, van achter met zijn glansen,
Waarop de kroon om 't hoofd sluit, met drie transen
In top, gelijk een mijter opgehaald,
Die met gesteente en met karbonklen praalt.
Hier toonen deugd en schoonheid haar vermogen.
Onsterflijkheid ziet haar alree ten oogen
En aanschijn uit. Wat ziel wordt ingetoomd ?
Wie spat niet uit, zoo zij te voorschijn koomt?
Kan Jeptha dat gezicht alleen verdragen,
Gewis, hij heeft nooit grooter slag geslagen ;
Dies bidde ik : sla hem zijn verzoek niet af.
Hij staat nog, maar met denen voet in 't graf;
God spare hem, tot heil van bei de staten !
Hofpriester.

1280

Nu 't wezen moet, wij stellen ons gelaten.
REI. HOFMEESTER.

R e i.

1285

Vergeef het ons, hofmeester ! vallen wij
U lastig ; want dit schriklijke offertij
Ontraadt de hulk van 't hof niet, zeil te minderen ;
Wat uitstels kan het offren niet verhinderen.
Een bee verzocht d'onnoozle : mocht het zijn,
Verwerf dat zij, in dezen jongsten schijn,
Haar moeder nog eens spreek' voor 't allerleste.
Hofmeester.
'k Verzocht dit bij den vader, haar ten beste,

1266. Gep o
VONDEL VIII.

er d: gepoederd.
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JEPTHA.
Uit Karen naam. Hij weigert het, uit geen
Kwaadwilligheid, maar met gezonde reen.
Re i.

1295

Al is hier 't bloen der hartaär niet te stelpen,
Dees' halskwetsuur met geene artsnij te helpen,
Onheelbaar kwaad wordt dikwijl nog verzacht.
Indien men op haar moeders komste wacht,
Die aanspraak zou 't verwezen hart nog sterken ;
Hoewel men niet aan haar gelaat kan merken,
Dat zij verflauwt. De godgewijde bruid
Staat offerreede, en stapt getroost vooruit.
Hofmeester.

Bedenk het na. Gij wilt het topzeil zwichten
In dezen storm. Is dat de hulk verlichten,
1300
In 't uiterste, in het barnen van dien nood ?
Men klampt aldus veel dooden op een dood.
Als een leeuwin of tijgerin opdondert,
Het hongrig nest beroofd vindt en geplonderd
1305 Van 't lieve jong, aan hare speen gevoed,
Gedasd, gelaafd met melk en zuiver bloed,
Haar van het hart gezogen, na de vlagen
VOOr 't worpen, eerst met smerte aan 't hart gedragen ;
Hoe vliegt ze voort den roover na ! Zij bruit.
Woestijn en woud, van ijslijkheen gevuld,
1310
Staan overend. Niet tammer, maar verwoeder
Van ongeduld, zoudt gij de dolle moeder
Haar nagels fel zien zetten in het Licht
Der oogen van haar man ; hem in 't gezicht
Aangrijpen ; niet met handen, maar met klauwen
1315
Gewapend, hem aanranden, onder 't flauwen
Der bleeke maagd, die nu, al offerreed,
Den dood getroost, van dood noch sterven weet.
De vader, die, verknocht aan zijn geweten,
Niet wijken wil, mocht nutter aan een keten
1320
Zijn gemalin dan sluiten, eer haar hand
1304, 1305. Geplonderd van 't lieve jong: zoo zegt Vondel in zijn
Herscheppingen XIII, 787:
Gelijk een boschleeuwin geplonderd van haar jongen
en in 't „Berecht" voor Adam in Ballingschap: „Eerst van zijn kleed geplonderd, toen vol wonden geslagen." Men merke hierbij op : plonderen
van i e t s; daar men anders plon d e r en doorgaans in een volstrekten zin
neemt, als : e en stad plondere n, voor „berooven." — 1308. Worp en :
ik heb reeds doen opmerken, hoe Vondel omtrent dezen tijd w o r p en
boven w erp en verkoos.

JEPTJ4A.

1325

Dit heerlijk hof krankzinnig stake aan brand,
En zij in 't vier uit wanhoop kwam gesprongen.
Wat dunkt u? Waar 't dan nut, wat tijds bedongen ?
Wat rijp is lijdt geen uitstel; hoe het zij,
Het uitstel brengt dan niet als schade bij.
REI VAN MAAGDEN.

I. Zang.

1330.

1335

1340

1345

1350

Toen d'oude dwingland van den Nig
Besloot, Gods stamhuis plat te treden,
De droeve Jochebed een wijl
Het kraamkind bergde, en door haar leden
Alle oogenblik een grilling ging,
En angstig aan elk haar,
In schrikkelijk gevaar,
Een druppel doodzweet hing;
Het minste ruischen van een blad
De kraamvrouw, al te vroeg,
Met kracht ter neder sloeg,
Belaän met haren schat;
Beval ze, uit hoogen nood, het kind,
In eene rieten kist verborgen,
De wufte gunst van stroom en wind,
En 's Hemels vaderlijke zorgen.
God weet, hoe 't moederlijke hart,
In dien bedrukten stand,
Om 't kostelijke pand
Beklemd was en benard,
Toen zij 't op 't water drijven liet,
De zuster al belaan
Het stil zou gadeslaan,
Gedoken achter 't riet.
I. Tegenzang.

1355

1360

163

Hoe kon d'ondankbre vorst zoo haast
Dien voedsterheer des yolks vergeten,
Al Jozefs weldadn ! Och, hij raast,
Gelijk een tijger, van zijn keten
Geborsten, om onnoozel bloed,
De toevlucht der Hebredn,
Ook zonder recht en reen,
Te plompen in den vloed;
De manlijke afkomst al gelijk,
De telgen uit den stam

164

1365

1370

JEPTHA.
Geteeld van Abraham,
Te rooien uit het rijk.
De krokodil, dat moordgedrocht,
Verschoonde 't kind uit mededoogen.
Denk, of zijn moeders achterdocht
Dit hartewee alleen hare oogen,
En Gode klaagde, daar ze zat
Op d'oevers van den vliet ;
Wat kermt, wat klaagt ze niet,
Van zuchten afgemat !
Hoe kropte zij de jammerklacht
Inwendig, en zag, stom
Van angst en doodsschrik, om,
Beducht voor 's konings wacht !
II. Zang.

'375

1380

1385

1390

1395

d'Alziende wachter, die nooit sliep,
En Jakobs afkomst trouw bewaakte,
Zag uit den Hemel neer, zoo diep,
Op 't vlotend kraamkind; dat genaakte
Den oever, daar de koningin,
De dochter, in het groen
Van 't lachende seizoen,
Verkwikte hart en zin.
Het kleentje viel haar in den schoot,
Al schreiende. Zij kust
En welkomt het met lust,
Beschut voor 's waters nood.
Zij koestert het aan 's moeders borst,
En trekt het heerlijk op in 't ende,
Voor haren zoon, gelijk een vorst;
Totdat het, na geleen ellende,
Zijn stamhuis rukte uit Faro's macht,
Die voort, met zwaard en speer,
In 't midden van het meer,
Het Roode meer, versmacht :
Daar Gods genootschap op het strand
Met tang en spel God looft,
En aller stammer]. hoofd,
Gehandhaafd van Gods hand.
II. Tegenzang.

1400

Och! of God mede eene uitkomst gaf
Aan Ifis' onbewuste moeder,

1378. V1 o ten d: vlottend.

JEPTHA.

1405

1410

1415

1420
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Ten beste van haar vrucht, dus straf
Te handelen van haren hoeder
En eigen vader, om een woord,
Een onbeschaafden eed,
Te sterken overwreed
Door 't offer, nooit gehoord ;
Zoo mocht haar dochter nog, ten stut
Des lands, een braven held
Gewinnen, die in 't veld,
Als Mozes, 't yolk beschut.
Wat zal men eerst beklagen : of
De schoonheid, Of het jonge leven,
Of haar standvastigheid ? Een stof
Voor dichteren, om op to zweven.
Wat gaat de ontstelde moeder aan,
Als zij, verheugd van geest,
Op 't blijde zegefeest,
Dit jammer zal verstaan ?
Waarmee verschoonen wij voor haar
Ons stillezwijgendheid
Van 't offer, lang beschreid ?
0, schendig moordaltaar !
HET VIERDE BEDRI JF.
IFIS. HOFPRIESTER. JEPTHA. HOFMEESTER.

I f i s.

1425

1430

G Een hijgend hart, vervolgd en afgeronnen,
Verlangde ooit meer naar koele waterbronnen,
Als mijne ziel, na zooveel strijds, verlangt
En hijgt naar God, waaraan mijn leven hangt,
Der zielen troost, in 't eeuwig licht t'aanschouwen,
Daar engelen om strijd Zijn lof ontvouwen.
Hoe lust het mij, in Gods onsterflijkheid
Te deelen, daar men nimmer zucht noch schreit,
Maar eeuwig rust, bevrijd van zorg en kommer,
In vrede en stilte, in liefelijken lommer !
Hofpriester ! gij, gewijde zegenaar
En Godstolk, die u draagt als middelaar,

1404. Een onbeschaafden eed: voor: „een eed, dien men bij een
beschaafd yolk van niemand had kunnen verwachten," of misschien wen „een
eed, die niet vooraf beschaafd, d. i.: doordacht, was." — 1423-1426. Navolging van Psalm XLII: 2.
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JEPTHA.
Om, tusschen God en menschen, God te paaien,
Het wierookvat den Hoogsten toe te zwaaien;
Gelei me, opdat, zoo hoog uit onzen dag,
Mijn offer Gode alleen behagen mag.
Hofpriester.

1440

1445

1450

1455

1460

0, schoone ziel ! hoe deelt ge in 's hemels schatten
Alree zoo diep, die door 't geloof kunt vatten,
Dat weinigen begrijpen hier beneen!
Gij zijt alree met God den Schepper 66n,
Edn hart, een ziel; en uwe ziel, ontslagen
Van 't sterflijk pak, is boven alle vlagen
Van wereldsheid en jammer, vrij van smet,
In staat van rust en zekerheid gezet.
Het alziende oog ziet neer, door alle starren
En nevels, hoe wij hier beneden warren
In schaduwen, verbijsterd en verblind
Van aardschheid, daar men troost noch heil bij vindt.
Geene aardschheid kan den rijksten mensch meer geven
Dan aardsch genot, een kort, onzeker leven,
Vol zwarigheen. Men plukt geen roos, of voelt
Den doren, die de hand kwetst. Hoe men woelt
Om rijkdom; hoe men zweet om eer en staten,
't Genoegen vlucht. Al lagen al de straten
Met kronegoud en schepteren bezaaid,
En diamant en perlen; schijngoed paait
Geen gierigaard; geen wellust wulpsche zinnen.
In Gode is 't al, daar buiten niets te winnen.
Jeptha.

1 465

1470

Gij gaat dan heen naar vader Abraham,
En Jozef en Manasse, vaders stam.
De wereld zijt gij moedig doorgestreden :
Uw vader blijft in tranen hier beneden,
Dus kinderloos en zonder erfgenaam.
Nu kan noch staat, zeeghaftigheid, noch faam,
Noch heerschappij hem troosten en genoegen.
De landman hoopt, na zweet en lastig ploegen
En zaaien, op den zegenrijken oogst,
Die hem in 't end met aren kroont en troost ;
En ik, helaas ! zie hier, na d'oorlogsvlagen,
Mijn korenbloem gezengd en neergeslagen,
Mijn huwelijkshoop en vreugd teleurgesteld.

1435. Go d te pa a i en : paai en wordt hier genomen in zijn oorspronkelijke beteekenis van: „betalen," pay e r. Go d paaien is alzoo: „God
verzoenen, bevredigen." Zie ook vs. 1458.

JEPTHA.
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Ifis.
147

Ter wereld is er niets, dat Ifis kwelt
Dan vaders smert; dies wenscht zij alle rampen
Van vader nog op haren dood te klampen,
Zoo 't mooglijk waar'. Zij wenscht, ook na haar dood,
Te deelen in der oudren druk en nood.
Wat kan ze meer?
Jeptha.

1480

Geslagen bloem en lover !
Och, dochter ! hebt gij nog voor vader over,
En lijdt gij niet genoeg bij vaders schuld ?
Ifis.

1485

1490

Ik bidde God, dat Hij u met geduld
Begiftige, om dit rustig uit te harden.
Ai, vader ! scheur uw kleeders niet aan Harden ;
Keer 't aanzicht niet weemoedig van mij af.
Mijn sterven is een zegen, geene straf.
Gehoorzaamheid, vrijwillig voorbereiden
Zijn speelnoots, die mij naar dees' staatsie leiden.
Ik reken 't mij ter eere toe naast God,
Uitdeeler van eens ieders staat en lot.
Ili durf den dood nu onder d'oogen tergen.
Zoo 't anders lag, men had mij op de bergen
Geborgen, of bijtijds een wisse wijk
En vrijburg opgespoord, in 't heidensch rijk.
Jeptha.

1 495

Hoe kan dees' hand dien blanken hals doorhouwen,
Dat zuiver sneeuw ?
Ifis.
Volg Abram, dien 'getrouwen
Aartsvader, vorst en spiegel van 't geloof,
Dat God behaagt.
Jeptha.

1500

Waar' Jeptha blind en doof,
Hij zage u niet, noch zou dit woord niet hooren.
God geve, dat, uit 's Hemels negen koren,
Een engel dale, eer Jeptha, doodsch en bleek

1474. Deze en de volgende regels zijn nagevolgd uit EURIPIDES ' Iphigenia
a, ;Terre () caet. — 15oo. N e g en
kor en: vergelijk hier de beschrijving der Hemelsche hierarchie in den

in Aulis, vs. 157o volgg., beginnende :
Lucifer.
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JEPTHA.
Van schrik, u treffe ; opdat hij 't slagzwaard steek'
Onbloedig in zijn scheede. 0, overwreede !
Kunt gij dit zwaard wel rukken uit de scheede,
En houwen op dit schoone lichaam toe ?
Waar ben ik ? Och, wat wordt me bang te moe !
Hofpriester, och ! vergeef het mij : aan 't bidden !
Och, bidt ! God sterk' mijn kloppend hart, in 't midden
Der gruwelen en nare afgrijslijkheen.
Wat rust is bier voor mij geschapen? Neen,
Hier is geen rust, geen vreugd voor mij geschapen.
Dit is de held, die onlangs, braaf te wapen,
Twee slagen sloeg, zoo stout, en onvermoeid ;
Daar zooveel lands, van stroomen bloeds bevloeid,
Verdronken ligt, en wit bezaaid met schenkel
En bekkeneel; daar 't krijgsvolk, over d'enkel,
Door plassen bloeds moet waden. Dies de held,
Die met een slag drie reuzen teffens velt.
Alle oorlogseer loopt in den slag verloren.
Daar bloost ze, die monarchen zou bekoren,
Assyrie, den Perziaan, en Parth.
0 boezem ! steekt een tijger in dit hart,
Geen vaders hart? Verschijn uit alle hoeken;
Verschijn, en koom den dochterslager vloeken,
Wat vloeken kan; 'k heb God noch mensch ten vriend.
Vloek Jeptha vrij, gelijk dit stuk verdient.
Hofpriester.
De Landvoogd ga met mij wat aan een zijde.
Jeptha.

1530

Hofpriester ! och, bedenk eens wat ik lijde !
Mijn haren staan te berge. Een druppel zweet
Hangt aan elk haar. Wat pijnigt mij zoo wreed ?
Hofpriester.
Het is geen tijd, een veege meer te vergen.
Hofmeester.

1535

Gord af dit zwaard; gord af! 'k Zal 't heimlijk bergen,
Bedekken met mijn kleed, opdat ze niet,
VOOr 't ende, van inbeelding doodsch verschiet'.
Wanneer ze knielt op d'oevers van haar leven,
Het hofaltaar, zal ik 't u wedergeven.
Jeptha.
Daar is het. Och ! dat mijn genegenheid
Haar schrik aanjage, in doods verlegenheid,

JEPTHA.

1540

169

Is wreedheid, geen genegtnheid uitdrukken.
De droefheid kan het vaders hart verrukken,
Dat hij verdwaalt in dit verbaasd beleid
Van reedlijkheid en van voorzichtigheid.
Hofpriester.
Gij zult haar hart door dit gekerm vertsagen.

1545

Jeptha.
Hoe kan ik min dan God mijn hart uitklagen ?
Benij me niet, helaas ! een luttel tijd.
Hofpriester.
Dees' weeklacht voedt den innerlijken strijd,
Als olie 't vier; als bulderende vlagen
De wateren tot aan de starren jagen.

1550
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Hofmeester.
Bezwijkt de maagd, een maagdenhart is teér.
Wat gaat ons aan ?
Ifis.
Nu kerm, nu klaag niet meer;
Gij waart dus Lang mijn vader, mijn behoeder;
Nu ken ik God ; geen vader, geene moeder
Heeft langer deel aan Ifis, als voorheen;
Die naam heeft uit. De Godheid is alleen
Mijn vader en mijn moeder beide t'zamen.
Nu hoeft gij u dit offer niet te schamen.
Nu is het valsch, dat gij uw dochter slacht,
Uw eigen bloed zult storten. Staak dees' klacht,
Dit hartewee ; ik ben den hemel eigen.
't Geloof is nu mijn schild, die op geen dreigen
Noch kerven past van zwaard, of iemands hand.
Op dezen schild, van louter diamant,
Zal 't snedigste metaal in stukken springen,
Zoo bros als glas. 't Is tijd, God lof te zingen.
Mijn hart gevoelt alreede een nieuwe kracht,
Als Izak, die getroost den slag verwacht,
De wereld vOOr zijn sterven afgestorven.
Laat rollen 't hoofd, de ziel blijft onbedorven,

1557, 1558. Versta: nu behoeft gij niet langer te klagen dat gij uw dochter om hals brengt; — want ik ben die des Heeren. — 1562, 1563. Het
beeld van een snijdend zwaard, dus een stoffelijk voorwerp, dat op het gegeloofsschild, dus op een onstoffelijke zake, aan stukken springt, zou onhoudbaar zijn, indien niet door het s n e dig e metaal het ha r t e w e e kon verstaan worden, waarvan vs. 1559 is gesproken.
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JEPTHA.
Ontslagen van den hoofdeloozen romp,
Een handvol klei en stof, een aardsche klomp!
Koomt herrewaart, mijn speelgenoots! mijn reien!
Het is een tijd van blijdschap, niet van schreien.
Hoort wakker toe, hoe gij u dragen zult.
Betaalt me nog deze allerleste schuld.
Wanneer ik sta voor 't outer, wilt niet schrikken,
Maar scheidt mijn haar in vlechten, valt aan 't strikken,
En windt het om mijn hoofd, gelijk een kroon.
Zoo zal mijn hals gansch bloot staan, en ik, schoon
Ten slage, voor den offraar nederknielen.
Laat maagden, zuivre en onbesmette zielen,
En zusters mij bewaren, best elk mag,
Zorgvuldig, om dit lichaam, na den slag,
In 't vallen met mijn kuisch gewaad to dekken;
Zoo zal geen oog mijn zuiverheid bevlekken
Na mijnen dood; en, eer men 't lijk verbrandt,
Dat zij 't in pluimaluin met hare hand
Bewimpelen, geen mans mijne eer verkorten.
Zij zullen d'asch in deze doodbus storten,
Die uwe zorg bevolen blijft. Terstond
Het staatsiebed gespreid, en zet u rond
Om d'offerasch en doodbus, overschenen
Van lampen, om mijn uitvaart, onder 't weenen,
Te houden, totdat moeder, nu niet meer
Mijn moeder, uit het leger wederkeer'.
Nu kust me nog voor 't leste ! Ai, feestgenooten!
Ai, schreit niet meer! Al vats genoeg vergoten;
Genoeg geschreid, twee maanden achtereen.
'k Verlaat u en dees' wereld, ga, daar geen
Ontsteltenis, geen staatsveranderingen
Opwellen; nooit de starren ondergingen;
En nu, God lof! aanvaarde ik mijne reis.
Vaar eeuwig wel, o vaderlijk paleis !
Daar ik geteeld en opgevoed in weelde,
Mij zooveel staats en ijdelheid verbeeldde.
Aartsvaders! neemt, als een dankofferpand,
Ontvangt mijn ziel, tot heil van 't vaderland.
Zij raakt geen aarde, en zweeft u vroolijk tegen.
Hofpriester.

1610

Nu kniel; ontvang nu Gods en Arons zegen!
Gods aanschijn straal' genadig van omhoog
U toe, en schijn', door dezen regenboog

1586. Pluimaluin: amianth.

JEPTHA.
Van tranen, uit den hemel op u neder !
Gij kwaamt van God ; Hij wellekomt u weder.
Gij, maagden ! juicht, en triomfeert met palm;
Zij stapt verheugd ten outer op dien galm.
REI VAN MAAGDEN.

I. Zang.
1615

1620

1625

1630

Laat gehoorzaamheid
Toonen haar vermogen
In dees' maagd, bereid,
Zonder traan in d'oogen,
Jammer en misbaar,
In haar lentedagen,
Willig, op 't altaar,
God zich op te dragen
Tot een offerand,
Voor het vaderland,
Om den vaderlijken eed,
En het vast verbond,
God met vrijen mond
Toegezworen, eer men streed,
In zijn kracht te zetten,
Zonder dwang van wetten,
Tot een spiegel voor de jeugd,
Die hieruit zal leeren
God in d'oudren eeren.
0 hoe zeldzaam is dees' deugd!
I. Tegenzang.

1635

1640

1645

Wie gerust en stil,
Zich kan overgeven
Aan eens anders wil,
Zonder wederstreven,
In gelatenheid,
Tegens eigen oordeel,
Dat hiertegens pleit,
Afstaan van zijn voordeel,
Heeft een sterker macht
Onder zich gebracht,
Dan die heiren overwint,
Of het woest geweld
Van een boschreus velt,
Of een leeuw, die 't al verslindt.
Keur en zinlijkheden
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JEPTHA.
Met den voet te treden,
God ten prijs, tot 's naasten baat,
Is een strijd gestreden,
Hooger dan de reden
En 't verstand der wijzen gaat.
IL Zang.
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1660

1665
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Izak, Abrams zoon,
Volgde zijnen vader.
Hield dien hoogen toon.
Ziet ze bei te gader!
't Outer staat gebouwd.
Izak, 's vaders zegen,
Kniel op 't offerhout.
Abram trekt den degen
Om te slaan, als hem
d'Engel met zijn stem
Uit den hemel tegenhiel,
En beval den ram
t'Offren in de vlam,
Dat den hemel sneer beviel
Dan den eerstgeboren
In zijn bloed te smoren,
Met des offraars hart vernoegd,
Gode, op Zijn behagen,
Willig opgedragen.
Ziet, hoe hier die kroon op voegt !
II. Tegenzang.

1675

1680

1685

1690

Izak streek deze eer,
Maar hij moet het geven,
Nu een maagd, dus teér,
Niet ontziet haar leven
t' Offren onvervaard,
Zonder tegenspreken,
Aan heurs vaders zwaard.
0, gehoorzaam teeken !
d'Eeuwen zullen lang,
Met tooneelgezang,
Loven dees' heldinnedaad,
Die het mannehart
In het knielen tart,
Met een ongezwicht gelaat.
Och, dat nu een engel
Dezen strik ontstrengel',

JEPTHA.
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God den wil neem' voor het werk !
Maar zij voortgedreven
Kiest den dood voor 't leven.
Yver valt den dood te sterk.
HET VI JFDE BEDRI JF.
JEPTHA. HOFPRIESTER.

Jeptha.
1695

1700

1705

1710

1715

avondzon ! die, steil aan 't overlenen,
Uw stralen, nu vermoeid en afgeschenen,
Zult zinken en in 't westen ondergaan,
Jaag voort, jaag voort ! indien ge stil bleeft staan,
Of deisde voor dit outer, ras aan 't zinken !
Haal in 't verzuim, om andren toe te blinken,
Die waardiger verdienen, 't heilig licht,
Den glans van uw gezegend aangezicht,
t'Aanschouwen, dan dees' schelmsche dochterslachter,
Aartsmoordenaar, bloedschender, wetverachter,
Die naar den mond der wetgeleerden, noch
Gods priesters niet woa luisteren. Och, och !
Nu gaan te spa, te spa mijne oogen open!
Dit outer heeft godvruchtig bloed gezopen.
Dees' handen zien besmet van 't kuische bloed.
Geen haviksnest verslindt zijn jong gebroed,
Geen wollefshol vernielt zijne eigen jongen ;
En ik, die 't woen des Heidens heb gedwongen,
Afgrijslijkheen en tijgers leidde aan band,
Bedwong mij niet, noch deze dolle hand,
Dus rood geverfd in 't bloed der zuivere wren.

1695-1697. 0 avondzon, die.... uw stralen .... zult zinken:
meermalen bezigt onze dichter het w.w. zinken als activum : zoo bijv. in
het Zeegevaar der vrije Nederlanden, vs. 35.
Stopt de stroomen, sterkt de wacht,
Spant de ketens, ketent masten
Zinkt de stroomen, damt de kil.
En Samson, vs. 369:
Uw vaders zonken zelfs hun broeders in een put.
Ook op Elizabeth Sijen, vs. 3:
Elizabeth, al zonk men bier uw lijk.
Zie voorts het aanget. bij HUYDECOPER, Proeve III, bl. 56, die er niet aan
gedacht schijnt te hebben, dat to sink in 't Eng. mede nog in gelijke
actieve beteekenis wordt gebezigd.
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JEPTHA.
Ik zie den geest der maagd rondom mij waren :
Daar staat ze ; zie, hoe zij nog waart en spookt !
Leg of dit zwaard, dit gruwzaam zwaard ; het rookt
Van edel bloed. Och ! breng het uit mijne oogen,
Dat driewerf, uit versaagdheid en meedoogen
En schrik, ontzag te treffen, toe te slaan
Op 't marmerbeeld. Helaas ! het is gedaan,
Mijn eer, mijn staat, mijn bloed en al verloren !
Wat klaag ik ! Och, de Hemel heeft geene ooren !
Hofpriester.

1725

1730

Het naberouw volgt, als een gezellin,
Hardnekkigheid, die haren eigen zin
Bewierookt, meer dan God en Gods bevelen.
Een wonde, die zich niet wil laten heelen,
Roept spade om hulp, als 't heelen, lang verlengd,
Met groot gevaar van 't leven is gemengd.
Jeptha.

1735

Och ! vader, och ! ik heb mijzelf verraden,
En voel met recht de nasmert van mijn daden.
'k Heb dwaas beloofd, stond stip op dit besluit,
En voerde mijn belofte godloos uit.
Ik ken mijn schuld, en worp me voor uw voeten,
Bereid, kan 't zijn, dit zwaar vergrijp te boeten.
Hofpriester.
Dat zware stuk eischt rijper overleg,
Een hooger macht.
Jeptha.

1740

1745

Verstond ik, langs wat weg
Dit lasterstuk te zoenen stond, geen lijden
Viel mij te zwaar. Ik stelde 't hof ter zijden,
Vergat mijn staat en bedgenoote en al.
Geen steile rots viel mij te steil, geen dal
Te droef, te diep, in op en neer te stijgen,
Door doornehaag, baarvoets, bezweet, te hijgen
Naar mijnen aam. Ik trok een harenkleed
Aan 't lijf, en vastte in asch met harteleed,
In eenzaamheid en wouden en woestijnen.
Bedenk vrij, haal te zamen alle pijnen,
Weedommen en verdrieten en geklag;

1744. Baarvoets of barvoets: baar en bar is 't zelfde. Zie
III, bl. 246 volgg.

DECOPER, Proeve

HUY-
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Indien ik God alleen vermurwen mag,
Geen strengheid zal mij hinderen, noch keeren.
Hofpriester.

1755

1760

1765

1770

Hij dwaalt niet heel, die zich wil laten leeren.
Toen d'aarde lag besmet om 't eerste altaar,
En Abels bloed den broedermoordenaar
Ter vierschaar daagde, en wraak riep, dat, van vreezen
En doodsschrik, al zijn haren teffens rezen,
Gods donderstem hem dreigde, vlood hij been,
En kreet verbaasd, van wanhoop afgestreën :
„Wat hebbe ik een groat lasterstuk bedreven !
God zelf kan mij dit nimmermeer vergeven !"
Doch gij, die uw vergrijp bekent dus spa,
Vertwijfel niet, maar hoop op Gods gena,
Die machtig al Zijn werken gaat te boven,
Geene engletong genoegzaam kan volloven.
Volhard in dit betrouwen. Trek terstond
Naar Silo toe; daar kunt ge u met Gods mond
Verzoenen, en vergiffenis verwachten.
d'Aartsofferaar, de toevlucht der geslachten,
Die nacht en dag bespiegelt 's Hemels wet,
Aileen zijn voet in 't allerheiligst zet,
God vraagt om raad, naar Arons stip en zeden,
Zal offeren, en, vierige gebeden
Uitstortende, u, door middelen en raad,
Herstellen in den allereersten staat.
Jeptha.

1775

Zal ik niet eerst mijn bedgenoot verbeien,
Haar ongeduld neerzetten onder 't schreien?
Hofpriester.

1780

1785

In geener wijze. Uw tegenwoordigheid
Zal 't hartewee verbittren. Geen bescheid,
Geen reden kan dien stroom van droefheid breken.
Men hoeft ze eerst bot te geven, zacht te smeeken,
Te handelen omzichtig en met schroom :
Gelijk een arts het krankbedde, in den droom
Der koortsen, als d'ellendige is aan 't woelen,
Den brand, in 't brein geslagen, poogt te koelen,
Het flauwe hart te sterken meer en meer,
En na dien brand te koesteren, om weer

1768. Geslachten: stammen. — 1780. Men hoeft ze eerst bot te
g e v en: men behoort haar eerst te laten uitrazen.
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1790

JEPTHA.
Het lijf allengs zijn eerste kracht te geven.
Laat mij begaan : ik weet met haar te leven.
Het heelen van u beide eischt groot geduld.
En raad en tijd, zoo gij genezen zult.
HOFMEESTER. JEPTHA. HOFPRIESTER.

1795

Hofmeester.
De slotwacht ziet twee muilen herwaart vliegen.
Zoo d'oogen hem in 't uitzien niet bedriegen,
Het is Mevrouw, met eenen heer verzeld.
De stofwolk rolt vast steéwaart over 't veld.
De landvoogd stelle op hare toekomste orden.
Jeptha.
0 God ! wat raad ?

1800

Hofpriester.
Laat mij hiermee geworden.
Gij, hofstoet ! geef u met den landsheer voort
Naar Silo toe. Rij fluks door d'achterpoort
De jachtlaan door, om niet Mevrouw t'ontmoeten.
De bodem, op 't getrappel van de voeten
Der muilen, dreunt en davert overwijd.
In Gods naam spoed : het is geen dralens tijd.
Jeptha.
In dezen schijn van d'echtgenoote scheiden ?
Hofpriester.
Het is hoog tijd; gij moogt haar niet verbeiden.

1805

1810

Jeptha.
Hofmeester! biô den vader uwe hand,
Opdat ze niet, terwijl de rouw 't verstand
Aan 't hollen helpe, ons' jammer nog verzware.
Wij rijden heen.
Hofpriester.
God zeegne, God beware
U middlerwij1 op uwe bedevaart !
Levieten, voort ! Komt haastig herrewaart,
Mevrouw genaakt; helpt ons haar droefheid stieren,
Intoomen, en bijwijl den breidel vieren.

11306. Opdat ze: t. w. Filopaie.
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't Is groote kunst, een mateloozen rouw
Te matigen. De stad, het hofgebouw,
En al de berg zal galmen op dat huilen,
Uit hol gewelf, spelonke, en nare kuilen.
Zij nadert vast. De wind verwaait het stof
Vooruit. Men sluit' de binnenpoort van 't hof.
Wat werken kan, dat repp' zich, valle aan 't breken
Van 't moordaltaar op 't voorhof. Laat geen teeken
Van 't offer haar bedroeven. Rept u, ras !
Rukt af tapijt, feestoen. Een ander wasch
Het bloed af. Brengt al wat de wraak kan tergen
Uit d'oogen. Och ! zij hoopt haar kind te bergen,
En komt te spa. Staatjoffers ! haast u, spoedt !
Vliegt snel vooruit, de moeder in 't gemoet !
Betoomt ze, stut d'ontstelde met uwe ermen.
Mij dunkt, ik hoor ze alree van verre kermen.
Brengt stoelen ; brengt hier rozewater, dra,
Eer zij bezwijm'. Zoo d'opperste gena
Haar hart niet sterk', het is hier omgekomen.
God spaar' ze lang, ten troost van alle vromen !
HOFPRIESTER. FILOPAIE. HOFMEESTER.

Hofpriester.
Zijt wellekoom, Mevrouw !
Filopaie.

1835

Waar is mijn lam,
Mijn hart, mijn ziel, de hoop van onzen stam ?
Waar is mijn kind, mijn bloed ?
Hofmeester.
Het is daarbinnen.
Filopaie.
Laat los ! laat los ; het gaat mij aan de zinnen !
Laat los ! laat los ; ik wil mijn dochter zien.
Hofpriester.
Mevrouw ! bedaar een poos ; het zal geschien.
Filopaie.

1840

Belet ge mij, mijn eigen kind te spreken ?
Geweld, geweld ! Wat's dit ? Och, och ! ik reken
De maagd om hals. Waar steekt de moordenaar ?
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1855

1860

1865

1870

1875
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JEPTHA.

Laat los! Laat los! Waar schuilt die booswicht? Waar
Verbergt hij zich, die vloek, die dochterslachter?
Daar ziet men hem; laat los! daar schuilt hij, achter
Den pijler van het hof, in 't hofpoortaal.
Wie wapent mij met fakkelen en staal
En vier en zwaard ? Brengt wapens! Hofstoet, mannen!
Geweer, geweer, dat ik hem aan mag rannen!
Onthoudt men mij geweer en wapen ? Neen,
Nog weet ik raad, om hem met kracht vaneen
Te scheuren, fel te nemen op mijn tanden,
Veranderd in een weerwolf, deze handen
In klauwen. Wee, die mij mijn dochter rooft!
Daar ruk ik hem zijne oogen uit het hoofd,
Dat valsche hart ten boezem uit, de darmen
Ten buik uit. Ziet hem spartelen; hoort hem kermen !
Dat is zijn loon. Mijn dochter ziet het aan.
Zij lacht er om, en laat niet ddnen traan:
Met reden; niet te schreien, met geen reden!
Hij luisterde naar tranen, noch gebeden,
In 't slachten der onschuldige op 't altaar.
Dies Abraham. Hij neemt Gods aanspraak waar.
Nu denk dit na. De vader, 's yolks behoeder,
Vernielt zijn kind; met recht. Waarom? De moeder
Had deel noch recht aan 't kind: 't behoorde hem.
De moeder was haar vreemd, en had geen stem
In dit gerecht. De vader is 's lands rechter;
Bestraf hem niet. Dit is de vrome vechter,
Die 't yolk beschut, zijn eigen hof vernielt,
Zijn eigen oor en erfgename ontzielt;
Is dat niet blij zijn dochter uitbesteden?
Ter bruiloft gaan? Was ooit een onbesneden
Dus onbesneen van zeden en van aard?
Wat is er, dat een mensch niet wedervaart !
Men stierde mij van kant door looze treken.
Och! liet men mij ten minste haar eens spreken,
Voor 't allerjongst; zoo hadde ik nog mijn hart
Eens uitgeklaagd ; nu kropt het deze smart,
Dit wee, en zal 't inkroppen al zijn dagen.
Maar 't is te spa! Helaas ! hier baat geen klagen.
De dood bekruipt mijn leden, dat ik 't voel.
Mijn hart bezwijkt.

1848. Dat ik hem aan mag rannen: rannen (gelijk meer is opgemerkt, 't zelfde als r u n n e n) geeft hier, nog beter dan rand en doen zou,
't denkbeeld aan van : „met geweld op iemand inloopen." — 1859. Met reden:
niet te schreien, met geen reden: versta : „hier behoort niet geschreid
te worden, er is geen reden toe." Filopaie zegt tweemaal hetzelIde.
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Hofpriester.

1885

Nu zet ze in dezen stoel.
Het hart wordt flauw. Laat rozewater brengen,
Het aangezicht met eenen tak besprengen.
Staatjoffers ! helpt; gij ziet hoe zij verflauwt.
Ontrijgt ze, ontrijgt ze om 't hart, ter dood benauwd.
Hofmeester.
Het moeders hart, helaas ! kan nimmer liegen.
Wat middel, om den rouw in slaap te wiegen ?
Wat boete is hier voor onherhaalbre schd ?
Hofpriester.

1890

1895

Dat onheil sleept een staart van jaren na;
De reden en de tijd moet dit genezen.
1k zal ze, indien het hart bekomt, belezen
En smeeken en involgen, zacht en zoet,
Ten leste door troostmiddelen 't gemoed
Ophelpen, door beloften 't hart verlichten.

19C0

Gij zult haar heer en 't hof en elk verplichten.
Het schijnt, dat zij verkwikt zich weder rept,
Het aangezicht weer lucht en adem schept.
Besprengt ze weer met verschen dauw van rozen.
Men ziet ze allengs opluiken, weder blozen.

Hofmeester.

Hofpriester.
Schep moed, Mevrouw ! en zoek uw troost aan God.
Filopaie.
Mij docht, ik zag mijn dochter, die voor 't slot
1886. 0 n tr ij g t ze: Vondel stelt zich, gelijk men ziet, de vrouwen uit
de dagen der Richteren voor, zoo goed gekeurslijfd als die uit zijn eigen
tijd. Hij was nog op 't punt van 't kostuum niet veel gevorderd, sedert hij
de joffers van voor den zondvloed met porte fr az en en een rood fl uweelen k e u r s tooide. Intusschen vergete men niet, dat men op het tooneel zich toen, en zelfs 140 jaar later, nog altijd kleedde naar de mode van
den tijd, waarin men leefde, en geenszins naar die van den tijd, waarin het
stuk speelde. Vondel — en dit strekt niet weinig tot zijne rechtvaardiging — dacht hier dus aan de vrouw van Jeptha, minder zooals zij werkelijk geweest is, dan wel zooals zij op het tooneel werd voorgesteld. —
1897. Z ij verkwikt: verkwikken (van k w ik, „vlug") wordt gewoonlijk active genomen, voor „vervroolijken, verlevendigen, frissche kracht
schenken." Hier echter staat het in 't onz. voor „weder opluiken, de levensgeesten herkrijgen." — 1898. Versta : het aangezicht geeft te kennen, dat
zij weder adem schept. — 1899. Met verschen dauw van rozen: met
rozewater.
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JEPTHA.
Haar moeder zocht, met tranen overgoten;
Maar och 1 de deur bleef tusschen bei gesloten.
Op dat gezicht verdween ze uit mijn gezicht.
De zoete droom heeft mijn gemoed verlicht.
Hofpriester.

1910

Geloofd zij God, die, in gezicht en droomen,
Zijn Heiligen is dikwijls voorgekomen,
Ook Jozef, toen hij in den kerker lag,
Eene uitkomst gaf, schoon hij geene uitkomst zag.
De Godheid, in 't beoogen van elks zegen,
Houdt onbekende en wonderlijke wegen.
Getroost u met uw toebescheiden lot.
Filopaie.

1915

Gebeurde mij, mijn dochters overschot
Nog eens te zien, het zou nog troostbaar schijnen.
Hofpriester.

1920

1925

Staatjoffers I ras, schuift op de lijkgordijnen.
Mevrouw ! God geev', dat gij den rouw verzet.
Daar ziet ge nog den rei in 't staatsiebed,
In rouw rondom de doodbus neergezeten,
De maagden rood en jammerlijk bekreten,
En treurig om het offren van de maagd,
Die God door haar gehoorzaamheid behaagt.
Filopaie.
Wat zien we ? Och ! geef de doodbus. Laat kussen,
Omhelzen, en den rouw ons met tranen blusschen,
Verzadigen met zuchten, nimmer ma.
Hofmeester.
Gij, maagden ! reikt Mevrouw de doodbus toe,
Zoo zal de druk het hart niet overstulpen.
Een treurig hart is met geklag behulpen.

1930

Filopaie.
Och ! Ifis, och ! ik scheidde fins :
Gij trokt ten berge met uw reien,
En komt me thuis in deze bus!
Gij scheidde, om eens voor al te scheien.

1919. D e doodbus: Vondel stelt hier alzoo, dat het lijk van Ifis verbrand, en de asch in een I ij k b u s beivaard was : een gewoonte echter,
Welke bij de Grieken, maar niet bij de Hebreeuwen in zwang was.
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Godvruchte lentebloem ! gij zijt
Ontijdig, als een damp, verdwenen,
In 't vroolijkste van uwen tijd.
Uw morgenzon heeft uitgeschenen.
Een wolk benijde uw schoonen glans.
Is dit een eenig kind besteden !
Is dit den blijden bruiloftsdans
Aanheffen, u in purper kleeden,
En kronen op den vorstentroon,
In eenen drang van alle menschen !
Kon uwe heerlijkheid, zoo schoon,
Zoo gansch verwelken en verslensen !
Verwachtte ik dus uit uwen schoot
Kindskinders en nakomelingen !
Mijn hoop en toeverlaat is dood.
0 wereld, vol veranderingen !
Wat is het aardsch betrouwen broos !
Nu treur ik, droef en kinderloos.
Hofmeester.
Ontlast Mevrouw. Ontvang de doodbus weder.
Filopaie.

1955

Staatjoffers ! helpt me, en zet me in 't rouwbed neder,
Dat ik to nacht met haar mijn hart uitklaag',
Mij zelve trooste ; indien het God behaag'
Mijn kleen geduld door zulk een bitter lijden
Te proeven.
Hofpriester.

1960

1965

Eer en zege volgt na 't strijden.
Op 't zelve spoor zijn d'ouden voorgegaan.
Zij wijzen u naar God, langs deze baan.
Leer uw verlies geduldig overzetten.
De Hemel kon dien slag des doods beletten,
Indien het Hem beliefde ; maar Hij woil,
Dat ieder zich aan Jeptha spieglen zou,
En wachten van dit reukeloos beloven,
Daar Abrams last, gesterkt in 't hof der hoven,
Noch Mozes' wet, gehoord van mond tot mond,
Nooit den Hebreeuw, noch 't stamhuis aan verbond.
Uw bedgenoot, van naberouw bestreden,

1933. Go dvrucht e lentebloem: terugslag op hetgeen vs. 120 — 126
gezegd is. — 1937. Ben ij d e: benijdde. — 1959. 0 verzetten: in dezen
zelfden zin zeggen wij tegenwoordig : verzette n.
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1970

1975

JEPTHA.
Zoekt raad, en is naar Silo toegereden,
Om zich met God en Amarias' mond
Te zoenen, naar den eisch van 't wetverbond.
k zie hem, na verloop van lange dagen,
Voor ieder, op den hoogen zegewagen
Der Heiligen, in 't midden der Hebre6n,
Ten toon gevoerd, gevierd, en aangebeen.
'k Hoor midlerwijl de maagdelijke reien,
Op 't plechtig feest, uw dochters lijn beschreien,
Jaar in, jaar uit, vier dagen lang met druk.
Zoo groot een troost verzachte uw ongeluk !

Ztr stbac foliose
VAN WIJLEN DEN KUNSTRIJKEN

GOVERT

FLINCK,XXVI

Schilder.
Ier liet Flinck het sterflijk deel,

H Wiens onsterfelijke geest

XXVI. Op de voorzijde van den zilveren begrafenispenning, waarop dit
versje is geplaatst, is een praaltombe afgebeeld, aan de hoeken door ineengedoken, biddende geesten ondersteund. De overledene ligt, in een kleed
en het gedekte hoofd door een rol ondersteund, als in een zachten slaap
te rusten. Op de zerk leest men, op een schild, in gekruld 'loofwerk omvat,
het navolgende grafschrift:
Geboren te Kleef, in den Jaere 1615
den 25en van Loumaent.
Gestorven t'Amsterdam 166o
den Z en van Sprokelmaent.
Boven het graf zweeft een wolk, waaruit schitterende stralen nederschieten. Twee Engelen, met de rechterhand hemelwaart wijzende, stijgen blijmoedig omhoog; terwijl een luchtige wimpel, die hun over de schouders
zwiert, dezen troostenden regel te lezen geeft:
Siet de Doot is een Inganck ten Leven.

Op de keerzijde staat de dood, met uitgespreide armen. Tusschen de ontvleesde knokkels houdt hij in elke hand een lijktoorts, en een der slippen
van het opgeslagen lijkkleed, van achter hetwelk twee kruiselings geplaatste
zeisen te voorschijn komen. Het kleed is op den grond in ongeschikte plooien
neergeplooid, en onder die kronkels zweeft tusschen vleermuisvlerken een
schildje, dat tot opschrift voert:
Memento Mori.

Op het uitgespannen vlak van het lijkkleed zelf leest men het gedichtje
van Vondel.
1974. Aangeb een: voor zooverre mij bekend is, aanba den de
Hebreeuwen geen Hei i i gen en zou dit ook niet weinig in strijd geweest
zijn met het Eerste Gebod.

TER GEDACHTENISSE VAN WI JLEN G. FLINCK. 183
Tuigt, met zijn gekroond penseel,
Hoe Natuur den schilder vreest,
Die zijn doeken 't leven gaf.
Kunst braveert den dood en 't graf.

5

Op 6o$3tri _rind.
Us leefde Apelles Flinck, te vroeg de stad ontrukt,
Toen hij, behandvest van hare edele overheden,
Het heerlijk raadhuis met historian zou kleeden,
Gelijk ze Tacitus vanouds heeft uitgedrukt,
Die Rome strijken leert voor 't recht der Batavieren.
Bekranst dien schilderheld met eeuwige laurieren!

D

5

Op b'af6tegbingt
VAN

GOVERT FLINCK.
H ler ziet men Flinck, gelijk hij leeft,
Die 't leven aan zijn doeken geeft.

4. Hoe Natuur den schilder vreest: d. i. „hoe de Natuur, het gemeene lot der menschen, zwichten moet voor den schilder." — Op Govert
Flinck. 2. B ehandv es t: d. i.: „bij besluit gemachtigd." — De acht groote
stukken, welke Flinck te schilderen had voor de acht hoeken der gaanderijen, zouden voorgesteld hebben de oorlogen tusschen de Batavieren onder
Claudius Civilis en de Romeinen, en de vier kleinere, die in de bogen moesten komen, de helden David, Samson, M. Curtius en Horatius Cocles. Elk
dezer stukken was besteld voor de som van f woo.
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it ¢r 6ruiroffe
VAN DEN HEERE

CORNELIS BACKER ,XXVII

Raad en Schepen,
EN ME JOFFER

KATHARINA RAYE.
VIVITE FELICES.

I. Bruiloftsgalm.
Ie nooit proefde wat een vrouwe
En haar vriendschap waardig is,
Nooit den mond van zijn getrouwe
Kuste, suft in duisternis,
Van een dikken damp betogen;
Als een blinde, zonder zon;
Zonder in het licht der oogen,
d'Aangename minnebron,
Zich te spieglen, zoet te grieven.
Wat 's een Leven zonder licht ?
Wat 's gedeeldheid van gelieven?
Wat kwetst zoeter dan de schicht
Van de suikerzoete minne,
's Werelds groote koninginne?

W
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I. Wedergalm.
T5

Backer zoude u dit ontvouwen,
Die, versteken van dien schat,

XXVII. Op 2 Maart begaf zich Cornelis Backer, oud-Schepen en Raad
der Stad Amsterdam, in 't huwelijk met Katharina Raye of Reye. Men
hechte — 't zij hier in 't voorbijgaan gezegd — tot waardeering van 's bruigoms leeftijd, niet te veel aan die benaming van „oud-Schepen." Backer
was daarom nog geen versleten grijsaard; want hij had de waardigheid
van Schepen eerst in den jare 1658 verkregen, en was in het volgende
jaar niet weder tot die waardigheid verkozen. Hij bleef sedert buiten alle
waardigheden.
Vivite Felices: leeft gelukkig. — 9. Zoet te grieven: grieven is
een woord, dat, daar het op li even rijmt, vrij wat misbruikt wordt. Hier
zou wonden nog draaglijk wezen, omdat een wond niet bepaald het denkbeeld eener onaangename gewaarwording met zich voert, gelijk met g r i ev e n het geval is. Zie Vondels gedicht op de marmeren Pallas, vs. 44.

TER BRUILOFTE VAN C. BACKER EN K. RAYE. 185

20

25

Weet van trouwen en onttrouwen,
Droef alleen en eenzaam zat,
Vol zwaarmoedige gedachten.
Och, wat mist zijn hart al troost,
Wat al vriendelijke nachten,
Daar het niet dan zuchtjes loost I
Hij, opschietende uit zijn droomen,
Grijpt de schaduw van zijn gft,
Of ze hem te hulp woa komen,
Uit meedoogen en genft ;
Maar zij glipt hem door zijne armen ;
Zij gaat glippen ; hij blijft kermen.
2. Bruiloftsgalm.
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Venus kwam hier op van verre
Hem uit gunst verbeelden, dat
Hij nog eene flonkerstarre
Aan haar derden hemel had.
Zij vermaant hem op te waken,
Niet te smilten van verdriet,
Liever in haar vier te blaken;
En hij hoort een vroolijk lied
Troostlijk spellen in zijn droomen,
Dat hij haast ontmoeten zou
Een, die hem wil willekomen,
Als voorheen zijne eerste trouw,
VOOr het breken van die keten.
Lief, na leed, helpt leed vergeten.
2. Wedergalm.
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Op een voorspel, zoo gezegend,
Wordt hij van 't gewenschte goed,
Hem beschoren, heusch bejegend,
En gevoelt een nieuwen gloed
't Hart ontvonken van die schoone,
Liefelijker dan de May,
Aller maagden bloeme en krone.
Raad, wie was 't? De schoone Ray,
Schoon van aangeboren zeden,
En vernuft, en wat een maagd,

17. On t t r o u w en: dat zou eigenlijk beteekenen : „een trouw ontbinden,"
maar het staat hier voor : „zijn echt door den dood zijner vrouw zien verbreken." — 3o. Verbeelden: aantoonen, voorstellen. — 39. Will e k om e n : niet alleen w elko men, waarvoor wij het meer hebben zien gebruiken, maar : „ter w ill e zijn."
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In haar levens lent' getreden,
Als een geur en bloesem draagt,
Die eene eedle vrucht beloven,
D' eer en 't puik van Amstels hoven.

3. Bruiloftsgalm.
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Mocht ik hier een toon op zetten,
Hoe de held ten reie ging,
Toen hij, onder Venus' wetten,
Hoop van zijne Ray ontving,
'k Zou mijn bruiloftsmaat versieren
Met de zeden van de bruid,
En haar vonken en haar zwieren.
'k Zou twee snaren van mijn suit
Op een toon van liefde trekken,
En men zou ze mond aan mond
Zien, als tortels, trekkebekken,
Uit een ongeveinsden grond.
Jammer waar 't, dien gloed to blusschen.
Al de wereld hangt aan 't kussen.

3. Wedergalm.
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Kust dan, dat wij 't hooren klappen,
0 gelieven, eens van aard !
Laat de liefde nooit verslappen ;
Kussen is een weerkus waard.
Luikt dus op, gelijk de lente,
Na het dooien van het ijs.
Wakker, zet u zelfs op rente !
't Is een deun naar d'oude wijs,
Op het oudste feest gezongen,
Uit een simple onnoozelheid.
Van natuur hiertoe gedrongen,
Daar ze, zonder onderscheid,
Zoenen, wederzoentjes prachen ;
Ziet eens, hoe de speelnoots lachen !

58. Ten reie: wederom dezelfde woordspeling. — 77. Wakker: zoo
staat er in de oude uitgaaf. 't Is nochtans meet dan waarschijnlijk, dat er
in 't H.-S. Backer stond.
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b y Oti jactrstipbe
VAN MEVROUWE

ANNA VAN HOORN,xxvin
GEMALINNE VAN DEN WELEDELEN HEERE

CORNELIS VAN VLOOSWYCK,
Heere van Vlooswijk, Diemerbroek &c., Burgemeester en
Raad van Amsterdam.
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d' 0 Orlogspoort stond juist op 't sluiten
Aan den oever van het Scheld;
Alle velden trokken buiten,
Daar de koude ontdooit en smelt,
't Groene kleed aan, langs het water
Van den klaren Amstelvliet,
En de leeuwrik met geschater
Uit de wei ten hemel schiet,
Daar de Ram kwam met zijn horen
't Hek oprammen van de lent' ;
Toen de schoonheid wierd geboren,
Anna, waardig toegekend
Namaals, om de schoone vonken
Van natuur haar toebetrouwd,
Boven anderen te pronken
Met den appel, rood van goud;
Toen held Vlooswijck sloeg aan 't minnen,
Zij alleen zijn hart bezat,
Hij, om hare gunst te winnen,
Al de jofferschap vergat,
En zich oefende in zijn wapen,
Aan den Maaskant, en den Rijn,
Zonder ooit gerust te slapen,
Of haar wijze en eerbre schijn
Kwam zich in den droom vertogen,

XXVIII. Blijkens eene aanteekening aldaar dagteekent dit gedicht van
5 Maart 166o. Anna van Hoorn overleed in December 1669 en werd den
29sten van die maand in de Nieuwe Kerk begraven.
9, 1o. Het is eerst op 21 Maart, dat, gelijk bekend is, de zon in het hemelteeken van den Ram treedt. Maar Vondel stelt dan ook in deze twee schilderachtige regels den Ram niet voor, als reeds de poort der lente openende,
maar alleen als zich aan die poort vertoonende, om haar open te rammen.
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Daar ze, als levend, voor hem stond,
Met den diamant in d'oogen,
En dien lieven rozemond,
Met haar levendige zwieren;
Daar hij met den Rijngraaf lag,
30
Onder Frederiks banieren,
En, in 't rijzen van den dag,
Hoopte op een gewenschten zegen,
Die hem na ten deele viel,
Toen hij zijnen Ridders degen
35
Neerlei voor zijn halve ziel,
Aan het outer van haar voeten;
Zij genadig haren held
Endlijk kwam met weérmin groeten,
40Die zijn slavernij vergeldt.
Nu, na twee paar dertien jaren
Van haar leven, looft ze blij
Met hare eedle kele en snaren
God, die haren beer aan 't Y
Zegent, onder 't wijs regeeren.
45
Twee paar lieve kinders geeft,
Die om strijd hunne ouders eeren,
Daar der oudren hart in leeft.
Anne, ontvang dit jaargetijde,
Dat mijn zoete zanggodin
50
Uw geboorte eerbiedig wijdde.
Leef zoo jaren uit en in!

J. V. Tonbtf
TEGENS

DE VALSCHE DRUKMUNT,
GANGBAAR OP ZIJNEN NAAM.

K kon Jakob Lescaille niet weigeren eenige van mijne dichten
bij te zetten, om onder dit werk te zaaien. De gewinzucht sommiger boekverkooperen, meenende uit mijnen naam winst te
trekken, ontzien niet op een bijzonder blad, of in boeken, in Hol-

I

3o. Met den Rijngraaf: uit dezen en den volgenden regel blijkt, dat
Vlooswijck indertijd mede ten oorlog was getrokken, en misschien wel mede
voor Maastricht en Rijnberk gelegen had. — 34. Na: naderhand. — 41. N a
twee paar der t i e n jar en: zij was dus twee en vijftig jaren oud.
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land en elders, op mijnen naam te drukken dichten, bij anderen
gedicht, en inzonderheid in Zuid-Holland, daar men op den titel
van Vondels poezije, drukt en herdrukt en vermeert vele dichten,
daar ik zoo weinig kennis en schuld aan hebbe, als het kind, dat
nog te baren staat... verguldt dit nog glimpelijk met eene
voorrede, dat het mijn eigen werk is, maar mij te zijner tied sta
te bezorgen, dat het in een beter orde gesteld werde. Tegens
deze ongeschiktheid, en moedwillige boosheid, schieten mij geene
wapens dan mijn geduld over. De lezers, wien het lust een
anders dicht op mijnen naam te lezen, mogen zich ondertusschen
hiermede ketelen, mij staat het te gedoogen. t'Amsterdam 1660,
den 28 in Grasmaand.

Zer Otsraftnisee
VAN DEN HOOGGELEERDEN HEERE

PETER SCHRI JVER.XXIX
HOC VIRTUTIS OPUS.

U rust de blindgeleefde Schrijver,
Wiens onuitbluschbre letterijver
Ons naliet maatloos schrift en dicht,
Daar 's mans vernuft en geest uit licht.
Nu rust de vader, die de Muizen,
De zanggodinnen, aan 't verhuizen
Uit Grieken, in verlaten schijn,
Ontving te Leiden aan den Rijn,
En welkomde op zijne eigen kosten.
Dat schrijf met goud vrij op de posten
Van zijne poorte. Wat nog meer ?
Nu rust de ronde, oprechte heer,

N
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XXIX. Peter Schrijver of Petrus Scriverius, de Latijnsche historieschrijver
en dichter en vriend van Vondel, overleed op vier-en-tachtigjarigen ouderdom den 3o April 166o te Oudewater.
R. 4. In dit jaar verscheen buiten voorkennis van den dichter een veel
vermeerderde herdruk van de bundels, in 1647 te Schiedam (lees: Rotterdam) uitgegeven. — Ter begrafenisse, enz. Hoc vir tutis opus: d. i.: „dit
is het werk der deugd." Zie Aen. X, 469. -- 3. Maatloos schrift: proza.
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TER BEGRAFENISSE VAN P. SCE-MINER.
Die Hoogerbeetsen, Barnevelden,
En Grooten, Hollands grootste helden,
Toen al de wereld hen verliet,
Vervloekte en met de voeten stiet,
In hunnen kerker dorst bezoeken,
En spreken, onder schijn van boeken,
Waarin zij lazen, versch gedrukt,
Wat valsche rechters, helsch verrukt
Van goud en staatzucht, daaglijks brouwden,
Om 't leeuwshof bij den toom te houden,
In eene ondraagbre slavernij.
Wat postschrift past hier nu nog bij?
Hier leefde, die, in scherpe tijden,
Held Hoogerbeets in plaat durf snijden,
En kraaien op zijn boet en ban;
Waar blijft de kroon van zulk een man?
Dat kionk bij heeren en gezanten.
Nu snij 's helds lof met diamanten
Op kristallijn, waaruit elk frisch
Het hart, tot zijn gedachtenis,
Nog rustig, hem ten prijs, mag laven,
Die 's-Gravenhage met zijn Graven
Vereerde, en toonde, wie zoo vroeg
Den nacht des Heidendoms verjoeg.
Zoo werde 't lijk des mans gezonken,
De zerk mag met dit wapen pronken.

13-24. Voor die geen vreemdeling is in de geschiedenis des Vaderlands
zullen deze regels geen verklaring behoeven, voor minkundigen diene, dat
de correspondentie op de volgende vernuftige wijze plaats had. Toen de
hier genoemde staatslieden gevangen zaten, had Schrijver eene nieuwe
uitgave der werken van Janus Secundus onderhanden. Hij lichtte hier en
daar eenige regels uit den tekst en stelde er met doorloopende versmaat
en stijl andere voor in de plaats, onder bedekte bewoordingen datgene
behelzende, wat hij den gevangenen wilde mededeelen. De aldus ingerichte
bladen werden iets lager ingenaaid, om ze minder in 't oog te doen vallen.
't L eeuwshof: een naam, dien Vondel, gelijk elders dien van
-2.
„Leeuwendaal," aan Nederland geeft. — 25, 26. Uit deze regels zou men
bijna opmaken, dat de plaat, waaronder het achterhaalde bijschrift stond,
door Schrijver vervaardigd was. 't Is echter waarschijnlijk, dat zulks alleen
onder zijn bestel en toezicht geschiedde. — 34-36. Deze regels doelen op
Schrijvers Beschrijving der Graven van Holland en op de Kronieken, door
hem uitgegeven. — 37. 't Lijk des mans gezonken: zinken wordt
hier actief gebezigd, als meermalen.
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Op b'ettiedbinge
VAN KONINKLIJKE MAJESTEIT

KAREL STUART DEN TWEEDEN,
Koning van Groot-Britannia, Frankrijk en Ierland.
VOOR ZIJN VORSTELIJKE GENADE PRINS MAURITS, DOOR OVENS GESCHILDERD.
MULTUM ILLE & TERRIS JACTATUS, & ALTO.

It 's Karel, zonder helm voor Maurits afgemaald.
Waarom, naardien de held het harnas aan dorst schieten ?
Hij staat reisvaardig, om te Londen ingehaald,
Naar zijn gebeen bij God, nu zonder bloedvergieten,
Na lange ballingschap, het wettig erf te kleen,
5
En 't lijk des Vaders, al te godloos en verwaten,
Op 't moordschavot van 't hof, gevloekt, gedoemd, getreen,
Het graf te wijden, met den rouw der onderzaten,
Door Gods gehengenis te jammerlijk verrukt
10 Tot zulk een vadermoord, waarom zij zich beklagen,
Gena verzoeken bij den Hoogsten, en bedrukt
Den zoon genaken, of hij 's Hemels roede en plagen
Zich woii gewaardigen, door zijn barmhartigheid,
Te keeren van den hals der uitgeputte rijken.

D

M ultum ill a& terris, c a e t.: hij werd menigwerf ter zee en te land
heen en weer geslingerd. — 4, 5. Dit is letterlijk naar de woorden van
's konings eigen Declaratie, gedagteekend uit Breda van den 4 April des
jaars 166o en aldus luidende: „gelijk wij de hoop niet kunnen opgeven
van nog te goeder tijd de bezitting van dat Recht, hetwelk God en de
Natuur ons verleend hebben, te zullen verkrijgen, en ook God Almachtig
dagelijks bidden, dat Hij, uit ontferming over Ons en Onze onderzaten, na
zoo lang uitgestane ellende en lijden, Ons Believe te doen wederkeeren en
te herstellen in het geruste en vreedzame bezit van deze Onze gerechtig.
heid met zoo weinig bloeds en schade aan ons Volk als mogelijk is." Zie
De Gedenkwaardige Historie van Karel den II, versierd met de Hollandsche
Lauwerkrans, gevlochten van de voornaamste Hollandsche Paten, Amst.,

Michiel de Groot, 1660, bl. 149. — 5. Te klee n: te bekleen. — 6. D e s
V a d ers: men veroordeele hier niet te lichtvaardig het gebruik van 't lidw.
d es voor 't bez. voornw. z ij n s. De Vader staat hier niet bloot voor
Karels Vader, maar voor de algemeene Vader, als o. a. blijken kan
uit het in vs. io voorkomende vadermoor d. En ook al wilde men het niet
in die beteekenis aannemen, dan nog is des Vaders niet of te keuren;
immers later, in vs. 12, wordt gesproken van den zoo n, en zoodra bloedverwanten achtervolgens in eenen zin worden genoemd, wordt in den regel
het lidwoord en niet het voornw. gebezigd.
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Zoo zeegne d'Eeuwige de jonge Majesteit,
Wiens goedheid hen verbidt, na zoovele ongelijken,
En duizend dooden, met geduld in nood bezuurd;
Dat is een kroon, die goud en diamant verduurt.

(r) p pug
VAN

KAREL STUART DEN TWEEDEN,xxx
Koning van Groot-Britannia, Frankrijk en Ierland.
IN MELIUS REFERET.
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E nachtegaal heft schooner aan te zingen,

Nu Stuart rijst veel schooner uit den nacht
Van misverstand ; en allerhande dingen
Zijn verve geeft, met grooter glans en kracht.
Hij voert, als 't licht, den dag aan met vier paarden,
En stralen van vier kronen om zijn hoofd,
Die van den glans der oudren niet veraarden,
Een glans, die 't licht der koningen verdooft;
Een glans, Wien d'eeuw des grooten Alexanders
Mag heugen, en ontluistert stam bij stam,

XXX. De Wethouderschap van Amsterdam, alwaar zich de Koning in
1658 een tijdlang heimelijk had opgehouden, vond ook geraden, hem, door
eon plechtige Bezending, geluk te doen wenschen. Zij werd bekleed door
de Burgemeesteren Vlooswijck en Huydecoper, en door de Pensionarissen
van Beuningen en Pieter de Groot, alien, gelijk men weet, beschermers of
zelfs vrienden van onzen dichter. Op den 28sten werd hun gehoor verleend,
bij welke gelegenheid de Groot, die het woord voerde, verzocht, dat de
Koning de stad met zijn tegenwoordigheid zou vereeren, om getuige te zijn
van de achting, welke men hem aldaar toedroeg. Hij wees dit verzoek beleefd van de hand, verklarende tevens, de vriendschap, welke de Stad hem
bewees, eeuwig te zullen indachtig zijn. Zulke betuigingen deed hij ook
met opzicht tot onzen Staat in 't gemeen; doch dankbaarheid voor genoten
weidaden of ontvangen diensten was zijn zwak niet: spoedig vergat hij de
gedane beloften, en de voorspellingen, aan onzen dichter ingegeven door
zijn haut tegen de Puriteinen en zijn gehechtheid aan de afstammelingen
der Katholieke Maria Stuart, werden niet vervuld.
In melius referet: zie Aen. I, 285. — 6. Vier kronen: die van
Engeland, Schotland en Ierland, benevens die van Frankrijk, waarvan de
koningen van Engeland, sedert Hendrik V, zich mede koning noemden, ook
toen hun daarvan niet veel meer dan de bloote titel overbleef. — 9. D'eeuw
d es gr o o t en Alexander s: de Stuarts rekenden hun stam van den tijd
van Alexander den Grooten.
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Die, brommende op den schild van jonger standers,
Zijn oorsprong uit het bloed der Gotten nam.
Wat zegge ik ? Liet dees' zon in 't onderdalen,
Toen zij het paard des avonds dreef te wed,
15
In 't water niet veel luisters van haar stralen,
Terwijl ze sliep in Thetis' schoot en bed?
Neen zeker, toen zij flauw scheen en bezweken
Op onze kim, lei zij haar licht niet af;
Zij daalde, om eens veel sterker aan te breken,
Al schreide Arkaadje, alsof ze zonk in 't graf.
20
Nu vlien verbaasde en ijdele geruchten,
Harpij en Sfinx, gebroedsels van den nacht;
De zeepest, zee- en landgedrochten vluchten;
Het oproer van de hel verloopt zijn wacht.
Wie jaagt ze dus, van schrik en angst bezeten?
25
Wat vreezen ze, dewij1 haar niemand jaagt?
Geen vluchteling ontvlucht het boos geweten,
Den gier, den worm, die 't hart verpikt en knaagt.
Voor 's konings komste en wagen zweeft Genade,
30Rechtvaardigheid en Liefde, en Burgerpeis,
Vier engelen, in zuiveren gewade,
Zoo lang verwacht in 't Engelsche paleis.
Hoe riekt de lucht van lelien en rozen,
De bloemen van 't geheiligde geslacht,
Ten rijkstroon van den Hemel uitgekozen,
35
Gezalfd, gekroond, gehandhaafd in zijn kracht!
Het Parlement komt eerst den koning eeren,
't Gekroonde hoofd, waarvan hunne eer begint.
Britanje, als 't plag, begint te triomfeeren.
40d'Eenhoren bruist door 't zeegroen heen voor wind.
I 2. Uit het bloed der Gotten: door de verbintenis van Schotsche
Koningen met Noorsche Prinsessen. — 17, 18. Toen z ij fl a u w scheen
en b e z w e k en op onze kim: toen Karel Stuart, als balling, in Nederland
een toevluchtsoord zocht. — 20. Al schreide Arkaadje: zinspeling op
de fabel, welke ook in de Leeuwendalers verhaald wordt, als zouden de
Arkadiers een bitter geschrei hebben aangeheven, toen zij de zon voor 't
eerst zagen ondergaan en zich verbeeldden, dat die niet terug zou komen.
Ark aadje staat hier natuurlijk voor „Engeland." — 30. B u r gerpeis voor
„vrede tusschen medeburgeren ;" een zeer gewettigde tegenstelling van
burger o o r 1 o g. — 31, 32. Wederom een woordspeling; doch die zich
hier ongezocht voordeed. Terwijl elders Vondel den Hemel niet zelden „het
En g elsche paleis" noemt, laat hij hier op dichterlijke wijze de Engel en
uit den Hemel naar het aardsche Engelsche paleis heenzweven. —
33, 34. Toespeling op de lelien en rozen in de wapenkwartieren der
Stuarts, en tevens bloemen, ten gevolge harer schriftuurlijke beteekenis,
geheiligd aan de martelaars en geloofshelden, tot welke Vondel beiden Maria
en Karel Stuart rekende.
13
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Nu groeien Y en Theems, dees' stad en Londen;
Gods zegen, als een horen, rijk van vrucht,
Stort in den schoot der steen, door trouw verbonden;
Verbond, waarvoor de vloek der welvaart vlucht.
De bloedband van Oranje en Groot-Britanje
Geeft hope, dat der bondgenooten band
Bevestigd, elk van beide, op zijn kampanje,
Braveeren zal, wat zich hiertegens kant.
Het Baltisch meer komt blij de Theems begroeten,
Zijn naaste bloed, nu Londen, 's konings hof;
En gansch Europe, aan 't outer van zijn voeten,
Hem wierooken met geur van zege en lof.
Wat vreest de stoel des konings, Kopenhagen,
De keten, om den hals der doodsche Sont,
Nu Batavier en Brit de Beltstrand vagen,
En spreken met kortouwen uit den mond?
De Weissel, op dees' faam, komt nederbruisen
In Dantzigs schoot met kanen, zonder tal.
De paardshoef, die den oogst vertrad in Pruisen,
Verlaat de steen en stroomen overal.
Byzanse, dat de rijksgrens van Europe
En Make en Krete, eer trotsch op honderd steen,
Den dood zwoer, zit versteken van zijn hope,
Nu Groot-Britanje al 't aardrijk dunkt te kleen.
De tulband vreest het rijk, dat eer zijn paarden
Dorst drenken langs den Nijl en 't Roode meer,
Den opgang gaf aan Konstantijns standaarden,
En 't heilig graf beschermde tot Gods eer.
Zoo Karel eens de kruisstandaarden plantte,
Daar God en mensch zijn lesten voetstap zet,
Of voor Karthage een slag sloeg van Lepante,

49. Het Balti s c h me e r: voor : „de koning van Denemarken." —
50. Z ij n naaste blo e d: Karels grootmoeder, de vrouw van Jacobus I,
was Anna van Denemarken. — 53. D e stoel de s k onings: de residentie. — 55. D e B el ts tr an d: „strand" wordt hier vr. genomen. — 58. K an en:
Vondel bezigt hier met opzet ka an voor „schuit," omdat hij spreekt van
Pruisische vaartuigen en daarom den naam kiest, dien zij ten hunnent
dragen. — 61. B y z ans e : Konstantinopel of, in 't algemeen, de Turken. —
65, 66. Hier wordt gedoeld op den tocht van Richard Leeuwenhart naar
Egypte enPalestina. — 7o.Daar God en mensch zijn lesten voetstap
z e t : aan den uithoek van Afrika, waar Hercules (de hier bedoelde God),
als aan 't einde der wereld, zijn kolommen heet geplant te hebben.
—71.
E en sla g. . . . v an L e p ante : de beroemde zeeslag, in 1571 geleverd,
en waarbij Don Jan van Oostenrijk de Turken versloeg. Vondel, bij elke
gelegenheid op hetzelfde aanbeeld slaande, zocht hier den jongen Koning
tot een kruistocht tegen de Barbarijsche roofstaten op te wekken, een
aansporing, wel besteed aan den lichtzinnigen leerling van Hobbes.
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Ik volgde op zee zijn grootvaárs zeetrompet.
Dan schiep ik lust hem in zijn ballingschappen,
Op Maro's draf, te volgen, en een werk
Te teekenen, op 't voorbeeld van zijn stappen,
Dat d'eeuwen en den afgrond valt te sterk.
Gij zoudt hem zien in 't harrenas verlaten,
Met karabijns, voor 't recht van d'oudste kroon,
Vier geven op meineedige soldaten,
En bliksemen door levenden en doOn.
Gij zoudt hem zien, begrimd van 's doods grimassen,
Na d'overdrift der wolken, droef en naar,
Verrijzen uit zijns vaders heilige asschen,
Geofferd in den gloed op 't hofaltaar.
Gij zoudt hem zien uit eenen boom herboren,
Op 's vaders troon, al 't rijk voorzien van graan;
En 't hongrig yolk, gespljsd met welig koren,
Uit zijnen schoot, den hollen buik verzaän.
Na 't missen van zijn krone en vaders leven,
En wat zijn recht ontweldigd werd zoo straf,
Behield de held, dat hij 't hun kan vergeven,
Om God, die al Zijn smaad aan 't kruis vergaf.
Zoo schijnt de May van vreugd te kwinkeleeren,
Nu Vlooswikk, Graef, Oudshoren, Maerseveen

De Majesteit des grooten konings eeren,
Die met zijn glans het vrije land bescheen.

72. Zijn g r o o t v a a r s z e e t r ompet: Vondel bedoelt hier den Zegezang,
door Karels grootvader, Jacobus I, ter eere der overwinning bij Lepante
vervaardigd en door Bartas in 't Fransch overgebracht. De Fransche vertaler getuigt daaromtrent in zijn voorwoord: i'auoi fait v en u a m e s
plus sainctes Muses, de ne metre iamais la main a traduction
quelconque. Mais que ne pourroit sur moy, ie ne dis pas la
grandeur, ains l'admirable esprit du Roy d'Escosse? La
graue douceur, la belle et artisicieuse liaison, ses viues et
parlantes descriptions de sa Lepanthe, m'ont tellement raui
que i'ay esté contraint de fausser mon serment.-78. d'Oudste
k r o o n : t. w. die van Schotland, de eerste, die zijn stamhuis bezeten
had. — 84. D en glo e d: hiermede worden „de blakende hartstochten van
den burgerkrijg" bedoeld. — 85. Zinspeling op den eikeboom, waarin Karel
zich verscholen had om de nasporingen van de soldaten van 't Parlement
te ontgaan. Vergelijk het gedicht van JAN Vos, op dien Boom, voorkomende
in zijn werken, bl. 206. — 87-92. Weinig beantwoordde de koning aan de
goede gedachten, welke de dichter van hem koesterde. Spijt den Engel der
Genade, die voor zijn zegekar was uitgevlogen, liet hij alien ter dood
brengen, die tot de veroordeeling zijns vaders hadden bijgedragen. 't Is
waar, hij luisterde evenmin naar den Engel der Rechtvaardigheid; want hij
vergold op schandelijke wijze de diensten van hen, die alles voor hem hadden
opgeofferd; of naar den Engel der Liefde; want zijn schatten werden besteed
ten beste, niet van 't hongerig yolk, maar van lichtmissen en lichtekooien.
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VAN

DEN THEEMS EN AMSTEL T'AMSTERDAM.
AAN DE DOORLUCHTIGSTE HOOGHEDEN
MARIA STUART

EN

WILLEM VAN ORAN JE,

Prinsen van Oranje, &c.
QILE SURGERE REGNA CON JUGIO TALI

Z

Ou men nu geene bruiloft houwen,
Nu de godheen van de zee,
Theems en Amstel, t'zamen trouwen,

XXXI. De stad Amsterdam, de eer van het bezoek des Konings niet hebbende mogen genieten, noodigde, na zijn vertrek, de Prinses-Royaal, zijn
zuster, en den jongen Prins van Oranje, haar zoon, zoo dringend, dat zij
zich, den 15 Juni, met jachten, derwaarts heen begaven. Op omtrent een
uur buiten de stad werden zij ontmoet door een Compagnie van ongeveer
honderd ruiters, uit de aanzienlijksten der Burgerij, die 't Vorstelijk gezelschap naar de stad geleidden. Een kwartieruurs buiten de poort werden de
Prins en de Prinses begroet door eenige Afgevaardigden van de Regeering.
Aan de poort stond de Stads-bezetting, uit vier vendels bestaande, tusschen
welke door zij reden, terwijl er uit de musketten en uit eenig geschut, dat
op de Blauwe brug en de naaste bolwerken lag, dapper gevuurd werd. Op
den Dam stonden eenige Burgervendels, die mede eereschoten deden op 't
naderen hunner Hoogheden. De Prinses-Royaal werd naar 't OudezijdsHeerenlogement gevoerd, de jonge Prins naar den Kloveniers-Doelen. Ten,
volgenden dage werden zij op 't Heeren-logement onthaald en bezagen vervolgens de Gasthuizen. Den i7den was hun een vorstelijke maaltijd bereid
op 't Stadhuis, voor 't welk te zes uren verschenen twintig staatsiewagens
met zoovele vertooningen, door Jan Vos — die er het monopolie van had —
uitgedacht. Men zag hier Nederland bij de wapens der zeven oudste Steden:
Koning Jacob I: Koning Karel I op het moordschavot — horresco referens
—enCromwletdbloeij(!);dnGeralMonk:deGrchtigheid, 't Geweld en Bedrog bestrijdende: Engeland, rijdende in een zeeschelp : Schotland en Ierland: Koning Karel II en de Prinses-Royaal. De
overige negen vertooningen waren: de Eendracht, de altijd onmisbare Keizer
Adolf van Nassau, de vijf Prinsen van Oranje, de Dankbaarheid en de stad
Amsterdam: een herhaling van de vertooning des vorigen jaars. „Men merkte
op," zegt Wagenaar in zijn Beschrijving van Amsterdam, „dat de Prinses
Q u ae sur ger e re gn a, c a e t.: welke rijken heeft men uit zulk een echt
te verwachten. — 2, 3. De godheen van de zee: de Theems en
Amste 1, van welke hier gesproken wordt, zijn geen z e e-, maar rivie rgoden. Intusschen neme men de uitdrukking, hier gebezigd, voor synoniem
met: „de gebieders van de zee" — in welken zin Vondel haar wil hebben
opgevat.
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Lieflijk paren, en dees' twee
t'Zamensmilten, rijk van zegen,
Die van boven nederdouwt,
Neerdaalt in een gouden regen.
Beide hoofdsteen gaan in goud
Zich te prijk voor ieder zetten,
Daar de Moeder en de Zoon,
Op den klank der zeetrompetten,
Bataviers en Britten noon,
En de prinseberkemeier
Omgaat op het staatgeluk.
Triton is de dansbeleier,
Nu zal geen tirannig juk,
Geene zeeplaag hun braveeren
Op den grooten oceaan.
Rijke vloten gaan en keeren,
Met al 's aardrijks oogst gelatin,
d'Onderzaten mild verrijken.
Theemsstad, 's konings ouden troon,
Amstelstad, de wijk der wijken,
Houden ednen trant en toon,
Zingen hand aan hand te gader,
Hoe de zeevaart bloeit en wast.

Nooit heeft bondgenootschap nader
30

Twee op ddne leest gepast.
Alle stroomgoOn en godinnen
Groeten hen op 't vroolijk feest,
Offren, om hun hart te winnen,
Al het edelst, dat elk leest;

zich afkeerig toonde van 't gezicht der derde vertooninge, waarin haar vader,
Koning Karel I, op 't moordschavot, vertoond werd." En zeker, hoezeer
onze tegenwoordige begrippen van welvoeglijkheid mogen verschillen van
die, welke men koesterde in de zeventiende eeuw, en hoezeer toen wellicht
de zenuwen der dames — zelfs der vorstinnen — sterker waren dan thans,
toch valt het moeilijk te verklaren, hoe het in het brein, ik zeg niet van
den glazenmaker Jan Vos, van den schrijver van „Aran en Titus," maar van
Burgemeesteren van Amsterdam, van Vlooswijck, Huydecoper, de Graeff,
Oudtshoorn, alien mannen van fijne beschaving, smaak en oordeel, en gewoon om aan de Hoven te verkeeren, kon opkomen, aan de Koninklijke
dochter zulk een afzichtelijk tafereel voor te stellen als de onthoofding haars
vaders!
6. Nederdouwt: nederdauwt. — 15. Triton is de dansbeleier: de
bedoeling is, gelijk zij uit de volgende regels blijkt, „de beide Zeemogendheden zijn verzoend, en de Zeegod Triton, verheugd, dat er op zijn gebied
voortaan vrede heerschen zal, viert de herstelde eensgezindheid."
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Arnus, Betis, Taag en Seine,
Belt en Weissel, Elve en Rijn,
Meer en minder, groot en kleine,
35
Niemand wil de leste zijn.
Bij 't geluk wordt gunst gewonnen.
Wat de joffers in den vliet
Ooit borduurden, vlochten, sponnen,
40Wijden zij aan 't zeegebied
Der getrouwden tot een gifte,
Rood koraal en halskarkant,
Goud en zilver; wat elk ziftte,
Parlemoerschulp onder 't zand,
Paarlen in het vier gevonden,
45
Mostapijten, onder 't schuim
Schoon gebloemd op watergronden,
Beeldewerk, van vogelpluim
Geschakeerd en waterverven,
5o
Onbeschroomd voor zon en lucht,
Vischbeenkokers, menigwerven
Omgekruld, met loof en vrucht
Overkleed, nog twee scheepskronen,
Aan den Amstelstroom en Theems
Toegewijd en voor hun tronen
55
Schoon gevlochten en uitheemsch :
Nog twee schepters en juweelen.
Tweedracht ziet dit aan met smart,
Nu zij d'eendracht niet kan deelen.
Dat 's een doodsteek in haar hart.
60
Kon ze nu het twistzaad zaaien,
Eenen appel, rood van goud,
Om den wapenoogst to maaien,
Daar Homeer zijn zang op bouwt;
Kon ze Europe en Azianen
65
Weder schenden tegens een,
Zij ontzag noch bloed noch tranen,
Achtte kermen noch gebeën,
Die, met 's afgronds geest bezeten,
33. Arnus: de A r n o, in Toskane. — Betis: de rivier in Spanje, naar
welke oudtijds de landstreek B e t i c a genoemd werd, en die, sedert de
• overheersching der Mooren, den naam draagt van Guadalquivir. — 35. Groot
en kleine: de taal vorderde hier groot en klein, of groote en
klein e. — Wellicht staat de e achter het laatste woord wel paragogisch
om de maat. — 38. D e j offers in den vliet: de riviernimfen. — 61-64. De
zin is : „kon de Tweedracht nu een twistappel werpen, evenals zij dit deed
op de bruiloft van Thetis en Peleus, welke twist, in zijn gevolgen, aanleiding gaf tot den Trojaanschen oorlog, door Homerus bezongen." — De
appel kwam, helaas ! spoedig genoeg.
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Zwanger van veel ongevals,
Gansch Europe een stalen keten
Docht te slingren om den hals;
Maar dit rooken d'Engelanders
En de Bataviers, die trouw
Nu, met onderlinge standers,
Gaan gepaard, als man en vrouw,
Om de waterstraat te vagen
Van het ongebonden schuim,
Dat ter helle uit elk kwam plagen.
Tijd is 't, dat de zeeplaag ruim',
En zich weder ga versteken
In het onverlichte hol,
Met haar grijns en valsche streken;
Hier staan liefde en eendracht vol.
Amsterdam omhelst nu Londen,
Beide aaneen door trouw verbonden.

e ribberec* 'i3ctit q(inoterbant,
ONDER ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID

WILLEM VAN ORAN JE,XXXII
Prinse van Oranje en Nassau, &c.
FORMAQUE ANTE OMNEIS PULCHER.

E Ridderschap van Troje wordt herboren,

D En oefent zich langs onzen Amstelstroom;

XXXII. Op den 18 Juni deed de jonge Prins een rit door de stad, aan
't hoofd der Eerewacht, die hem beschikt was: en de gedachte aan dezen
wandeirit werd door Vondel bewaard in een zijner treflijkste zangen.
73. d' En g e la n d e r s: deze vorm, ofschoon bij onze H.-Duitsche naburen
nog in gebruik, is bij ons sedert lang verworpen, en terecht: Eng el an d
beteekent: „land der Angelen," een Engelander zou dus zijn: „een
in boor lin g van het land der Angel en," een tautologie, tegen welke
zich het juist en logisch gevoel onzer Natie verzet. Men zal evenmin „een
Zwitserlander, een Frankrijker, een Duitschlander" zeggen; maar
wel: „een Hollander, een Oostenrijker," omdat de volksnaam niet reeds in
dien van 't land ligt opgesloten. — 80. Ruim': bier onzijdig genomen; schoon
't w.w. naar zijn beteekenis bedr. is. Doch diezelfde toekenning van beide
vormen heeft plaats met verscheidene woorden van gelijksoortige beteekenis,
als bijv. met vlieden, wijken, enz. — De Ridderschap, enz. Formaque
ante omneis pul c her: allen in schoonheid van gedaante overtreffende.
Zie Aen V, 5 7o. i. De Ridderschap: evenals in 't Fr. cavalier en
chevalier, beteekenen ons ruit e r en r i d d e r in den grond hetzelfde als
oorspronkelijk 't Lat. E q u e s. In beide talen is 't laatste woord door 't ge-
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DE RIDDERSCHAP VAN AMSTERDAM.
Daar zit zij op, en noopt het paard met sporen,
Het brieschend paard, gewend naar roede en toom
Te luisteren, en 't steken der trompette.
Prins Willem draaft alle Amstelridders voor,
Verbonden aan Graefs standerd en kornette.
Heer Waveren en Tulp bewaren 't spoor
Des Prinsen, als geoefende manhaften.
Zoo volgen zij de straten van de stad,
De singels en de schaduwrijke graften,
Langs huizen, vol gepropt van weelde en schat,
Door wolken van veel duizend burgerijen
En Bataviers, van Zuid en Noord vergaard.
Zoo plag de zon alle oogen te verblijen,
Als jonge Oranje, op zijn schuimbekkend paard,
Een schooner dag den sterfelijken menschen
Hier toevoert, en zijn grootvadrs naam ververscht,
Op 't juichende geschal van zooveel menschen
Te dicht opeengedrongen en geperst.
Lang leev' Oranje, en handhaav"t recht der Staten,
De vrijheid en de rust van 't vaderland,
Ten schimp van al, die Hollands welvaart haten.
Zoo blink' hij, als in goud een diamant.
De Ridderschap lost hierop haar pistolen.
Is 't voorspel goed, hoe kan het hoogtijd dolen?

bruik tot een eeretitel verheven en het eerste behouden om een „man te
paard" aan te duiden ; terwij1 bovendien onze taal nog r ij d e r heeft voor
„iemand, die van 't paardrijden zijn beroep maakt." Hier, waar Vondel van
de ridderschap van Troje en van Amsterdam gewaagt, bedoelt hij
echter daarmede noch rid der s in de gewone opvatting, noch eenvoudige
ruiters, maar veeleer : „een uitgelezen corps," een „eerewacht te paard."
Geoe fe nde manhaften: m a n ha ft wordt hier tot een subst. ge—9.
maakt; het was, tot in 't begin dezer eeuw, een titel, die gegeven werd
aan een Hopman, en meer bijzonder aan de kapiteins der burgerwacht of
schutterij. — 18. Z ij n grootvaars naam: t. w. : „den naam van Frederik
Hendrik." Over 's Prinsen vader stapt Vondel natuurlijk heen. — 20. T e
dicht: hier vinden 'wij t e in zijn aloude beteekenis van „zeer" terug.
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tjocOrifi op b'af6terbinse
VAN DEN HOOGEDELGEBOREN HEERE

GODART VAN REE,XXXIII
Baron tot Amerongen, Gecommitteerde ter Vergaderinge der
Hoogmogende Heeren Staten-Generaal &c., voorhene Gezant bij den
Koning van Denemarken, nu aan den Koning van Spanje, &c.
STAANDE OP ZIJN VERTREK DOOR OVENS GESCHILDERD.
CLARAQUE IN LUCE REFULSIT.

E Schilder mengelde, om heer Godart of te malen,
Oprechte rustigheid en ridderlijken zwier
In d'oogen, daar men d'eer van Utrecht uit ziet stralen;
Gelijk ze Frederik ontvonkten met hun vier,
Toen hij op 't Baltisch hof den borstschild hem vereerde.
Nu bruist hij moedig door den Spaanschen oceaan
Naar Flippus, die in oost en weste triomfeerde,
En bliksemt op den vloek der Turksche halve maw).
Madrid zal juichen op den glans van Amerongen
En 't bisschoplijke Sticht, wanneer de staatgezant,
Onthaald op 't groot paleis, door eene straat van tongen,
Het bondgenootschap sterkt van 't vrije Nederland;
Dan welkomt d'avondstar de zevenstar der Staten.
Op 's helds getrouwheid mag de vrijheid zich verlaten.
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XXXIII. Beducht voor een vredebreuk met Groot-Britannia, trachtten de
Staten zich met bondgenootschappen te sterken, onder anderen met Spanje,
van welks welwillendheid Gamarra hen verzekerd had, en waarheen nu als
Gezanten werden afgevaardigd Jan van Merode, Baljuw van Kennemerland,
Godard Adriaan van Reede, Heer van Amerongen, en Filips van Humalda,
Heer van Ee en Juwswier. Met den tweeden der genoemde Heeren had
onze dichter bereids kennis gemaakt gedurende hun beider laatst verblijf in
Denemarken, en hij bezong alsnu zijn vertrek in het bovenstaande gedicht.
Clar ague in luc e r efulsit: en hij schitterde in helder licht. Zie
Aen. I, 592. — 4. Fred erik: den Koning van Denemarken. — H. Eene

str aat v an tonge n: de uitdrukking klinkt vrij hyperbolisch en 't is bij
de eerste lezing niet zeer duidelijk, of zij betrekking heeft tot hetgeen
voorafgaat of tot hetgeen volgt. Door eene straat van tongen kan hier
toch evengoed verstaan worden „een rij of schaar lu i d sprekende of schreeuwende lieden, die hem op 't groot p al e i s verwelkomen" als: „een rij
w e 1 sprekende mannen, die hem in 't bondgenootschap helpen sterken."
Meer nog hel ik echter over tot de gedachte, dat men tongen hier voor
„natidn, volkeren," te vertalen hebbe, zoodat een straat van tongen
hier staan zou voor: „een schaar van allerlei yolk." — 13. d'A v o n d s t a r:
„Spanje." Wij hebben reeds meer dit Land en zijn Koning met een dergelijke benaming zien betitelen.
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DEN KONING VAN GROOT-BRITANNIR &c.
AAN DEN E.E. HEER

SIMON VAN HOOREN,XXXIV
Burgemeester van Amsterdam.
STAANDE MET ZIJNE MEDEGEZANTEN REISVAARDIG NAAR ENGELAND.
TEQUE ADEO DECUS HOC /EV', TE CONSULE, INIBIT.

Oe zal men met een braven trant
Het staatgezantschap best geleiden,
Nu gij, ten dienst van 't vaderland,
Ter Maze uitstreeft naar 't Engelsch strand,
Door Nereus' groene waterweiden,
Den Theems op, daar het juichend hof
Ten hemel rijst op Stuarts lof.
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De Roos van Engeland verspreidt,
Op 't rijzen van die zon, Naar geuren;
En d'onderdrukte Majesteit,
Zoo lang met hartewee verbeid,
[Terwijl de vrede en wetten treuren,
In eenen nacht van haat en twist,]
Gaat schooner op uit zulk een mist.

XXXIV. Karel II was op 3 Juni 166o van Scheveningen in zee gestok
en den 8sten te Londen aangekomen, waar hem Monck aan 't hoofd der
Lijfwacht had ingehaald. De gewone Gezant der Staten, Nieupoort, kon
natuurlijk den Koning niet aangenaam zijn, en zij besloten alzoo een nieuw
Gezantschap of te vaardigen, 't welk bekleed werd door Lodewijk van
Nassau, Heer van Beverwaert, Simon van Hoorn, Burgemeester van Amsterdam, Michiel van Gogh, Rekenmeester der Staten van Zeeland, en Joachim
Ripperda, Heer van Farnsum. Dezen hadden in last, een nauw verbond van
vriendschap, onderlinge bescherming en zeevaart te sluiten. Echter vertrokken
zij niet voor het einde van October. Het schijnt, dat zij mede eenige geschilderde en gebeeldhouwde afbeeldsels van den Koning en van de Leden van
zijn Huis met zich namen, tot een welkome vereering, althans Vondel zinspeelt blijkbaar daarop in de afscheidsgroete, welke hij zijnen machtigen
beschermer, den Burgemeester van Hoorn, toezong in het bovenstaande
gedicht.
T e q u e adeo, c a e t.: met uw Burgemeesterschap zal alzoo deze luister
der eeuw een aanvang nemen." Zie VERGILIUS, Eclog. IV, i I.
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Gij zult den grooten koning zien,
Den held, ter heerschappij geschapen,
En gansch Britanje op zijne knién
Hem eer en offergaven bièn,
Die, zonder zwaard en bloedig wapen,
Het rijk herwon, en, vol geduld,
Ontlastte van die zware schuld.
Nu bloeien alle staten weer.
De ridders draven, als voorhenen,
Ten hove, en d'adel, in zijne eer,
Begroet met vreugd den jongen heer,
Daar hij, van diamant beschenen
En goud, uit 's vaders hoogen troon,
Hen overstraalt met zijne kroon.
Met welk een gunst zult gij [de mond
Van zeven staten !j Karel groeten,
Daar Liefde en Trouw het staatverbond
Bezeeglen, en, oprecht van grond,
Elkandren liefelijk gemoeten,
En Eilanden, verknocht aaneen,
De welvaart bouwen van 't gemeen!
Hij, die de kunsten, lange stom
En balling, weder uit het duister
Te voorschijn brengt, en geeft alom,
In 't opgaan van zijn koningsdom,
Haar eersten glans en vollen luister,
Zal Hollands kunstgaaf niet versmaftn,
Maar zien het hart des offraars aan.

45

5o

Dees' gouden tijd vergadert vast
De meesterstukken met verlangen.
De Batavier, door Pallas' last,
Als perlen, die te zamen past,
Om tot sieraad op 't hof te hangen,
Opdat de koning zijn gezicht
Mag weiden in dit schilderlicht.
Hun schutsheer Stuart hoort, met vreugd,
Het stomme doek en marmer spreken,

36.56. Uit deze regels blijkt, dat de Staatsche Gezanten den Koning
schilderijen en beeldhouwwerken medebrachten: en voorzeker hadden, gedurende de regeering van Cromwell, de schoone kunsten een tijdvak doorleefd, dat voor haar weinig voordeelig was.
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En kent elk werkstuk en zijn deugd,
Die 's kenners oog en hart verheugt;
Alle Italjaansche Apellesstreken
Ontvangen haren prijs bij hem,
En door zijn wijze orakelstem.
Op 't spoor van 's konings voorbeeld wordt
De renbaan van de kunst ontsloten,
Een rijke geest, die d'eelsten port
En noopt, ten boezem ingestort.
De graven en de hofgenooten
Om strijd naar puik van meestren staan,
Die d'ouden natreën op hun baan.
De zangberg gaat hierop ten dans,
Niet met Apol van Delos' eiland,
Maar van Britanje, met zijn krans
Van roosmarijn en rozeglans,
Gewelkomd, als der rijken heiland.
Hoe wedergalmt die gansche kust :
Hier bloeit de kunsteeuw van August !

Op be it otiosittiten Steettafte
DER
GODEN,XXXV

Bevlochten met den kunstrijken parlemoerkrans,
DOOR

D. VAN RI JS WI JCK.
CLARA MICANTE AURO, FLAMMASQUE IMITANTE PYROPO.

M En hoeft voortaan naar China niet to reizen,
Te ploegen zooveel zees,
Om in Pekijns geweldige paleizen
XXXV. Volgens de Amsterdamsche poorterboeken deed Dirk van Rijswijck, goudsmid van Cleef, aldaar den 27 September 1646 zijn poortereed.
54. Alle Italjaansche Apellesstreken voor „alle penseelstreken
(kunstvoortbrengselen) van Italiaansche schilders." — 65 volgg. Lees : „terwijl
Apollo hem, niet van het Grieksche Delos, zijn geboorte-eiland, maar van
Britannia verwelkomt, met een krans van roosmarijn en rozen," bloemen,
die het koninklijke wapen van den Stuart omslingerden. — 68. Heiland:
wederom in de oude beteekenis van : „heil-aan i )renger, redder." — Op de
Toetssteenen Feesttafel. Clara micante a u r o, c a e t.: d. i.: „schitterende
van blinkend goud en vlammen nabootsenden karbonkel." Zie OVID., Metam. II, 2.
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Te spreken den Chinees.
Men
hoeft
het hof der zonne niet te zoeken,
5
Door Mulciber gebouwd,
Gelijk het straalt, uit Naso's geest en boeken,
Van gloed en hemelsch goud ; —
De kunst, die geen Chineezen ooit verstonden,
Geen Mulciber bedacht,
Jo
Wordt bij der hand in Rijswijcks huis gevonden,
In hare voile kracht.
Hier staat de disch, het achtkant, om de Goden,
Uit hunnen hoogen troon,
Op 't oogbanket van parlemoer te nooden.
15
Wat dunkt u van dien toon?
Het lust Jupijn den Nektar hier te drinken.
Apollo laat zijn veel
Aan dezen disch, het feest ter eere, klinken,
En huwt ze aan Venus' keel.
20
Dees' tafel spijst de godheen onder 't zingen
Met een gezicht van glans.
Geen diamant verdooft de flikkeringen
Van onzen tafelkrans;
Een tafelkrans, zoo rijk van kunst doorvlochten,
25
Als al Vulcanus' smeen
Ooit in den schild van vorst Eneas wrochten
En dreven ondereen.
Hoe zal men best dien krans van schulpen noemen?
Wat tong voltrekt dien lof?
30
Hier weidt het oog in allerhande bloemen.
De kunst verdooft de stof.
Wie lust, die plukke al wat hem mag gebeuren;
't Gezicht heeft vrije keur,
Volop van vorm en levendige geuren,
35
Vier jaargetijden deur.
Stoft d'Indiaan op d'endelooze rente
Van 't vroolijk oostseizoen,
Dat eeuwig duurt, het is hier eeuwig lente,
40Geen koil verbijt dit groen.
Geen vuile mist, geen hagelbui, noch sneeuwen
Schoffeeren deze verf;
Dees' bloemhof houdt een aanschijn door alle eeuwen,
En weet van geen bederf.
De honingbij vindt hier geen bloein bedorven;
45
Zij zuigt, terwijl ik rijm,
Den honingdauw, en yult haar holle korven
Met rozengeur en tijm.
Dees' veldzwarm ziet den dischbeemt' nooit verdorren;
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Het leeft er overal
Van krekel, vlieg, wijwouter, gouden torren,
En joffren, zonder gal.
De manebloem, de starrebloemen lokken
Die vlugge zielen uit.
De morgenstar, de korenbloem, de klokken
Ontluiken op 't geluid.
De kievietsbloem, en keur van schoone tulpen,
Die, als 't kameleon,
Met menig slag van verven zijn behulpen,
Bekoren zelf de zon.
Genoffel, of eenvervig, of gemengeld,
Gezegend met een lucht
Van nagelpoer, in zooveel kleurs gesprengeld,
Het hart verkwikt, als 't zucht.
Den Keizer, en de zeven Keureheeren
Zou 't lusten, op hun feest,
Aan 't achtkant van dien disch te banketteeren,
Verheugd en blij van geest.
Zij zouden hier den berkemeier kransen,
Terwijl, tot heil van 't Rijk,
De schoonheen om de paarlemoerkroon dansen,
Op goddelijk muzijk.
Cyrene hoort, in hare glazen koren,
Met groot verwondren aan,
Hoe vier door kunst uit water wordt geboren,
En kan het niet verstaan.
Haar dochters, alle in mostapijt bedreven,
Verstaan niet, door wiens hulp
Een sterflijk mensch een bloemtapijt kan weven
Uit eene harde schulp.
Wat kwist men tijd, om 't eeuwige bewegen
Te treffen op zijn hoofd !
Dit uurwerk speelt en draait u eeuwig tegen,
En flikkert onverdoofd.

73. Cyr en e: een dochter van den stroomgod Peneus, door Apollo bemind, wien zij Aristeus baarde. — G l a z en kor en: doorschijnend waterpaleis. — 75. Het paarlemoer namelijk, uit het water der zee opgehaald,
stelde op het tafelmozaIek den gloed voor van het vuur. — 81, 82. 0 m 't
eeuwige bewegen te treffen op zijn hoofd: versta: „om een perp et uum mobile te vinden." — 83, 84. Gelijk men uit vs. 86 en vs. 96
schijnt te kunnen opmaken, was in 't midden der tafel een zonnebloem of
om den rand een zonneloop afgebeeld, en kon de eeuwigdurende speling
der kleuren, daarop aangebracht, aan een p e r p e t u u m mobile doen denken. — Men zou tevens kunnen aannemen, dat met het woord uurwerk
hier de tafel zelve bedoeld wordt, als een w e r k, tot welks vervaardiging
vele u r en besteed waren.
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Dees' zonnebloem volgt, met haar drijvende oogen,
De zon, haar bruidegom;
Zij lonkt hem aan, van zuivre min bewogen,
En zoekt zijn gunst alom.
Wanneer haar lief zijn hoofd en gouden luister
Des avonds onderhaalt,
Dan leent ze nog den zonneglans bij duister,
Hoe diep hij nederdaalt.
De schoonste van drie blakende Godinnen
Den gulden appel won;
Maar wat Godin zal onze kunstkroon winnen,
Die rijke tafelzon?
Wie zal dit lot in 't eind ten deele vallen,
En erven dees' gend?
De tafelkroon, de fenixkroon van allen,
Is zonder wedergd.

ti gijfil3ebbt
VAN WI JLEN HEER

JOAN BANNING WUYTIERS. XXXVI
Priester.
BRANDENDE, EN LICHTENDE. JOHAN.

W

5.

Ie legt hier dood te bed, gelijk ontschapen?
Heer Banning heeft zijn doodschuld afgeleid,
Doch is niet dood; hij rust, en schijnt te slapen,

XXXVI. Op de hofstede Welna aan den Amstel woonde omstreeks dezen
tijd de aanzienlijke familie Wuytiers, waarvan de stamvader was Govert
Wuytiers, in 1579 Raad, in 1581 Schepen van Amsterdam. Deze was gehuwd geweest met Dieuwert Banningh, bij wie hij twee zonen had verwekt.
De oudste, Dirk Wuytiers, getrouwd met Catharina de Wale, was vader
85. D e e s' z o nnebloem: neemt men de eerste verklaring aan, in de
vorige noot afgegeven, dan wordt hier van een bloem gesproken, die op de
tafel was afgebeeld. Doch ook kan hier de tafel zelve bedoeld zijn, die eerst
bij een p e r p e t uum mo bile vergeleken wordt, dan bij een zonnebloem,
en evenals deze de zon behoevende, de schijn van Wier licht haar kleurenmengeling doet uitkomen. — Het liikbealde, enz. 1. 0 nts chapen: wij vinden o n t s c h epp en bij KILIAEN opgenomen, en verklaard met deformar e;
het gebruik, dat Vondel van 't woord maakt, steunt alzoo op behoorlijk
gezag. Ik kan er, wat mij betreft, echter geen vrede mee hebben: welke
beteekenis toch kan aan dat ontscheppen overeenkomstig zijn vorming
gegeven worden? Niet die van „gedaante ontnemen ;" want dan zou schepp en moeten beteekenen, wat het niet doet: „gedaante geven, vormen." Het
tegenovergestelde van s c h e p p e n is v er n i e t i g e n, dat van v or men is
ontvorm en; maar noch de eene noch de andere tegenstelling kan, mijns
bedunkens, door on t s c h e p p e n worden uitgedrukt. Vergel. Matth. IX:24.
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HET LI JKBEDDE VAN J. B. WUYTIERS.
Totdat Gods dag het licht en duister scheidt,
De lichamen vereenigt met de zielen,
Hem opwekt met d'aartsengelsche trompet.
De worm kan 't lijf, geenszins den geest, vernielen.
Wuytiers ontsliep, en ging gerust te bed,
Om vroolijk op te staan in 't ander leven :
Daar volgen hem zijn werken voor Gods troon
En tuigen van wat geest hij was gedreven,
Die Christus' raad en wetten en gebotin
Waardeerde meer dan tijdelijke goeden,
Gods armo6 koos voor wellust, eer en staat,
Den armen zocht te troosten, en te voeden,
Zichzelf besneed van pracht en overdaad,
Om milder Gods nooddruftigen t'onthalen.
Gods outer was zijn vrijburg dag op dag,
Het kruis zijn staf, in 's lichaams smerte en kwalen,
't Getijdeboek, dat voor hem open lag,
Zijn uurwerk, om aandachtig op te merken.
Een ander leert met woorden, stem en spraak.
Dees' leert en sticht met wandel en met werken,
En licht vooruit, gelijk een heldre baak.
Al 't maagschap, dat verstrooid gedurig verder
Van waarheid dwaalde, en nergens weide vond,
Brocht hij te kooi, gelijk een oprecht herder ;
Dies eert en kust het zijn geloken mond.
Nu rust, Wuytiers, gij hebt uw strijd volstreden.
Gedenk ons toch bij God in uw gebeden.

van vier kinderen, als : Margaretha, gehuwd met Jacob Cromhout, Govert,
gehuwd met Maria van der Wiele van de Werve, Jacob, en Jan, Heer van
Heemskerk, gehuwd met Debora Baeck. Goverts jongste zoon, Jan, in 1591
geboren, nam bij zijn geslachtsnaam dien zijner moeder aan en schreef zich
alzoo Jan Banningh Wuytiers. Hij keerde niet alleen tot het voorvaderlijk
geloof terug, maar liet zich zelfs, in 1619, tot Priester wijden en verwierf
zich, als zoodanig, geen kleinen lof. Joan Banningh Wuytiers overleed 4
October 1647.
Daar de gravure van Matham, waarbij blijkbaar dit gedicht behoort, van
166o gedagteekend is, meen ik het gedicht op dit jaar te mogen plaatsen.
6. D'A ar tseng els c he tr omp et: verkeerde uitdrukking en strijdig met
ons taaleigen. Wie spreekt er van „een muzik antsc he fluit ?" „een s o 1da atsch zwaard ?" „een generaalschen staf? — 1o. Zie Openb. XIV :
13. — 16. Zichzelf besneed van pracht en over daad: besnijden
wordt hier overdrachtelijk gebruikt voor „onthouden," in welken zin men
ook wel op gelijke wijze spenen zegt. Het woord vindt men in deze figuurlijke beteekenis ook meermalen in de Schrift, als bijv. Coloss. II: 11. —
18 V r ij burg: wijkplaats, toeverlaat. — 25-27. Met andere woorden : hij
bracht zijn geheele familie tot het Katholiek geloof. — 28. Z ij n gel oke n
mond: nu zijn mond gesloten is.
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Op be marmtrot Piffn
VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

JOAN MAURITIUS,XXXVII
Prinse van Nassau &c., Stadhouder te Kleef, &c.
ARMIPOTENS BELLI PRASES, TRITONIA VIRGO.
E Wijsheid, trotsch op haar rechtvaardig wapen,
Niet uit het brein geklonken van Jupijn,
Maar uit het hoofd van Fidias Quellijn,
Vertoont zich hier door geest en kunst herschapen.

D

5

Zij hoeft geenszins te zwichten voor alouwen,
Schoon Grieken roemt op zijn beeldhouwers hand,
En eeuwenlang de kroon der godheen spant,
Uit marmersteen, den Nijd ten trots, gehouwen.
De kunsten staan aan eeuw noch tijd gebonden.

Jo

Vernuften gaan en komen op hun tijd.
Het voor of na brengt lof aan, noch verwijt.
De jongste vindt wel dat geene oudsten vonden.

15

20

Natuur bestelt alle eeuwen elk haar voorbeeld.
Vernuft bootseert haar hand en omtrek na.
Men schat de kunst, die hangt aan vroeg noch spa.
Het werkstuk wordt naar 't wezen zelf geoordeeld.
Der beelden vond is ouder dan de Grieken :
Al wordt de Griek onsterfelijk geacht,
Naardien hij 't beeld in top van eere bracht,
Gelijk de Faam dit omvoert met haar wieken.

XXXVII. In een brief van Michiel le Blon aan C. Huygens, dd. 27 Januar
1646, leest men: „Brenger deeses Artus Quellinus is den vermaerde en constrycke beeldsnyder van Antwerpen, die voor deesen de Palas (levens groot)
met verscheyde andere beelden, voor syn Hoocheyt heeft gemaect, eer by
naer Italien ginck, alwaer by eenige jaeren met seer groot voordeel gepasseerd hebbende, wederom naer Antwerpen is gecomen."
Misschien is dit hetzelfde kunstwerk, als door Vondel bier werd bezongen.
Armipo tens bell i, c a e t.: d. i. : „Tritonia, maagd, krijgsvoogdesse, die
krachtig in de wapenen zijt." Zie Aen. XI, 483.
VONDEL VIII.
14
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Men gunn' deze eer aan Pallasstad Athenen,
Die zooveel GoOn en helden heeft gebaard,
Welks overschot nog heilig, nog bewaard,
Schoon 't misgebruik der beelden is verdwenen.
25

Maar Pallasstad gehenge dat wij mede
Braveeren met dit wonder heiligdom.
Het wezen spreekt, al staan de lippen stom.
Al zwijgt de mond, zij leert met hare zede.

Mauritius, nooit vast aan 't juk der vrouwen,
30

35

Werd nog belust in zijnen ouden dag,
Zoodra de held de wijze Pallas zag,
Haar rechte hand uit rechte min te trouwen.
Ons raadhuis helpt dit huwelijk voltrekken,
En voert den Vorst de heldenwijsheid thuis,
Met Amstels schild, het heerlijk wapenkruis,
Om tot sieraad van 's Vorsten bron te strekken:

Daar buiten Kleef hij zooveel levende aderen
Ten berg uitlokt, het eeuwig leven teelt,
En onderaan de voeten van het beeld
40De sprongen in een boezem rijk vergaderen.
Narcis zal op zichzelven hier verlieven,
Bespiegelen den schoonen wederschijn,
Verschenen in het spiegelkristallijn.
De bron zal hem met waterstralen grieven.
45

50

Nu lust me naar geen Hengstebron te rennen,
Daar Helicon de Grieksche dichters drenkt,
Nu Mauritsbron mij zulk een toevlucht schenkt.
Waarna de zwaan komt streven met haar pennen.
De vier dolfijns ontvangen 't zuiver water,
En loozen 't weer ter kele schuimende uit.
Ik stel hier op de snaren van mijn luit,
En huw mijn toon aan 't liefelijk geklater.

23. Deze regel schijnt los op zichzelven te staan. 't Is waar, men kan
hem met den volgenden verbinden en dan lezen: „welks overschot nog
heilig — nog bewaard — schoon 't misbruik der beelden verdween — is,"
deze wending komt mij echter wat stiff voor, en ik zou eer gelooven aan
een verschrijving of drukfout, en verbeteren:
Welks overschot nog heilig wordt bewaard.
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De weergalm schept vermaak mij na te bauwen,
Daar ik den lof van grooten Maurits speel.
Dan volgt een rei van galmen mijne keel,
Die in het oor allengs allengs verflauwen.
Laat elk dien berg voortaan den Zangberg noemen,
Daar Pallas niet bijwijlen zich vertoont,
Maar eeuwig bij de Kunstgodinnen woont,
In eene lucht, vol geurs van kruid en bloemen.
Apollo, die zijn haar vlecht met laurieren,
Wil bier den dans beleiden van zijn koor,
En dansen zelf den Zanggodessen voor,
Belust met haar het brongetij te vieren.

65

70

75

De Keurvorst komt, vermoeid van oorelogen,
Hier rusten in een aangenamen peis,
En bij dees' spring vergeten 't keurpaleis,
Het hofgewelf, ten hemel opgetogen.
Ulysses' list noch Diomedes' wapen,
Die 't heiligdom van Troje randen aan,
Ontzien hun hand aan dees' Godin te slaan,
Zoo braaf is haar een godheid ingeschapen.
Dat Frederik en zijn Stadhouder leven,
En groeien in naamhaftigheid en eer,
Zoo lang dees' maagd de wacht houdt met haar speer,
En langer dan haar bron zal water geven.

56. Allengs all en g s: herhaling van dezelfde woorden, in navolging
der Latijnsche schrijvers: zoo jam j a m, cito cit o. — 62. B el e i de n:
aanvoeren. — 69-71. Hier zegt de dichter het tegendeel van wat hij meent
te zeggen. De bedoeling is: „noch Ulysses, noch Diomedes, die weleer het
Pallasbeeld uit Troje vervoerden, durven de hand slaan aan dit godinnebeeld." Het woord no c h, in vs. 69, gevoegd bij dat van o n t z i e n in vs.
71, maakt de ontkenning tot een bevestiging.
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Op bt etf6terbingt
VAN

DE E. JOFFER

ISABELLE BENZI. XXXVIII
Door Karel van Savoy geschilderd.
GRATIOR & PULCHRO VENIENS IN CORPORE VIRTUS.

Et voegt geen grijze pen door minne te verwilderen,
En, als de zonnebloem, te weiden het gezicht
In 't licht van onzen tijd, te schoon om uit te schilderen;
Den ouderdom betaamt een statiger gedicht.
5 Nog laat ik eene poos mijn zinnen hier verlokken
Door 't aas der schilderije, en 't morgenlicht der jeugd,
Van d'ongeschapen hand volschapen en voltrokken;
Een voorbeeld tegelijk van schoonheid en van deugd.
Verwaandheid, kommerlijk van schoonheid of te scheien,
10
In eene, aan wiens gedaante iet wenschelijks ontbreekt,
Bedwingt de vrije hand des schilders haar te vleien;
Hoe klaar de waarheid ook het veinzen tegenspreekt.
Verwaandheid wil, dat kunst ontveinze de gebreken;
De spiegel is t' oprecht, het kristallijn te vroom;
15 En waar Natuur bezwijkt, daar stutten haar de streken.
Dus schat zich armoe rijk, in eenen zoeten droom.
Onnoodig is het hier de Schoonheid wijd te zoeken.
De mildheid van Natuur, al teffens uitgestort,

N

XXXVIII. In de Amsterdamsche Puiboeken leest men dat op 27 Januari
1640 aangeteekend zijn: Giovano Batista Benzi, van Como, oud 38 jaar,
geen ouders hebbende, geassisteerd met dr. Yvo Bayeren, zijn bekende,
en Isabella Bosmans, van Amsterdam, geassisteerd met haar zuster Weyntje
Gerrits.
Gratior et p ul c h r o, c a e t.: d. i.: „de deugd doet zich nog bevalliger
voor, wanneer zij met lichaamsschoonheid is vereenigd." Zie Aen. V, 344 .
—1.Versta:hvogenrijsad,zchtoesrijvnamelidren te laten vervoeren. — 2. E n: ik zou hier liever lezen n o c h, dewijl
men, zooals er nu staat, allicht zou denken, dat de g r ij z e pen bij de
zonnebl o em wordt vergeleken, wat echter geenszins het geval is. —
9-12. Versta: inbeelding van zichzelve, die doorgaans gepaard gaat met een
onvolkomen schoonheid, eischt, dat de kunstenaar der waarheid geweld
aandoe en zijn afbeelding vleie. — I I. B e d w in g t: dwingt. — 12. Tegenspreekt: voor tegenspreke, gelijk de taal hier vorderde.
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Te rijk valt voor penseel, panneel en schilderdoeken;
Hier schiet, aan geeft en kunst, Apelles veel te kort.
Waar Isabelle, in d'eeuw van 't uitgeleerde Athenen,
Daar d'aangebeden kunst de keur van joffren had,
Het aldoorsnufflende oog des kunstenaars verschenen,
De beitel had haar schijn in marmersteen gevat;
25 Gevat voor Pallas of een Venus, ofte t'zamen,
Voor Venus en Minerve, en op 't altaar geeerd
Het eenig beeld, daar twee godinnen in verzamen,
En met die majesteit de kerken gestoffeerd.
Hier schijnt een dageraad in 't aanschijn op te blozen,
Voor 't rijzen van de zon, te mengen blank en rood.
30
Bezielde lelien en levendige rozen!
Verkwikt toch Benzi, den getru iwen mingenoot;
Verkwikt hem met uw geur, o onverwelkbre bladen!
Gij, Schoone! laaf zijn hart met die robijnen schaal
35 En nektar van uw mond, en laat hij zich verzaden
Met lekkernijen van uw lippen, zoet van taal.
Vertroost hem met een blik van blinkende turkoozen,
Twee kokers, daar de Min haar pijlen in verbergt.
Al waar zijn hart, zoo kil als bergkristal, bevrozen,
40Het smolt van eenen gloed, nog nooit vergeefs getergd.
Het hooge voorhoofd geeft een achtbaarheid aan 't wezen.
De boog der wenkbrauw leert ons zedigheid en tucht.
De voeglijkheid wordt in 't blonde haar geprezen.
Geen haarlok krult noch speelt te wuft in d'open lucht.
45 Waartoe nog hulp gezocht aan perle en diamanten,
Aan strikken van gesteente en vergehaald sieraad?
Volschapenheid behoeft noch ketens, noch karkanten,
En neemt, op 't hoogste feest, noch kunst noch pracht te baat.
Zij pronkt met geenen schijn van kleuren noch van geuren;
Tevreden met Gods gifte en 't aangeboren schoon;
50
Geschenk, dat, eens om d'eeuw, een landschap mag gebeuren;
Zoo blijft de Schoonheid waard verheven op den troon.
De leden op hun mast en d'aangename zwieren,
De verf, van pas gemengd en op haar eigen stee,
55 De ziel; door al de leen, als sprenkelen van vieren
En` vonken, uitgespreid, ontvonken stroom en zee.
Maar merk eens, hoe ze sticht alle opgetogen Zielen,
Wanneer ze, met haar kroost en kinderen verzeld,
Ten outer komt, om voor 't gekruiste Lam te knielen,
Waarin zij haar geluk en hoogsten zegen steit.
6o
Hier kroont Godvruchtigheid de Schoonheid met de stralen
Van opgetogenheid en ootmoed en ontzag;
Dan dwingt Gena. Natuur voor schooner glans te dalen,
Gelijk de scheemring sterft door 't leven van den dag.

20

214 OP DE AFBEELDINGE VAN ISABELLE BENZI.

65 Het sterflijk lichaam wordt met al zijn schoon begraven,

70

En 't allerschoonste lijk in stof en stank verrot;
d'Onsterfelijke ziel, de deugd en beste gaven
Verduren d'eeuwigheid, in d'eeuwigheid van God.
Heeft d'opperste Gend Natuur in haar verheven,
Hoe zal Gods Heerlijkheid verheffen die Gend,
Als Hij zijn beeld bekleedt, in 't licht van 't ander leven,
Daar God het schoonste blijft en zonder wederga.

Or

3646teet §tit3i.

Ees' Schoonheid wordt met recht van kenners aangebeden,
Of liever God in haar, die op de Godheid wijst,
De bron van al het schoon. De schoonheid en de zeden
Gaan zelden dus gepaard. Waar blijft de gouden lijst?
5 Hier eischt de schilderkunst een lijst, bezet met steenen,
Die zullen meer waardij ontvangen van dit beeld.
In Isabelle is ons een nieuwe star verschenen.
Bezie ze door en door. Wat leden zijn misdeeld?
Zij kan van dichte bij de zon en 't oog verdragen
10
Ja, zoo de Morgenstar in haren plicht ontbrak;
Men zette ze, vc5Or dag, \idol:5r dauw, op haren wagen.
Dat leven is te sterk, of alle verf te zwak.
Het overschrijdt de maat der sterfelijke menschen.
Kent Benzi zijn geluk, hij kan niet schooners wenschen.

D

CiDe Soninlififile jbtmxxxix

I

d' Dea van de Deugd en Schoonheid was verloren:
Natuur, verlegen om een voorbeeld, zocht in 't rond,
Totdat ze Schoonheid, Deugd en Wijsheid teffens vond,
In eene Koningin, ter heerschappij geboren.

5

Zij had, uit lust tot Vrede, in 't brullen van zijn toren,
Den Oorlog afgevoerd van Duitschlands vetten grond:
Nu zag ze Plato zelf d'orakels uit den mond,
En ketende aan haar tong zooveler vorsten ooren;

XXXIX. Dit gedichtje doelt op Koningin Christina van Zweden en behoort misschien teruggebracht te worden tot het jaar 1653, toen Vondel
gedichten op hare afbeeldingen maakte.
9. Versta : „men kan de afbeelding gerust in 't voile licht zetten en van
nabij bekijken." — De Koninklijke Idea. 1. d'Idea: wij zouden thans, evenzeer met een basterdwoord, zeggen : „het Idea a 1."

DE KONINKLI JKE IDEA.
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Die zagen nooit de zon, des morgens opgestaan,
Zoo rijk in haren glans met meer verbaasdheid aan
Als deze, die men wensch' dat eeuwig 't rijk beschijne.
Toen riep Natuur : ons oor en oogen zijn verzaad :
In eene triomfeert al 't edelst, zonder maat.
De Hemel helpe ons aan afzetsels van Christine.

Op be ocOootte Ggi34.

D

E geestige Natuur, belust wat schoons to malen,

Nam vroeg in 't oosten waar den klaren morgenstond;
Toen ze, uit den slaap gewekt, van duizend nachtegalen,
Den dauw en geur ontving in haren nuchtren mond.
5 Zij mengt, uit rozendauw en honig en amandel,
Een lenig klei, en kneedt, herkneedt het, en bootseert
Een beeld, zoo net, dat Been vernuft dit eedler handel,
En niet een eenig lid aan zijnen eisch ontbeert.
De dageraad bestelt haar rozen voor de kaken,
10
En gouddraad voor het haar, en perlen voor 't gebit,
En stralen voor 't gezicht, waarvan de minnaars blaken,
En krieken voor den mond. Wat wonderwerk is dit !
Zij blaast een geest, een ziel, een gunst door al de leden.
Men zag de weérga van een hemelsche Pandoor,
15 Een schoonheid, van haar lief gevierd en aangebeden,
Die koos voor zulk een schat noch marmer, noch ivoor.
Waar deugd en schoonheid zijn gescheiden d'een van d'andere;
Eliza paart de deugd en schoonheid met elkandere.

Sersifitb.

0

Wat zon is komen dalen
In den Maagdelijken schoot i
Ziet hoe schijnt ze met heur stralen
Alle glanzen doof en dood.
Ai, hoe schijnt dit hemelsch kind,
Aller zielen licht en hoeder,
Zon en maan en starren blind,
Uit den schoot der zuivre moeder 1
Englen, daalt van 't Paradijs:
Op de schoone Eliza. 9. B es t elt: verschaft.
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KERSTLIED.
Zingt den hemel eer en prijs,
En met vree de harten kroont,
Daar een goede wil in woont.

Ziet hoe staroogt daar een Oude
Achter deze maagd, op 't pand,
Dat de Hemel hem betrouwde;
15
Dat de kroon van ootmoed spant.
Salomon, vol majesteit,
Rijk van diamanten stralen,
Mag het in zijn heerlijkheid
20 Bij Gods needrigheid niet halen.
Englen, daalt van 't Paradijs:
Zingt den hemel eer en prijs,
En met vree de harten kroont,
Daar een goede wil in woont.
25
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Komt, gij, koningen en heeren,
U hier spieglen in dit licht;
Jezus zal u ootmoed leeren,
Die Zijn hof in stallen sticht.
Ziet de Moeder, ziet den Zoon.
Kust de windsels, kust de doeken.
Buigt uw hoofden, buigt uw kroon.
Zwijgt, vernuftigen en kloeken,
Englen, daalt van 't Paradijs:
Zingt den hemel eer en prijs,
En met vree de harten kroont,
Daar een goede wil in woont.

cige stsittite minntsob.
OP DE HOFSTEDE VAN DE HINLOPENS
BUITEN NAARDEN.
E Pere Venus spra'k
Tot haren kieenen dwerg
Ga been, bestorm het dak
Van 't forsche Rustenberg,

D

13. E en Oude: Jozef, op de prenten altijd als een man met een breeden
baard voorgesteld. — 28. In stall en: het meerv. is hier min gelukkig.
2. Tot haren kleenen dwerg: tot Cupido, den
—Degstuimnod.
Minnegod. Zie vs. 7. — 4. Rust en .berg: de naum van het buitenverblijf;
doch — gelijk uit de beide volgende regels blijkt — hier genomen voor dien
der bewoners.

DE GESTUITE MINNEGOD.
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Dat met ons torts en wapens schimpt,
Zoo trotsch, dat mij er 't hart of krimpt.
Cupido schoot en toog
Zijn snelle vleugels aan:
Hij nam zijn taaien boog
En koker, zwaar gelaan
Van pijien, scherp gewet, en glad,
En daarmee hene op 't luchtig pad.
In 't vliegen zag (le God,
Die al de wereld toomt,
De toppen van het slot
Van verre door 't geboomt'
Uitsteken, en hij streek er in.
Wat slot, wat sterkte keert de min !
Doch 't ging hem in dit perk
Uit zijne gissing; want
Een ieder op zijn werk
Bood rustig wederstand,
Zoo ras hij toelei om terstond
Te treffen wat hij bezig vond.
De voorste klonk de scheer
Met ijver hem naar 't hoofd;
Een zorgelijk geweer.
Hoe stond de Min verdoofd!
Een andre smeet met kracht en stijf,
Den looden inktpot hem naar 't lijf.
De derde kerft en kruist,
En snijdt en steekt te fel.

5. Dat met ons torts en wapens schimpt: die 't oor sluiten voor
minnepraatjes, die ongevoelig zijn voor de liefde. — 6. Dat mij er 't
hart a f krimpt : dat het hart er mij van schijnt te krimpen, t. w. „van
spijt." — 2 I. Een i e der op zijn w erk: ,„ieder ijverig in den arbeid,
waarmede kij zich onledig hield." De zin van 't geheele gedicht strekt om
te betoogen, dat bezigheid het beste behoedmiddel is tegen de min. -25, 26. De voorste klonk de scheer..... hem naar 't hoofd: „zij,
die vooraan zat en vermoedelijk met naaiwerk bezig was, smeet hem de
schaar naar 't hoofd. — 27. Een zorgelijk g e w e er: een geweer, waarvoor men z o r g en (zich hoeden) moet. — 28. V er d o ofd: versuft.
29, 30. Lees: een ander, 't zij jongeling of jongedochter, die met schrijven
bezig was, smeet hem met den inktkoker gelijk Maarten Luther den
duivel deed. — 31-33. Met deze regels wil de dichter te kennen geven, dat
een der Hinlopens zich ijverig met den tuinbouw bezig hield.
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DE GESTUITE MINNEGOD.
Het snoeimes in de vuist
[Al naam' de Min de Hel
Te baat] ontzag noch pees noch schicht.
De looze Schutter viel te licht.

De vierde sufte niet,
Maar greep het lange roer,
Dat menig vogel schiet.
40Hij mikte, en dreigde, en zwoer
Den schutter in een omzien ras
Te steken in zijn vogeltasch.

45

De Minnegod, in 't end
Gekeerd van daar hij kwam,
Zijn moeder heeft bekend
Dat pij1 noch minnevlam
Niet hechten kan op dit geslacht,
Dat bezig ledigheid veracht.

Vieb3ang.
OP DEZELFDE HOFSTEDE.

At zong het vroolijk vogelkijn,
Dat in den boomgaard zat!
Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat!
Hoe ruischt de koelte in 't eikenhout,
En versch gesproten lof!
Hoe straalt de boterbloem als goud
Wat heeft de wildzang stof!
Wat is een dier zijn vrijheid waard!
Wat mist het aan zijn wensch;
Terwijl de vrek zijn potgeld spaart!

W

5

IO

36. Vi el te licht: schoot te kort. — 37. D e vier d e: vermoedelijk
dezelfde, die in een ander gedicht als „de Jager van Eikhof" wordt bezongen. — 42. Z ij n v o g e 1 t a s c h: de tasch, waarin de jager het doode
gevogelte bergt, dat hij gevangen of geschoten heeft. De weitasch is
de ta s c h, waarin men de doode hazen, konijnen, enz. bergt, de dieren,
die men bij 't weispel vangt. — 46, 47. Dat pijl no ch minnevlam
niet he chten kan: nogmaals een voorbeeld van dubbele ontkenning. —
Wildzang. 1 1. Potgeld: „g e 1 d, in een pot verzameld." Doch ook nog
heden ten dage zegt men oppotten voor „geld bijeenzamelen," en blijft
men den naam van „spaar p o t" behouden, al is 't geen p o t, maar een
blikken trommel of steenen varken.

WILDZANG.
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O slaaf! o arme mensch!
Waar groeien eiken t'Amsterdam?
0 kommerzieke Beurs,
Daar nooit genoegen binnen kwam!
Wat mist die plaats al geurs!
Wij, vogels, vliegen, warm gedost,
Gerust van tak in tak.
De hemel schaft ons drank en kost.
De hemel is ons dak.
Wij zaaien noch wij maaien niet:
Wij teren op den boer.
Als 't koren in zijn aren schiet,
Bestelt al 't land ons votr.
Wij minnen zonder haat en nijd,
En dansen om de bruid :
Ons' bruiloft bindt zich aan geen tijd,
Zij duurt ons 'even uit.
Wie nu een vogel worden wil,
Die trekke pluimen aan,
Vermij' de stad, en straatgeschil,
En kieze een ruimer baan.

Eli

seirou5e ci,ctsbio.
OP DEZELFDE HOFSTEDE.

Integer vita', scelerisque gurus.

G

5

Elukkig is zij, die hier leeft

Van zorgen en gevaar bevrijd,
En altijd eene schildwacht heeft :
Want zelden leeft men zonder strijd,
En ongeval en harteleed
Genaakt den mensche, ook eer men 't weet.
Twee jonge maagden waren uitGegaan, in 't krieken van den dag,

27 . Ons' bruiloft bindt zich aan geen tijd: men vatte hier tijd
niet op in den zin van „jaargetijde"; want het zijn juist de vogels, die een
bepaalden paartijd hebben; maar de bedoeling is, als uit den volgenden
regel blijkt, dat de vogels hun leven lang kunnen paren, zonder ooit door
ouderdom daarin verhinderd to worden. Dit gedicht is, evenals 't vorige,
een juweeltje van poezie. — De getrouwe Haagdis. Integer vitae caet.:
d. i.: „braaf van wandel en zuiver van schelmerijen." Zie HORATIUS,
Carm. I, XXII, 1. — 7. Twee jonge m a a g d e n: Katharina en Anna
Hinlopen.
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DE GETROUWE HAAGDIS.
Daar niemand hek noch draaiboom sluit,
Het Gooi voor ieder open lag.
Natuur haar keur van bloemen mild
Alszins te plukken gaf in 't wild.
De lentezon bescheen het groen,
Met puik van stralen overal,
Het landschap stond in zijn seizoen,
De bijen zogen berg en dal
Van honig ledig te gelijk,
En alle honigkorven rijk.
De maagden op een heuvelkijn
Gelegen, en van plukken moe,
Beschut met loof voor zonneschijn
En zon, haar oogen loken toe,
En sliepen zoo gerust in 't gras,
Alsof de slaap haar hart genas.
Maar midden ander 't slapen kwam
Een adder uit haar duister hol
Gekropen, langs een eikenstam.
Zij glom om haren hals, en zwol
Allengs van boosheid in den dag,
Toen zij de zusters leggen zag.
Dit merkte een wakkere Haagdis,
Die vrouw Natuur in stilheid dient,
Den mensch bemint en gunstig is,
En gadeslaat, en houdt te vriend.
Hoe was dit lieve dier zoo bang!
Zij kroop verbaasd op hals en Wang.

15. Het landschap stond in zijn seizoen: het stond zoo schoon,
als 't jaargetijde medebracht. — 19. E en he uvelk ij n: gelijk in het vorige
gedicht vs. i v o gel k ij n : bevallige vormen ; doch door Vondel maar zeldzaam gebezigd, en te recht; want zij behooren juist tot de zoodanige,
waarvan het misbruik aan het gedicht, waar zij in voorkomen, iets gezochts
en ouderwetsch geeft. — 26. E en a d,d e r : waarschijnlijk steunt het verhaal
op een wezenlijke gebeurtenis : en ofschoon bij ons in 't land geen slangen
bestaan, die de menschen opzettelijk aanvailen, zoo kan het echter wezen,
dat de beide jonge dames, door een hagedis wakker gemaakt zijnde, een
adder — hoedanige men in die streken wel aantreft — in de nabijheid bespeurd en het op een loopen gezet hebben. — 29. In d en dag: moet
teruggebracht worden tot g 1 o m. — 31-34. Dat de hagedis den mensch
gunstig en genegen zou wezen, is een oude overlevering. Waarschijnlijk
is het volksgeloof daaraan toe te schrijven, dat de hagedis zich veel in
muren en heiningen, en dus nabij de woonplaatsen der menschen, onthoudt,
en zich gemakkelijk laat temmen.

DE GETROUWE HAAGDIS.
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Zij streek ze, en wekte ze op het lest
Met strijken, recht alsof ze riep :
„Waakt op! waakt op! ontvlucht dees' pest."
40Het paar ontwaakte, en zag en liep,
En strooide in 't loopen voor gevaar
Den schoot met bloemen hier en daar.
Nu twijfel ik niet langer, of
Het een of 't ander stomme dier
Bewaakt d'onnoozlen, en haar lof
Behoeft noch handbus noch rappier.
Al schiet een adder gift en gal,
De deugd is veilig overal.

45

p b'ctf6ttfbinst
VAN DEN KONSTRIJKEN

PETER SERWOUTERS.xL
'Erwouters, edel door der oudren schild en wapen,
Nog eedler door zijn deugd, verdiende een ceders gunst.
Zijn koopren beeldewerk, en penneteekenkunst,

S

Getuigen levend van den geest, hem ingeschapen.

5

De mensch blijft nimmer hier in eenen zelven staat:
Noch is er iet, dat blijft, en nimmermeer vergaat.

Op be sicinautisOeib
VAN

KONING FREDERIK XLI
EN ZIJN GETROUWE BURGERIJ TE KOPENHAGEN.

IN nood noch dood bezwijkt de moed
Geen eerlijk hart, dat goed en bloed
XL. Peter Serwouters, plaatsnijder, geboren to Antwerpen, ondertrouwde,
36 jaar oud, op 4 November 1622 met Sibiela Vooget, van Swelm, oud
25 jaar. Uit dit huwelijk werden ob a. twee kinderen geboren: Johannes,
gedoopt 27 Augustus 1623, en Magdalena, gedoopt 18 April 1627. Hij overleed in September 1657 en werd den 26 van die maand in de Nieuwe
Zijdskapel begraven, nalatende een kind.
Serwouters graveerde o. a. het titelblad van Vondels Gulden Winkel (1613).
XLI. Het zou mij, vooral om den titel van dit gedichtje, niet verwonderen,
zoo het een vertaling ware van een Deensch bij- of opschrift, voor een
bijzondere gelegenheid omtrent dezen tijd vervaardigd.

222 OP DE STANDVASTIGHEID VAN KONING FREDERIK.
Opoffert, zijnen heer ten beste.
Een goede zaak, Gods toeverlaat,
Die d'onderdanen komt te baat,
Zijn 's Konings steun en vaste veste.

5

Op 45. Seindo 4f6etEbinse
VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

FREDERIK WILLEM,
Keurvorst des Heiligen Roomschen Rijks, Markgrave te Brandenburg.
MISSUS IN IMPERIUM MAGNUM.

Ls Keurvorst Freedrik op den doek begon te leven,
Te pralen met den staf van Keizer Ferdinand,
En zijnen zoon, die trotsch de kroon van Rome spant,
In top van 't Heilig rijk, aan 's vaders zij, geheven ;
Toen riep Natuur verbaasd : wij zien geen ijdel beeld,
5
Maar 't wezen zelf, liet hoofd van vele vorstendommen.
De Kleefsche Apelles, door zijn geest zoo hoog geklommen,
Een Alexander, of een Duitsche Achilles teelt.
De stralen van 't gezicht het hart des yolks ontvonken.
JO Geen voorzaat heeft, gelijk dees' nazaat, uitgeblonken.

A

Missus in imp eriurn magnum: d. i.: „afgevaardigd (of „heengezonden") naar een groot Rijk." Zie Aen. VI, 813. — i. Op den doe k: doek.
staat hier niet voor de stof, maar voor den lap zelf, en daarom in 't mannelijk geslacht. — 2. D en staf: t. w. van Opperkamerheer. — 7. D e
Kleefsche Apelles: Flinck. — 8. Een Alexander, of een Duitsche
Achill e s : zeker maakte zich Frederik Willem beroemd en verwierf zelfs
den naam van „de groote Keurvorst ;" maar de eigenlijke Alexander van
de fainilie moest eerst een eeuw later in den persoon van Frederik den
Grooten een rol spelen.

OP D'AFBEELDINGE VAN J. C. GEELVINCK. 223

Op b'cif6terbinse
VAN DEN HEERE

JOAN CORNELISZ. GEELVINCK,XLII
Gecommitteerde Raad der Grootmogende Heeren Staten van Holland
en West-Friesland, en Burgemeester van Amsterdam.
Oo mocht de Staat en 't Land op Geelvinck zich verlaten,
Hetzij hij in den raad der stede, of bij de Staten,
Den vrede en vrijdom steef, en aanzag haat noch gunst.
De burgemeester geeft een luister aan de kunst.

Z

Op b'aflittfbittst
VAN DEN ED. HEERE

JOAN VAN MAERSEVEEN ,XLIII
Ridder, Heere van Maarseveen, Neerdijk en Diependal, Burgemeester
en Raad van Amsterdam.
eerst de Ridder Maerseveen
D Us
Op Goudestein zijn heerlijkheën,

5

En Amstels burgemeesterschappen,
Wanneer hij 't raadhuis op komt stappen
En zet zich op ons wapenkruis;
Of helpt, in 't rijk Oost-Indisch huis,
Den oogst van Indus herwaart sturen.
Zoo zal de stad den tijd verduren.

XLII. Joan Cornelisz. Geelvinck was 17 Januari 1608, als weduwnaar van
Grietje Govertsdr., in ondertrouw opgenomen met Aeltje Cornelis Vlaming,
oud omtrent 20 jaar.
Hij bekleedde de volgende posten in de regeering : Excijnsmeester van
1611 tot 1613, Commissaris van de Wisselbank in 1625 en 1635, Burgemeester in 1626, 1628, 1629, 1634, 1636, 1637, 1639, 1641, 1643, 16 44, 1646 en
1647, Tresorier in 1627, 1637 en 1640 en Weesmeester van 1648 tot 1651.
Hij stierf 5 Februari 1651.
Het portret van Joan Cornelisz. Geelvinck, door Cornelis Jansonius van
Ceulen, hangt in het Stadhuis to Amsterdam.
XLIII. Over Joan Huydecoper van Maerseveen is bij gelegenheid van
zijn huwelijk in 1656 reeds het een en ander medegedeeld.
Op d'afbeeldinge van J. van Maerseveen. 2. Goudestein: hofstede, aan
de Vecht gelegen, en waar Huydecoper zich des zomers onthield.
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OP HET MARMERBEELD VAN C. WITSEN.

Op Ott tuctrmtrOttra
VAN DEN HOOGACHTBAREN EN WELWIJZEN HEERE

H. CORNELIS WITSEN, XLIV
Burgemeester en Raad van Amsterdam.

D

E Nig vanouds bewaarde op hemelhooge spitsen

En naald der Grooten naam, en hun gedachtenis :
Dit marmerbeeld bewaart den burgermeester Witsen
Naar 't leven, daar hijzelf niet tegenwoordig is;
5 Hetzij dees op 't stadhuis het recht der burgerijen,
Of in den zeeraad met zijn raad de zee beschut,
Of binnen 's-Gravenhaag 's lands vrijheid helpt bevrijen,
En, als een zuil, het hof der Staten onderstut.
Al volgt de Kunst Natuur, z'is nog bij 't leven armer.
io De faam des braven mans verduurt metaal en marmer.

Op Ott mcanter6tteb
VAN DEN E. HEERE

D. NICOLAAS TULP,xLv
Burgemeester en Raad t'Amsterdam.
VIVOS DUCENT DE MARMORE VULTUS.

D

E Hollandsche Esculaap, of Amstels Hippocraat,
Der Weezen Vader, en de dappere beschermer
Van 't Recht en Raadhuis, en den Burgerlijken Staat.

XLIV. Cornelis Witsen, geboortig van Amsterdam, doctor in de rechten,
ondertrouwde 25 October 1634, oud 28 jaar, en geassisteerd door zijn vader
Jan Witsen, met Catharina Opsy, eveneens van Amsterdam geboortig, oud
16 jaar, en geassisteerd door hare ouders Lambert Opsy en Margrieta
Gerbrants.
Dr. Cornelis Witsen bekleedde de waardigheid van Schepen in 1636, 1638,
1640, 1641, 1644, 1645, 1647, 1648, 1650 en 1651, van Commissaris van de
Bank van Leening in 1639, van Commissaris van Zeezaken in 1643, van
Commissaris der Desolate boedels in 1646, van Weesmeester in 1649 en
1652, van Burgemeester in 1653, 1658, 1662 en 1667 en van Tresorier in
1659 tot 1661 en in 1663. Den 9 Augustus 1667 werd hij benoemd tot
Hoofdschout in de plaats van Lambert Reinst.
Hij stierf 1669 en werd 16 Maart in de Nieuwe Kerk begraven.
XLV. Dr. Nicolaas Tulp, 11 October 1593 te Amsterdam geboren, ging
in 1611 naar Leiden om aldaar in de medicijnen te studeeren. Hij promoVivos ducent de marmore vultus: d.i. „zij zullen uit marmersteen
gelijkenissen trekken." Zie glen. VI, 848.

OP HET MARMERBEELD VAN N. TULP.

5
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Leeft voor zijne afkomst, nu Quellijn hem klinkt in marmer.
Zoo komt beeldhouwerij gedachtenis te hulp.
Men ziet in 't beeld den geest en 't leven van ons' Tulp.

Op b'etf6terbinge
VAN DEN E. HEERE

NICOLAAS TULP,
Burgemeester en Raad van Amsterdam.
Ldus leeft Tulp in 't veld van kunst en schilderije,
Wiens gunst de bloem herschept, als zij haar verf vergeet.
In hem wordt Hippocraat, het licht der Artsenije,
Verheerelijkt, nu hij, tot heil der burgerije,
Den Burgemeesters stoel zoo loffelijk bekleedt,
5
Ter eere van de stad, een lichaam, schoon van leden,
Voorzichtig geregeerd, bestierd van hooger hand,
Als door een ziel en geest, begaafd met licht van reden,
Die ieders toeval heelt en helpt, door onderstand
IO En steun van wijzen raad. Gelukkig zijn de Staten,
Wanneer de Wijsheid heerscht en waakt voor d'onderzaten.

A

veerde 3o September 1614 aldaar op een publieke disputatie de Cholora
Humida. Daarna vestigde hij zich te Amsterdam als praktizeerend geneesheer en huwde 20 Juni 1617 met Aafje van der Voegh, die in Maart 1628
overleed. Hij hertrouwde 15 October 1630 met Margareta de Vlaming van
Outshoorn. In 1628 werd hij Praelector in de Anatomie bij het Chirurgijns.
gilde, welken post hij van 29 Januari 1629 tot 1653 vervulde.
Hij bekleedde de volgende Stadsambten: Schepen in 1622, 1624, 1627,
1634, 1641 en 1642, Weesmeester in 1649 en 166o, Tresorier in 1645, 1654,
1659, 166o, 1668, 1669, 167o en 1672, Burgemeester in 1654, 1655, 1666
en 1671, Gecommitteerde Raad van 1663 tot 1665 en van 1673 tot zijn
dood. Hij stierf in Den Haag 12 September 1674 en werd 18 September
in de Nieuwe Kerk begraven.
Uit zijn eerste huwelijk werden zes, uit het tweede drie kinderen geboren.
4. Nu Quellijn hem klinkt in marmer: dit overheerlijk borstbeeld
van Tulp bevindt zich nog heden in 't bezit van Jhr. Dr. J. P. Six, die van
hem afstamt. Het model in klei berust op het Stadhuis te Amsterdam.
2. Lees: „die den zieke zijn kleur (zijn ge—Opd'afbelingvN.Tup
zondheid) teruggeeft."
VONDEL VIII.

15
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OP D'AFBEELDINGE VAN C. VAN VLOOSWI JCK.

Op b'etf6ttgbingt
VAN DEN EDELEN EN GESTRENGEN HEERE

CORNELIS VAN VLOOSWIJCK,xLvi
Heer van Vlooswijk, Diemerdam en Papekoop, Burgemeester
en Raad van Amsterdam.
PULCHRA PRO LIBERTATE.

En ziet bier Vlooswijck niet, gelijk zijn jeugd te paarde,
In 't heir der Staten, voor Rijnberk en voor Maastricht,
Gewapend henedraafde, en Amstels eer bewaarde,
Maar rijper, naar den eisch van 's burgervaders plicht,
5 Gelijk hij stad en land en burgerrecht verdadigt,
Of ijvert om de Sont t'ontsluiten met een vloot,
Terwijl de zeedraak raast, van bloed noch roof verzadigd,
En gansch Europe dreigt met dierte en hongersnood.
Apelles drukt hier uit wat geest en verf vermogen.
TO Een vrome rustigheid in 's Burgemeesters oogen.

M

Op b'af6terbingt
VAN ZIJN ED. GEMALINNE MEVROUWE

ANNA VAN HOORN.
INCESSU PATUIT DEA.

G

Een Paris oordeel' wie van drie den prijs zal winnen :
Drie Godheen smilten in dit eenig schoon ineen.
Apelles zat verrukt. Hij zou het werk beginnen,

XLVI. Cornelis van Vlooswijck was in 1651 Commissaris van de Zeezaken, in 1652 Schepen, van 1653 tot 1655 Commissaris van de Huwelijksche zaken, in 1656, 166o, 1661, 1666, 1668, 1669 en 1671 Burgemeester,
in 1659 Weesmeester en in 1667 Tresorier. Uit dit gedicht blijkt, dat hij
vroeger den veldtocht tegen Maastricht had medegemaakt.

Pulchra pro lib e r tate: d. i.: „voor de schoone vrijheid." Zie
Aen. VI, 821. — 6. Hieruit blijkt, dat Vlooswijck bij 's Lands regeering had
aangedrongen op het doorzetten van den krijg tegen Zweden. — Op d'afbeeldinge van Anna van Hoorn. Inc essu patuit d e a: d. i.: „haar zwier
in 't voorttreden deed haar kennen als een godin." Zie Aen. I, 405. 2. Zie het gedicht op Sofia Amalia. Vondel bezigde hetzelfde beeld te
Kopenhagen en te Amsterdam, en wij mogen misschien daaruit opmaken,
dat, wat den tijd der vervaardiging betreft, geen groot verschil tusschen
de beide stukken kan hebben bestaan.
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Het fier en wijs en schoon, en ieders voeglijkheen
5 En zwieren naar den eisch in Anna ezamenvatten :
Maar 't scheen dat vrouw Natuur hem heimlijk inneblies :
Gij overlaadt uw geest ; dit zware werk zal spatten.
Ik was in 't scheppen van die schoonheid al te kiesch.
Hij maalde, en vreesde 't beeld de leste streek te geven
[ 0 Behaagt de schaduw elk, hoe schoon is dan het leven !

Op b'aff3ttebinst
VAN DEN HEERE
PETER KLOECK,XLVII
Rechtsgeleerde en Raad van Amsterdam.
DOOR G. FLINCK GESCHILDERD.
HONESTUM PR1ETULIT UTILI.

Ees voegelijke zwier is elk niet aangeboren.
Wat invloed van een star gaf zelf Natuur de sporen,
En holp ze, toen ze Kloeck, terwijl de lust haar drong,
Bootseerde naar de kunst, en nektar op de tong
5 En mond en lippen droop, ontvonkte 't vier in d'oogen,
In opzicht, en gelaat; en gaf den man 't vermogen,
Voorzichtigheid, beleid, om door den Oceaan
En 't barnen van 't krakeel het veiligste in te gaan!
Dit bleek in raad en daad ter rechtbanke; in 't beletten
JO Van inbreuk tegens 't recht der Keizerlijke wetten;
En midden in den Raad, in 't voorstaan van zijn Stad;
Ook toen, als Afgezant, hij met de Heeren trad

D

XLVII. Mr. Peter Kloeck, geboren 7 Januari 1589, was de zoon van Jan
Claesz. Kloeck en van diens tweede vrouw Trijntje Gijsbertsdr. Koninck.
Hij huwde 28 Juni 1625 met Jannetje Hooft, de dochter van Cornelis
Pietersz. Hooft en van Anna Jacobsdr. Blaeuw, geb. 1595. Hij werd door
dit huwelijk de zwager van P. C. Hooft.
Hij onderscheidde zich in het bijzonder tijdens den aanslag van Willem II
op Amsterdam.
Peter Kloeck overleed 5 December 1667.
Er bestaat een portret van Kloeck door G. Flinck, dat gedagteekend is
1654. Misschien is het gedichtje een bijschrift bij dat portret.
Hon es t u m prx tulit utili: d. i.: „hij stelde hetgeen betaamt boven
hetgeen nuttig (of voordeelig) is."
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OP D'AFBEELDINGE VAN PETER KLOECK.
Ter poorte uit, om Oranje aan zijnen plicht te manen.
Die, bij verdrag verkloekt, met al zijne oorlogsvanen
Den aftocht blaast, eer 't licht den Amstelstroom beschijnt.
Dees' verf behoudt haar glans, als alle verf verdwijnt.

Op b'etrOttebingt
VAN

MEVROUWE VAN ZUIDPOLSBROEK

CATHARINE HOOFT.XLVIII
E vader, die natuur van lid tot lid ontleedde,
De wereld kende, en, in het Oostenrijksche hof,
Bij Rudolf was gezien, om zijne wijze rede,
En aangezocht, ten steun van 's Keizers staat en lof,
Liet ons Kathrine na, om in zijn kroost te leven,
Nog schooner dan de kunst haar, in dit tafereel,
Dien schoonen ommetrek en 't wezen poogt te geven,
Daar Polsbroecks hart in leeft, als aan het halve deel
Van zijne ziel verknocht, en rechte wedergade.
Het leven dooft de verf; hier kwam de kunst te spade.

D

5
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XLVIII. Catharine Hooft was de dochter van Dr. Pieter Jansz. Hooft,
een neef van P. C. Hooft, en van Geertruyd Overlander.
Zij huwde Cornelis de Graef, geboren 15 Augustus 1599, Vrijheer van
Zuidpolsbroek, uit Welk huwelijk drie kinderen werden geboren.
Het marmeren medaillon, door A. Quellinus in 166o gebeeldhouwd, is
thans het eigendom van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te
Amsterdam.
1. De Vader: Pieter Janszoon Hooft, de beroemde natuuronderzoeker,
die, gelijk Brandt zich uitdrukt, zeer „liefgetal" was bij Keizer Rudolf. —
ro. Hier kwa in de kunst te spade: hier was de kunst bij ten achteren.
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Op b' (46 t tE bin se
VAN DEN EDELEN HEERE

PETER DE GRAEF,xLix
Jonkheere van Zuidpolsbroek.
SPES ALTERA.

E

En levendige geest, vol heuschheid, zweeft in d'aderen

Van Graef, die reé zoo vroeg, in 't opgaan van zijn jeugd,
Belooft, op 't edel spoor van zijn doorluchte vaderen,
Rechtuit te draven naar den prijs van eer en deugd.
5 Gelukkig is hij, die, gesproten van de vromen,
Zijn stammen niet bezwijkt. Zoo zag men jonge Askaan
Betoonen dat hij van Trojanen afgekomen,
Zijn beurt hem toegekeurd, eens rustig uit zou staan.
Hoe stond hier 't leven en de kunst zoo langzaam effen ?
De geest, te vlug, was niet dan in de vlucht te treffen.
JO

Op b'cifiktfbingt
VAN DEN EDELEN HEERE

JAKOB DE GRAEF,L
Jonkheere van Zuidpolsbroek.
NOMEN AVI REFERENS.

D

E kunst kan iemands schijn vergrooten, of verkleinen :
Hier staat het leven met de schilderij gelijk :
Dat deftige opzicht zweemt naar d'edele Romeinen,

XLIX. Peter de Graef, de oudste zoon van Cornelis de Graef, geboren
25 Augustus 1638, huwde 11 April 5662 met Jacoba Bicker, geboren in
1642 en overleden 29 Juni 1695. Peter de Graef overleed 8 Juni 1707.
Een portret van hem hangt thans in het Rijksmuseumte Amsterdam.
L. Jacob de Graef, zoon van Cornelis de Graef en van Catharine Hooft,
huwde 8 November 1665 met Maria van der Does, die 10 Januari 1667
stied. Hij overleed 21 Januari 5690.
S p es alter a: d. i.: „de tweede hoop." Zie Aen. IX, 131. — Pieter was
namelijk de tweede zoon van Cornelis de Graef. — 8. Toegekeur d:
anders sierlijker dan „toegekend;" hier echter niet, omdat het rijmt op 't
voorafgaande b e u r t. — 9. Versta: hoe kon de kunst hier zoo moeilijk het
leven evenaren? — Op Jakob de Graef. Nomen avi referens: d. i.:
„den naam voerende van zijn grootvader." Zie Aen. V, 564.
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Voorstanders van hun staat, der volken vaste wijk.
5 De grootvadr Jakob schijnt in d'afkomst weer geboren,
't Gebeent' te voelen dat de neef zijn naam bewaart.
De naam en 't voorbeeld van den grootvadr zijn twee sporen,
Die nopen 't jeugdig hart, om, als een moedig paard,
Te luistren naar den klank der heldre staattrompetten.
IO Een brave jonkheid stijft de zenuw van de wetten.

Op b'etf6ttrbingt
VAN DEN WISKUNSTIGEN

WILLEM BLAEU.LI
En zoekt volkomen brein vergeefs, en vindt er geen;
En zelden een vernuft alleen bekwaam tot een;
Nog zeldener een man bekwaam geacht tot velen:
Het schijnt Natuur heeft lust haar gaven te verdeelen,
Maar trof in Blaeu een stof tot velerlei bekwaam.
Zoo draagt de Wiskunst moed op zijnen grooten naam.

m

5

Op b'af6etrbingt
DES GELEERDEN EN BELEEFDEN JONGELINGS

JOAN SIX.LII
70o maalt men Six, in 't bloeiendst van zijn jeugd,
L-dVerliefd op Kunst en Wetenschap, en Deugd,
LL Willem Jansz. Blaeu, in 1571 te Alkmaar geboren, was een leerling
van Tycho Brahe. Hij maakte naam als verbeteraar der boekdrukpers, als
wiskunstenaar en voornamelijk als uitgever der wereldberoemde atlanten en
andere hemelgloben. Hij overleed 21 October 1638 te Amsterdam.
Eenige der werken van Vondel werden bij hem gedrukt.
LII. Bijzonderheden over Joan Six vindt men in Deel VI, bl. 366, dezer
uitgave.
Op welke afbeelding van Six het betrekking heeft, is moeilijk uit te
maken. VOOr zijn huwelijk (1655) werd Six in 1642 door D. Bailly, in 1646
en 1654 door Rembrandt en in 1649 door W. Vaillant afgebeeld. Waarschijnlijk doelt het op het tweede portret van Rembrandt. In elk geval is
het gedichtje van vOOr 1655. Het komt het eerst gedrukt voor met veranderd opschrift in Hollandsche Parnas, Amst. 166o.
5. De grootvaar Jakob: Jakob de Graef, van ,wien hierboven gesproken is. De bier bedoelde jongeling werd Schepen in 1672. — Op W. Blaeu.
3. Z eldener: zeldzamer.

OP D'AFBEELDINGE VAN JOAN SIX.

231

Die schooner blinkt dan iemands pen kan schrijven.
De verf vergaat : de Deugd zal eeuwig blijven.

Op Yafikerainge
VAN DE HALSVRIENDSCHAP
TUSSCHEN

ORESTES EN PYLADES.
VOOR DEN ED. HEERE

FILIPS VAN HAARLEM.
FORTUNATI AMBO.

Oo 't hart zichzelf uitbeelden kan
Door 't zichtbre merk, vergunt dat Koning
Ontvouw' voor Haarlem, zijn genan,
Iet Koninklijks, en een vertooning
Van halsgetrouwheid, in Orest
En Pylades, zoo klaar gebleken
Voor Thoas, in het Noordsch gewest,
Daar geen van beide in trouw bezweken,
En elk voor ander sterven wog.
Geen schrik des doods scheidt ware trouw.

Z

5

10

Fortuna ti a m b o: d. i.: „gelukkige twee." Zie Aen. IX: 446. — 3.Vo or
Ha e r 1 em, z ij n g e n an: d. i. „voor Haerlem, die, evenals hij, den voornaam Filips voert." — 7. In het Noordsch gewest: „in Tauris, de
tegenwoordige Krim," dat wel ten opzichte van ons zeer zuidelijk ligt, doch
voor de Grieken, in wier plaats zich Vondel hier stelt, een Noordsch
gewest was. Wat voorts deze ontmoeting van Orestes en Pylades met
Thoas betreft, wij zullen die later in Vondels vertaling der 1phigenia voorgesteld vinden.

OP DE MARMERBEELDEN, ENZ.
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OP DE

parintrOttEbett btr geifigit Tetbtrtn
IGNATIUS DE LOIOLALIII
EN

FRANCISCUS XAVERIUS,
DOOR ARTUS QUELLINUS,
Beeldhouwer van Amsterdam.
MISSUS IN IMPERIUM MAGNUM.

Ignatius,

de vierigste beschermer
Van Jezus' naam en leer,
Verrijst hier tot Gods eer.
Zijn heiligheid verdooft dit zuiver marmer.
SUPER GARAMANTAS & INDOS.

Xaverius,

een Kruisgezant geworden,
Voert Christus Kruis, nooit moe,
Den Indianen toe:
Nu sticht hij nog in marmer Jezus' Orden.

Op b'af6ttebinge
VAN DEN E. HEERE

FILIPPUS ROVENIUS,LIV
Aartsbisschop te Filippen.

D

E staf, noch mijter, noch 't gewijde feestgewaad
Is ons Aartsbisschop niet, al geeft hij dus den zegen;
Maar met een needrig hart te weigren dezen staat,

LIII. Wellicht op de beide marmerbeelden in de Jezuietenkerk te Antwerpen, door A. Quellinus.
LIV. Bijzonderheden over F. Rovenius vindt men in Deel VI, bl. go,
dezer uitgave.
Mi s sus, c a e t. : „naar een groot rijk gezonden." Zie Aen. VI, 812. —
Super Garamanta s, c a e t.: „over Garamanten en Indie." Zie Aen. VI, 794.

OP D'AFBEELDINGE VAN F. ROVENIUS.
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En driewerf twalef jaar in druk, van Christus' wegen,
5 Den stoel van Willebrord uit liefde te bekleén,
Dat beeldt den Kruisheld af: zoo kent Gods Kerk Roveen.

Op b'etf6tefaingt
VAN

PETER LASTMAN,Lv
DEN APELLES ONZER EEIAVE.

D

E geest van Peter voer in 't ordineeren spelen,
En volgde vrouw Natuur op doeken en panneelen,
Zijn kunstgetuigen. Toon, wie 't oordeel strijken kan,

Of Lastman Fenix was, of Rubens, zijn genan.
5 De Keizer heeft hem dus den ommetrek gegeven :
Maar anders teekent hij zich in zijn kunst naar 't leven.

LV. Peter Lastman, leerling van Cornelis van Haerlem en leermeester
van Rembrandt, werd in het laatst van 1583 te Amsterdam geboren en
overleed in April 1633. Hij was de getrouwe kunstbroeder van Jan Symonsz.
Pinas. Zie over hem een uitvoerig opstel van Mr. N. DE ROEVER Azn. en
A. BREDIUS in Oud-Holland IV, M. 2.
5. W i 11 e b r o r d: elders, en nog in 't vers op Vlieger, schrijft Vondel
doorgaans W illeb or d, zonder r. — Op Peter Lastman. 1. V o e r in 't
or dineeren s p el e n: voor: „ging spelevaren, zich verlustigen in 't maken
van ordonnantien." Lastman had zich inderdaad den roem verworven, een
voortreffelijk en nauwkeurig teekenaar te zijn. — 3. Z ij n kunstge tui g e n:
d. i.: „die getuigenis dragen van zijn kunsttalent." — 4. Genan: naanigenoot.

234 OP D'AFBEELDINGE VAN ARTUS QUELLYN.

b'alf6tegaingt
VAN

DEN NEDERLANDSCHEN FIDIAS

ARTUS QUELLYN,LVI
HET LICHT DER BEELDHOUWERIJE ONZER EEUWE,
EN
BEELDHOUWER VAN AMSTERDAM.
GESCHILDERD DOOR STOCKADE.

CTockade maalde aldus de helft van 't zichtbre deel
OVan Arius Fidias. Waarom hem niet geheel,
Of teffens lijf en ziel, zijn kunst met al haar vonken?
Zoo heeft Quellijn zichzelf in marmer uitgeklonken.

Qcinflofftr
AAN DEN E. HEERE

JOAN SIX.
VOOR ZIJN ()OFT EN WILDBRAAD, MIJ UIT ZIJNE HOFSTEDE TOEGEZONDEN.
GAZA LIETUS AGRESTI.

E gansche wereld woelt en raast,
En wordt met ijdelheid geaasd.
d'Ontruste Staatzucht kan niet slapen,
Zij droomt van titels, trekt heur wapen

D

LVI. Artus Quellinus, zoon en leerling van Erasmus Quellinus, in 1609 te
Antwerpen geboren, bekwaamde zich bij Francois du Quesnoy te Rome en
werd in 1640 in het Lukasgilde zijner vaderstad opgenomen. In 1649 ging
hij naar Amsterdam, om daar beeldhouwwerken te vervaardigen voor het
nieuwe Stadhuis te Amsterdam. Hij stierf 23 Februari 1668 te Antwerpen.
In het Rijksmuseum te Amsterdam hangt een portret door F. Bol, dat,
naar beweerd wordt, zijn beeltenis zou voorstellen.
4. Hierdoor moet niet verstaan worden, dat Quellijn zijn eigen beeltenis
op die wijze in marmer heeft vervaardigd; maar „dat zijn geest alzoo in zijn
marmeren kunstgewrochten blijft leven." — Dankoffer, enz. Gaza 1 ae t u s
a g r esti: d. „zich verblijdende met de kostbare voortbrengselen van 't
land." Zie Aen. V, 40.

DANKOFFER AAN JOAN SIX.
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Al hooger, zet heur palen uit,
Totdat de sterkste macht haar stuit.
Wie kan den Christen en den Heiden
In 't bloedig tvisten onderscheiden?
Hoe komt het, dat de Turk, gewekt
t 0 Door zulk een twist, niet op en trekt?
De kruismacht legt vanzelf heur vanen
Toch neer voor Mecha's halve manen.
Haar grens staat open, en gereed
Te draven onder 's afgronds eed.
Maar neen, hij hoeft geen zwaard te trekken,
i5
Noch Christus' grond met yolk te dekken,
In Azie en Euroop vergaard:
Hij wreekt zich door 't gedoopte zwaard.
Wat hoeft zijn heir Gods macht te vellen?
De Christen zal 't voor hem bestellen.
20
De vond, die voortijds Mahomed
Beschaamde, is nu een schande, en smet,
En d'uitgerukte degen echter
De billijkste en oprechtste rechter.
Dit wroet de Christenwereld om.
25
Op Elstbroek, binnen Hillegom,
Zit Six, en ziet met mededoogen
Dit jammer aan, en troost zijne oogen
Met open lucht, en duin, en meer,
En beemd, en boom, en bloem, zoo veer
30
Zijn oog de verf kan onderscheiden,
Daar Haarlem, 's-Gravenhaag en Leiden
Verschieten, ieder aan zijn zij,
En zijn geboortestad aan 't Y,
Recht voor hem rijst, de zee van achter
35
Bewaakt wordt van den grootsten wachter,
Die, met zijn vingeren en hand,
De Zuid- en Noordas overspant,
Uit zijnen troon van vreugd en vrede.
Zoo stil zijn hoef en errefstede,
40
En have te bezitten, daar
Men moedwil uitbant, en 't gevaar,
Mag menig duizend niet gebeuren,
Die midden in de barning treuren,
Van 't oorlogsonweer, zonder end.
45
Hier leeft hij in zijn element,
5

23. E c h t e r voor „achter", hier in den zin van: „ten slotte, per slot van
rekening." — 26. E ls t b r o e k: eene hofstede, aan 't dorp Hillegom palende,
en tot in 't begin dezer eeuw met het Huis te Hillegom de zetel van 't geslacht van Joan Six.
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DANKOFFER AAN JOAN SIX
Die lust schept in het onderzoeken
Van kunst en uitgeleerde boeken:
En, als het lezen hem verdriet,
Het hart verkwikt met zijn Margriet,
En leidt ze, die hem kon verleiden,
Door boomgaard, hof, en duin, en weiden.
Terwijl de leeuwrik kwinkeleert,
Hij haar zijn veldgedicht vereert,
Dat zij vergoedt met spel en zingen,
Daar 't wild in duin op schijnt te springen,
Te huppelen door veld en gras.
Hij biedt dat mondje zijn gewas,
En ooft, en drukt het aan de tippen
Der honigzoete en lieve lippen,
Zoo rood als d'appel, die zoo kiesch
De jonge Tulp ter eere wies.
Kon Six zijn weelde en rijkdom vatten,
Hij ruilde niet met Cresus' schatten
Zijn hofstede, en gerusten staat.
Hier schijnt d'oranje dageraad
Veel vroeger, en veel aangenamer,
Uit Tithons in zijn bruiloftskamer.
De zon gaat spader hier te wed.
De vogel zingt rondom zijn bed,
Verdrijft, in 't krieken van den morgen,
Alle ijdele en onnutte zorgen.
In 't volste van dien overvloed.
Kan hij alleen zijn akkergoed
Niet nuttigen, maar moet het reiken
Aan andren, tot een gunstig teiken.
Geen edel hart is zonder blijk.
Hoe wreek ik best dit ongelijk?
't Valt zwaar met godheen te krakeelen :
En telgen, die zich mededeelen,
Betuigen waar heur aard van daalt.
De Hemel zette u dit betaald.

47. Die lust sche p t, enz. : een lust, nog na meer dan twee eeuwen
in dat geslacht niet uitgedoofd. — 51. En lei d t z e, die hem kon v e rleiden: bevallige woordspeling; verleid en wor dt hier natuurlijk in een
goeden zin genomen. — 54. Veldged i c h t: Six had zelf gedichten geschreven.
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Op be 6topitgefinstit bet gotesauttote
VAN DEN E. HEERE
DR.

NICOLAAS TULP,LVII

Burgemeester en Raad van Amsterdam.
TOLLITUR ARTE MALUM.

N
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Ergens vindt men waarder Tulp

Dan die leeft om nooit te sterven,
En schakeert de bladn en verven
Naar den aard tot 's menschen hulp ;
Die, ten steun van 't zwakke leven,
Alle bedden, waar ze staat
Opgeloken, komt te baat,
En verkwikt met raad te geven;
Als de bloemen, in haar koorts,
Op de stelen, gansch verlegen,
Kwijnen, flauw van mist en regen,
Of versmacht van 's hemels toorts.
Wie zich wil bijtijds beraden,
Bezige Amstels Hippocraat,
Die zich nog gebruiken laat,
In zijne onverwelkbre bladen.
Menig leert uit 's meesters mond,
En een anders ooge en ooren :
Dit vernuft kon dieper boren,
Op ervarenheid gegrond.
Wie het leven aan wil kweeken,
Door de heilzame Artsenij,
Leert nu veilig, op een rij,
Onderkennen 's lijfs gebreken.
Maar gelijk het lichaam hier
Wordt geholpen en genezen
Door het gadeslaan en lezen

LVII. Dit gedicht is blijkbaar een lofgedicht op de Observationes rnedicae,
waarvan de eerste druk in 1641 en de tweede in 1652 verscheen. Waarschijnlijk is het dus omstreeks het laatste jaar gedicht.
Tollitur a r te malum: d. i.: „de kwaal wordt weggenomen door de
kunst." Bij welken schrijver deze woorden voorkomen, is mij niet bekend.
—6.
Alle be d d en: zinspeling op de dubbele beteekenis van 't woord, als
blo em- en z i e k be d. — 15, 16. De zin is: „die, behalve in persoon, ook
nog door zijn onsterfelijke schriften raad verschaft."
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Van dit doorgeleerd papier;
Zoo begint ons stad te bloeien
30
Door des Burgemeesters plicht,
Die den last des yolks verlicht,
Met zijn schouders te vermoeien :
Want de burgerlijke Staat,
Bij een lichaam recht geleken,
Onderwarig aan gebreken,
35
Wordt geheeld door wijzen raad
Als er strijd valt in de leden,
En 's lands welvaart steent en zwicht,
Om het regelloos gewicht
40Der veraarde vochtigheden;
Als de gele en zwarte gal,
Slijm en bloed van hitte woelen,
Valt de landkoorts zwaar te koelen,
Die het hart dreigt bovenal.
Doch dees' landarts kan vermeeren
45
En vermindren met verstand,
Dat de steden en het land
Door de Vrijheid triomfeeren.
't Is de kunst, die neemt, en geeft,
Elk kan stillen, en vernoegen.
5o
Wie zich dus, als Artsen, droegen,
Hebben 't land te kort geleefd.
Zij verdienen lofgedichten :
Want, indien men 't gadeslaat,
't Is geen minder kunst een Staat
55
Te behouden dan te stichten.

31, 32. Versta: „die, door den last der bezigheden in 's yolks belang op
zijne schouderen te nemen, de lasten van dat yolk vermindert." — 35. 0 nd er warig voor „onderhevig, onderworpen." Het woord is mij slechts hier
bij Vondel, bij Hooft echter meermalen voorgekomen. Zie 't Uitl. Woordenb. — 40. V er a a r d e v o c h t i g h e d en voor „veranderde, bedorven stappen." — 43. D e la n d k o o r t s: „de geest van oproerigheid," of „alle onrust
in den Staat."
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!I e foonete6roebers
VAN DEN AARTSHERTOGE

LEOPOLDUS,LVIII
Aan Magistraat en Wethouders van Amsterdam;
toen ze met hunne tegenwoordigheid het tooneel vereerden.
Ebt lof, o eedle Amstelheeren,
Die onze bede niet ontzeit,
En met uw tegenwoordigheid
Hier kwaamt het treurtooneel vereeren.
Dus is ons' speelrol afgerold
In 't licht der Denemerksche kronen.
Dus mochten wij de kunst vertoonen
Den Keizerlijken Leopold,
En Holstein, Hollands bondgenooten.
Beminners van den hoogen schoen,
Die geest en wetenschappen voën
In hoven, en op trotsche sloten.
Nu bloeit Athene in Amsterdam ;
Dewijl het mild met zijne gunsten
Het hoofd der zeevaart kranst met kunsten
En loof, dat van Parnassus kwam.
Zoo moet het nieuwe raadhuis rijzen.
Het Oost en Westen eeuwen lank
Vergulden uwe beurs en bank.
Zoo moeten wij uw heuschheid prijzen.
Grootachtbre Vaders, dat uw heil
Zich wijder strekk' dan eenig zeil.
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LVIII. Leopold Willem, Aartshertog van Oostenrijk, Bisschop van Passau,
Straatsburg, enz. en Grootmeester der Duitsche orde, van 1648 tot 1656
Landvoogd over de Zuidelijke Nederlanden, had een eigen vast tooneelgezelschap, dat naar het schijnt in de Noordelijke Nederlanden, Denemarken
en Holstein rondreisde, om to kunnen voortbestaan. Bij een bezoek aan
Amsterdam maakte Vondel dit gedicht.
8. Den Keizerl ij ken Leopold: den Aartshertog, als zoon des Keizers
aldus betiteld. — 1o. Beminners van den hoogen schoen: d. i.
„voorstanders van het treurspel," waarvan de „kothurn" het symbool was,
evenals de „broos" van het blijspel. — 15. Het hoo fd d e r ze evaar t:
Amsterdam zelf wordt hiermede bedoeld.
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DE PINKSTERBLOEM VAN SCHOTLAND.

CiDe (Pinfloter6foott
VAN

SCHOTLAND.

E Schotsche Judas en verrader,
Hoe langer hoe veraard en kwader,
Verkocht en leverde den Trader.
Hij kroonde met de Distelkroon
En kruiste den onnoozlen Zoon.
Wat dunkt u van ons fijne Jam!
De Geest van al dit Reformeeren,
Om niet te laten van zijn veeren
Door al dit schrobben en stoffeeren,
In dezen zuivren modderkuil,
Ging eerst in eenen nevel schuil,
En daalde in schijn van eenen Uil
Op 't hoofd der uitgepuurde Schotten,
Zoo zwart Bruinist als waterrotten.
Toen profeteerden al die zotten,
Doch elk met zonderling geluid.
Zoo werd de Kerk en Kroon verbruid,
En daarmee was het gekspel uit.
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2. Hoe langer hoe veraard: bier ontbreekt bij veraard de comparat., dien men in k w a der aantreft. — 3. D en V a der: Karel I. — 4, 5. Dit
ziet daarop, dat Karel II wel als Koning door de Schotten werd aangenomen, doch niets als verdriet en kwelling van hen leed en ten leste zijn ontwerpen moest opgeven. — 6. F ij n e JoOn: Jo d en worden de Schotten
bier genoemd wegens hunne handelingen ten opzichte van de beide Karels,
en fijn, om hun godsdienstige gevoelens. — 7-12. Vondel wil zeggen, dat
evenals de H. G e est bij den doop van Christus, in den schijn van een
duif nederdaalde, zoo de (naar zijn gevoelen) lo gen. — Geest der reformatie op de u i t g e puur d e, d. i. extra fijne Schotten nederdaalde in de gedaante van een uil — 14. Zwart Br uinis t: 't adj. z war t slaat hier
zoowel op de z w a r te kleeding der Puriteinsche leeraars, als op de zielsgesteldheid, welke Vondel hun toeschrijft. Wat de Bruinisten of Br o wnis ten betreft, dezen hebben hun naam van zekeren Robert Brown, vroeger
Predikant te Londen, die zich in 't laatst der zestiende Eeuw van het kerkbestier afzonderde. Hijzelf herriep zijne meeningen en werd weder in de
Anglikaansche Kerk aangenomen; doch zijne navolgers namen zeer toe in
getal. In de hoofdzaak verschilde hun leer niet veel van die der Hervormde
Kerk; doch zij verwierpen het Anglikaansche Kerkbestier, de Heidensche
namen der dagen, de Heidensche boeken, enz.; voorts alle formulieren, den
Catechismus, de Academien, enz. Bij Vondel is het woord B r uini s t e n syno-

niem met dat van In d e p endent en, en inderdaad mochten de eerstgemelden als een fractie van laatstgemelden beschouwd worden.
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Op Pet attnedotti
VAN

HERMAN SACHTLEVEN,LIX
vermaard schilder en teekenaar.
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Ust

het iemand Zacht te /even,
Lucht te scheppen naar zijn wil,
Die blijf thuis, gerust en stil;
Hij kan stil den Rijn opstreven,
Van oud-Utrecht en den Dom;
Tusschen d'oevers van de stroomen,
Tusschen wijnberg, bosch en boomen,
Zich verlustigen alom,
Sloten, steden, en landouwen,
Kudden, vee en dorp en vlek,
Akkers, en gebuurte, en hek,
Bron, en waterval aanschouwen,
In zijn kamer, zoo hij maar
Opsla deze kunstpapieren,
Zoo vol levens, zoo vol. zwieren,
Dat Natuur bijwijlen daar
Stom staat, toornig, en verbolgen,
Over dat en over dit,
Over zwart en over wit,
Licht en schaduw, snel in 't volgen
Van haar wezen; kan de Kunst,
Kan de hand van dezen trekker
Mij dus volgen tot den Necker?
Heeft hem Pallas met haar gunst
En genade dus beschenen?
Zeker laat de vlugge Faam

LIX. Herman Saftleven werd in 16io te Rotterdam geboren en was de
zoon van den Rotterdamschen schilder Herman Saftleven II. Omstreeks 1633
vestigde hij zich te Utrecht, waar hij 5 Januari 1685 overleed.
Hij schilderde vele gezichten langs den Rijn en den Moezel.
Het archief der gemeente Utrecht bezit een fraaie verzameling van zijne
teekeningen, gezichten in en op Utrecht voorstellende.
20, 21. Snel in 't volgen van haar wezen: d.i.:„waarbijdeNatuur,
zooals zij zich vertoont, wordt nagevolgd." — 22. T r e k k er: in dit woord
zit een dubbele speling. T r e k k en beteekent niet alleen „reizen," maar
tevens, als 't Eng. to d r a w, „teekenen." — 23. Tot den N e k k er: d. i. :
tot aan de plaats, waar de Neckar zich in den Rijn stort.
16
VONDEL VIII.
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30

Dan braveeren met zijn naam;
Laat hem dan zijn naam vrij leenen
Van het Leven; want hier leeft,
Wat hij trekt met duim en vingeren,
Los en levendig in 't slingeren,
Dat den bladen leven geeft.
Wie verdriet het op dees' bldren,
Dus den Rijnstroom op te varen?

q(411 g•itiOttit46 3 taus.
Horatius' tweede gezang van het vierde boek.
Ie toelegt, o Julus, met zijn toon,
Zelfs Pindarus te steken naar de kroon,
Betrouwt zich, als de reukelooze zoon,
Op wassen vlogels;
Daar 't hemelsch vier het was versmilte en praam',
Om 't kristallijn der waatren met zijn naam
Te helpen aan de spiegelnutte faam
Van stoute vogels.
Held Pindarus komt bruisen, als een vliet,
Die met gedruisch ten steilen berg afschiet,
En aangegroeid van regen, dat het giet,
Op waterkanten,
Befaamd om 't nut van hunnen rijken stroom.
Hij bruist en stroomt heel diep, en zonder toom,
Verdient den krans van Febus' lauwerboom
En groene planten;
Hetzij hij keur van nieuwe woorden vindt,
En door zijn vers, dat trotsch is, rolt of bindt
Zich aan geen maat, en wet, en treedt gezwind;
't Zij hemelheeren
Te rade gaan, en drijven op zijn maat,
Of koningen van 't goddelijke zaad,
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3. De re u k el ooze zoo n: zoon moet bier genomen worden in den zin
van „jongeling," of het woord beteekent niets. Men zegt wel „d e v e rl or en
z o o n ," doch dan verstaat men er bepaald bij: uit het E v a ngeli e:
maar in abs t r acto van een zoon te spreken, zonder dat men weet van
wien, of zonder dat er van een v a d e r gewaagd is, kan er niet door. De
hier bedoelde reukelooze is Icarus, de zoon van Dedalus. — 5. Praam',
pram e: neerdrukke, bedwinge. — 6. Met z ij n n a a m: Icarus gaf zijn naam
aan de zee, waarin hij nederstortte. — 7. D e s p iegelnutte fa a m: een
waarschuwende spiegel, nuttig voor stoute (ondernemende) vogels.
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Hetwelk met recht Centauren nederslaat,
En dempt Chimeeren,
25
Die blauw vergift uitbraken, viam en vier;
Hetzij hij looft, die, onder Goden hier
Geteld, met palm van Elis keeren fier
Naar huis, vol weelden,
Als worstelaars, of in den renstrijd braaf
Beschonken met een zegenrijke gaaf,
30
Die beter is, hoe hoog een ander draaf',
Dan honderd beelden;
Hetzij zijn klacht den bruidegom beween',
De droeve bruid ontschaakt, en forsch ontstreen,
Of dapperheid en kracht en gouden zeen
35
In top verheffe,
Haar Styx benijde, en d'eeuwig duistre hel.
De zwaan van Thebe, Antoon, ontvliegt ons, snel
En hemelhoog door 't zwerk, en draagt te wel
40Wat zij beseffe.
Ik, min begaafd met moeite u verzen wij,
Vergaard als geur, van een Matijnsche bij
Gezogen uit den tijm te Tivolij,
Met moeite en zweeten,
Omtrent zijn woud en oevers, koel en vocht.
45
Gij, dichter, zult, gestegen in de locht,
Met trotscher stijl, wat Cesars zwaard vermocht
In zang uitmeten;
Als hij, met dien verdienden lauwerier
Omvlochten, voor zijn standerd en bannier
50
Den Geldersman in staatsie omvoert hier,
Als triomfeerder
Op 't Kapitool: want noch de gunst der GoOn
Noch 't noodlot ooit op d'aarde iet brocht ten toon,
Dat beter is en grooter en zoo schoon
55
Als 's Rijks vermeerder.
Al kwam een eeuw van goud, gelijk ze plag,
Verwacht geenszins iets grooters aan den dag.
25. Blauw vergift: zie Stedekroon voor Frederik Henrik en de Roomsche Lier, vs. 62.— 51. Den Geldersman. HORATIUS heeft:
Concines majore Poita plectro
Caesarem, quandoque trahet feroces
Per sacrum clivum, merita decorus
Fronde, Sicambros.
Vondel vertaalt Sicambros met den G e ldersman alsof het alleen die
kleine volksstam was, Welke zich na den Kimbrischen vloed aan den Rijn
in het tegenwoordig Gelderland neerzette, en waarvan er een hoopje voor
Cesars zegekar uitliep.
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Ook zal uw zang ons melden, na den slag,
De blijde feesten,
De vreugd van Stad en Raad en burgerij,
Wanneer August, de held, ons naakt zoo blij,
En Klio wekt met al de poezij
Der Roomsche geesten;
Terwijl het recht van pleiten viert en rust.
Indien ik iet ontvouwe van August,
Dat d'ooren streelt en keetlen kan met lust,
Ik zal mijn dichten
Met d'uwe paren, en, gelukkig door
Augustus' komst, u volgen op zijn spoor,
Om met dees' wijze een iegelijks gehoor
Aldus te stichten:
0 schoone zon 1 o loffelijke glans!
Terwijl de Held vooruit rijdt met den krans.
Dan stijgt ons' stem aldus in 's hemels trans,
Om 't feest te sterken :
ICI triomf. De heele Rijkstad zal
16 triomf vast roepen met geschal.
Wij wierooken den Goden overal
In hunne kerken.
Tien stieren, zooveel koeien op een rij
Ontslaan u van uw kerkbelofte, en mij,
Een teeder kalf, gespaand, aan 's moeders zij
Geweid bij 't grootste,
En dat, heel ros doorgaans op al zijn vel,
In zijne star een blaar voert, wit en hel,
En 't nieuwe licht der mane wonderwel
Op 't hoofd nabootste.

Op 'E ocOrifitit
VAN

MR.

D

LIEVE COPPENOL.Lx

E Pauwen trekken Juno's wagen;
De Duiven Venus; god Jupijn
Wordt op den Arendsrug gedragen

LX. Lieve Willemsz. Coppenol, een onzer beroemdste schoonschrijvers
en volgens van der Aa in 1598 geboren, was de zoon van Willem Willemsz.
86. I n zijne star: in zijn voorhoofd.
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Veel hooger als de zonneschijn:
Als Coppenol wil triomfeeren,
Dan zweeft hij op zijn ganzeveeren.

Coppenol. Hij was eerst Fransche schoolmeester te Haarlem, in 1617 „in
de gecroonde Penne in de Coninxstraet", daarna in 1624 „in de Baghynestraet by 't Clockhuys". In Amsterdam komt hij het eerst voor als Fransche
schoolmeester „by de Jan Roonpoortstoren in den Hertog van Saxen" en
in 1628 op den Singel. Coppenol huwde 19 Juni 1644 als weduwnaar,
wonende op de Coninxgraft (Singel), met Grietje Andries, die 7 Mei 1661
overleed.
Niettegenstaande zijn zeventig jaren, schijnt Coppenol nog zin in het
huwelijk gehad te hebben, want hij werd 3 November 1665 voor Schepenen
gedaagd door Jannetje Blocq, die beweerde trouwbelofte van hem te hebben, doch haren eisch werd haar ontzegd.
Zij daagde hem nu voor het Hof van Holland, bewerende o. a. dat zij
reeds vier jaren als man en vrouw hadden geleefd, waartegen hij antwoordde, dat zij en hare ouders hem zoo ver gebracht en verleid hadden
(daarbij vlammende op zijn middelen), dat hij in zijn hoogen ouderdom tot
zoodanige zonde, schande en schade vervallen was. Hij ontkende haar
trouwbelofte gegeven of ontvangen te hebben, wel had hij haar vijftig
gulden geleend en het zilver trompge, dat hij van haar had, „synde een
kinder seur en leur", had hij uit familiariteit van haar aangenomen. Hij
betuigde verder, dat het alleen om zijn geld te doen was en dat zij was
een Blokmakersdochter, „die haer soo sy geen dienstmaecht en was, met
naeyen geneerde, wonende in een kelder, en genoech te doen hadt om
door de werelt te komen".
Niets baatte evenwel. Hij werd 1 Juli 1667 door het Hof veroordeeld
haar „in facie Ecclesiae aut coram Magistratu" te trouwen.
In verband hiermede is de volgende notaridele akte, voor den Amsterdamschen notaris J. Hellerus gepasseerd, niet onbelangrijk; zij luidt in
hoofdzaak:
„Op huyden den XXen Octobris a° 1667 compareerde voor my Jacs.
Hellerus notaris, Christoffel Conradus, boeckdrucker, wonende op de Egelantiersgraft alhier, out 5o jaren en heeft ten versoecke van Sr. Lieve van
Coppenol, coopman hier ter stede, getuyght enz. dat hy deposant inden
jare 165o ten synen huyze lange tyt in bewaringe heeft opgeslooten gehad
Lieve Willemsz. van Coppenol syn requirants vader uyt oorsaecke dat denselven Lieve Willemsz. van Coppenol van de hand des Heeren vehementelyck was inde hersenen geraeckt en getroubleert geworden ja soodanich
dat hy gestadich op syn bedde heeft moeten geslooten leggen, hetwelck
nochtans door crachte van medicineren niet en was te redresseren, maar
van tyt tot tyt verergerde", enz.
Waarschijnlijk is Coppenol kort daarop overleden.
De laatste staten van het portret van C. Visscher bevatten de mededeelinz: C. de Visscher ad vivum delineavit tribus diebus ante
mortem, ultimam manum imposuit, A° 1658. Dit portret dagteekent
dus van het begin van 1658, daar C. Visscher den 16 Januari 1658 in de
Nieuwe Kerk begraven werd.
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by b'ebtft ocOrijffiund
VAN

DE LANGE.
de Lange, indien ik 't aanzicht ken.
D ItWieis schreef
zijn naam ooit schooner met zijn pen?
ANDERS.
D E Lange schrijft de beste in 't land.
Is 't vreemd ? Minerve trekt zijn hand.

DEN DOORLUCHTIGEN OVERGELEERDEN JONGELING

16. (PctuCus Zer J6cter,
Voornaamsten Professor der Historian en Latijnsche en Grieksche
welsprekendheid.
TER HOOGESCHOLE TE DUISBURG.
QUALIS GEMMA MICAT, FULVUM QUAE DIVIDIT AURUM.

Al Duisburg wel zijn zegen konnen vatten,
Haar van 't geluk gegoten in den schoot,
Met uwe komste, en teffens al de schatten
Van wetenschap, als uit een rijke vloot
Van oude en nieuwe en uitgeleerde boeken
Bijeengehaald, en keurig opgezocht
Met oordeel, na wijdloopig onderzoeken
Der volken, en met moeite en last gekocht?
Kan Duisburg zijn geluk nu recht waardeeren,
Zoo schat men het gelukkig, want elk zal
Het om Ter Haer, als 't Grieksche Delfis, eeren;
Elk naar zijn les, gelijk naar hemelval,
Orakels van Apollo, komen hooren.
Te Duisburg wordt oud-Delfis nu herboren.
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Qualis gemma m i c a t, c a e t. : d. i.: „gelijk een edelgesteente blinkt,
dat in rood goud is gezet." Zie Aen. X, 134.
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Op be Oterflunet
IN HET GLAS VAN DE KAMER DER HEELMEESTEREN.

D
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E Heelkunst heelt ons vleesch en been

Door handgreep, band en artsenij.
Zij dient Natuur in 's menschen leen,
En drijft de kwalen weg; hetzij
De kunst herstelle, of snoeie, of sterk'.
Men kroon' dit nut en heilzaam werk.

Op Ott ttiibttrot btr smelt
DOOR

JOZEF IN EGYPTE,
Geschilderd door Nicolaas Stockade.
GEheel Egypte brengt den Rijksvoogd schat en have,
En leeft nu zeven jaar bij 't uitgereikte graan.
Het vrije yolk door nood wordt 's konings eigen slave.
Edn mans voorzichtigheid kan duizenden verzadn.

Op b'qtaftnotrtitro
T'AMSTERDAM.
draagt geen zij, maar luistert naar elks karmen:
D E hemel
Zoo ziet d' Aalmoezenier op 't nijpen van den nood,
En reikt elk nooddruft toe, uit 's burgers milden schoot.
Hij stut door 't heele jaar het leven van den armen.

Op het uitdeele n, e n z.: deze schilderij bevindt zich boven den
schoorsteen in een der vertrekken van het oude Stadhuis, thans Paleis, op
den Dam, laatstelijk tot slaapkamer voor den Koning ingericht. Het bovenstaande bijschrift leest men onder aan de lijst der schilderij. — Op d'Aalmoezeniers. r. De hemel d r a a g t geen z ij: d. i.: „stelt zich geen partij, is
niet eenzijdig gestemd, trekt dezen niet boven genen voor."
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OP D'AFBEELDINGE VAN DE TUCHT.

Op b'elf6etrbinge
VAN

DE TUCHT,LXI
BOVEN DE TUCHTPOORT UITGEHOUWEN.
AAN DEN HEER

JAKOB HINLOPEN VERMAES.
de tuchtheer, temt met arbeid, zweet en slagen
R Asfilin'
Wat Circes kroes in schijn van dieren heeft veraard.

5

Hij spant hen onder 't juk van zijnen zwaren wagen.
Zijn zweep verschrikt het wild, dat stad en land vervaart.
Zoo wordt de Wanhoop hier voor 't halsgerecht bewaard.

Op 45. rincfie teefieninge
Over het eeuwgeschil tusschen Keur-Brandenburg en de Stenden
van Kleef en Mark.
DOOR PRINS MAURITIUS BESLECHT.
HOLLANDER. SCHILDER.

Hollander.
Wie voegt Keur-Brandenburg en Stenden bij elkander ?
Schilder.
Prins Maurits, die ontwart den knoop van 't landgeschil.
Hollander.
Hij bezigt hier geen zwaard, als eertijds Alexander.
LXI. Het gedicht moet tusschen 1655 en 166o gemaakt zijn, daar Jakob
Hinlopen Vermaes in 1655 regent van het Tuchthuis werd.
T. Rasp ij n: een door Vondel uitgedachte naam, aan het raspen van
hout ontleend. Zie Inzvfiding van het Stadhuis, vs. 747. — 2. Circes
kroes: zie over de fabel van Circe, die de tochtgenooten van Ulysses,
door hun een tooverdrank in to geven, hervormde in wilde dieren, het
Veertiende Boek der Herscheppingen van Ovidius, en den Gulden Winkel,
n°. Lill. — 5. De zin is : „zoo worden zij, die anders door wanhoop zich
zouden laten vervoeren tot het plegen van nog grooter misdrijven, die met
den hals geboet worden, voor zulk een uiterste bewaard."

OP G. FLINCKS TEEKENINGE.
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Schilder.
Neen zeker, maar hij smilt van weerszijde ieders wil
Ineen, na 't eeuwkrakeel, een strijd van vijftig jaren.

5

Hollander.
De Hemel wil dien held tot heil der landen sparen.

Op tot ocOiebtrij.
SCEPTRA LIGONIBUS YEOUAT.

E dood zet hoog en laag gelijk,
Het middelbaar, en arm, en rijk.
Het sterven is 't gemeene lot.
De boekgeleerdheid en marot
Zijn even wijs en stom in 't graf.
De delvers graaf, en bisschops staf,
De Tier, en gouden tulbandkroon
Staan alle in 't uiterste even schoon.
Laat woelen al wat woelen wil :
Zoo staat het al ten leste stil.

D
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Op Ttnuo tn Cupibor
DOOR G. FLINCK GESCHILDERD.
Ie schept uit verf dit vleesch en vel,
En geeft hier stof aan minnespel,
Terwijl de moeder 't kind belonkt,
Dat haar met hand en ooge ontvonkt,
Den blanken hals en boezem streelt,
Al heimelijk het hart ontsteelt,
En ininzaam aanziet? Welk een gloed

W

5

LXII. Een Venus en Cupido, door G. Flinck geschilderd en geteekend :
G. Flinck fe c it 1648, hangt thans in het Koninklijk Paleis to Berlijn.
Sceptra ligo nib us ae qua t: d. i: „(de dood) maakt schepters en
houweelen gelijk." — 4. De boekgeleerdh ei d en mar o t voor „de geleerde, en de dwaas." Men weet, dat de mar o t of zotskolf het zinne-

beeld der dwaasheid was; waarvan het oude spreekwoord:
leder zot
Zijn marot.

OP VENUS EN CUPIDO.
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Ontsteekt van wederzij het bloed,
Een zelve bloed, en al te na
Om zich te mengen, ga met ga.
Te paren, en al 't ongelijk
Van oude ! ketelde ooit muzijk
't Gehoor zoo dertel, daar men speelt,
Als hier 't gevoelen zich verbeeldt
Van wederzijde jet lieflijks, dat
De ziel door al de leden vat
Van top tot teen ? Men kent dit vier
In twee paar oogen aan den zwier
Van elk bekorelijk gezicht.
De minnetortsen staan te dicht.
De wassenbeelden smilten vast,
Terwijl de gloed in d'aren wast,
En groeit en voortslaat zonder rust.
En wie genet den grootsten lust
Van beide, die zich streelen laat,
Of streelt ? De minne houdt geen maat,
Noch streek, noch regel, nochte wet,
Tenzij haar d'onmacht palen zet.
Verbeelding is een ieders wit.
Doch geen vermaak zoo groot als dit,
Het middelpunt, daar 't al op stuit,
En zonder dat is 't leven uit.

Op bliaf6ttebingt
VAN DEN EDELEN GESTRENGEN HEERE

CORNELIS DE GRAEF ,LXIII
Vrijheere van Zuidpolsbroek, Burgemeester en Raad van Amsterdam, &c.
PARCERE SUB JECTIS, & DEBELLARE SUPERBOS.

En grave Graef met kunst in koper uit naar 't leven,
Of klink' den ommetrek in klaren marmersteen :
Hier stuit ze, onmachtig 's mans staatkennis ons te geven,
Gelijk ze 't Kapitool der Staten op komt freer',
LXIII. Cornelis de Graef was geboren den is October 1599 en overleed
20. D e min netortse n: het vuur, dat uit beider oogen straalt. — Op
Cornelis de Graef. P ar c e r e subj e c t i s, c a e t.: d. i.: „de onderworpenen
te sparen, en den hoogmoedigen een verdelgingsoorlog aan te doen." Zie
Aen. VI, 834.

OP D'AFBEELDINGE VAN C. DE GRAEF.
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5 's Lands raadslot naar den eisch van zaak en tijd helpt mengen,

En matigen, opdat ze een heilzaam wit beschiet;
Dat's al 't oneffen in zijn vouw en plooi te brengen,
Ten dienst van 't Vaderland en burgerlijk gebied.
Aldus draaft Polsbroek, dan wat stijver, dan wat zachter.
IO Dat's oud-Romeinsch. Nu legt penseel en beitel achter.

475rcifocOrift
VAN DEN EDELEN HEERE

AREND VAN WYNBERGEN.

H

ier rust Arend : laat hem slapen,

Die zich braaf gedragen heeft.
Zet zijn deugd vrij bij zijn wapen,
Die den dubblen adel geeft.

den 4 Mei 1664. Op den 1 November 1633 trouwde hij met Geertruy Overlander, wier vader, Volckert Overlander, afkomstig uit een geslacht, te
Ditmarsum gevestigd, geboren io Juli 1570, overleden i8 . October 1630,
door Jacobus I, Koning van Engeland, bij akte van 21 April 1620, in den
adelstand verheven werd. Toen Geertruy Overlander eenige weken na
haar huwelijk overleed, hertrouwde Cornelis de Graef op den 14 Augustus
1635 met Katharina Hooft, over wie op bl. 228 hierboven eenige levensbijzonderheden zijn medegedeeld. Uit hun huwelijk werden twee kinderen
geboren: Pieter (zie boven bl. 229) en Jacob (zie boven bl. 229).
Hij werd in 1639 Vroedschap en bekleedde de volgende ambten: Commissaris van Kleine Zaken in 1639, Schepen in 1640, Commissaris van
Huwelijksche Zaken in 1641, Weesmeester in 1642, Burgemeester in 1643,
1651, 1652, 1655, 1656, 1658, 1659, 1661 en 1662, en Tresorier in 1644,
1649, 1650, 1653 en 1654.
Er hangt van hem een prachtig portret in het Museum te Berlijn, dat
eerst aan Thomas de Keyser en nu aan Nicolaas Elias Pickenoy wordt toegeschreven.
5. 's Lands ra a ds 1 o t: het besluit, door 's Lands Regeering te nemen. —
Menge n: dewijl de adviezen of raden in een vergadering doorgaans uit
elkander loopen, zoodat men, om tot een besluit of r a a d sl o t te komen,
onderscheidene gevoelens te vereenigen heeft, is het woord mengen hier
goed gekozen. Ook HOOFT in zijn Nederl. Hist. spreekt van mengenis
der Rade n. — 7. D a t's: te weten. — 9. De zin is: zoo weet hij te geven
en te nemen. -- 1o. L egt: versta: ligt.
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GRAFDICHT VAN BRUIN VAN KEULEN.

grafbidi
VAN DEN HEILIGEN VADER

BRUIN VAN KEULEN,
STICHTER
VAN

DE KARTHUIZER-ORDE.
Ees' zerk bedekt den held, die, als een fakkel, lichtte,
En d'eerste in wildernis des Heilands schaapskooi stichtte ;
Zijn naam was Bruin, een zoon van Keulen, aan den Rijn.
De lust tot aandacht dreef hem voort naar een woestijn,
5 Tot in Calabriê. Hij leerde Christus' wetten.
Zijn lippen rustten nooit Gods waarheid te trompetten,
Zoo luide, dat zijn faam door al de wereld klonk.
Genade, en geen verdienste, in 's mans gestrengheid blonk.
De zesde in Wijnmaand zag hoe ziel en lichaam scheidde.
M. Het lichaam rust in 't graf, de ziel in Gods geleide.

D

Br u in van Keulen: Bruno, de stichter der Karthuizer-Orde, was in
de elfde Eeuw te Keulen geboren en werd tot den geestelijken stand opgeleid. Na Kanunnik te zijn geweest, oordeelde hij het beter, zich in de eenzaamheid aan godvruchtige bespiegelingen te wijden en koos de Chartreuse
in Dauphine tot zijn woonplaats, naar welke plaats de Orde, waarvan hij
de stichter was, genoemd werd. Paus Urbanus II, die hem zeer genegen
was, als zijn leerling geweest zijnde, riep hem naar Italie; doch Bruno, die
de eenzaamheid beminde, begaf zich naar Calabrie, en overleed aldaar in
den jare not. Hij werd eerst in 1514 door Leo X onder de Heiligen geplaatst. Men heeft van hem een uitlegging der Psalmen, commentarien op
de Zendbrieven van Paulus en andere werken, die Theodorus Petrejus, een
Karthuizer monnik, in 1611 heeft uitgegeven. — Zie voorts Gijsbr. van Amstel,
vs. 564. — 4. Aandacht voor „aandachtige overpeinzingen." Zoo zal ons
nog een gedicht van Vondel voorkomen, dat tot titel voert: „Eenzame
aandacht in de vasten." Bij de Onroomschen wordt meer, in gelijken
zin, het woord „betrachten" gebezigd. Bij Franschen en Engelschen bezigt
men 't woord: meditation. — 8. In 's mans gestrengheid: men denke
bier aan gestrengheid niet jegens anderen, maar jegens zichzelven. — 9. D e
zesde in W ij n m a a n d: de dood van Bruno wordt op den 6 October

I1ca gesteld.

GRAFSCHRIFT.
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Ier rust het sterflijk deel, der wormen aas en spijze,
Gelijk een korengraan, in aarde en stof verrot,
Opdat het heerelijk, te zijner tijd, verrijze.
Het lichaam met de ziel, door d'allemacht van God,
5 Vereenigd, opgewekt door 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 :
Io Daar boven eeuwigheid, die alles zal verduren.

H

005ctetri
VAN ME JOFFER

MARGARETHA VAN VLOOSWYCK.LXIY
E tiende zanggodin,
Uit eene roos geboren,
Volgt negen englekoren,
En vaart ten hemel in,
Op eenen regenboog,
Een schoone wolk van bloemen
En verven, niet te noemen.

D

5

LXIV. Margaretha van Vlooswijck, dochter van Cornelis van Vlooswijck
(zie boven bl. 226) en van Anna van Hoorn, huwde in Augustus 1662 met
Robert Honiwood; vgl. het deel dezer uitgave, dat de gedichten van dat
jaar bevat. Zij was toen „omtrent i5 jaren" oud.
5. d'E n gels che t r o m p e t t e: voor „de trompet der Engelen." Zoo ook
noemen de Roomsch-Katholieken veelal de boodschap des Engels aan Maria
de En g el s c h e g r oeteni s. De vrome Jung Stilling had haar zeer lief
en was gewoon, gelijk hij 't in zijn „Leven" op verscheidene piaatsen mededeelt, aan de lieden te verteilen dat hij een groote som had uitstaan „in
de Engelsche bank." Maar ais 't dan uitkwam, dat hij niet op eenige
tijdelijke, maar op geestelijke schatten gedoeld had, keek deze en gene wel
eens op zijn neus. — Opvaart, enz. 2. Uit eene roos geboren: een
compliment, niet enkel aan de dochter, maar ook aan de moeder. Vondel
wilt ook fijn hoffelijk te zijn, waar hij 't gepast achtte. — 3. Negen
engl e k o r e n: koren, ieder door eene der negen Zanggodinnen aangevo erd.
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OPVAART VAN M. VAN VLOOSWYCK.
De schoone vaart omhoog,
Op galmen van haar keel
En harp, dooreengemengeld.
Ai zie: zij schijnt verengeld,
Ontkleed van 't sterflijk deel.
Zij zweeft al hooger aan,
Om 't zalig licht te groeten.
Een geest verroert geen voeten,
Maar drijft, gelijk de maan.
Margrite, rijst ge zoo,
Ontkleed van mededoogen,
Uit 's minnaars schreiende oogen?
De liefde scheidt te no&
Och, troost den liefdeloozen.
Bestrooi hem met uw rozen!

(Ptdeius Tirsitius gtetro's Veraett
IN NEDERDUITSCH DICHT VERTAALD
DOOR

J. v. VONDEL.

PARNASLOOF,
TOEGEWIJD DEN WELEDELEN EN GESTRENGEN HEERE

CORNELIS DE GRAEF,
Vrijheere van Zuidpolsbroek, Burgemeester en Raad van Amsterdam &c.
e anda
v dne in 'tt,endeerdmeertszvaenrgleanngen
N1 lujint zangheldin
ik belandde
d

5

En Landgedichten en Eneas' dappren tocht;
Een werkstuk in Latijn, door al zijn leen volwrocht,
En waardig aan August eerbiedig op te dragen;
Toen alle volken Rome op haren middag zagen,

21. D en li efdeloozen: niet „hem, die geene liefde heeft voor een
ander," in welken zin alleen 't woord heden ten dage wordt opgevat, maar:
„hem, die de liefde v a n een ander derft," hier waarschijnlijk: hem, die 't
voorwerp zijner liefde ontberen moet." — Publius, ens. 4. Door al z ij n
leOn volwrocht: d. i.: „in al zijn deelen volkomen;" omnibus numeris
absolutum zou men in 't Latijn zeggen. — 6.Rome op haren middag:
Rome, toen het ten toppunt van grootheid gestegen was.
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Den vorst in 't hoofdgezag, en 't aardrijk, onder hem
Gebogen, luistren naar d'ontzaggelijke stem
Van eenen eenigen, geheiligd, om, door wetten
En macht gesterkt, een wijs op recht en vree te zetten.
10
Nu ziet mijn zangheldin, na 't landen, wakker om
Naar een Maecenas, die, genood in 't heiligdom
Der zanggodinnen, zooveel goddelijke driften
Kan schatten, uitgeleerd in toetsen en in schiften
15
Van stoffen, zin en zwier en aard en maat en klank.
Zij komt Maecenas Gray' dit Nederduitsch gezangk
In zijne schaduw dan voorzingen, mag haar d'eere
Gebeuren, dat ze uit zijn scherpluistrende oordeel leere
Hoe verr' haar wedergalm van Maro's voorzang dwaalt,
20
En wat haar glans verschilt van 't licht, dat uit hem straalt.
Zij wenscht, om allerminst uw bezigheid te pramen,
Gelegenheid en plaats en tijd op 't rijpst te ramen,
Wanneer uw ambt den boog der zorge een wijl ontspant,
Die nacht en dag, ten dienst van stad en vaderland,
25
Te streng gespannen stond. De stilte is aangenamer
Na 't slaven op 't stadhuis. De burgemeesterskamer
Verschoont uw ouderdom, besneeuwd zoo menig jaar;
Terwijl uw broeder waakt, en zit beslommerd, daar
De burgers voor de deure, om eerst gehoord te worden,
Aandringen dag op dag. De staatszorg, naar 's lands orden,
30
In 't oude gravenhof, komt op een ander aan.
Nu moogt ge, langs de Grift, uw hofstee, bosch en laan
Zien groeien, gratig vee, uit uwen stal gelaten,
Het gras afsnoeien, en de lammers hooren blaten,
Of onder 't lindeloof, in eenen stillen hoek
35
En eenzaam, spreken met een stom en landnut boek,
1o. Een wijs op recht en vree te zetten: gerechtigheid en vrede
naar een vaste wijze of naar vaste regelen te handhaven. — 11, 12. Nu ziet
mijn zangheldin.... om naar een Maecenas: dat omzien naar
e en Ma e c enas is geheel nit de mode, en toch was het niet zoo belachelijk als men thans het wil doen voorkomen. 't Verzekerde wel Been roem
voor de toekomst, maar voordeel voor het tegenwoordige. — 21. Om
allerminst uw bezigheid te pramen: om u zoo min mogelijk in uw
bezigheden te storen. — 26. Na 't slaven: na het sloven, zwoegen. —
26, 27. De burgemeesters kamer verschoont uw ouderdom:
Cornelis de Graef was namelijk in 166o als Burgemeester afgetreden. In 't
volgende jaar werd hij echter wederom als zoodanig herkozen. — 28. U w
b r o e d er: Andries de Graef, in dit jaar Burgemeester geworden. —
30, 31. De staatszorg, naar 'slands orden, in 't oude gravenho f, komt op e en ander a an: een ander broeder van u is afgevaardigde ter Staten-Vergadering in Den Haag. — 32. D e Grift: een
riviertje, gevormd uit het samenvloeien van een vijftal beken, die, ten westen van Deventer en Zutfen, zich eerst tot vier, later tot twee, en eindelijk
tot eene vereenigen en bij Hattem in den IJsel uitloopen. — 36. L an d nut:
nuttig voor den lande; zoo vonden wij elders s t a a t n u t.

256 PARNASLOOF, TOEGEWI JD AAN C. DE GRAEF.
Staatregels, spreuken uit uw Tacitus erkauwen;
Terwijl de galm van 't Sticht belust is na te bauwen
Den schellen nachtegaal, die, voor uw lustprieel,
40Zich uit den adem zingt, op 't orgel van zijn keel.
Zoo zag men, om een lucht gerust in lommerkoelte
Op 't veld te scheppen, uit het heerlijk raadsgestoelte
Den burgemeester eer het gouden Kapitool
Een poos vergeten, daar de lelie en viool
En roos en tijm de bij op zoete honiggeuren
45
Verlekkerde, en verleidde in levendige kleuren.
Daar kon Maecenas, door geen stadgerucht verstrooid
Van zinnen, rusten; daar verdroot het Varus nooit,
Te luistren naar een wijs, die uit Parnassus' aderen
Kwam vloeien door 't geruisch van mirte en lauwerbladeren,
50
Waarmede Apollo 't haar beschaduwt en versiert,
Als hij ten reie gaat, en hem de zangberg viert.
Bekoort u hier de lust te plukken puik van bloemen
Uit Maro [zeker niet te reppen noch te noemen
Dan met eerbiedigheid], gij ziet ze in Maro's hof
55
Zoo levendig, zoo schoon opluiken, dat ze stof
Bestellen voor 't vernuft van opgespannen geesten,
Om 's lands triomfen en gewenschte zegefeesten,
Te kleeden met feestoen en kransen, geschakeerd
Door kunst van bloemen, aan Augustus' hof vereerd.
60
Zoo dit vernuft een wijs op 's herders fluit wit zetten,
Of akkers bouwt en plant en vee weidt, en zijn wetten
Het bijhof voorschrijft, het verrukt ons door geluid
En zin en orde, van 't begin tot daar het sluit.
Eneas' oorlogsvaart, van Xanthus' gloende stroomen,
65
Op 's hemels wichlerij en aandrift voorgenomen,
En uitgevoerd tot aan den Roomschen Tibervliet,
Hoe groot een heerlijkheid ontvouwt ze uw ooren niet!
Wat naam, wat titel zal men 't hemelsch werkstuk geven,
Apollo's feestsieraad! het hangt, als een geweven
70
Onschatbaar koortapijt, van boven tot benee'n,
Van nutte wijsheid en historian aaneen,
En tot een eenig wit geschikt, in 't end te treffen.
Wat wit was dat? Den staat van Rome in top te heffen,
Al 's werelds hoofdstad; en de naklank van de Faam
75
Bromt nog op heden met dien aangebeden naam
Op 't voorhoofd van zoo diep gewortelde gebouwen
38. 't Sti cht: bier he t 0 verstich t, Overijsel. — 41-52. Eene der keurigste en welluidendste strophen, welke men in Vondels poezie zal aantreffen. —
66. Wi chler ij: bier voor „voorspelling." — 74. Wat wit w a s dat:
deze vier monosylben, waarvan drie met dezelfde letter beginnen, drie met
dezelfde letter eindigen, drie dezelfde vocaal hebben, en die ieder uit drie
letters bestaan, brengen geen fraaie uitwerking teweeg.
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Geklonken tot een praal; gelijk we nog aanschouwen
Het overschot der stede, een afgestormd geweld,
8o Als 't grof gebeente van den stoutsten reus, langs 't veld
Geslingerd en geplet, toen hij, te hoog gewassen,
't Gebergte opstapelde, om Jupijn t'ontharrenassen.
Wanneer uw hooge geest in Maro's beemden weidt,
Bespiegelt hoe vanouds de grootste mogendheid
85 Van Rome, allengs zoo hoog kwam uit de laagte opstijgen,
En haren wasdom van Evanders tijd te krijgen,
Uit zulk een arm begin; dan overweegt ge, dat,
In zulk een korten tijd, heer Gijsbrechts visschersstad,
Uit asch en puin hersticht, ter wereld uit komt stralen;
90 Hoe uwe maatschappij zoo wijd gaat ademhalen,
En 't Oosten herwaart sleept door 't schuimend pekelzout,
Van daar men Bato's stad in 't Oosten ziet herbouwd
Door uwe Bataviers, voor wie zoovele rijken
En eilanden vanzelf de vlag en zeilen strijken.
Uit die gedachten wordt uw overleg verrijkt,
95
Als gij uw grootvadrs tijd bij d'ouden tijd gelijkt,
Toen onder Burgerhart, uit 's konings bloed gesproten,
Van Cesars heir getre'en, in boschloof wierd besloten,
Den hals te vrijen van 't Latijnsch metalen juk;
TOO Hoe Bruin, een duinman, met den Fries gesterkt, dit stuk,
Dat onuitvoerbaar scheen, en nauw gedacht woil worden,
Handhaafde tegens een gewapende slagorden
Van keurebenden, nooit op tocht en schildwacht moe,
Den Rijnstroom langs, tot aan het huis te Britten toe.
105 Dan schikt uw wakkre geest stads Kapitool en bogen
Te kleeden met een rij zeeghaftige orelogen,
Geschilderd naar de kunst, van yore tot het end,
Daar Rome ons Bataviers voor bondgenooten kent.
Indien de tijd mij gunt, naar 's Mantuaners wetten,
80-83. Waarschijnlijk heeft Vondel in deze regels willen te kennen geven,
dat het oude Rome gestraft is geworden wegens het geweld, den waren godsdienst aangedaan. — 82. t'0 ntharrenassen voor „van zijn wapenrusting,"
of liever, „van zijn waardigheid te berooven." — 87. Dan o v e r w e e g t ge
voor „dan brengt u zulks tevens in herinnering." — yo. Uwe maatsc ha p p ij :
de Oost-Indische namelijk. — 100. B r u i n, een du inm an: Bruin, of Brinio,
die met zijn Kaninefaten de zijde van Civilis sterkte tegen de Romeinen. —
105. S c hik t: zorgt, draagt zorg. — io6. Te kleeden: te versieren, te
beschilderen. — Een r ij zeeghaftige ore lo g e n, enz.: hier wordt
gedoeld op de voorstellingen der oorlogen tusschen de Romeinen en de
Batavieren, in 't vorige jaar ter bewerking opgedragen aan Flinck, en door
Ovens en Lievensz. voltooid. — 109-113. Uit deze regels blijkt, dat Vondel
voornemens was geweest, een epos te schrijven, waarvan Bato — of althans
de strijd tusschen Romeinen en Batavieren — het onderwerp zou uitmaken.
Zonderling is het, dat wij op geene andere plaats, noch bij onzen dichter,
noch bij eenigen schrijver van zijn tijd — zelfs bij BRANDT niet — gezinVONDEL VIII.
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110 Den krijgsheld Bato, met opklinkende trompetten,
In top te voeren, naar den eisch van 't vrije land,
Door twalef boeken heen, tot daar de vredeband
Gesloten wordt; men zal de boschnon hooren melden,
Voorspellen op een rij de vaders en de helden
i 15
Der volgende eeuwen, die alom, met raad en daad,
Zich kweten in gevaar, tot noodweer voor den Staat,
De Graven, Boelensen, de Bickers, en de Hoofden,
Zoo trouw in 't leveren, gelijk ze 't trouw beloofden.
Men zal ons' wapenkroon, den keizerlijken hoed,
120 Verworven door het goud des ridderstams, uw bloed,
Zien, met een rijker glans van gloeiende robijnen
En goud, den Ystroom en den Amstel overschijnen,
Op d'aanwinst van de stad, die, levender gezield,
Van burgerij, gelijk een korf vol bijen, krielt.
125 Men zag u Amstels stad uitleggen en omtrekken
Met steenen muren, haar een kleine wereld dekken
Met witte vleugelen van zeildoek, uit der zee
Gewaaid van alle vier de winden op ons' ree.
Men zag op uwe stem zooveel verstrooide steenen,
130 Van ongelijken vorm, zich sluiten en vereenen;
Het raadhuis, magazijn, scheepstimmerwerf, en vloot
Herboren, gestoffeerd met voorraad tegens nood.
Men zou zeehelden zien, op vergelegen vaarten,
Aan graadboog noch kompas gebonden, noch aan kaarten,
speeld vinden op deze stoute onderneming van den drie-en-zeventigjarigen
grijsaard. Dat men op zoodanigen leeftijd niet alleen de gedachte koestert,
zulk een arbeid aan te vangen, maar ook de hoop, dien te voltooien, zou
ons te recht verbazen, wanneer 't een ander gold; maar van Vondel verwondert ons niets van dien aard. Onder andere punten van verschil tusschen hem en Bilderdijk, is dit misschien het voornaamste, dat de laatstgenoemde reeds vroegtijdig zichzelven en anderen de meening zocht in te
prenten, dat hij een afgeleefde grijsaard was, wiens doodsuur spoedig zou
slaan; terwijl Vondel daarentegen zich jeugdiger scheen te gevoelen, naarmate hij in jaren vorderde. — 113. De boschnon: Velleda of een andere
Germaansche wichelares, aan welke Vondel zich voorstelde in zijn heldendicht een gelijke rol te geven als die van de Sybille in de Eneis. —
119. Ho ed: is hier niet bloot 's keizers hoofdsieraad, maar ook zijn „bescherming," welke laatste beteekenis de eigenlijke is van 't woord. Zie
TEN KATE, II, bl. 221. - 120. Verworven door het goud des ridderst a m s: versta: geschonken uit erkentelijkheid voor het goud, door den
Ridder, uw stamheer, aan Maximiliaan verstrekt. — 123. Levender g ezield: nog meer bevolkt. Levender zouden wij thans in dezen zin niet
durven schrijven, wel: leven dig e r: immers heeft men sedert Vondels tijd
tusschen levend en le v en di g een onderscheid gemaakt, dat toen niet
bestond, en aan 't eerste de beteekenis gehecht van: „leven bezittende,"
aan het tweede die van: „vol beweging." Dat men vroeger dit onderscheid
niet in acht nam, blijkt o. a. uit onze bijbelvertaling, waar gedurig het woord
leven di g genomen wordt in de eerste der hier vermelde beteekenissen.
—125.
Namelijk in 165S, toen de vierde uitlegging ondernomen wend.
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Hier 't Zuiden aandoen; daar vorst Maurits in Brezijl
De leeuwsvaan planten, en een burgerlijken stip
Invoeren op de kust, daar andre starren schijnen,
De menscheneter dwaalt in wouden en woestijnen.
Men zou Virgilius zien opgaan in zijn tolk,
140 Gelijk de gouden zon, schakeerende eene wolk,
Den schoonen regenboog doorschildert in het leven ;
Hoewel ik schroom naar d'eer des Mantuaans te streven
Met wassen pennen, en omlaag, beneê'n zijn faam,
Blijf drijven, om geen zee te noemen naar mijn naam.
Nu zinge ik midlerwijl gezang van korter adem :
1 45
Hetzij mijn zangheldin uw Kapitool omvadem',
Of koninginnen en veldheeren innehaal',
Of ons tooneel stoffeere, of, als de nachtegaal,
Van tak in tak springe, en langs uwe graft, vol ooren,
Een bijschrift, grafschrift, of een liergezang laat hooren,
150
Of een bekranste bruid, van 't lekkre bruidsbanket,
Op Hymens tortslicht, groete en vroolijk dans' te bed.
De zangbeminners zijn belust op keur van wijzen,
En watertanden naar verandering van spijzen.
Indien mijn Zanggodin uw dagen rekken kon,
15 5
Ten dienste van de stad en staat, uw levenszon
Zou langzaam dalen en beneen de kimmen zinken;
De lofbazuin op zulk een wensch nog luider klinken;
Uw grafkoor spade uw lijk bedekken met de zerk.
16o Gij zoudt, als Curius, nog lang uw akkerwerk
Aandrijven, en uw oude een hooger tijd bereiken
Dan uw waranden, en geplante lustboscheiken,
De Graef gaf Nestor, nooit vermaak- noch levensmoe,
En zijn drie eeuwen tijds in wakkerheid niet toe.
165 Gij zoudt den wasdom van uw kinderen en neven,
En zooveel zegens en geluk met lust beleven.
Zoo houde u Polsbroek lang, ter eere van uw stam!
Zoo bloeie uw dubble telg, ten prijs van Amsterdam!
135

t' Amsterdam 1660,
den 4den van Herfstmaand.

Uw Weledele gestrenge
ootmoedige dienaar
J. v. Vondel.

136. Een bur g e r lijk en s t ij I: een regeeringsvorm, wetten, keuren,
reglementen, enz., als bij de beschaafde natien in zwang zijn. — 152. D a n s'
te be d: met dansen naar bed geleide. — 16o. Al s Curius: Het is niet
bekend, vooreerst, of Curius juist zoo geheel oud is geworden, ten andere,
of Cornelis de Graef, als de Romein, met wien hij vergeleken wordt, zich
met een maal van knollen tevreden stelde. — 163, 164. Nestor.... en
z ij n d r i e eeuwen: Nestor werd juist geen driehonderd jaar oud, doch
beleefde drie menschengeslachten, met andere woorden, ging met vader,
zoon en kleinzoon om. — 168. Uw dub b 1 e t el g: uw twee kinderen. —
Deze (cursief afgedrukte) onderteekening en datum schreef Vondel in een
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Oen Octaviaan August, Julius Cesars nazaat en erfgenaam,
den burgerlijken oorlog gelukkig had beslecht, Janus' tempel gesloten, en over Rome, het Roomsche yolk, en zulk een wereld
gerust en vreedzaam den toom der heerschappije mende, was het
dienstig, dat 's Vorsten eere en gezag, ook het aanzien van 't
nieuwe Rijk en deszelfs voortreffelijkste en oudste geslachten vermeerd en bevestigd werden, door eenig heerlijk en uitstekend
werk van Latijnsche Poezie, niet min dan eenig werkstuk van de
Grieken, der Latijnen voorgangers en aanleiders, die, met zoo
groot eenen lof en naamhaftigheid, de doorluchtige daden der
aloude helden, hunne voorvaderen en landslieden, over de wijde
wereld uitbreidden, en in top haalden; gelijk inzonderheid bleek
bij de gedichten van den eersten zeetocht naar Kolchos, om het
gulden Vlies, en die bloedige oorlogen, voor Thebe en Troje gevoerd, welker gedachtenis de wereld en alle eeuwen beloofde
t'overleven. Tot zulk een meesterstuk dan werd een vernuft geeischt naarmate van de grootheid en 't gewicht der zake; en hiertoe
besloeg wonderwel, dat (gelijk Fortuin Augustus bijkans in alle
dingen toeloech, en zijn zijde hield) te dien tijde PUBLIUS VIRGILIUS MARO bloeide, en bekend en gewild was, door eenige
kostelijke proefstukken, met verwonderinge ten hove opgenomen.
Dees dichter, ter goeder ure, in het dorp Andes, bij Mantua, geboren, en in het Grieksch namaals, om zijn oprechtigheid en bloode
eerbaarheid, Parthenius genoemd, was de Cremone, Milaan en
Napels in Latijnsche en Grieksche taalkunde, en alle edele wetenschappen en kunsten, inzonderheid in artsenije, en wiskunst, opgetrokken : en te Rome komende, om zijn akkers te hereischen,
die Augustus, neffens andere gebuurlanden, na den burgerkrijg,
pracht-exemplaar, in rood fluweel gebonden, dat hij Cornelis de Graefaanbood.
Dit exemplaar, vroeger in het bezit van Mr. H. J. Koenen, is thans het eigendom van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. — Voor
deze opdracht ontving de dichter van Cornelis de Graef een aam Rijnschen
wijn. Hier volgt in de oude uitgave het gedicht: Keizer Augustus op
Maroos Eneas, dat reeds afgedrukt is in Deel V, bl. 256. — Aan den
Lezer. R. 2. Den burgerlij k en o orlo g: letterlijke overzetting van 't
Lat. be llum civile. In 't Nederlandsch ware echter b urger oorlo g
verkieslijk geweest. — Janus' temp el: een tempel, die in oorlogstijd
openstond, doch bij een algemeenen vrede gesloten werd: wat maar driemalen plaats had gedurende het bestaan van het Romeinsche Rijk, onder
Numa, na den Punischen oorlog en na den slag bij Actium. — To. N a a mhaftigheid: vermaardheid. — 17, 18. Hiertoe besloeg wonderwel:
tot dat oogmerk trof het zeer gelukkig. — 21. Met v e r w o n d e r i n g e: met
goedkeurende verbazing. — 24. P a r t h en i u s: de maagdelijke.
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onder zijn getrouwe soldaten uitdeelde, geraakte alleen weder aan
zijn erfgoed, door voorspraak van Polio, Varus en Gallus, om
welker wil hij, uit een dankbaar harte, zijne Herderszangen, in
drie jaren tijds, volzong; gelijk ook sedert zijn Landgedichten, in
zeven jaren te Napels, Mecenas, zijnen beschutter, ter eere; van
welke beide werken het eerste Theokrijt niet toegaf; het ander
Hesiodus, en te gelijk de Faam van den grooten Julius, hier onder
de Goden ingewijd, voorbijstreefde: en zijn gedichten werden, in
't openbaar door tooneelzangers, op het tooneel, menigmaal loflijk
opgezongen, want men zegt, dat hij 's morgens vroeg vele verzen
dichtende, en die den geheelen dag over vijlende, en likkende, gelijk de berm haar jong, menigte van regels op een klein getal,
en tot zulk een volkomenheid bracht, dat al de schouwburg
hem hierop toejuichte, met handgeklap, en vroolijken galm, en
dezelve eerbiedigheid, die de Raad en het yolk van Rome den,
Keizer toedroegen: en Burgemeester Cicero, vader der welsprekendheid, riep dezen jongen held uit, voor d'Anderde of Tweede
Hoop van Rome; gelijk de Dichter dezen titel sedert onder de
bloemen van zijnen Eneas vlocht en borduurde, en Askaan ter
eere, te passe bracht; ook had Maro zelf Augustus (zegenrijk
wederkeerende van den zeestrijd, tusschen Mark Antoni, Cleopatre
en hem geslagen, en zich, in Campanje, t'Atelle wat verkwikkende) vier dagen achtereen de Landgedichten voorgelezen,
daar, zoo dikwijls zijn stem stuitte, Mecenas hem verpoosde.
De Poeet, die zich dikwijls te Campanje en in Sicilie onthield,
woonde naast de hoven van dezen Mecenas, een man van
Koninklijken stamme, en Ridder, die de Raadsheerlijke achtbaarheid weigerde, en de treffelijkste ambtenaar, te Rome en in
R. 2. Pollio: C. Asinius Pollio. Zie HORATIUS Carm. II. Od. I. — Var us:
L. Varus of wellicht Varius, die beiden onder de vrienden van Virgilius en
Horatius behoord hebben, en over wie nog wel nader zal gesproken worden. — Gallus: Cornelius Gallus was een dichter uit de eeuw van Augustus,
doch Wiens werken evenals die van Pollio zijn verloren gegaan. Immers wat
op zijn naam is uitgegeven, schijnt aan zekeren Maximianus te moeten worden toegeschreven. Ook hij zal ons nog wel voorkomen. — 5. B es chu tt e r: beschermer. — 6. Theokr ij t niet to e g a f: niet onderdeed voor
de veld- of herderszangen van Theokritus, een Griekschen dichter, die zich
beroemd maakte door zijn bevallige idyllen. — 7. Hesiodus: een der
oudsten, zoo niet de oudste onder de bekende Grieksche dichters. Zijn Werken en dagen (door Mr. D. J. Van Lennep in Nederlandsche verzen overgebracht), behandelen ongeveer 't zelfde onderwerp als de Georgica van
Virgilius. — 8. En te gel ij k .... voorbijstreefde: de schrijver wil
zeggen, dat Vergilius zich door deze dichtwerken nog grooteren roem verwierf dan Julius Cesar, al werd deze onder de Goden gesteld. — 16. B u rgem eest er : consul. — 17. Ander de: vertaling van 't Lat. altera : 't is
't zelfde als and e r e; doch hier als telwoord geschreven, evenals t w e e d e,
d e r d e. — 19, 20. Askaan ter e e r e: VERG. Aen. XII. x68. Magnae spes
altera Romae.
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Italie, zeer gezien was bij Augustus, die zulks op Maro verslingerde, dat hij hem nooit zijn verzoek afsloeg, rijkelijk beschonk,
gemeenzame brieven toeschreef, onder zijn gemeenzaamste vrienden rekende, en zich van zijnen raad, niet alleen in kunst en
wetenschappen, maar ook in gewichtige rijkszaken niet zonder
vrucht diende; gelijk de Ridder en Drost Hooft zijnen Parnasheilig ter eere zingt :

Was Maro niet gelijk
Een zuil van koper aan de pui van 't machtig Rijk ?
Geen Raadsheer, daar August wel veilig op mocht slapen ?
Wiens wijsheid hem te stet kwam meer dan menigs wapen.
Maro, zich wonderwel op het heelen der paardengebreken verstaande, kreeg door 's Vorsten stalmeester eerst kennis aan het
hof, schoot om zijn zeventien jaren den mannelijken tabberd aan,
ten zelven dage, dat Lucretius de Poeet, wiens verzen hem mede
geest en oordeel bijzetten, dezer wereld overleed. De Mantuaan
dan, die zijnen mond zoo lieflijk aan het dunne riet zette, en, den
nachtegaal door weligheid en rijkdom van klanken overtreffende,
in zijne Herderszangen den lagen, in zijn Landgedichten den
middelbaren toon hield, werd allerbekwaamst geoordeeld, en
uitgekozen en geheiligd om den hoogen toon, gelijk Homeer, te
blazen, de Keizerlijke trompet te steken, en zich van den Tiber
tot aan den Eufraat en in Thule, of nog verder te laten hooren;
en Augustus leide hem op den arbeid van Eneas den Trojaan,
uit wiens bloed en stamme de Romeinen, volgens d'overeenstemminge van bijkans alle schrijvers, gesproten, en de muren van
's werelds hoofdstad, Rome, het grootste van alle dingen, gebouwd ' zijn. Aldus begost de zon der Latijnsche poezie, op Augustus'
wenk, nog hooger te rijzen, en door twaalf boeken, gelijk door
een starlichte heirbaan van twaalf hemelteekenen, haren glans en
heerlijkheid nog breeder t'ontvouwen, leide in Sicilia en Campania
hare twaalfjarige moeite af, en liet de gansche wereld stof haar
eeuwig te bedanken, voor het telen der vier gezegende seizoenen
van geleerdheid, welsprekendheid, wijsheid en allerhande kunst
en geestigheid, zoo verre het meer dan menschelijk verstand
R. 3. Toeschreef: tot hem richtte. — 6. Zijnen Parnasheilig:
den dichter, dien hij boven alles eerde en vierde. — 7. Ter eere zingt:
de hier aangehaalde plaats komt voor in een gedicht van HOOFT, getiteld:
„Brief aan Wessel van den Boetselaer", zie zijne Gedichten (ed. Leendertz), I,
U. 152. - 19. Den lagen: eenvoudigen. — 22. De Keizerlijke tromp e t: den hoogsten, meest verheven toon. — 23. In T hule: wat voor de
ulti ma Thule bij de Romeinen gehouden werd, is nog niet uitgemaakt.
Sommigen verstaan er IJsland door: in elk geval schijnt er een eiland mede
te zijn bedoeld, en wel een, dat meer westwaarts dan Britannia gelegen was.
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reiken kon. Nu zag men dat de droom zijner moeder Maja niet
ijdel was, toen ze, van dit vernuft zwanger, droomde, hoe ze eenen
lauwertak voortbrengende, en in d'aarde plantende, dien schichtig
zag opgroeien tot eenen volwassen boom, met allerleien geurigen
bloesem en schoone appelen gesierd en geladen. Nu docht men
om den tak, die, volgens 's lands gewoonte door de kraamvrouw
op de geboorteplaats van hare vrucht gepoot, 's daags daarna
zoo hoog stond, als oude populieren, en voor heilig gehouden,
naar het kind, Virgilius genoemd werd. Propertius had, zoo ras
hij slechts eenige beginsels van dit werk zag, alle Grieksche en
Latijnsche schrijvers heeten ruimen, en met luider kele geroepen : 1k weet niet wat hier grooter en treflijker dan d'Ilias voor
den dag komt. Augustus op den tocht naar Spanje belet, stierf
schier van verlangen naar dit wonderwerk, en stoffeerde zijn
brieven aan Maro, uit genoegte, met gebeden en dreigementen,
om des Dichters eerste ontwerp, of eenig stuk van den Eneas te
zien; hetwelk Virgilius, in zijn antwoord, beleefdelijk en eerbiediglijk weigerde, totdat hij langen tijd hierna, toen het werk
voltooid was, hem drie boeken, te weten het tweede, vierde en
zesde, voorlas, inzonderheid dit zesde, 's Keizers zuster Octavie
ten gevalle, die, hoorende deze woorden van haren zone : gij
zult Marcel wezen; van moederlijke bewegenisse bezweem, en
nauwlijks wat verkwikt, den Poeet voor elk vers rijkelijk beschonk. Hij placht ook velen anderen zijne verzen, en meest
zulke, waarop eenig bedenken viel, voor te lezen, om, gelijk Apelles
zijn schilderijen, uit leerzucht, ten toon stelde, het verstand der
menigte te hooren, de misslagen te beteren, zijn kunst van alle
vlekken te zuiveren, en te brengen tot zulk een volkomenheid,
waarmede het den nakomelingen, ter goeder tijd, overgereikt
werd. Terwijl de Mantuaan met slijpen en polijsten bezig was,
ging het twee-en-vijftigste jaar zijner oude in, en hij nam voor naar
R. 3. Schichtig: schielijk. — 9. Naar het kind, Virgilius: werd
niet veeleer het kind, naar dien stam of roede (virga), die de moeder had
zien ontspruiten, Virgilius genoemd? — Pr oper t i u s ha d, enz. Dit slaat
op hetgeen de Latijnsche dichter PROPERTIUS, Lib. II, Eleg. XXV. vs. 65,
van de EneIs sprekende, zingt:
Cedite Romani scriptores, cedite Graji.
Nescio quid maius nascitur Blade.
d. i.:
Zwicht, Roomsche en Grieksche schriivers, zwicht !
Daar komt ik weet niet wat aan 't licht,
Nog schooner dan Homeers gedicht.
21. Van: over. -- 31. Oude: ouderdom.
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Grieken en Azie te vertrekken, om daar zijns levens overschot
alleen aan de wijsheid te hangen, gedurig drie jaren achtereen
al zijn werk te maken van den Eneas te sieren en op te tooien,
en niet eer bier of te scheiden, voordat dees zijn voile beslag
hadde, en de leste hand daaraan gehouden ware : maar op weg
t'Athene gemoette hem Augustus Cesar, die uit den Oosten weder
naar Rome kwam ; dies besloot hij met den Keizer weder te
keeren ; en gezind Megare, een stad bij Athene, te bezichtigen,
sloeg in een teringe, die op de reis, alzoo men zonder ophouden
voortzeilde, zoo aangroeide, dat de kwijnende dagelijks zwakker
werdende, te Brundusium, anderen zeggen te Tarentum, belandde;
en begeerig om Metapontum te bezoeken, door het heete weder,
binnen weinige dagen, gedurende het Burgemeesterschap van
Plautius en Lucretius overleed. Het gebeente werd, op 's overledens begeerte, en 's Keizers last, te Napels, daar hij lang genoegelijk den tijd overbrocht, gevoerd, bij den weg van Putzole
begraven, en met zijn eigen grafdicht gekroond. Virgilius, te voren
vast smiltende, en zijnen sterfdag te gemoet ziende, eischte menigmaal en ernstig zijne schriften, om den Eneas, als nog niet genoeg naar zijnen zin overzien, te verbranden; hetwelk hem geweigerd, zoo beval hij 't zelfde bij uitersten wille ; doch Augustus,
door Tukka en Varus hiervan afgemaand zijnde, belette die
onwaardeerbare schade ; gelijk de Keizerlijke verzen nog getuigen,
en de nakomelingen hebben het Octaviaans voorzichtigheid te
danken, dat ze dien onschatbaren schat, hun door zijne handen
zorgvuldig overgeleverd, nog bezitten. De Faam dezes onsterflijken mans begost, na zijn overlijden, gelijk het gebeurt, eerst
dapper aan te wassen, en tegens die van Homeer aanworstelende,
en de geleerde wereld in twee deelen scheurende, liet sedert
gedurig, en alle eeuwen door, geenen kleinen strijd onder d'uitstekendste oordeelen, die, gelijk de Goden om Troje, elk hun
zijde kozen, en vast zwoegden en zweetten, d'een om d'eere van
Homeer, die zeker overtreflijk is, het hoofd op te houden ; d'ander
om Maro, die niemand wijken wil, in top te halen. De gansche
wereld was van overouds her ingenomen en dronken van Homeer,
R. IL Brundusium: een stad van Calabrie, aan de Adriatische Zee
gelegen, waar de Appiaansche heirbaan eindigt. Van daar geschiedde gemeenlijk de overtocht naar Griekenland. — T a r en tu rn : mede een haven
in Calabrie, toen zeer rijk en machtig. — 12. Metapontum : een stad van
Lucaniê, niet verre van Tarentum gelegen. — 13. B u r g e m e e s t e r s c hap:
consulaat. — 16. Putzole: een stad in Campanie, tusschen Napels en Baja
gelegen. — 22. Tukka: een geleerde Romein, die met Varus, op bevel van
Augustus, de lEneIs heeft nagezien. — Varus: ook bier kan wederom,
't zij L. Varus bedoeld worden, aan wien Vergilius zijn zesden Herderszang
opdroeg, 't zij de treurspeldichter Varius, die met Tukka de }Ends nazag.
Beide personen worden meermalen met elkander verward. — 33. 0 v e rt r e fl ij k: voortreffelijk.
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wiens gedichten omtrent zoo oud, of nog ouder dan Koning Davids
lofzangen gerekend, elk in den mond hadde, en gelijk Orakels
der Goden eerde. Die grijze ouderdom zijner verzen, zoo heilig
en eerwaardig geacht, als eertijds oude eiken, door Heidensche
Priesters Jupijn toegewijd, en het getuigenis der uitstekendste verstanden brochten hem geen kleine eerwaardigheid toe, ja zulks,
dat de Homeristen, voor Maro's tijd, op het spoor van het ingewortelde gevoelen, gestadig dreven en vaststelden, dezen man
tot nog toe niet alleen geenen voorgaanden te wijken, maar ook
nimmermeer in volgende tijden zijne wederga te zullen gemoeten.
De begunstelingen van Homeer, na Maro's tijd, steunden even
vast op d'uitspraak der eerste allerberoemdste en volgende Wijzen.
Socrates, der Philosofen vader, en het voorbeeld van deugd en
wijsheid, had geheel en al, gelijk een scholier zijnen meester,
Homeer aangehangen; de goddelijke Plato hem met verscheiden
en heerlijke titelen beschonken, en begroet, als den eersten leidsman van alle schoone en treurspelige dingen; zijnenthalve de
dichters geschat zonen kinders en Profeten der Goden; vaders
en aanleiders tot de wijsheid; hem genoemd den allerbesten en
goddelijksten der Poeten, wiens verzen niet betaamden gezongen
te worden van zulken, die zich niet de wijsheid toeheiligden.
Aristoteles hield staande, dat Homeer, bij hem overzien en verbeterd, in treffelijke zaken, d'allerbeste en d'eenige Poeet was,
en d'eenige van alle Poeten, die wist wat hem te doen stond, en
met woorden en gedachten alle anderen overtrof: en die groote
Philosoof, Alexanders leermeester, rekende het zich ten roem, in
zes boeken, deszelven Dichters dubbelzinnige geheimenissen t'ontvouwen; gelijk bijkans alle oude Philosofen, waarvan men wel
zeventig zou kunnen oprekenen, en onder dit getal Crates, hierom
Homerist geheeten, en Zeno, Heraklides van Pontus, Aratus de
Sicyoner, Maximus de Tyrier, Porfier, Panetius en Syriaan, ja
zelfs beide de Ptolemeussen, doorluchtige Koningen van Egypte,
waarvan d'een, Aristons zoon, vijftig boeken beschreef. Aristarchus, die befaamde en kiesche letterkunstenaar, was zoo zinnelijk
op Homeer, dat hij alle regels wraakte, daar zijnen adem niet
over ging. Demokrijt, de bekende naijveraar der wijsheid, gaf
te kennen dat Homeer, met een goddelijke nature begaafd, een
sieraad van allerhande woorden bouwde, en zonder eenen goddelijken en hemelschen aard onmachtig was zulke verzen te uiten.
Athene, Pallas toegewijd en het Heiligdom der wijsheid toebetrouwd, stelde een wet, uit wiens kracht Homeers verzen alle
vijf jaren in 't openbaar opgezongen werden, en dat uit dankR. 7. Homeristen: verklaarders van Homerus. — 17. Z ij nenthalve:
om den wille van Homerus. — 21. T oeh eiligd en : wijdden. — 34. Z inn e 1 ij k: gesteld. — 36. N a ij v era ar der wijsheid: wijsgeer. — 39. 0 nm a c h t i g was: was staat hier in den zin van : ware geweest.
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baarheid, dewijI de Poeet in zijn Ilias haren lof ophaalde, en haar
burgers voor Troje monsterde ; ja, die stad was gewoon zich te
beroepen op het getuigenis van hem, die van Apollo's geest
zonderling gedreven werd ; en geheel Grieken hield hem voor
den uitnemendste aller Poeten, en alleen waardig de Grieksche spraak en letters en namen te verbeteren. Dion Guldemont
had kennis dat deszelven gedichten bij d'Indianen, in hun eigen
tale vertaald, opgezongen werden, en zij, die vele van onze
starren, gelijk de Beren, nimmer zagen opgaan, bescheid wisten
van Priaams jammer, het geklag en geschrei van Andromache en
Hekuba, en Achilles en Hectors moed en manhaftigheid, en riep
overluid : zoo veel vermag een eenigen mans gezang. Dionys
Halikarnasser noemt dien Poeet den oppersten van allen, bron
van alle wetenschap en welsprekendheid, en oordeelt zijn gezang,
tot in top toe, met een scherpe en gladde welsprekendheid geschakeerd te zijn. Plinius kroont hem met den titel van bron der vernuften. Plutarchus, Keizer Trajaans onderwijzer, wiens geleerdheid zoo groot een gezag heeft bij de geleerde wereld, dat ze
zich sterk maakt, indien d'aloude wijsheid en geleerdheid verzonk, die weder uit zijn papieren op te visschen; dees, het niet
de pijne waard achtende van Virgilius een woord te reppen,
verguldt en bezaait zijne zedeschriften en doorluchtige mannen met
Homeers verzen en fabelen; houdt het onmogelijk, zonder goddelijke gunst, en Apollo's ingeven, zulk een hooge en voegelijke
poezie te kunnen voortbrengen: dat zijn fabelen, die meest berispt
worden, een nutte bespiegelinge en overbloemde deftigheid omvatten; zijn Ilias de kracht des lichaams, gelijk Ulysses' dolinge
de kracht der ziele aanwijst; en hij, die de beginsels en het zaad
der wijsheid zaait, boven alien verwonderingswaardig zij; want,
zegt dezelve, op een andere plaats, onder de bijzonderheden,
die van den Prins der Poeten gezegd worden, is deze overwaarachtig, dat Homeer d'eenige is, die nooit iemand verzade, van
wien de menschen nooit walgden, en hij vertoont zich N.: de
lezers altijd anders, en altijd bloeiende door een nieuwe bevalligheid. De reden waarom haalt dezelve Philosoof uit deszelven
dichters gedicht aldus: want hetgeen men alreede klaar gezeid
heeft, valt hatelijk, zoo men 't herhaalt: weshalve hij zijne toehoorders van d'eene vertellinge in d'andere voert, en door deze
nieuwigheid d'ooren behindert mat en zat van toeluisteren te
worden. Plutarchus schrijft het Alcibiades toe tot een voorteeken
van zijn toekomende verstand, dat hij, uit zijn kindsheid gaande,
R. 6. Dion Guldemont: de Grieksche schrijver Dion Chrysostomus,
die ten tijde van Augustus leefde. — 13. Dionys Halikarnasse r, de
Grieksche geschiedschrijver, die in denzelfden tijd leefde. — 2L D e p ijn e :
de moeite, Fr. pein e. — 39. Behindert: hindert.
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een oorband gaf aan den meester, die van hem naar Homeer
gevraagd, zeide, dat boek niet te hebben : en hij getuigt hoe
Alcibiades een ander, die bezig was met Homeer te verbeteren,
overhaalde met deze woorden : verbetert gij Homeer, en blijft gij
een schoolmeester? Ja, bij Plutarchus krijgt Homeer den naam
van goddelijken geest en hemelschen Homeer, in de kunst der
Zanggodinnen, en vergulder van den Trojaanschen oorlog; en die
Philosoof meldt, hoe de Rechters (gesteld om vonnis te vellen, en
een van beide de dichtkampioenen, namelijk Homeer of Hesiodus,
den prijs toe te leggen) zeer verlegen zaten, naardien ze zich
schaamden over twee zulke groote personagien te oordeelen. Ook
zwijgt de gemelde niet, hoe Alexander de Groote d'Ilias, als zijn
allerkostelijkste juweel, in Darius' juweelkoffer opsloot, en onder
zijn hoofdkussen leide ; op Achilles' graf des Dichters lof bazuinde,
en zoovele steden krakeelden, om zich zijn geboorterecht toe te
eigenen; gelijk Cicero, Archias den Poeet verdadigende, hiermede
zijn zegel aanstak, met Ennius de Poeten heilig achtte, en gedacht
hoe de Grieken Homeer een kerk toewijdden; als aan eenen,
die zooveel grooter eere verdiende dan de Treurdichters Eschylus,
Euripides en Sofocles, wien men door last van den namaals vergoden Lykurgus metalen pronkbeelden toekeurde; behalve dat het
hem in Grieken aan Been graf nochte koperen beelden ontbrak;
en het eiland Chios muntte Homeer op zijn penningen, tot een
bewijs, dat hij deszelven inboorling was. De lierdichter Horatius
speelt hem ter eere : wat oorbaar, wat onoorbaar is, zegt hij niet
beter dan Krysip en Krantor? Op een andere plaats : Homeer
toonde op wat mate gij der Koningen en Vorsten daden en bloedige oorlogen beschrijven kunt. De rederijke Quintiliaan zelf zeide :
gelijk Aratus acht, dat men van Jupijn moet beginnen, zoo schijnen wij recht van Homeer te beginnen: want dees (gelijk h ij
zelf zegt, dat vlieten en bronnen uit den Oceaan beginnen te
vloeien) was voorbeeld en oorsprong van allerhande slag van
welsprekendheid, en niemand overtrof dezen in groote zaken, door
hoogdravendheid; in kleene, door eigenlijkheid : hij ging, in woorden en spreuken en schikkinge van zijn geheel werk, de maat des
menschelijken vernufts te boven; en gelijk Homeer bij de Grieken,
R. i. Oorband: oorveeg, klap. — 4. 0 v erhaalde: doorhaalde, doorstreek. — 25. Speelt hem ter eere: i Epist. II. vs. 4.
Quid utile, quid non,
Planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit.
26. Op een andere plaats: in zijn Ars poet. vs. 73.
Res gestaeque regum ducumque et tristia bells
Quo scribi possent numero monstravit Homerus.
28. Quintiliaan zelf zeide: Inst. Orat. Lib. X. — 30. Recht: te
recht. — 34. Eige nlijkheid: werkelijkheid, 't Lat. proprietas.
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zoo leide Virgilius bij ons den gezegenden grond, en is ongetwijfeld onder alle Grieksche en onze Poeten, de naaste aan
hem. Dit bevestigt Quintiliaan uit den mond des Afrikaans Domitius, die, toen hij hem vraagde, wie Homeer naast kwam, antwoordde : Virgilius is de tweede, nochtans nader aan den eersten
dan aan den derden. Om nu Xenofon, Strabo, Atheneus en
anderen over te slaan, zoo laat ons hieraan hechten sommige
Heilige Oudvaders, die met hunne schriften d'ongetwijfelde waarheid tegens de lasteraars des Christendoms ondersteunen ; gelijk
Justijn de Martelaar, en Clemens Alexandrijner niet schromen aan
te teekenen, hoe Homeer vele dingen, uit der Profeten schriften
gezameld, in zijne kunstige versierselen gevlochten hebbe ; namelijk de Scheppinge, in Achilles' schild geschilderd; het Paradijs,
door Alcinous' hof afgebeeld ; en Lucifers val, door Ate beteekend.
Sint-Ambroos toont, hoe Ezaias en Jeremias, van de Sirenen
sprekende, door d'oude fabelen des Griekschen Poeets elk waarschuwden voor de bekoringen der wereld, en haar liefelijk gezang, hetwelk de zielen der jongelingen, tusschen de klippen en
het strand dezes levens, poogt te verschalken. De groote Basilius
roept : al Homeers Poezie is een lof van de deugd, waarin hij elk
ding op zijn rechten tijd te pas gebrocht heeft : en hoewel de
zalige Gregoor Nazianzener, gelijk vele andere Oudvaders, d'ijdelheid der fabelen aanwijst, nochthans noemt hij hem den vermaarden Homeer, en zijne Poezy wonderbaar. Dat men nu Eneas,
een onvoltooid werk, van den eigenaar zelf ten viere verwezen,
boven dat van Homeer, en den zoon boven den vader, den
scholier boven den meester zette, was al t'onverdraagzaam; en
de gansche Trojaan op den vorm van Ulysses' dolinge en d'Ilias
gegoten, en van Homeers draden geweven, ja dien Apollo dikwifis van woorde te woorde nagezongen : het waren al geleende
Fenixpluimen, waarmede deze zwaan zich oppronkte. Wat vond
men niet in Maro, dat niet alleen Aratus, Hesiodus, Theocritus,
Pindaar, Partheen, Pizander, Apolloon, en inzonderheid Homeer,
maar ook Ennius, Livius, Andronicus, Lucretius en velen anderen
toebehoorde, zoodat de Roomsche Zanggodin zich schaamde in
het licht bezien te worden ! Hoe menigmaal kan hij zijn voorgangers luister nog niet bereiken, en op het gebaande pad met
gelijke schreden involgen ! Hoe menigwerf zoekt hij zijn sluikerij,
kunstrooverij en gestolen vonden door herstelling van zaken,
wisseling van namen en woorden, of anderszins te verbergen, die
evenwel niet nalaten overal door te schijnen ! Maan en starren
en zulke nachtlichten mosten zich wachten het geleende licht zichzelven toe te eigenen, en de zon, waaruit zij glans schepten, met
R. 27. Onverdraagzaam: onverdraaglijk.— 35. Roomsche: Romeinsche. — 38. Involgen: volgen.
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haren glans uit te dagen. Het was nog niet vergeten, hoe Karbijl,
de letterkunstenaar, met zijnen Eneasvlegel, een boek zoo geheeten, Maro bestond te beuken en te dorschen, met dolingen en
lasteren te bekladden, en hem zijn kunststrooperij uit te drijven;
Keizer Caligula, hem van geest en geleerdheid te plunderen, en
te vervolgen, zoodat het, gelijk Suetoon meldt, luttel scheelde,
of zijn gedichten werden uit alle boekkameren gevaagd, zijne
pronkbeelden gemorzeld. Aldus sloot men eindelijk, dat er vanouds noch vermaard Griek, noch Latynist gevonden werd, die
Homeer niet schatte voor den grootsten Philosoof, doorluchtigsten
Poeet, vader der welsprekendheid, vinder der dingen, natuur- en
zedekenner, bron der vernuften en geesten, leermeester des eerlijken
wandels, en goddelijk gezaghebber over heiligdom en ceremonien,
ja zonder wederga.
De Maronisten, voor geen klein gerucht vervaard, bejegenden de
Homeristen doorgaans met geene mindere vierigheid, en verdadigden Virgilius op deze wijze : Zij stelden voor vast, dat vroeger
of spader in het licht te komen niemand eigenlijk tot roem of
schande gedijt, en deshalve Homeer en Maro hierin gelijk stonden;
hoe hoog men ook hierom den eenen boven den anderen poogde
te verheffen. En bestond d'eerwaardigheid juist hierin, zoo ging
Hesiodus, bij sommigen ouder van jaren geschat, boven Homeer.
Ook loochende Rome nooit, dat Athene ouder was, en Latium in
Grieken ter schole leggende, daar de borsten der wijsheid zoog;
gelijk Grieken, en met name Homeer, in Egypte d'eerste lessen
leerde ; indien Homeer zelf geen Egyptenaar was ; een geschil
van overouds bepleit, en nog ongewezen. De voorgaande Wijzen
voor Maro's tijd Homeer zonder omzien lovende, konden niet oordeelen wat de nakomende tijd aan den dag zoude brengen. Dat
Homeer den naam van vinder en vader der heldenpoezie droeg,
sproot hieruit, dewijl men geen grijzer heldendichters. van zoo
groot een werk met name wist te noemen ; doch twijfelde Aristoteles zelf niet dat ze er geweest waren : gelijk ook de fabelen,
in zijne werken geweven, niet alle bij hem versierd, maar ten
deele gerimpelde wijven, en boeren in Chios, en elders; ten deele
den Egyptenaren ontleend werden, die niet luttel van starrenkunst
en andere natuurkennis eerst uit Chaldeen en Oosterlingen schepten. Alle wijsgierige volken zochten licht bij uitheemsche vernuften,
en voegden er het hunne bij, zonder eenig verwijt te schromen.
Al wat van Grieken en Latijnen, voor Maro's tijd, de pen voerde,
R. 1. Karbijl: in 't Leven van Vergilius door DONATUS, XVI, 62, leest
men: est et adversus Aeneida liber Candid Pictoris, titulo Aeneidomastix
(EneYs-geesel): doch wat het tegenschrift behelst, wordt niet vermeld, en
Heyne verklaart ook niets over dezen Carvilius Pictor gevonden te hebben. —
i6. Vierigheid: heftigheid. — 27. Nog ongewezen: nog niet uitgewezen. -- 34. V er si er d: verdicht.
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schatte Homeer op zulk eenen dieren prijs, naardien tot hunnen
tijd toe niemand zich openbaarde, die in de renbaan der heldenpoezie hem niet verre achteraan in zijne schaduwe volgde : en
Maro al geboren zijnde, zoo was er nog tijd van noode, om recht
en rijp zijn werken t'overwegen, waarin zijn prijzers zeiden,
dat niet alleen geen boek, geene fabel, noch vers, maar ook
geen woord, geen lettergreep, noch letter vergeefs gevonden
werd. Gelijk dan Homeers majesteit en grootheid niet terstond
bleek, zoo ras zijn gedicht uitkwam, en zijn kunst en vernuft
allengs, van tijd tot tijd, en eeuw tot eeuw, getoetst, bekend en
voor uitnemende gekend werden; zoo eischte Virgilius ook tijd
en jaren, zou men, gelijkerhand en uit eenen mond, van zijn
waardije oordeelen. Homeers gezag en aanzien, uit d'algemeene
overeenstemminge gesproten, verbluften, in den beginne en een
goede wijl, vele schrandere oordeelen, zulks dat ze in 't eerste
nauwlijks dorsten denken Maro neffens Homeers zijde te stellen,
voordat achtbare stemmen, rijper geworden, en meer en meer
aanwassende, moed schepten, om den Latynist niet alleen neffens,
maar ook boven den Griek te stellen, uit geenen ijdelen waan,
maar ondervindinge van hetgene er in stak. Grieken, stoffende
van aard en opgeblazen om zijne oudheid en grijze haren, achtte
dat er geen verbeuren aan was met Homeer hemelhoog en zonder
mate te prijzen; en dit veld des roems te winnen viel gemakkelijk en licht, zoo lang er niemand verscheen, die het hooghartige
Athene het hoofd dorst bieden: doch de volkomenheid der Latijnsche Zwane aanstrevende, zoo bleek het wat de Latijnen, die zich
zoo dapper en loflijk van hun nageburen en voorgangeren dienden,
vermochten, en met hoe doorzichtig een oordeel zij de kunstige
vonden, den Grieken ontleend, verbeterden, ja zelf den stijl van
Museus, bij sommigen netter en sierlijker dan die van Homeer
geoordeeld ; waarom Maro niet Homeer, maar Museus, in d'Elyzische velden, met den sneeuwwitten offerband om het hoofd, tot
zangmeester, onder den rei van Febus' Priesteren, inwijdde. Indien
Plato, Aristoteles, en alle voorgaanden nu opzagen, en Virgilius
in zijn eigen spraak verstonden, zij zouden, zonder twijfel, zich
meer over hem dan Homeer verwonderen, en hun ontijdig oordeel
verworpen. Wat Quintiliaan belangde, die was eer het gevoelen
van Domitius den Afrikaan dan zijn eigen gevolgd, en had zoo
vroeg het hart niet, om tegens het aanzien der oudheid, alreede
te diep ingeworteld, aan te gaan, gelijk Propertius, die rustiger
zijn hart over Maro's proefstuk uitsprak. Plutarchus' stilzwijgendR. 20. Grieken: Griekenland. — 25. Doch de volkomenheid der
Latijnsche Zwane aanstrevende: doch toen Vergilius kwam. —
Vondel bezigt hier, op 't voorbeeld der Latijnen, een lossen ablativus (of
nominativus). — 3o. Mu s e us: een grammaticus, uit den aanvang der zesde
eeuw, die een liefelijk gedicht schreef over Nero en Leander.
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heid, uit al te groot een zucht tot zijnen landsman, om hem in
zijnen staat te laten, verdoofde Maro's luister niet, die toen nog
jong was ; en dees' Philosoof, zelf geen geboren Latynist, wou liever
voorzichtig zwijgen, dan onvoorzichtig van het Latijn oordeelen.
Hij wist wel hoe hatelijk de gelijkenis van twee zulke overvliegende verstanden was, en kon veiliger Homeer verheffen dan
van Maro reppen. De Latijnen zelfs hadden het Latijn best verstaan, en het ontbrak hier aan geen aanzienlijke oordeelaars en
handhavers van Maro's grootheid : en hoevele doorluchtige pennen
zweven zelfs hun eigen doorluchtige landsluiden voorbij, zonder de
namen eens te gedenken. Augustus' majesteit streek de vlag voor
die van Alexander den Groote niet, en zoude het werk van den
Eneas, dat hij Heilig noemt, noode tegens d'Ilias verwisselen.
Keizer Alexander Seveer vergaapte zich aan Maro's beeld, dat,
gelijk een Godheid, in zijne hofkapelle, onder andere Heiligdommen mede ten toon stond. Cicero's uitspraak week voor geenen
Demostenes of eenige redenaars. Ovidius, de geestigste aller
Poeten, noemde Maro bij Augustus den gelukkigen dichter van
uwen Eneas, en den Eneas het doorluchtigste werk, dat ooit in
Latium uitging. Statius durf dien goddelijken Eneas niet bestaan
na te stappen, en aanbidt die voetstappen slechts van verre.
Silius begroet Mantua, Maro's geboortestad, als het huis der Zanggodinnen, dat, door het gezang des Andyners ten hemel gevoerd,
het geluid van Smyrne naijvert. Juvenaal roept : men zal den
dichter van d'Ilias loven, en de verzen van den luidklinkenden
Maro, die Homeer naar zijn kroon steken : hij meldt hoe Maro
en Homeer, tegens elkandere geleken, en in de schale opgewogen
worden. Maro, zoo wij Martiaal gelooven, bemoeide zich met
R. 17. 0 vidiu s: tegen Augustus zegt hij: II, Trist. 533
Ille tuae felix Aeneidos auctor.
en III, Art. Am. 338, van de 2Eneis sprekende:
Quo nullum Latii clarius exstat opus.
20. Statius: Theb. XII:
Nec to divinam Aeneida tenta
Sed longe sequere et vestigia semper adores.
22. SilillS: t. W. SILKS ITALICUS. Punicor. Lib. VIII, vs. 595.
Mantua Musarum domus atque ad sidera cantu
Evecta Aonio et Smyrnaeis aemula plectris.
24. Juv enaal: Sat. VI. vs. 435.
Committit vates et comparat : inde Maronem
Atquo alia parte in trutina suspendat Homerum.
28. Martiaal. Lib. VIII. Ep. XVIII. vs. 5, 6.
Sic Maro nee Calabri tentavit carmina Flacci
Pindaricos nosset cum superare modos.
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geene lierdichten, gelijk Flaccus, naardien hij de maat van Pindaar overtrof; en stond niet naar den roem der tooneellaarzen,
dewijl zijn stem den toon des treurspelers verdoofde. Hij noemt
Virgilius, wiens trompet den oorlog scheller dan iemand uitblaast,
heilig en eeuwig. Plinius zegt, dat Augustus Maro's verzen verbood te verbranden, was een treflijker getuigenis voor den dichter,
dan of • de Keizer die met zijn eigen verzen vereerde. Hij getuigt
dat Silius, de Poeet, Virgilius' beeld boven alle anderen plag aan
te bidden, zijnen geboortedag eerbiediger dan zijnen eigen dag te
vieren, en te Napels, naar Maro's graf, als te kerke, te gaan :
en nog heden viert de stad Mantua hem, haren inboorling, gelijk
heilig, en eert zijne wieg en geboorteplaats, gelijk Parthenope zijn
graf en rustplaats: en dezelve stad Mantua munt nog heden
Maro in hare penningen, met geenen minderen roem dan Chios
Homeer in zijne munte uitbeeldde. De Hertog van Mantua stoffeert
de zalen van zijn hof met schilderijen uit Maro's Herderszangen,
Landgedichten en Eneas' boeken door Julius Romein, des grooten
Rafels grootsten leerling, geschilderd. Bij Paterculus wordt Maro
de Vorst der gedichten ; bij Lampridius, de Plato der dichteren
geheeten. Onder de heilige Oudvaders zal, uit den naam van alle
anderen, ons Sint-Augustijn alleen vernoegen, die noemt hem
den grootsten, besten en uitnemendsten van alien; en belijdt dat
hij Dido's klacht niet zonder tranen kan lezen. Dit licht der
godvruchtigheid en zoovele godgeleerden en wereldwijzen stoffeeren en vergulden hun godvruchtige en geleerde bladen met
Virgilius' verzen en vonden, en de gansche wereld gaat zwanger
van zijnen lof. Virgilius heeft, in zijnen eenigen Eneas, de wetenschap des burgerlijken wandels en krijgshandels, ja, den geheelen
Ulysses en d'Ilias beknopter en volkomener dan Homeer begrepen,
en wat hij van hem ontving, natuurlijker en rijker opgezet, de
misslagen ontweken, 't ontleende gebeterd, d'overtolligheid besnoeid, en 't oneffen geslepen. Zijn stijl verandert en schikt
zich naar de zaak, en valt nu rijp en statig, dan koeler en
langzamer, dan weliger, dan vieriger wakker en heftig, dan
eenvoudiger en bloeiende, en allerhande ; zoodat tien Atheensche redenaars, bloeiende tijdgenooten, in eenen Maro te zamen
gevonden worden, en hij is teffens Redenaar en Poeet, en alles :
en gelijk hij in alle deugden overwonderbaar is, zoo straalt in
zijn werk boven al de hemelsche hoofddeugd eenes gewijden
Dichters, de Voegelijkheid, uit, die nergens bezwijkt, wat persoon of gewaad hij aantrekt. Maro verwees zijn gedicht niet ten
viere, alsof Homeer hem voorbijstreefde, en hij zelf achtte, dat
men Hercules eer zijne knots dan Homeer (die, zoo Horatius zeit,
R. 5. Plinius. VII, 3x. — 18. Pa ter culus: de Latijnsche geschiedschrijver Vellejus Paterculus. — 19. L a m pr i dius: een Latijnsche geschiedschrijver, die omstreeks 30o n. Chr. leefde.
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somtijds sluimert) een vers ontwringen zoude ; maar om d'ontijdigen dood, behinderende dien arbeid te volstippen, en de laatste
hand daaraan te zetten. Wat van nabootsen, ontleenen, sluiken
en stroopen, of anderszins te zeggen viel, dit was nu boven al
beantwoord met den voorgang van Homeer en zijne landslieden,
die ook elders hun stof bijeenzamelden en lessen haalden; zoo
stond het niet te misprijzen, dat Maro zijne wijsheid en aardigheid, en 't alleredelste uit alle dichteren en Wijzen zoog, gelijk
de honigbij haren nektar uit allerlei beemden, bloemen en kruiden
trekt. Het strekte ook Homeer tot geen kleine eere, dat zulk een
geest, gelijk dees, hem boven alle anderen naijverde ; aangezien
hij niemand in heldenpoezie waardiger kende, waartegens zijn
ijver om den palmtak mocht worstelen. Eigen behagen, en niemands
deugden te willen bekennen hadden menig vernuft onder gehouden, terwijl Virgilius, van dit gebrek vrij, dapper zijn voordeel
deed, met elk op zijn waarde te schatten, en zoo wakker in te
volgen, totdat hij hun te boven geraakte, en Koning en meester
van de renbaan bleef. Woii de Nijd Virgilius over den hekel halen;
met grooter schijn van reden was Homeer gehekeld : dat hij het
bij den goddelijken Maro niet meer dan een wijfke van gemeenen
slag bij een joffer mag halen ; dat hij de straatdeuntjes, die om
mosterd liepen, slechts op andere voeten zette, aaneenschakelde
en eenen anderen zwier gaf: dat vele gezonde hersens menigte
van ongerijmde, beuzelachtige en kinderachtige dingen in hem aanteekenden, en ons rieden te schuwen : dat zijn bijvoeglijke namen
dikwiiils kinderachtig luiden, laf smaken, en ter plaatse niet dienen. Dat Virgilius nimmermeer, Homeer menigmaal de voeglijkheid te buiten gaat, en wat voort zonder einde bij Macrobius en
anderen op hem te zeggen valt; hetwelk men liever WOu zwijgen,
kon Virgilius onberispt blijven, die om geen visschers raadsel sufte,
noch van ongeduld storf, Karbijl dorst Maro, Zoilus Homeer aanbassen, en hierom vermaard, behield den toenaam van Homeersvlegel, en op dien koop kon iemand lichtelijk aan den titel van
Maro's vlegel geraken. Virgilius' lof bestond meest hierin, dat hij
door niemands laster verminderde, door niemands lof vermeerde :
goud bleef goud, men hiet het hoe men woude : groote verstanden ontwijken die lasterpijlen met zich slechts eens te buigen en
te verzetten. Maro's geduurzaamste, eerlijkste en levendigste pronkbeeld was geen ceder, metaal, nochte marmer, maar zijn heerlijk
R. 2. Volstippen:
21,22. Straatdeuntjes,

betuttelen. Mettre les points sur les i. -die om mosterd liepen: gemeene liedjes, die
naar den mutserd riekten. — 28. Ma c rob ius : een schrijver uit de eeuw
van Theodosius, die een werk schreef onder den titel van Saturnali a, in
't welk geleerde dischgenooten worden ingevoerd, die met elkander onderscheidene zaken betreffende de oudheidkunde en het recht verstand der oude
schrijvers bespreken. — 36. Hiet: heette.
VONDEL VIII.
18
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werk, dat voor worm noch roest noch rottinge zwichtte, en de
tanden van den nijd en tijd gemakkelijk verduren zou. Wie dit
aanrande, schond zijn eigen handen, of toonde zijn krankzinnigheid,
gelijk krankzinnige Kay Caligula, nutter geketend dan gelaurierd ;
en sommige eeuwen na hem Karel Krankhoofd, die, bij Mantua
oorlogende, en de vijanden in 't zand leggende, zijner voorouderen gedachtenis en zijn eigen daden zoo schendig brandmerkte, toen
hij des Mantuaans stokbeeld, lang voorhene in die stede opgericht, nedersmeet, om des onsterflijken mans naam te verdelgen.
Wat zaad van lasterlijke leerstukken vond men toch in Eneas,
doorgaans bezaaid met Stoische, Academische en Peripatetische
grondregelen van d'onsterflijkheid der ziele ; van godsdienst en
Godheid ; van godvruchtigheid neffens de Goden, het vaderland,
ouders, gemalin, en voedster; van oorloge, vrede en verbonden,
straffe der schelmerijen, belooninge der vromen, en andere heilige
en gezonde leeringen, die, gelijk de H. Augustijn zegt, de kinders
van kindsbeen op in Maro lezen, om dit niet licht te vergeten.
't Is waar dat hem, die een wijl Chilo's leerling was, en zijn gedichten naar de leest der personages paste, in zijne Herderszangen wel eenige afschrapsels van Epicuurs lessen en regelen
ontvielen : doch wat half geleerde weet niet, dat het den dichteren geoorloofd zij hunne verzen met de zetredenen der onderling
gedeelde twistscholen en verwarde gezindheden op te flikken. Eindelijk behield dan dit vernuft, met bestemminge der kloekste vernuften, de titels van Onnavolgbaar, Onbestrafbaar, Meester der
Zanggodinnen, onverbeterlijk, goddelijk, Zuil der Latijnsche sprake,
trompet en faam van de Stad, het geslacht der Julien, en Roomsche
y olk, den Mantuaanschen Homeer, het eenige voorbeeld om na te
volgen, en alleen waardig den naam van Poeet te dragen, Koning
en Vorst der Poeten, den eenigen, den rechten Poeet, zonder wiens
hulp men vergeefs aan de deur der Muzen klopte : en de Latijnen
stonden, met de Grieken, Homeer d'eerste plaats onder de Poeten
toe, indien ze Maro uitzonderden, en bovenaan zetten.
Wij hebben aldus d'onderling strijdende ijveraars voor Homeer
en Maro tegens elkandere gekant en opgezet, opdat, door tegenstellinge en vergelijkinge van beiden, deze beide Helden te heerlijker uitmunten. Homeer behoude zijn verdiende eere, en Virgilius
de zijne. Het bepleiten van iegelijks overtreflijkheid blijve den
overvliegenden Wijzen en geleerden bevolen. Jupijn zelf zich ontziende ter vierschare te treden, om over onsterflijke schoonheden
R. 4. Kay: dwaas, met klankspeling op Caligula's voornaam Cajus. —
y. Karel Krankhoofd: Karel van Anjou. — 8. Stokbeeld: standbeeld. — 13. Neffens: jegens. — i6. De H. Augustijn: Virgilium,
zegt hij, pueri legant, ut po eta magnus omnium preeclarissimus atque
optimus, teneris imbibitur annis, non facile oblivione possit
aboleri. — 21:. Zetredenen: leerstellingen.
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vonnis te strijken, en de schoonste van drie den gouden appel toe
te wijzen, beval dien bedenkelijken last den sterflijken rechter, die
zich hiermede dien vloek op den hals haalde : veel min durven
wij ons aanmeten over de grootste mannen der wereld te ziften,
maar ons liever over hun uitnemendheid verwonderende, wijzen
den lezer tot de werken zelfs, en naar den Parnas, daar Apollo
met de Zanggodinnen de rechtbank spannende, dit geschil rechtvaardiglijk beslecht, terwijl Maro vooreerst, buiten alien twijfel, onder
alle Latijnsche Poeten, d'eenige Fenix blijft, en eeuwig blijven zal.

P. VIRGILIUS MARO'S HERDERSZANGEN.
TITYR.
EERSTE HERDERSKOUT.
INHOUD.
Daar Tityr, onder 't loof van Amaryllis speelt,
En veiliglijk gebruikt zijn have en vaders erven,
Klaagt Melibeus vast, die, van 't geluk misdeeld,
Zijn weiden missen moet, en balling 's lands gaan zwerven.
MELIBEUS. TITYR.

Melibeus.

G

5

IJ, Tityr! legt en duikt gerust en zonder schroom,

En speelt in schaduw van den breeden beukeboom,
Op eenen dunnen halm, een veldlied, blijde en wakker ;
Wij moeten 't vaderland verlaten, en den akker;
Wij moeten scheiden van ons vaders huis en hof.
Gij, Tityr ! moogt, dus stil in lommer, vrij den lof

R. 2. Den sterflijken rechter: Paris. — 4. Aanmeten: aanmatigen. — 5. Verwonderende: bewonderende. — 7. De rechtbank
spannende: min gewone uitdrukking voor : de vierschaar spannende.
Tity r. Vergelijk de berijming van dezen
—P.VirglusMao'Hedzng.
zelfden Herderskout, achter de Leeuwendalers geplaatst. — Herders ko u t.
Dezen herderskout vervaardigde Vergilius in 't jaar 713 A. U. C. (na de
stichting van Rome), als blijk van erkentelijkheid jegens Octavianus (Augustus).
Deze was namelijk A. U. C. 712, na de overwinning op Brutus en Cassius,
aan het uitdeelen der akkers gegaan, door hem aan zijn veteranen en aan
die van Antonius bij het beleg van Mutina toegezegd. De grondeigen dom
van niet minder dan vier en dertig steden, waaronder Cremona, werd tot
dat oogmerk aangewezen. De landerijen rondom laatstgenoemde stad bleken
echter ontoereikend te zijn, en zoo werden die van het nabijgelegen Mantua,
waaronder zich de bezittingen van Vergilius bevonden, daaraan toegevoegd.
Op voorspraak nochtans van vermogende beschermers, inzonderheid van
Asinius Pollio, kreeg de dichter zijn erfgoed terug. In Tityr stelt hij zichzelf
of een zijner bejaarde lijfeigenen voor, in Melibeus een dier herders, wier
schade niet vergoed werd.
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Van goélijke Amaryl verheffen met een hallem,
Zoodat er 't bosch naar luistre en zoet op wedergallem'.
Tityr.

10

15

Een God, o Melibee 1 verleende ons deze rust.
Ik zal hem eeuwig ook voor mijnen God met lust
Aanbidden, menigmaal een lam ten outer brengen
Uit onze kooie, en met dat bloed zijn disch besprengen ;
Want hij genadig laat mij hier, gelijk gij ziet,
Mijne ossen weiden, en op een gesneden riet
Al spelen wat mij lust, en 't hart streelt met verblijden.
Melibeus.

20

25

Waarachtig, ik kan u dit leven niet benijden,
Maar sta hierom te meer verwonderd ; dus is 't veld
En al het land rondom in rep en roer gesteld.
0 Tityr ! zie toch eens hoe lastig en verlegen
Ik mijne geiten drijf naar onbekende wegen,
Dit dier ternauwernood eens voortkrijg, en zoo schaarsch ;
Want onlangs worp dees' geit, in 't loof des hazelaars,
Twee jongen, al de hoop der kudde, en most ze beide
Op eene bloote rots zien leggen, toen ze scheidde.
't Gedenkt me (had mij 't hoofd niet averechts gestaan),
Dat d'eiken, van het weer getroffen, stadig aan
Dit onheil spelden; dat de kraai, ter slinke zijde
Des hollen ollembooms, dit spelde, en wel te tijde.
Maar, Tityr ! zeg : wat God verheft gij naar uw wensch ?
Tityr.

30

35

0 Melibee, mijn vriend ! ik, slecht eenvoudig mensch,
Had geen gedachten dan dat Rome een stad was, even
Als Mantua, waarheen wij dik ons lammers dreven,
De lammers, van de melk gestooten, en het zog.
Aldus geleek ik 't Jong bij een volwassen dog,
Den bok bij zijne moer, een groote zaak bij kleene ;
Maar deze hoofdstad steekt het hoofd zoo hoog alleene

7. Goel ij k e: „goelijk" is : „bevallig, aantrekkelijk." — Amaryl: de
huishoudster van Tityr. — 9. M e 1 ib e e : samentrekking van den Latijnschen
vocativus Meliboee. — i6. Ik kan u dit leven niet benijden: de zin
is: „niet, dat ik u dit leven benijde, maar," enz. Duidelijker komt de bedioeling van Melibeus uit in de andere vertaling:
Waarachtig, ik bend u deze rust,
Dit leven niet.
27, 28. Ter slinke zijde des hollen ollembooms: dus rechts van
hem, die 't voorspellend gekraai hoorde, wat een slecht voorteeken was. —
33. De lammers, van de melk gestooten, en het zog: voor eenvoudig de „zoglammers," gelijk Vondel 't in zijn prozavertaling schrijft.
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Omhoog, en boven al de groote steden uit,
Als een cypres verscheelt van 't lage lijnenkruid.
Melibeus.
En wat beweegde u toch, om Rome te bekijken?
Tityr.
40Mijn vrijheid, schoon ik spa met dezen prijs ging strijken
Toen mij de grijze baard geschoren wierd, zoo grijs.
'k Verworf ze niettemin, en streek in 't end dien prijs,
Nadat ons Galatee haar gunst ontzei met smarte,
En Amaryl de kroon alleene spande in 't harte;
Want zoo ik waarheid en mijn hart uitspreken mag,
45
Zoolang mij Galatee dus diep in 't harte lag,
Was nergens hoop, om rust en vrijheid te verwerven,
Noch ik bekreunde mij met have, noch met erven;
Hoewel mijn schaapskooi rijk zoo menig offerlam
50
Uitleverde, ik met kaas ter vrekke merrekt kwam,
Nog keerde ik met geen hand vol gelds naar mijnen drempel.
Melibeus.

55

Ik stond verwonderd, om wat reen gij voor den tempel,
0 drukkige Amaryl ! de Goon aanriept ult schroom,
Voor wien gij d'appels spaarde op uwen appelboom;
Want Tityr was van huis. Dees' bronnen, deze boomen
En boomgaards riepen al, dat Tityr thuis most komen.
Tityr.

6o

65

Wat zoude ik doen ? Helaas ! het juk der slavernij
Kon ik niet schudden van mijn schoudren, nergens mij
Bij Goden gunst en troost verwerven op mijn bede.
Ik zag, o Melibee ! dien jongling, daar ter stede,
Voor wien we, eerbiedig en godvruchtig, het altaar,
Wel twalef dagen lang, ontsteken jaar op jaar.
Hier willigde hij eerst mijn bede in met dees' rede :
„Gaat, knapen ! gaat, en weidt uwe ossen vrij in vrede,
En spant uw stieren in den ploeg, gelijk men plag."

38. L ijnenkr u i d: Sommige scholiasten verstaan er 't Vib urnum
Latana van Linneus door, 't Fr. Viorne. — 41. De grijze baard....
z o o g r ijs is een ongelukkig pleonasme. De slaven waren verplicht hun
baard te laten staan, dien zij eerst bij vrijlating mochten afscheren. —
48. Noch met erven: thans zouden wij dit, om het voorgaande n o c h,
een fout achten, en schrijven: „o f met erven." — 49. Mijn schaapskoo i:
namel. dat gedeelte der kudde, 't welk den slaaf door zijn meester in
bruikleen was afgestaan en waarvan hem de winsten werden gelaten. —
R ij k: in den zin van „rijkelijk." — 6o. D i en j o n gl in g: Octavianus was,
toen hij de akkers verdeelen liet, pas twee en twintig jaar.
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Melibeus.
0, hoe gelukkig zijt ge in uwen ouden dag,
Die al uw land behoudt, dat rijklijk u kan voeden !
Hoewel de weide legt omheind, zoovele roeden,
Van barre rots en slijm en biezen en moeras,
Het vee, dat jongen draagt, zal geen kwaadaardig gras
Afweiden, om geen smet van nabuurs kudde klagen.
0, hoe gelukkig zijt gij in uwe oude dagen,
Die u, aan uwe beek en uw gewijde bron,
In koele schaduw moogt verkwikken, vrij van zon !
Uw nabuurs heininge van blijde wilgeboomen,
Waarnaar de bijen zelfs van Hyble om bloeisel komen,
Zal menigmaal u hier al brommende in den slaap
Betooveren. Hier zal de boomgaardsnoeiersknaap
U, onder eene rots, met tang en spel vermaken,
Zoo luide dat het klinke; en ondertusschen staken
De tortels op den olm, de ringelduif en krak,
Uw tijdverdrijf, 't gekor op boom, noch groenen tak.
Tityr.
Het snelle hart zal eer zich door de lucht vermeiden,
De visch uit bare zee op 't land gaan weiden,
De Perziaan en Duitsch, gebannen van 's lands boom,
Dees d'Arar drinken, die uit Tigris' klaren stroom,
Eer ik zijn weldadn en genade zal vergeten.

Melibeus.
Wij mogen nu een deel van hier de zee gaan meten
Naar Libye, daar 't yolk van hitte en zon versmacht;
90 Een deel in 't noorden, en een deel daar d'oude gracht
Oax den kleigrond spoelt; een ander deel zich spreiden
In Groot-Britanje, van de wereld afgescheiden.
68, 69. De landhoeve van Vergilius lag bij den Mincius, aan den voet des
heuvels, waarop zich zijn geboorteplaats, het dorp Andes, be yond, en was
omgeven van harden steengrond, van moerassen en struikelbosschen. —
81. Kr ak: een soort van duif. — 85. Duitsch: Duitscher. — 88. E e n
d e el van hi e r: een gedeelte der bewoners van dit land. — 9o, 91. D'o u d e
gracht 0 ax: 't woord g r a c h t staat bier alleen om 't rijm en wordt verkeerdelijk gebezigd om een rivier, en nog wel een snelvlietende rivier — r api d um
Oax en zegt Vergilius — aan te duiden. Beter is de vroegere vertaling:
Oaxes, die zoo vreeslijk drjft en woelt,
Het vette Mei van bei zijn kanten spoedt.

Aan dezen Oaxes nu, die door Creta liep, was de stad Oaxus of Axus gelegen. De dichter geeft in vs. 85-92 met enkele trekken de grenzen op, tot
welke zich het Romeinsch gebied te dier tijd uitstrekte. — 92. Groo tBrita nj e: 't woord g r o o t brengt bier eenige dubbelzinnigheid teweeg,
en zou doen meenen, dat hier gedacht werd aan wat men thans G r o o tBritannie noemt; terwijl de dichter alleen het tegenwoordige E n g e 1 a n d
op het oog heeft.
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Och ! zal ik immermeer, en na een langen tijd,
De grenzen van mijn land, eer 't vliende leven slijt,
Het zoden dak, mijn kleene en arme hut aanschouwen,
95
Daar ik, gelijk een heer, mij welig plag eonthouwen ?
Een goddeloos soldaat en krijgsman, zal die stout
Bezitten 't nieuwe land, zoo schoon en welgebouwd ?
Een snoode vreemdling ! zal die dan onze oogsten maaien ?
100 Bezie, ai zie ! waar brengt de tweedracht, kwaad te paaien,
De schaamle burgers toe ! Bezie, ai zie, o schand' !
Voor wien bezaaiden wij ons vruchtbaar akkerland !
0 Melibee ! ga hene, ent peren, plant de wijnen.
Voort, voort, mijn geitjes ! eer zoo welig, nu aan 't kwijnen.
105
Ik, in het groene hol gemaklijk uitgestrekt,
Zag u aan gene heg van verre zien gerekt
Afhangen aan een klip, noch bier geen verzen zingen.
Gij, geiten ! zult niet meer voor mij ter kooie uitdringen,
Gedreven daar de wilge en 't klavergras u voen.
Tit yr.
110

Gij moogt te nacht bij mij wel rusten bier in 't groen :
Wij hebben kaas genoeg, kastanje en appels mede.
Ook rookt van verre omhoog de boerestulp alreede,
En d'avond (want de zon gaat onder in het meer)
Valt van het steil gebergt' met grooter schaduw neer.
ALEXIS.
TWEEDE HERDERSKOUT.
INHOUD.
De herder Korydon, verblind door blinde min,
Hoopt met zijn droeve klachte Alexis om te zetten;
Doch al vergeefs, helaas ! dies slaat hij 't uit den zin,
Verandert van beraad, om op zijn nut te letten.

nE herder Korydon verslingerde op den schoonen
kJ Alexis, 's meesters hart, en zag zijn min niet loonen,
97. Soldaat en k r ij gsman: dit klinkt ons thans synoniem in 't oor,
ofschoon het eenigszins woorden zijn van allerlei beteekenis. Menig s o 1 d a a t,
d. i.: „die soldij trekt," is geheel geen kr ij gsma n, en, omgekeerd, is de
k r ij gsma n, wanneer hij op eigen kosten uittrekt, geen s o 1 d a a t. Vondel
bedoelt dan ook bier met k r ij gsm an den mile s, den „dienstdoenden
Romein," met soldaat den „huurling" of barb a r u s. — 98. 't Nieuwe
la n d : 't pas bebouwde land. — roo. B e z i e, ai zie: de herhaling van
zi e doet hier een gelukkige werking: gelijk over 't geheel deze klacht van
Melibeus — vs. 93-104 — voortreffelijk berijmd is. — 105, io6. Lees : ik
zal niet m e e r, uitgestrekt enz., aan eene heg u zien, enz. — T06. G er ekt: met vooruitgestrekten hals, t. w. „om te grazen." — Alexis. Tweede
herderskout. Door Alexis wordt Alexander, een der schoonste slaven van
Pollio, door Korydon de dichter zeif, door Jool (Plas) — zie vs. 72 —
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En hoopte lang vergeefs. Hij kwam gedurig aan
In schaduw van den beuk, zoo hoog als dicht van blaän,
Dit onbeslepen lied met ijver, doch verloren,
Uitstrooien voor gebergte en bosschen, zonder ooren :
O wreede Alexis ! mijn gekerm beweegt u niet,
Gij keert u niet aan mij. Gij moordt me, o groot verdriet !
De koele lommer kan de kudden nu verfrisschen :
De doornehaag bedekt de groene hagedissen
In schaduw : Thestylis stampt haar welriekend kruid,
Het knoplook, wilden tijm voor maaiers, geel van huid,
Versmacht van groote hitte en afgeslaafd van 't maaien :
Maar midlerwijl ik, om mijn minne wat te paaien,
In 't steken van de zonne, uw voetspoor gadesla,
Zingt mij uit hegge en struik de heesche krekel na.
Och ! viel 't niet lichter, spijt van Amaryl te lijen,
Hare ongenade en schimp en bitse hoovaardijen,
Of zelf Menalk, hoewel hij bruin is, gij zoo blank ?
0 schoone knaap ! betrouw uw verve niet : z'is krank;
De witte windbloem valt, men leest de bruine bezen.
Hoe keert ge mij, Alex! met zulk een spijtig wezen
Den nek toe, zonder eens te letten op mijn staat,
Hoe wol- en mellekrijk mijn kudde 't veld beslaat?
'k Wei duizend lammers in Sicilies berregstreken;
Mij zal bij winter noch bij zomer melk ontbreken.
Ik zing, gelijk voorhene Amfion zong aan zee,
Op Aracinthus' kruin, als hij zijn welig vee
Met zijne wijzen lokte. Ook ben ik niet zoo lalijk:
1k spiegelde mij korts aan zee op strand niet kwalijk,
Toen al het water sliep, geen wind zich hooren liet.
Bedroog de schijn mij nooit, ik wijk voor Dafnis niet,
Al stond het aan uw stem. Och! of het u mocht lusten,
Met mij, op 't kladdig land, in eene stulp te rusten,

Pollio verstaan. Deze laatste was zoo ingenomen met dit gedicht, dat hij
den knaap, op wien de dichter zoo verzot was, dezen ten geschenke afstond.
Vergilius gaf hem onderwijs, en zelfs beweert men dat Alexander later de
Grammaticus werd, die onder dien naam bekend stond. — 3. Hij k w am
g e d u r i g aan: a an staat hier om 't rijm en maakt den zin niet beter. Men
kan toch wel zeggen: kwam.... dat lied uitstrooien; maar: kwam
aan.... dat lied.... uitstrooien is geen gangbare taal. — 5. Doch
v e r 1 or en : doch zoo, dat het verloren ging, dat niemand het hoorde. I i. Thestylis: een slavin van dien naam. — 21. B e z en : bezien, bessen.
L a 1 ij k : dialectvorm voor le e lij k, vrij plat anders, en alleen te vergeven,
-29.
omdat het een boer is, die hier spreekt. — 34. 't Kl a d dig land: het woord
k la d d i g, 't welk gemeenlijk gebezigd wordt om „modderig, vet, smerig," uit
te drukken, biedt juist geen aanlokkelijk denkbeeld aan en had dus moeten vermeden worden in een toespraak, bestemd om iemand het verblijf in de bedoelde
stulp recht smakelijk te maken. 't Is waar, dat de strekking zelve der toespraak vrij smerig is, en in zooverre staat het woord hier op zijn plaats.
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Het hart te schieten, en de bokken, ruig van lok,
In groene maluwe te drijven met den stok!
Gij zoudt met mij, als Pan, in groene bosschen zingen.
't Was Pan, die d'eerste Het aan riet met was kon dwingen
En kleven hecht aaneen; 't was Pan, zoo elk gewaagt,
Die voor schaapherderen en schapen zorge draagt.
't Verdriete u niet, den mond te slijten aan de pijpen.
Wat dede Amyntas niet om 't spelen te begrijpen!
'k Heb zeven fluiten van scherlei, aaneen gepast,
En, ongelijk van lengte, op was gekleefd heel vast.
Dametas heeft weleer dit speeltuig mij gegeven,
Toen hij al stervend sprak, op d'oevers van zijn leven:
„Nu zult ge van dees' fluit de tweede heerschap zijn."
Zoo sprak Dametas; maar Amyntas' borst, van pijn
En dwaze nijdigheid in 't hart te fel geprikkeld :
„Nog spaar ik, boven dit, twee geiten, wit gespikkeld,
Voor u. Ik greep ze lest, niet zonder lijfsgevaar,
Behendig in een dal. Zij zuigen bei te gaár
Het schaap den uier leeg, wel tweewerf alle dagen.
Al lang docht Thestyl die met prachen mij t'ontdragen,
En gaat er licht mee deur; want gij mijn gaaf veracht.
0 schoone knaap ! koom hier ! Bezie hoe u 't geslacht
Der Nimfen korf bij korf vol leliebloemen brengen.
De blanke Nais plukt, om ondereen te mengen,
Violen, mankop, en vlecht tijdeloozen mee,
En dille, blij van geur, een ieder op zijn steë,
Lavender, en meer kruid, te keurig uitgekoren,
Schakeert de goudbloem met de zachte riddersporen.
Ik zal kweeappels, grauw en ruig van bast en schel,
Voor u gaan plukken, en kastanje, die zoowel
Mijne Amaryl geviel, ook pruimen, geel als raten;
Een lekker ooft, dat zich voor u wil plukken laten.
Ook zal ik, o laurier en mirt, die hier in 't land
Naast lauwren 'wordt geeerd! u plukken met mijn hand;
Dewijl ge, dus gepaard, uw geuren mengt te zamen.
0 Korydon! gij zijt een Boer en moogt u schamen.
Alexis past toch op uw gaven niet; en 'k hog,
Dat u Jool, als 't hier aan hing, niet wijken zou.
Wee mij, wat mocht ik toch bestaan, te dwaas en schendig!
Ik, arremzalig knecht, verblind van min t'ellendig,
In 't midden van den brand, en bij de lentezon,
Den zuidwind in de bloem, de zwijnen in de bron
Te jagen! zinnelooze! o vliedt ge ons, niet te houden?

58. Naffs : een vlietnimf. — 66. P 1 u k ken 1 a ten : Germanisme, voor
laten plukken.
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ALEXIS. TWEEDE HERDERSKOUT.
De Goden, Paris zelf, bewoonden wel de wouden.
Laat Pallas slot en burg, van hare hand gebouwd,
Bewonen ; laat ons bei het houden met het woud.
De razende leeuwin vervolgt den wolf in 't razen,
De wolf de dertle geit, het geitje klavergrazen,
En Korydon Alex, zoo lange nagespoord.
Zoo wordt een ieder van zijn zinlijkheid bekoord.
Zie d'ossen met den ploeg, nu moede en mat van ploegen,
Geworpen op den schraag, naar huffs toe gaan en zwoegen.
De zon, aan 't ondergaan, de schaduw, die nu wast,
Verdubbelt; en nog blaakt de minnetorts mij vast;
Want hoe kan min haar vier toch matigen in 't minnen?
0 Korydon! helaas, wat dolheid roert uw zinnen?
Uw wijngaard aan den olm hangt nauwlijks half gesnoeid.
Vecht liever iet van teen; en biezen, taai gegroeid,
Dat u te stade koom'; gij vindt wel eenen zachten
Alexis, zoo u dees blijft hoonen en verachten.
PALEMON.
DERDE HERDERSKOUT.
INHOUD.
Terwiji Menalkas en Dametas in geschil
Elkander met de fluit verbluffen in de weide,
Gemoet Palemon hun, die met der buren wil
Dit pijpgeschil beslecht, en looft hen alle beide.
MENALKAS. DAMETAS. PALEMON.

Menalkas.
Ai, zeg, wiens vee is dit? Is 't Melibees, Dameet?
Dametas.
Neen, Egons, die 't mij korts beval te hoen voor leed.
Menalkas.

5

Och, altijd arrem vee, zoo lang Neeer hem kwelle,
Hij zorge, dat ze mij in 't minnen hooger stelle;
Want dees, een vreemdling, melkt de schapen, al te straf,
Wel tweewerf op een uur, en tapt hun mellek af,
Onttrekt het vee en 't lam hun zog, waarnaar zij gapen.

82. Klavergrazen: graze, groeze of groenze is „zode", hier
in 't meerv. voor „weide" genomen. — Palemon. In deze Ecloga wordt
Pollio als een goed poeet en beschermer der goede poeten door Vergilius
verheven, en daarentegen Bavius en Mevius, pruldichters (ook volgens
Horatius), en verachters zijner gedichten, gehekeld.
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Dametas.

10

Gij most dat evenwel zoo bits niet een rechtschapen
Toeduwen, neen bijlo; want ons is wel bekend
Wie u nog onlangs, toen de bokken hieromtrent
Zoo dwers grimbekten, en, o schande! in wat kapelle;
Doch d'outergodheen zelfs beloechen dien gezelle,
En belgden zich niet eens om 't misdrijf, daar ter steë.
Menalkas.

15

Zoo meen ik, toen ze met een snoeimes, stomp van sneë,
Mij Mykons jonge rank en boomgaard zagen snoeien.
Dametas.

20

Of toen gij, al te stout, daar d'oude beuken groeien,
De pijlen en den boog van Dafnis braakt in twee,
En dat, o wrevelaard Menalk! u trof met wee,
Toen gij vernaamt, dat ze aan den knaap gegeven waren;
En, waar' hem zulk een smaad en schimp niet wedervaren,
Gij waart misschien van spijt geborsten en vergaan.
Menalkas.

25

Wat zal de heer niet doen, durf dit een dief bestaan?
Zag ik u Damons bok niet achteromme halen,
Toen Hondwolf vreeslijk baste, en ik zoo menigmalen
U toeriep : waar of zich de schalk nu bergen wil?
O Tityr! pas vrij op uwe kudde; dookt gij stil
In riet en biezen, opdat ze u niet vinden zouden?
Dametas.

30

Was die den zangstrijd had verloren niet gehouden,
De geit te leveren, die ik met fluiten won?
Wel, weet gij 't niet? Het was mijn geit, en Damon kon
Het niet ontkennen, doch hij dorst ze mij niet geven.
Menalka s.

35

Hebt gij 't met zang, die dus op zingen zijt bedreven,
Hem afgewonnen? Of hebt gij uw leven wel
Een pijp gesteld? Placht gij, onafgerechte op spel,
Niet menig veldlied op den driesprong ['t is gebleken
In 't wedspel], jammerlijk, helaas! den hals te breken?

Io. Wie u nog onlangs: vul aan: dit toeduwde.— 29. Fluiten:
door flui ten verstaat men doorgaans een geluid, dat met den mond alleen
gemaakt wordt; in den hier bedoelden zin zou fluitspelen gevorderd
worden: doch evenzoo hebben wij fluiter voor fluitspeler gehad.
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Dametas.

40

45

50

55

6o

65

Belieft het u, dat wij 't beproeven, en bestaan
Eens rustig tegens een in 't wedspel aan te gaan ?
Ik zet dees' jonge koei [die, dat gij haar, als andre,
Niet al te laag schat, 's daags wel tweemaal na elkandere
Gemolken wordt, en nog twee jongen zoogt, dus vet],
Nu tegens u. Zeg op wat gij hier tegens zet.
Menalkas.
1k durf geen enkel schaap uit al de kudde wagen :
Want vadr en stiefrimer, boos van aard, elk, alle dagen,
Zoo dik ik thuiskoom', telt uit achterdocht het vee,
Dees 't schaap, en die den bok ; doch nu gij mij zoo ree
En veil schijnt met uw koei, zal ik twee beukenappen,
Die gij bekennen moet, dat om de meesterschappen
Der kunste waarder zijn, opzetten met uw gunst.
Alcimedon sneed hier zoo geestig en met kunst,
Een taaien wijngaard op rondom, om 't ruim te vullen,
Daar veil en bezien van eikloof zich om krullen,
Met eenen luchten zwier: en in het midden staan
Twee beelden: Konon wil het een zijn, zoo ik waan;
En wie is d'ander, die, vermaard en nooit vergeten,
De wijde wereld met den graadboog heeft gemeten,
En elk seizoen van 't jaar, wanneer men zaait en maait ?
1k heb nog nooit mijn dorst uit dezen nap gepaaid,
Maar hog dien in mijn kasse en kevie opgesloten.
Dametas.
'k Heb ook twee nappen, van Alcimedon, den grooten
Aartskunstenaar, gesneen, met zachten bereklauw,
Om d'ooren, en daar hij den speelman, die niet flauw
De bosschen naar zich sleepte, in 't midden zet te pronken.
Dus lange heb ik nooit uit dezen nap gedronken,
En spaar dien in mijn kas zorgvuldiglijk ; maar hoe ?
Wat is een houten nap in waarde bij een koe !
Menalkas.
Gij kunt het deze reis niet weigren, noch ontleggen.
Nu wed waarom gij wilt, ik sta u vast : laat zeggen

54. Konon wil het e en zijn voor „het eene moet Konon verbeelden."
Men ziet hier, dat een zegswijze, in onze dagen door vele taalkundigen gewraakt,
reeds in Vondels tijd gebruikelijk was en onzen dichter niet verwerpelijk
scheen. — 55-57. Lees : en wien het andere beeld voor? — Hem, die, enz.,
t. w. Eudoxus of Cnidus. — 62, 63. Den speelman, di e n i et flauw de
bosschen naar z i c h s le epte: is Orpheus, doch de omschrijving niet
gelukkig. — 64. D us lange: tot dusverre, een vorm, door HUYDECOPER,
Proeve, I, bl. 269, als onjuist verworpen. — 67. 0 ntleggen: 't woord
wordt, volgens Weiland, ook voor 't cenvoudig „weigeren" gebezigd.
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Wie d'eerste koom'. Zie daar, Palemon komt er juist.
'k Wed, dat gij niemand met uw zang voortaan verguist.
Dametas.
Begin slechts, kunt ge wat : ik ben niet verr' te zoeken.
Geen zanger zal mij trotsch verbluffen, noch verkloeken.
Palemonbuur, nu hoor met alle uw zinnen toe.
Dit wedspel is niet slecht : het geldt een nap en koe.
Palemon.

75

8o

Zingt op, dewijl wij hier, gemakkelijk gezeten
In 't gras, geboomte en beemd en bosschen, niet vergeten
Te bloeien, en de lent' te prijk zit, blijde en schoon.
Dametas heffe eerst aan, Menalkas volg' zijn toon.
Houdt beurte, en zingt bij beurte, op hoop van prijs te winnen.
Het beurtgezang verkwikt ook zelfs de Zanggodinnen.
Dametas.
Men heffe van Jupijn, o Zanggodinnen ! aan :
Jupijn vervult het al. Hij hoedt voor 't ondergaan
De wereld, en verheugt zijn geest met mijn gezangen.
Menalkas.

85

Maar Febus acht mij waard, en wil mijn gifte ontvangen.
'k Hebbe altijd gaven om Apollo's gunst te voën,
Den geur der Meibloeme, en den geur van lauwergroen.
Dametas.
De dertle Galatee worpt mij, uit appelstruiken,
Met appelen naar 't hoofd. Zij loopt in wilgen duiken,
En wori, dat ik ze eerst zag en greep met mijne hand.
Menalkas.
Amynt, mijn minnevier en heete stokebrand,
Komt zelf mij in den mond gevlogen, als met wieken,
Nog sneller dan een brak Dianes lucht kan rieken.

69. Wie d'e erste koo m': versta: de eerste de beste, die maar komt. —
75 . D e w ij 1: terwijl. Versta : terwijl wij hier in 't gras gezeten z ij n en
geboomte, beemd, enz. niet vergeten te bloeien. — 86. Meibloem en lauwerblaan waren Apollo's lievelingsofferanden : deze als herinnering van Daphne,
gene van Hyacint. 88. Appelen: de appel was aan Venus gewijd : bij
de ouden gold het als blijk van genegenheid, wanneer men iemand appelen
toewierp of ze met hem deelde.
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Dametas.

95

Nu weet ik eerst, wat ik mijn liefste schenken wil:
Ik vond het nest, waarin de ringelduiven stil
En hoog in nestelen, om eiers uit te broeien.
Menalkas.
Tien gouden appels plukte ik, daar ze in 't ooftbosch groeien.
Dat is 't al, wat ik heb te sturen aan mijn min;
Meer appels stuur ik hem op morgen naar mijn zin.
Dametas.

Hoe dik sprak Galatee, mijn liefste, mijn beminde,
100 Mij zoet en minzaam toe, als die mij wel bezinde !
0 winden! luistert hier den Goden iet van in.
Menalkas.
Amynt, wat baat dat gij me uit hartelijke min
Wel lijden moogt in 't hart, indien ik, rijp van jaren,
Als gij de zwijnen jaagt, de netten moet bewaren !
Dametas.
105

Islas, heden is het mijn geboortedag;
Zend Fyllis toch bij mij. Koom zelf, zoo 't wezen mag,
Terwij1 ik eene vaars opoffre voor de vruchte.
Menalkas.

110

'k Min Fyllis boven al; want zij, van ongenuchte,
Most schreien, toen ik scheidde, en sprak, bedroefd en bang:
„Iblas, och mijn lief! leef lang, mijn lief! leef lang."
Dametas.
De schaapstal vreest den wolf, en d'oogst den dichten regen,
De boomgaard storm en wind, benijder van dien zegen,
Ik, dat schoone Amaryls gestoordheid mij niet wraakt.

94, 95. Waarin .... in: een onnauwkeurigheid, doch hoedanige iemand,
zelfs bij 't nazien van zijn verzen, wat Vondel niet deed, licht ontsnappen
kan. — 9 7. Aan mijn min: aan 't voorwerp van mijn min, evenals boven
vs. 90, A m y nt, m ij n minnevier. De uitdrukking is in 't Fr. en Eng. zeer
gebruikelijk. Daarin kan een meisje tot haar minnaar in o n a m o u r, ja zelfs
me s amours en my love zeggen ; doch in 't N. D. klinkt het wat vreemd,
omdat 't woord m i n yr. is en blijft, zelfs dan, wanneer van den „Minnegod" gesproken wordt en, in dat laatste geval alleen de pronomia, die er
betrekking op hebben, mann. gebezigd worden. — 103. R ij p van jaren:
een rijmlap. — 107. V r u c h t e voor vrucht of voor vruchte n, geen van
Welke beiden het rijm gedoogde.
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Menalkas.
115

't Gewas op regen hoopt; 't gespeende bokske haakt
Naar ons' haagappels; 't vee, dat draagt, naar wilgebladen;
1k hake naar Amynt, met zuivre min beladen.
Dametas.
De goede Pollio bemint ons veldgezangk,
Al luidt het plomp en boersch, hij neemt het aan in dank.
0, Zanggodinnen! wijdt een vers voor uwen zanger.
Menalkas.

120 De goede Pollio gaat zelf van verzen zwanger.
Men wijde een forschen stier, die, reede stootsgezind,
Met zijne klauwen zand en stof schrapt in den wind.
Dametas.

125

0, Pollio ! dat uw beminner zich vermake
Met u, van honig vloei'; d'Assyrsche veldroos blake
Op zijne doornehaag, en bloze in 't blijde licht.
Menalkas.
Wie Bavius vermag, minn' Mevius' gedicht,
Spann' vossen onder 't juk, en laat ze henetrekken,
En melke bokken, mag het melken hem verstrekken.
Dametas.

Gij, knapen, die de bloem en rijpe aardbezie leest,
130 Vlucht haastiglijk van bier; want 't geen een wijze vreest,
De watersiange schuilt in 't gras, en onder meien.
Menalkas.
Nu keert de schapen fluks, dat zij niet verder weien;
Aan d'oevers is gevaar : men hoe zich voor gevaar.
Nu droogt de ram zijn vel en vlies en 't ruige haar.
114. Dametas zegt hier juist het tegenovergestelde van wat hij zeggen wil.
Hij vreest toch namel. Amaryls gestoordheid en dat deze hem wraken,
d. i.: „afslaan" zal. — 126. Wie Bavi us v er ma g: „wie de gedichten van
Bavius slikken kan." Zoo zegt men nog in 't gemeenzaam onderhoud: ik mag
hem wel. De zin voorts van dezen regel is: wie zulk een wansmaak bezit,
dat hij de gedichten van Bavius met genoegen lezen kan, die moge zich ook
vermaken met die van Mevius. — 127, 128. Hij wil zeggen: is even dwaas,
als die met vossen ploegen gaat of bokken melken wil. — 1'28. Mag het
melken hem verstrekken: hier schijnt verstrekken te moeten genomen worden in den zin van „vermaken." Misschien echter moot er bij
gedacht worden: „tot genoegen." — 129. Dametas breekt hier de quaestie
over de verdienste van Bavius en Mevius bot af, als verkoos hij er niet van
te hooren.
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Dametas.

135

0, Tityr ! drijf de geit terugge, van de kanten
En oeveren, bedekt met schaduwen en planten;
Als 't tijd is, zal ik haar afspoelen in de bron.
Menalkas.

Gij, knapen! drijft het schaap te kooie; want de zon
Verdroogt de melk en 't zog, zoodat wij weder telken,
140 Gelijk voorheen, vergeefs den uier zullen melken.
Dametas.
Hoe mager is mijn stier in zulk een vette wei!
De herder en het vee, van 't minnen allebei
Getroffen, kwijnen, door een zelven pijl aan 't stenen.
Menalkas.
Dit spruit uit minne niet : hij valt schier van de beenen.
145 Nu weet ik nauwlijks, met wat nijdig oog dit dier
Mijn teere lammers heeft betooverd, als met vier.
Dametas.
Ai, zeg me in wat gewest [gij zult van mij na dezen,
Gelijk een groot poeet, ten hoogste zijn geprezen]
Men 's hemels grootte meet, die op drie ellen past.
Menalkas.
150 Ai, zeg me in wat gewest de schoonste bloem nu wast,
Genoemd de koningsbloem, met 's konings naam beschreven :
En hal dan Fyllis vrij alleen, voor al uw leven.
Palemon.
Ik ben niet wijs genoeg te rechten een geschil,
Zoo wichtig en zoo zwaar. Gij, zoo men 't vatten wil,
149 . Versta: de hemel slechts drie el breed is. Verg. de Proza-vertaling.
Het raadsel is vrij duister — gelijk trouwens bij een hemel van drie el niet
anders te verwachten is — en over de oplossing zijn de geleerden al eeuwen
lang aan 't kibbelen. Voor de beste oplossing wordt die van Cornificius en
Asconius Pedianus gehouden — die haar dan ook uit 's dichters eigen mond
zouden vernomen hebben, dat hij er het graf van Coilius, een Mantuaan, mede
zou bedoeld hebben, die al zijn have en bezittingen had doorgebracht, op een
lap gronds na van drie el breedte, om er begraven te worden. — De
overige uitleggingen, die er van gegeven zijn, zijn te talrijk om hier vermeld te worden. — 15!. De koningsbloem, met 'skonings naam
beschreve n: de „Hyacint," die zoowel uit het bloed van Hyacint, den
zoon van den Spartaanschen koning Amyclas, ontsproot, als uit dat van
Ajax, zoon van Telamon. Als zinnebeeld zijner klaagtonen over den dood
zijns geliefden Hyacints, schreef Apollo in de bloem de letters A. I, die
mede de beginletters van den naam Ajax zijn.
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155 Verdient de koei, als hij, en wie voor zoete treken
Van minne vreest, of dat zij bitter op mocht breken.
Gij, knapen ! stopt de beek : het is nu niet te vroeg :
De beemden zijn voor 't vee ook zat en nat genoeg.

POLLIO.
VIERDE HERDERSKOUT.
INHOUD.
De dichter groet den zoon van Roomschen Pollio
Met dit geboortelied, voorzegt de gouden tijden
Uit der Sibillen mond, en hoort van sterven noó,
Om nog met veldgezang die heileeuw te verblijden.

0

5

Zanggodin van Sicilie ! nu, gedrongen
Van een rechtschapen vreugd, een hooger toon gezongen;
Want iegelijk is niet der elzeboomen vriend,
Noch, met de tamarinde, een lage plant, gediend.
Indien we zingen van bosschagien, hoog gewassen;
Het opzicht over bosch wil burgemeestren passen.
Nu naakt de leste tijd, waarvan de strand-Sibyl
Te Cuma spelde. Nu komt, zonder landgeschil
En strijd, een lange rij van eeuwen aangetogen.

158. Voor 't v e e: deze woorden zijn niet alleen overtollig, maar duiden
aan, dat Vondel het claudite jam rivos, pueri, sat prata biber u n t, niet begrepen, en in letterlijken zin heeft opgevat; als richtte Palemon hier het woord tot eenige knapen, die een sluis hadden opengezet,
terwijl hij kennelijk een overdrachtelijke spreekwijze bezigt en aan de beide
zangers wil te kennen geven, dat hij nu genoeg heeft aan hun muziek en
zij er mee kunnen uitscheiden. — Polio. Ten aanzien der bedoeling van
dezen Herderskout, verwijs ik naar den Inhoud boven de Proza-vertaling.
Sommige uitleggers echter passen de Ecloga toe niet op Pollio's zoon,
maar op Marcelles, den zoon van Octavia, de vrouw van Antonius en zuster
van Octavianus, doch de laatste onderstelling schijnt wedersproken door
de omstandigheid, dat Marcellus, bij de vervaardiging van het gedicht,
nauwelijks twee jaren oud was. Dat men in dat gedicht ook een profetie
van Christus gezien heeft, is verklaarbaar en uit de overeenkomst van sommige uitdrukkingen en beelden met die, welke men bij de Profeten vindt,
en uit de overtuiging van velen, dat de echte dichter, 't zij heiden of geloovige, toch altijd vat e s was en, zelfs des onbewust, de toekomst profeteerde. — T . Si c ili e: om te verhoeden dat de lezer of Si-c i-li-e zegge
en 't vers een halven voet te lang make, of den naam van 't eiland verkeerdelijk als Si-ci-li e doe hooren, had Vondel hier beter Sic ielj e
geschreven. — 7. De strand- Sibyl: evenzoo spreekt Bilderdijk in zijn
vertaling van de Dies irae van de Grotsiby I, bijna gelijkluidende woord en bezigende :
De dag . . . .
Dien Grotsibyl en Godstolk spelden.
VONDE L

VIII.

19
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1 o Saturnus' eeuw en maagd Astrea komt gevlogen.
De milde hemel stuurt ons uit zijn schoot omhoog
Eene andere afkomst toe. Begunstig met uw oog,
0 hemelsche Lucijn ! begunstig 's kinds geboorte :
't Verdrijf deze ijzeren eeuw, sluit vreedzaam d'oorlogspoorte.
15 Een gulden tijd verrijst alom langs deze baan.
Uw blijde Apollo vangt nu zijn regeeringe aan.
Dees' maanden, wijd befaamd, en heerelijke jaren,
Nu gij, o Pollio ! den tabberd zult bewaren
En burgemeesters staat, gaan in met uw gebied.
20 Indien men nog een vlak van onze boosheid ziet,
Die wordt schoon uitgewischt door uw beleid en orden,
En van de lange vrees zal d'aarde ontslagen worden.
Hij zelf vergodet, zal de helden zien met vreugd
Verkeeren met de GoOn. Hij zelf zal dan verheugd
25 Verschijnen in 't getal der GoOn, en begenadigd,
De gansche wereld, door zijn vaders deugd verdadigd,
En eens tot vreë gebrocht, regeeren ; maar, o kind !
Het aardrijk zal u, slecht en recht en dankgezind,
Opofferen d'eerste gift, klimop en kallefsbladen,
30 Ook lachend bereklauw en hazelwortel, zaden
En geuren ondereen gemengeld, blijde en kuisch.
Dan komt de zatte geit met vollen uier thuis;
Dan zal Been kudde voor de groote leeuwen schrikken,
De bloem, uit uwe wiege opluikende, u verkwikken;
35 De slang zal kwijnen en het moordvenijn vergaan.
Dan zal d'Assyrsche roos op alle velden staan ;
Maar dadelijk als gij komt der helden deugd te lezen,
En 's vaders dapperheid, ten hemel toe geprezen ;
II. Omhoog: behoort bij de milde hemel. — i3. Lucijn: nietalleen
Juno werd ten gunste der kraamvrouwen ingeroepen ; maar ook Diana : en
dat deze laatste hier bedoeld wordt, blijkt uit vs. 16. De woorden u w
b 1 ij de Apollo duiden aan, dat tot zijn zuster gesproken wordt. — 16. Elke
nieuwe eeuw werd onder de bescherming eener verschillende Godheid gesteld : de eeuw, die nu aanbrak, onder die van Apollo. — 17-27. Het was
niet Pollio of eenig ander Consul, het was Octavianus, die, weinige jaren
nadat de dichter dit zong, den vrede herstelde en in de Romeinsche wereld
regeerde. — 23. V ergo d e t voor v e r go o d: de vorm is meer gewoon
wanneer het de 3e pers. van 't praes., dan wanneer 't een particip. geldt. —
28-36, 37-54, 55 volgg. De overgangen zijn hier goed in acht genomen.
Eerst worden aan het kind bloemen, vervolgens aan den jongeling rijpc
vruchten, en eindelijk aan den man de voortbrengsels der aarde opgedragen. — 29. K all e fs bla den: 't Lat. heeft c o 10 casia, een soort van
Egyptisch boonekruid, in Italie hoogst zeldzaam en waarvan het goed gedijen een teeken van voorspoed werd gehouden. — 36. d 'A s s y r s c h e roos:
't Lat. heeft Assyricum am o mum: 't is moeilijk te bepalen welke
kostelijke heestersoort daarmede bedoeld wordt. Sommigen houden haar
voor dezelfde, waaruit de Perubalsem verkregen wordt.
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Zoodra gij riekt wat deugd en eer daar boven geldt,
40 Zal d'eedle korenaar allengs het korenveld
Vergulden, en de druif, zoo blauw en rijp geboren,
Afhangen van de nooit besnoeide hagedoren;
De harde en heilige eik zweet zoeten honingdouw.
Men zal er evenwel bedrog, veraard van trouw,
45 Zijn oude stappen nog hieronder zien vermengen,
Waardoor de gierigheid den mensch zoo verr' zal brengen,
Dat hij niet schrikk"t gevaar te water uit te staan,
De steden met een muur te sterken, akkers aan
Te grijpen met den ploeg; dan zal men op de baren
50 Een tweeden Tifys zien verrijzen, om te varen
Met eene tweede kiel, en Argo, rijk bevracht
Met aller helden bloem, om Kolchis' gouden yacht
Te winnen; dan verrijst een krijg van Grieksche helden :
Een tweede Achilles wordt gestierd naar Priams velden.
55 Wanneer gij endelijk uw manbre jaren krijgt,
Dan staakt de zeeman fluks het varen: ieder zwijgt
Van varen; geene kiel vermangelt heure waren,
En d'aarde baart alom al wat ze plag te baren.
Men hoeft geen land noch klei dan t'eggen, geene rank
6o Te snoeien. d'Akkerman ontslagen spant eerlangk
De stieren uit den ploeg. Men hoeft geen wol te doopen
In allerhande verf. De rammen, daar ze loopen
En weiden, dekken zich met vachten, mild van geur
En schoone oranje-verve en gloeiend purperkleur.
65 Waar berg en dal alom de vette lammers azen,
Zal 't bergrood hunnen rug bekleeden onder 't grazen.
De Schikgodinnen, die eenstemmig 't vast besluit
Van 't noodlot sterken en bestemmen, riepen luid :
„0 spillen, vaart al voort en spint ons zulke tijden!
70 0, lieve spruit der Goon! door wie men met verblijden
Zal d'afkomst van Jupijn zien groeien en bestaan,
Neem fluks, het wordt nu tijd, uw hooge titels aan.
Aanschouw de wereld eens, hoe d'aarde en 's hemels rijken
En de lucht en oceaan van grooten last bezwijken;
75 Hoe alle dingen nu verheugd zijn en verblijd,
Om 't naken van uwe eeuwe en dien aanstaanden tijd."
Och, leefde ik nog zoo lang, en was me een geest bescheiden,
Om uwe dapperheen en daden uit te breiden;
De Thracische Orfeus, noch ook Linus zouden mij
So Verdooven met gezang; al kwam er Orfeus bij,
Al nam hij Kallioop, zijn moeder, mild van ader ;
66. 't Ber gr o o d: door s a n d y x, als 't Lat. heeft, verstaan sommigen
„de vermiljoen," anderen „de meekrap."
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Schoon Linus nam Apol, dien schoonen, zijnen vader,
Te bate ; al speelde Pan, voor 't hoog Arkadisch recht
En vierschaar, tegens mij; God Pan in 't speelgevecht
85
Zou 't voor 't Arkadisch recht mijzelf gewonnen geven.
0 kleene knaap ! begin te groeien en te leven,
En lach uw moeder toe met kennis; want met smart
Droeg ze u tien maanden lang geduldig onder 't hart.
Begin, o kleene knaap ! Natuur- en bedgoon achtten
90Hun bedde en disch onwaard, wien d'ouders nooit toelachten.

DAFNIS.
VI JFDE HERDERSKOUT.
INHOUD.
Menalk met Mopsus' hier op Dafnis' doodbaar weent.
Zij voeren hem omhoog in 't midden van de Goden,
En bidden, dat hij 't yolk van daar zijn gunst verleent,
Voor offerwijn en melk, zijn Godheid aangeboden.
MENALKAS. MOPSUS.

Menalkas.

D

Ewij1 wij, Mopsus ! beide in kunst al even eel,

Gij meester op de fluit, ik op mijn zang en keel,
Opeenslaan, waarom niet gezeten op die kanten,
Daar ze olm en hazelaar dus door elkandre plantten ?
Mopsus.

5

10

Menalk ! gij overtreft me in jaren ; dus is 't reën,
Dat ik u volg' ? Hetzij wij zitten dicht bijeen
In schaduw van dit loof en bladen, die dus leven,
Terwijl de westenwind zoo koel daar in komt zweven;
Of liever in een hol. Ai zie, hoe daar in 't wild
De wijnrank 't hol bedekt met druiven, zoet en mild.
Menalkas.
Amint dage u alleen op ons gebergt' daar boven.

87. L a ch uw moeder toe met kennis: over de beteekenis van het
Lat. risu c o g n o s e e r e is veel geharreward. Ter eere van Vondel zij
gezegd, dat hij deze, evenals vele andere duistere plaatsen, heeft opgevat
in den zin, dien de schranderste critici er nog heden ten dage aan toekennen. — 88. Tien maanden: men bedenke dat hier van maanmaa nd e n , elk van 29 dagen en 13 uren, sprake is : en bovendien was 't een
wonderkind. — go. Hun bedde en disc h: hier zou de dichter, zonder
hinder voor de maat, den terugslag op wat voorafgaat beter hebben bewaard, indien hij h u n disch en bedde geschreven had.
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Mopsus.
En of hij Febus zelf met zingen woO. verdooven?

15

20

Menalkas.
Nu, Mopsus! hef eerst aan; 't zij u behage een wijs
Van Fillis' vrijerije of Alkons lof en prijs,
Met schieten ingelegd ; of zing 't krakeelig woeden
Van Kodrus. Hef eerst aan; terwijl zal Tityr hoeden
De dertle bokken, die gaan grazen aan dien oord.
Mopsus.
'k Wil liever, dat ge mij de verzen zingen hoort,
Die 'k in de groene schors van beukeboomen prentte
En tureluurde en zong bij beurt, naar mijn gewente.
Zeg dat Amynt mij dan met zang tarte, als 't betaamt.
Menalka s.
Gelijk de blonde olijf den taaien wilg beschaam t,
En laag levender voor den rozelaar moet strijken,
Zoo verre moet Amynt, mijns oordeels, voor u wijken.

Mopsus.
25

30

Genoeg, mijn zoon! dit 's 't hol, dat ons tot zingen noodt.
De Veldgodinnen droef beweenden Dafnis' dood,
Die deerlijk raakte om hals. Gij, hazelaars! aan 't schreien;
Gij, vlieten! tuigt dit van der Veldgodinnen reien,
Als d'eigen moeder 't lijk van haren zoon omermt,
En over d'ongena, der Goon en starren kermt.
Geen herders drenkten, toen, o Dafnis, hoog van waarde !
Uw nat bekreten lijk bedrukt stond boven d'aarde,
Hun zatte stieren in den koelen waterstroom;

17. Dien oord: in de Leeuwendalers, vs. 217, laat Vondel „Blinden
Wouter" zeggen :
Doch meld me niettemin uw naam en uit wat oord
Gil' eenzaam herwaart koomt.

Het woord wordt dan ook zoowel mann. als onz. gebruikt ; volgens sommigen zou het, mann. gebezigd, „plek gronds, plaats, ruimte", onz. gebezigd,
„gewest" beteekenen. Het onderscheid is echter maar willekeurig.
Gewente: gewoonte. — 23. Lev ender: lavendel. — 26. volgg.
-20.
Volgens sommige uitlegkundigen zinspeelt deze episode op den moord aan
Julius Caesar gepleegd, die hier onder den naam van Dafnis zou zijn voorgesteld. De Veldgodinnen — vs. 2F - en d'eigen moeder — vs. 29 — zouden
als beschermgodinnen der Romeinen, Venus, als moeder van den Juliaanschen stam, de herders — vs. 31 — en de kudde — vs. 34 — als het Romeinsche bewind en yolk zijn to pas gebracht, en de wilde dieren, wharvan in de volgende regels gesproken wordt, de volken beduiden, door Caesar
ten onder gebracht en aan zijn wetten gehouden.
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Geen kudde proefde nat, noch zette, uit rouw en schroom,
Den mond eens aan het gras. 0 Dafnis! woestenijen,
Gebergte en bosschen zelfs getuigden van het lijen
Des Libyaanschen leeuws, om u met rouw beladn;
Want Dafnis leerde ons eerst Armeensche tijgers slaan
En spannen onder 't juk, voor wagen en voor raden.
Dezelve Dafnis leerde ons wijngerdstok met bladen
Bevlechten, en, dien God ter eere, met geschrei
Aanvoeren op het feest den struikelenden rei.
Als wijngaard het geboomt, de druiven wijngaard, stieren
De kudden, het gewas de vette landen sieren,
Aldus versiert ge alleen uw landslien door uw deugd.
Toen d'onvermurwde dood ons dus met ongeneugt
Van u berooven kwam, verliet Apol de weiden
En Pales zelf het land; daar wij, vOOr uw verscheiden,
Zoo dik met vruchtbaar graan bezaaiden yore en klont,
Kwam niet dan stoppel, stroo, en onkruid uit den grond.
Daar eerst violen en tijloozen welig wieschen,
Kwam niet dan doren op, en distel, scherp als spiesen.
0 herders! overstrooit den weg met loof en blad;
Beschaduwt bron bij bron met meien, fier en prat;
De brave Dafnis is die staatsie dubbel waardig.
Stelt hem een graf toe, met dit grafschrift, kloek en aardig :
„Ik, Dafnis, in het bosch vermaard tot 's hemels stet,
Behoedde 't schoone vee, was schooner dan het vee."
Menalkas.

60

65

0, goddelijk podet! uw dicht verzacht ons' smarten,
Bekomt, gelijk de slaap in 't gras, vermoeide harten;
Gelijk een koele bron en springadr 't hart verkwikt,
Dat in de heete zon bijkans van dorst verstikt.
Gij handelt niet alleen de fluit, een lust te hooren,
Maar zingt zoo lieflijk als uw meester in onze ooren.
0, zegenrijke knaap ! ga, zet u neffens hem;
Wij willen, naar ons' macht, u loven met ons' stem,
En uwen Dafnis hoog, ja, hemelhoog doen rijzen,
Hem, die ons minde, luid tot aan den hemel prijzen.
Mopsus.
0, kan men grooter gaaf verwerven van een vriend!

53. volgg. De herders waren gewoon, bij de begrafenis van een hunner,
die jong gestorven was, den weg met bloemen te bestrooien : niet zelden
koos men, wanneer het er een gold, die zich een naam had gemaakt, de
grafplaats uit bij een bron en omplantte die dan met groen geboomte, welk
een en ander geschikt was den vermoeiden reiziger uit te lokken om er te
rusten en zoodoende het grafschrift, op de zerk geplaatst, te lezen.
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Dees' knaap hadde ook dien lof en prijs met recht verdiend,
En Stimichon heeft lang dat dicht ons aangeprezen.
Menalkas.

De blanke Dafnis ziet [hetgene hij voor dezen
Niet was gewoon] de poort des blijden hemels aan,
En star en wolken, die beneth hem ommegaan;
75 Dies bosch en beemd, en Goon van herderen en wouden
Nu blijde en vroolijk zijn. De wolf, in toom gehouden,
Beloert geen schaap. Men spant geen netten voor het hart.
d'Oprechte Dafnis mint den vrede, vrij van smart;
Zelf d'ongeschoren kruin der bergen, reede aan 't dansen
8o Van blijdschap, wordt gehoord tot aan des hemels transen.
Zelf klip en boomgaard wekt een weergalm op dien toon.
Menalk ! hij is een god, een god op 's hemels troon.
Nu begenadig toch, o Dafnis! die u eeren.
Daar staan vier outers: twee, die wij voor u stoffeeren,
85
En twee voor Febus. 'k Zal u jaarlijks als een schuld,
Twee kannen wijden, die, met melk en room gevuld,
Nog schuimen, versch van melk, en u twee bekers schenken
Met olie van olijf, en eerst de gasten wenken,
En toeven ze aan den haard, indien het winter is,
90 Met eenen verschen dronk van puikwijn, klaar en frisch;
Des zomers onder 't groen. Als nieuwe nektarstralen
Wordt wijn van Chius u vereerd in gouden schalen.
De Lyktische Egon zingt voor mij en voor Dameet.
AlfesibeUs danst, als Saters, dat hij tweet.
95 Dus vieren wij uw feest kerkplechtig al ons leven,
Als wij 't beloofde goed aan d'akkergodheen geven,
En d'akkers zuiveren met heilig offervier.
Zoo lang het wilde zwijn op 't hoog gebergte hier,
De visch in 't water leeft, de krekel dan zal zuigen,
Too De honigbij den tijm; zoo lange zal men tuigen
Van uwen naam en faam en eer, bij elk gevoed.
De landman brengt u, jaar op jaar, 't beloofde goed,
Gelijk aan Bacchus en vrouw Ceres, die wij minden.
Gij zult hem ook aan zijn belofte en eed verbinden.
84, 85. Het zijn inzonderheid deze regels, waaruit men besluit, dat met
Dafnis geen ander dan Caesar gemeend was. De dag toch, waarop de vergoding van Caesar had plaats gehad, was die, waarop het feest van Apollo
inviel; alleen had men, omdat dit laatste, naar luid der Sibyllijnsche boeken,
door geen ander verdrongen mocht worden, het Caesarsfeest een dag to
voren gesteld. — 94. A 1 fesib etis danst als Saters: A. danst op de
wijze des Saters, als op zijn Satersch. — 103. Lees: gelijk wij dat aan hen,
die wij liefhadden, bijv. aan Bacchus en Ceres, doen.
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Mopsus.
105 Wat schenk, wat schenk ik best u voor dat schoone lied!
Want geene zuider-koelte, of strand, daar 't schuim op ziedt,
En ruischt; geen beek, die door de dalen, krom, als strikken,
Gevlochten, heneruischt, kan zoo mijn hart verkwikken.
Menalkas.
Ik schenk u dan eerst dees' scherleipijp, krank en bros.
110 Zij leerde ons : „Koridon verslingerde te los
Op zijnen jongen knaap Alexis, schoon te wonder,"
En dees' scherleipijp leerde ons aardig in 't bijzonder:
„Wiens vee is dit, behoort het Melibeils toe ?"
Mopsus.
En gij, Menalk! aanvaard dien herdersstaf in 't goe,
115 Dien ik Antigenes nooit over woude laten,
Hoe dikwijl hij mij bad, en schoon hij, bovenmaten,
Elks gunst verdiende. Aanschouw dien staf, zoo net en vast
Van koperen beslag, eenparig ook van kwast.

SI

LENU S.

ZESDE HERDERSKOUT.
INHOUD.

Sileen, de Wijngods knaap, in zijne dronkenschap
Nog ronkende verrast, en aangepord tot zingen,
Verheft zijn schelle stem, en zet zijn zinnen schrap,
Ontvouwt hun 's werelds wieg, gemengd met vreemde dingen.
De Dichter.

0

5

Ns Berg-Thalye liet zich allereerst gevallen,
Des Syrakuzers toon te volgen boven allen,
En hield geen schande, dat zij 't bosch bewonen zou.
Toen ik van koningen en oorlog zingen woti,
Trok Febus mij bij 't oor, sprak : „Tityr, eer der knapen!
Een rechte herder weide en hoede zijne schapen,
En turelure een lied op 't veld, en in de hei."
Dewijl 't, o Varus ! u nu geenszins aan een rei

114. In 't g o é : welwillend, met een goede gezindheid. — Silenus. Volgens
sommigen werd deze Ecloga aan Alfenus Varus toegezongen, en wel toen
hij zich met Cornelius Gallus in Cisalpijnsch Gallie beyond, om er, op last
van Octavianus, de akkers onder de oude gedienden te verdeelen, in 't jaar
714 van Rome. — 1. Berg-Thalye: hier wordt Thalia in haar bijzondere
betrekking als Muze der Idylle, in de Proza-vertaling bij haar gewonen
naam, toegesproken. — 2. D es S yr a k u z er s to on: dien van Theocritus.
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Van andre dichtren, die de krijgstrompetten steken,
En zweven op uw lof en eere, wil ontbreken,
Zoo speel ik op een halm en dun gesneden riet,
Door last van God Apol, een veld- en herderslied.
Zoo iemand evenwel belust is dit te lezen,
Die zal vernemen, hoe gij, Varus! wordt geprezen,
Van onze tamarinde, en van een ieder woud.
Apollo ziet ook liefst de blaan, daar hij met goud
Den naam van Varus op geprent ziet en geschreven.
0, Zanggodinnen! nu eens rustig aangeheven :
Twee jongers, Chromis en Mnasylus, op den dag,
Silenus, daar hij vast in slaap gevallen lag,
Zien leggen in een hol, met aderen gezwollen
Van klaren wijn, dien hij, een dag voorhene aan 't hollen,
Gepepen had, gelijk hij doorgaans opgevuld
En vol is. Bij zijn hoofd lag krans aan krans, gekruld
Van wingerd, en men zag een groote wijnkan hangen
Aan haar gesleten oor. De knapen uit verlangen
[Dewijl de grijzerd hen zoo menigmaal bedroog
Met zijn beloften] treën naar hem, die nu zijn oog
Geloken had en ronkte, en knevelden met banden
Van kransen, hecht en vast, zijn voeten en zijn handen;
En Egle kwam op slag de bange maats te baat;
Nimf Egle, d'allerschoonste en fierste van gelaat
Der Veldgodinnen. Toen de God nu kwam t'ontwaken,
En d'oogen opsloeg, zoo bemaalde ze zijn kaken,
De kin en 't voorhoofd met een moerbei paars en rood.
Hij loech om dit bedrog, en sprak in dezen nood :
„Mijn kinders, laat me los! Waarom mij dus gekneveld?
Het is genoeg, dat gij mij, dus van 't nat beneveld,
Betrapt ziet. Eischt nu slechts wat lied gij hooren wilt;
U zal ik met een lied, haar met wat anders, mild
Tevreden stellen!" Toen heeft hij dus aangeheven.
Daar hadt gij Saters, en het wild, van lust gedreven,
Zien tripplen. d'Eik begon zijn kruin op zulk een lied
Te schudden, dat Parnas met God Apollo niet
Zoozeer gediend is, noch ook Rhodope en Ismaren,
Met Orfeus' zoeten zang, en liefelijke snaren;

29. En knevelden: 't was een oud volksgeloof, dat dichters en waarzeggers door gewelddadige middelen moesten gedwongen worden om hun
voorspellingen te doen hooren. Zoo o. a. werd Proteus door Menelaus stijf
gebonden eer hij de oorzaak openbaren wilde waarom de vloot de Egyptische kust niet verlaten wilde. Zie Odyss. Boek IV. Doch ook in de gewijde schriften ontbreekt het niet aan voorbeelden van profetieen, die niet
dan met dwang ontlokt werden. — 31. Te baat: ter hulp, ter assistentie.
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Want Bacchus' schildknaap zong, hoe, in dit overgroot
En ledige begrijp, al wat men ziet, eerst sproot
Uit zaad van water, vier, en lucht en aarde, t'zamen
Geronnen, en hoe ze al uit deze hoofdstof kwamen,
De wereldkloot eerst in zijn vorm gegoten hing.
Toen zette zich de grond, het water scheidde elk ding,
Verkreeg zijn wezen meer en meer, en d'aarde omhenen
Zag, met verwondering, zich van de zon beschenen,
En hoe de regen uit ontsloten wolken viel.
De bosschen groeiden aan. 't Gedierte liep, en hiel
Zich hier en daar omhoog op bergen, eerst gestegen.
Hierna verhaalde hij, hoe Pyrrhe, om yolk verlegen,
De steenen zaaide op 't veld; ook van Saturnus' rijk,
Prometheus' diefstuk, van zijn arend te gelijk
Op Kaukasus, en ook van Hylas, zoo verkoren
Bij Hercles; in wat bron matrozen hem verloren,
En Hylas riepen, dat al 't strand hiervan gewaagt.
Hij troost Pasifae, van 't minnevier geplaagd,
Om dien verliefden stier. Zij waar' gewis gelukkig,
Waar nooit het vee geweest. Rampzalige, al te drukkig !
Wat dolheid kwam u aan ? En Petrus' kroost, ontsteld
En krank van zinnen, dwaalde en loeide alom door 't veld;
Maar geen verliep zich ooit zoo schendig met de dieren;
Schoon elk op 't effen hoofd, met loeien en met tieren,
Naar horens voelde, en vreesde een ploegjuk aan den hals
Te krijgen. Arme maagd! gij zwerft met veel geschals
Op bergen, en hij legt, met zijn spierwitte lenden,
Op eene Meibloem, zacht van blaftn, en kan zich wenden,
En kauwen, waar 't hem lust, het uitgelezen gras,
In bruine schaduw van een eike, of zoekt dit pas
Een vrijster in den hoop der kudden, die hem minnen.
Ai, Veldgodinnen! ai, Kretenzer Veldgodinnen!
Sluit bosch en beemd; misschien of we ergens bij geval
Het voetspoor van den stier, dus dwalende overal,
Nog vonden; en misschien of koeien in de weiden,
Daar hij vast graasde, of volgde een ossendrift,.hem leidden
Den stal in te Gortyne. Ook zong hij van de maagd,
Die zich aan Hespers ooft, hetwelk haar oog behaagt,
Vergaapte; ook hoe het mos en boomschors vel en lokken

47. volgg. Deze regels bevatten de leer van Epicurus aangaande den oorsprong der wereld. — 6o. D i e fs t u k : om de maat ; welluidendheidshalve
zou die v e s t u k beter zijn evenals b o e v e s t u k. 't Is waar, men zegt
s c h e 1 m s t u k; doch daar werd bij de uitspraak de e verplaatst en s c h ellemst u k gezegd. — 72. Arme maagd: Pasiphad wordt hier bedoeld. —
73. H ij : de stier, op wien zij verliefd was.
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Der droeve zustren van God Febus' zoon betrokken,
En dekten, en hoe elk, die rouw op 't lijk bedreef,
Zoo reizig als een els, aan klei geworteld bleef;
Ook hoe eer Gallus, aan Permessus' oever dwalende,
90 Van een der driemaal drie gezustren, naar hem talende,
Op Helikon, den berg, geleid wierd, daar de rei
Van Febus hem onthaalde en toeneeg met geschrei;
Hoe herder Linus, met den krans van eppe en bloemen
Om 't hoofd, dit goddelijk gedicht, waarop zij roemen,
95 Hem toezong : Ai, aanvaard dees' pijnen, om de kunst;
De Zanggodinnen zelfs vereeren ze u uit gunst;
Zij waren 't grijs vernuft van Askra voormaals eigen.
De harde woudesch kwam zijn kruin en lokken neigen,
En daalde op 't pijpspel van den berg af, vrij en los.
100 Gij zult den oorsprong van 't vermaard Gryneesche bosch
Hierop verhalen, en Apollo zal 't beseffen,
En niet een bosch zoo hoog als dit door zang verheffen.
Wat wil ik u nog meer vertellen? van de Scil,
De spruit van Nisus, die men zegt dat nimmer stil,
105 Beneén den navel, hecht met luid gebas van honden
Omgord, de schepen van Ulysses uit de gronden
Der baren plaagde, en droef en fel, na kreet op kreet,
Den schrikkenden matroos door hare zeejacht beet,
En slikte in 's afgronds keel? of 't geen hij nog vertelde,
110 Hoe Tereus van gestalt verandert? Wat d'ontstelde
En dolle Filomeel hem opdicht voor banket?
Hoe ze in de wildernis zich bergen most, en met
Wat vlerken de bedrukte eerst over 't hof kwam zweven?
Hij zong, wat Febus' eer in verzen had geweven,
115
En bij Eurotas zong, die zijnen lauwerier
Dit voortleert. Dal bij dal gaf antwoord op den zwier
En galm van zijnen zang, tot d'avond, aan het vallen,
Den dag te spijt, beval den herder 't vee te stallen,
Te tellen, en te rust te drijven naar de kooi.

87. Elk: namelijk: ieder van de zusters van Phaeton. — 88. Reizig
voor r ij z i g, met den vocaalwissel, dien wij ook in b ij t el en beit e 1,
nijgen en neigen, stijgen en steigeren opmerken. — 90. Een der
driemaal drie gezustren: eene der Muzen. — 115. En bij Eurotas
zong: namel. van zijn liefde voor Hyacint, den zoon van den Spartaanschen
vorst, door wiens land de Eurotas vloeide. — 119. Een slotregel zonder
rijm. Gelukkig kan hij gemist worden zonder dat de zin er schade bij lijdt.
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MELIBEUS.
ZEVENDE HERDERSKOUT.
INHOUD.
Toen Melibetis vast den bok der kudde zocht,
Riep Dafnis hem in 't groen, daar me om den zangprijs twistte;
Hij sloot dat Koridon ruim Thyrsis overmocht,
Welk vonnis het geschil van 't zangers wedspel sliste.
KORIDON. THYRSIS. MELIBEUS.

B
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Melibeus.

I J avonture zat eens Dafnis onbeladen
In schaduw van een eike en ruischende eikebladen,
En herder Thyrsis dreef, als Koridon, zijn vee
Te hoop en dicht bijeen op eene zelve steë,
De herder Koridon zijn geiten, Thyrs zijn schapen,
In 't bloeien van hun jeugd, en beide Arkaders knapen,
In 't zingen meester en op hunne beurt gereed.
Terwijl ik hier ter stee de jonge mirt voor 't leed
Der felle koti beschut, kwam mijne geit te dwalen,
Het manneken der kudde; ik zie hier in de dalen
Ook Dafnis, die mij zag en toeriep : „Melibee !
Koom herwaart; uwe geit en bokken zijn alree
Geborgen; mag het u gebeuren, vrij van kommer,
Zoo koom hier dicht bij mij en rust in dezen lommer.
Hier spoeden runders op de groene beemden aan
Om drinken. Mincius boort hier met smalle bladn
En riet den oever, en men hoort de bijen brommen
Op Gods gewijden eik." Hoe kon ik dit ontkommen?
'k Had geen Alcip, noch ook geen Fyllis, die ter nood
Mijn lammers, lang gespeend, in hunne schaapskooi sloot;
En Koridon en Thyrs geraakten aan 't krakeelen.
'k Liet niettemin, hun spel ten dienst, om twist te heelen,
Mijn werrek drijven, dies zij beide, nu ter baan
Geraakt, aldus om strijd hun zangdicht vingen aan.
Het lust hun bei bij beurt te zingen wat zij konnen,
En Koridon heeft dit, en Thyrsis dat begonnen.

1. O n b e l a d e n: onbekommerd, onbezorgd. — 6. Arkaders k n a p e n:
de Arkadiers waren beroemd om hun bedrevenheid in de muziek, en bij de
wet verplicht, hun kinderen op hun dertiende jaar in die kunst te doen
onderwijzen. — 9-10. Kwam mijne geit te dwalen, het manneken
der kudde: versta: „z elf het manneken," zooals ook in de Proza-vertaling staat. Geit staat hier voor geitebo k, 't Eng. h e-g o a t. De dichter
wil zeggen: „zelfs de bok, die de kudde leiden moest, verdwaalde."
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Koridon.

30

O Libetronsche rei, Veldgodheen, mijn vermaak !
Vergun me dat ik zinge een lied, dat harten raak',
En schoon is, als het lied, dat Kodrus, d'allerbeste
Naast Febus, dichtte; of zijn wij alle in dit geweste
Nog zulke meesters niet, laat ieder zijn schalmei
Aan dien gewijden boom ophangen in de wei.
Thyrsis.

35

Arkader herders ! kranst den dichtér, nu aan 't rijzen,
Met veil, dat Kodrus berst van spijt, als wij hem prijzen :
Of zet men hem to hoog, en daar zijn deugd niet strekt,
Zoo past dat gij zijn hoofd met hazelwortel dekt,
Opdat de bitse tong van Kodrus wat vermindere,
En 't groeiende vernuft des dichters niet en hindere.
Koridon.

De kleene Mykon wijdt dat zwijnshoofd, ruig en zwart
40Van borstelen, Diaan, en van 't langlevend hart
De horens, net getakt. Verwerf ik mijne bede,
Men zal een marmerbeeld oprechten, hier ter stede,
Met purpren brozen aan het eene en andre been,
Uw naam tot eer en prijs, ten prijs van 't algemeen.
Thyrsis.

45

50

Priaap ! gij moet u jaar op jaar, ook zonder wroegen,
Met eene schotel melk en dezen koek genoegen :
Naardien gij meer niet dan een arme tuingod zijt.
Men wijdt een marmerbeeld uw godheid naar den tijd.
Maar als de kudde draagt, eer wij het jong genieten,
Dan zal men u een beeld van louter berggoud gieten.
Koridon.

55

O Galatee ! gij, spruit van Nereus, staat mij aan
Als Siciliaansche tijm, zijt blanker dan een zwaan,
En ruim zoo schoon als veil. Zijt gij met zorg bevangen
Om uwen Koridon, genaakt hem met verlangen,
En koom uw minnaar thuis, indien hij u gevalt,
Zoodra de zatte kudde en stieren zijn gestald.
Thyrsis.
Dat ik u bitterder dan ons' Sardijnsche kruiden

36. H az elwort el: het kruid, door Vergilius ba c car of bac char genoemd, en dat het volksgeloof als een behoedmiddel tegen een kwaad oog
en tegen een kwade tong aanmerkte.
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Moet schijnen, scherper dan muisdoren, dat men huiden
Besnoeit, en min geacht dan wier aan strand en wal,
Zoo mij dees' dag geen jaar en vrij nog langer vall'.
Gij, runders, is er schaamt', gaat hene, zonder beiden,
Gaat hene zat naar huis, en pakt u uit de weiden !
Koridon.

65

Bemoste bronnen, kruid, nog zachter dan de rust,
Haagappelboomen, groen van loof, en schaars bewust
Van schaduwen, beschut het vee voor ziekte en plagen,
Voor 't branden van den Kreeft, in deze heete dagen !
De zomerzon begint to steken op het hoofd ;
De vruchtbre wijngerd bot, dat ons de druif belooft.
Thyrsis.

70

Hier is een warme haard en grenenhout bij hoopen.
Hier stookt men altijd aan. De posten zien bedropen
En zwart van bitter roet. Wij passen hier zooveel
Op noordenwinden, en den blaasbalg van hun keel,
Gelijk de wolven op getal, en sterke stroomen
Op d'oevers, als zij met geschal ten berge afkomen.
Koridon.

75

8o

Hier groeit jeneverbes, kastanje, ruig van bast.
't Geboomte strooit alom den appel, die hier wast.
Hier lacht ons alles toe, wat oogen kan vermaken;
Maar schoone Alexis, die zoo menig hart kan blaken,
Verlaat dees ons gebergt, dat naar zijn schoonheid oogt,
Zoo vindt gij bron en Beek verdord en uitgedroogd.
Thyrsis.

85

Het kwijnend gras versmacht, het veld, als uitgestorven,
Verwelkt alom, nu lucht en hemel is bedorven.
De Wijngod zelf benijdt den heuvel zijne rank,
En schaduw van de rank ; zoo Fyllis haren gangk
Eens weder herwaart zet, zal 't bosch geen groeien falen,
Jupijn in eene wolk en regen nederdalen.
Koridon.
De populier behaagt Alcides boven al,
De wijnstok Bacchus, en de mirt aan Venus' dal,

58. Muisdoren: deze plant — bij Vergilius ruscum genoemd — werd
voor een middel tot verdrijving van de veldmuis gehouden, aan welke zij
ook haar naam ontleent. — H u i d e n: heden. — 64. 65. Schaars b ewust van schaduw e n: die weinig schaduw geeft, wegens de ijdelheid van
't lof, dien boom eigen. — 7 3 . Op getal: namel. „van lammeren, die zij
buit maken."
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Laurier Apollo. Staan de hazelaren boven
90 Bij Fyllis; geen laurier noch mirt zal die verdooven.
Thyrsis.
In 't bosch spant d'esch de kroon, de pijnboom in den hof,
De populier aan stroom, de den omhoog krijgt lof;
Maar schoone Lycidas! wilt gij mij dikwijl groeten,
De pijnboom in den hof en d'esch in hoven moeten
95 U wijken, want gij zijt mij aangenamer dan
De pijn en esch den hof en bosschen wezen kan.
Melibeus.
Ik heb er op gelet en merkte met mijne ooren
Hoe Thyrsis, die met zang den zangstrijd heeft verloren,
Vergeefs met zijnen zang wofi tarten dien het won.
100 Voortaan blijft Koridon bij ons wel Koridon.

TOOVERES.
ACHTSTE HERDERSKOUT.
INHOUD.
De droeve Damon klaagt hoe Mopsus strijken gaat
Met Nyse, zijn vriendinne, en oorzaak van zijn sterven.
Alfesibeus zoekt aan tooverkunsten baat,
Om endlijk heul en troost bij Dafnis te verwerven.
DAMON. ALFESIBEUS.

Alfesibetis.
U herder Damons en Alfesibeiis' wijs
Verhaald, en hoe de vaars, terwijl men zingt om prijs,
Toeluistert in de wei, vergeet haar klaver t'eten,
Het bosch verbaast staat, beek bij beek haar loop vergeten;
Nu herder Damons en Alfesibeas' lied
Verhaald. Begunstig mij, hetzij gij langs den vliet
Timavus, groot van faam, en hooger dan zijn rotsen
Nu optrekt, of in zee de golf en wind durft trotsen,
En langs 't Illyrisch strand te water heenstreeft; och!
Zal ik 't beleven, dat het mij gebeure, nog
Uwe oorlogsdapperheen en daden te trompetten?
Zal ik beleven, eens uw naam in top te zetten,

N

5

10

ioo. Versta: voortaan blijft Koridon bij ons wel de zanger bij uitnemendheid. — 1-19. Tot goed verstand van deze toespraak diene men te weten,
dat de Ecloga aan Pollio was opgedragen, bij zijn terugkeer van Dalmatie,
in 't jaar 715 v. R., nadat hij de Parthinen, een Illyrischen volksstam, overwonnen had.

304

15

20

TOOVERES. ACHTSTE HERDERSKOUT.
En door hoogdravend dicht, dat waardig zij alleen
In Sofokles zijn spoor en brozen voort te tree'n,
De wijde wereld door en verder uit te breiden ?
'k Begin van u alleen, volend met u in 't scheiden.
Ontvang mijn verzen, die ik door uwe aandrift schrijf
En aanheffe, en gedoog, dat zich dit groene klijf
Mag krinklen om uw hoofd en zeegbren lauwer henen.
De koele schaduw was nauw aan de lucht verdwenen,
Wanneer de dauw op 't gras de kudde meest vermaakt,
Of Damon, die op een olijfboom leunt, en blaakt,
Heeft rustig uit de borst in 't veld dus opgezongen :
Damon.

25

30

35

40

45

„0, morgenstar ! verrijs, eer 't licht komt opgedrongen,
Terwijl ik, vrijende mijn Nise, aan mij verloofd,
En schandelijk teleurgesteld, berooid van hoofd,
Vast kerme, en, leggende doodkrank op mijn verscheien,
De goden aanroep, schoon ik ijdel met luid schreien
Wo g, dat ze van mijn trouw getuigen zouden staan.
Mijn fluit ! nu hef met mij 't Arkadisch veldlied aan.
Menaal is altijd dicht van pijnwoud en bosschage ;
Hij hoort doorgaans den zang der herdren van vrijage
En Pan, die d'eerste fluit van riet brocht op de baan.
Mijn fluit, nu hef met mij 't Arkadisch veldlied aan !
De lompe Mopsus trouwt aan Nise, d'eer der velden.
Wat willen nu voortaan alle andre vrijers gelden !
Nu paren ook griffoens met paarden in dees' streek ;
Na ons gaan das en hond ten drenke aan eene beek.
Snij nieuwe torsten, Mopse ! uw bruid zoekt geen verlengen,
De speelnoots komen om de liefste u thuis te brengen.
Strooi noten; d'avondstar wil om u ondergaan.
Mijn fluit ! nu hef met mij 't Arkadisch veldlied aan.
Gij raakt nu aan den man te wonder, na lang wachten,
Die lang gewoon waart al de vrijers te verachten,
Beschimpte mijne fluit, mijn geiten, langen baard

14. In So fokles z ij n spoor: platte, doch nog altijd gemeenzame nitdrukking voor „in het spoor van Sofokles". — 18. Dit g r o e n e kl ij f:
klijf is „klimop." — 19. Zeegbren lauwer: zeegbaar is voor zegebaar, 't geen zal moeten beteekenen : „zege gevende," evenals d a n kbaar: dank gevende," of „dank aanbrengende." — 31. Menaal: de Mena.
lus, een berg in Arcadie. — 32. Den zang der I) er dren van vrijage:
versta : den zang, die vrijage tot onderwerp heeft en van de herderen wordt
aangeheven. — 38. Ten drenke: om te drinken. 't Lat. heeft ad pocul a.
Doch drenke is ook „drenkplaats," aquarium. — 41. Strooi noten: dit
notenstrooien door den bruidegom behoorde bij de huwelijksplechtigheden
der Romeinen. 't Heette een zinnebeeld, dat hij aan de kinderachtigheden
der jeugd vaarwel zeide.
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En wimbrauw, borstelig en al to ruig gehaard,
Niet eens geloovende, dat goden uit hun hoven
Bekommerd nederzien, en d'oogen slaan van boven
Op 't wereldsche beloop, met mensch en dier beladn.
Mijn fluit, nu hef met mij 't Arkadisch veldlied aan.
Ik zag u [toen gij nog een meiske waart, in 't bloeien
Van uwe jonkheid, daar ons' hofsteë stond in 't groeien,
Met uwe moeder, als ik u, haar liefste kroost,
Eens ommeleidde] zelf den appel, die zoo bloost,
Afplukken, en kon, toen schier dertien jaar, de bladen
En telg bereiken. Ik, u ziende, stond beladen,
Sloeg haast aan 't kwijnen, fluks vervoerd op minnepaftn.
Mijn fluit, nu hef met mij 't Arkadisch veldlied aan.
Nu weet ik, wat de God der minne is en kan planten.
Ismaar of Rhodope of het schuim der Garamanten
Dit kind, ons ongelijk van aard, ons brocht ter baan.
Mijn fluit, nu hef met mij 't Arkadisch veldlied aan.
De Min leert kindermoord begaan, ook d'eigen moeder.
Wie van dees' beide was ooit wreeder en verwoeder,
De moth- of 't kind, bei wreed, die zulk een stuk bestaan ?
Mijn fluit, nu hef met mij 't Arkadisch veldlied aan.
Nu vlié de wolf vanzelf voor 't schaap door veld en hagen.
Laat nu den harden eik ook blozende appels dragen.
De tyloos groeie op els. De schors van tamarind
Zweete amber, vet en dier, en d'uil tart', zanggezind,
De zwanen met zijn keel. Laat Tityr mede schijnen
Een Orfeus, Orfeus in het bosch, en bij dolfijnen
Een blijde Anion, met geen zwarigheen beladn.
Mijn fluit, nu hef met mij 't Arkadisch veldlied aan.
Laat al het land vrij zee en louter water wezen.
0 bosschen, 't ga u wel! Ik zal mij zelv' genezen,
En springen los in zee van eenen berg uit nood.
Ontvang dit tot een gaaf, de leste voor mijn dood!
Nu staak 't Arkadisch lied, mijn fluit. Wie zal het winnen ?"
Aldus zong Damon. Zegt ons nu, o Zanggodinnen !
Wat hierop d'antwoord van Alfesibetis was ;
Elk is niet afgerecht op alles even ras.
Alfesibefts.

85

„Breng hier belezen bron. Bewind met uwe handen
Dit eerst gewijde altaar met lenige offerbanden.
Brand ijzerkruid en geur van mannewierook hier,
Dat ik bezoeke, door een tooveroffervier,

56. B e laden: belast, bevangen, t. w. „van liefde." — 83. Br on: hier in
zijn oorspronkelijke beteekenis van „opborrelend water" genornen.
VONDEL VIII.

29
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Het koele brein des mans van andere of te trekken.
Hier schort slechts tooverrijm, dat kan de min verwekken.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
90 Het tooverrijm vermag de maan van boven mee
Te sleepen. Circe kon Ulysses' reisgezellen
Door tooverrijmen van gedaante en vorm verstellen.
De koude slang in 't veld berst door 't bezweren mee.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
95 Voor 't eerste binde ik u met dees' drie linnen dromme,
Van drie koleuren, draag uw beeld driewerf rondomme
't Altaar; oneven tal brengt heil en zegen mee.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
0 Amaryllis! knoop drie kleuren met drie knoopen.
MO 0 Amaryllis ! knoop, en zeg, niet zonder hopen:
„Ik knope Venus' band, waardoor de minnaar lee.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
Gelijk een zelve vier dit leemen beeld kan drogen,
Verharden, en dit beeld van was voor ieders oogen
Versmilt, al eveneens moet Dafnis, al t'ontzind
105
Op mij, verharden en versmilten, heel gezwind.
Nu strooi gezouten meel, brand krakende laurieren
En zwavel; Dafnis brandt mij met zijn gloende vieren,
Ik dezen lauwer op zijn naam en titel mee.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
110
Zoo groot een min bevang' nu Dafnis onder 't kweelen,
Gelijk een tochtig dier, een koe, die, heet op 't spelen,
Den stier door haag en woud en hooge bosschen zocht,
En, bij een waterbeek, in 't groene gras, van tocht
Vermoeid ter neder stortte, en in den nacht, heel spade,
115
Haar stal vergat: een straal treff zoo met ongenade
Nu Dafnis, dat hij mij luid najank', dol van wee.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
Die trouwelooze liet mij lest dit kleed te pande.
120 De drempel dekk' het nu. 'k Begraaf 't hier, nu ik brande.
Dit pand moet Dafnis mij hier wederleevren mee.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
Dit kruid is onlangs mij van Meris zelf gegeven,
Dat zij in Pontus, daar 't vergiftkruid schept zijn leven,
Geplukt had, mij ten dienst. 'k Zag Meris menigwerf
125
Door kruid in eenen wolf verandren op ons erf,
Zich bergen in het woud, de geesten uit de graven
95. Dr omme voor d r ommen: een font, die bijna nooit bij Vondel voorkomt. Zie de noot bij de Proza-vertaling. — 103-1136. Door 't leemen be el d,
dat bij 't vuur verhardt, wordt de liefde van Dafnis voor andere meisjes;
door 't beeld, dat bij 't vuur versmelt, zijn liefde voor de tooveres zelve te
kennen gegeven.
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Verwekken door dit kruid, het graan, na 's landmans slaven,
Betoovren door vergift, en elders voeren mee.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
130
Draag d'asch, o Amaril! naar buiten, zonder schromen,
En zonder omzien smak ze ook achter u in stroomen :
Zoo geldt het Dafnis : Gan noch toovren vreest hij mee.
Mijn tooververzen, brengt, brengt Dafnis thuis van stee.
Zie daar, terwijl wij d'asch niet snel genoeg vervoeren,
135
Begint het outer, licht in brand, de vlam te roeren.
't Gaat wel: nu weet ik niet hoe 't hier gelegen staat,
En Blaffer blaft hier in de deur zoo luid. Wat raad?
Gelooven zij dit ook, of rekenen minnaren
140 Hun droomen even waar. Nu laat 't bezweren varen,
Houdt op, houdt op : daar komt nu Dafnis uit de stad."

MERIS.
NEGENDE HERDERSKOUT.
INHOUD.
Men hoort hoe Meris zich op weg bij Lycidas
Beklaagt, om 't krijgsgeweld, waarvoor het recht moet vlieden;
Zij reizen niettemin en [of 't hun druk genas]
Verkorten reis en tijd met aangename lieden.
LYCIDAS. MERIS.

Lycidas.
Waarhene, Meris ? Volgt gij recht naar stee dit pad ?
Meris.
Och, moeten wij dien dag, u Lycidas ! beleven,
139. Minn ar en voor minn a ar s is een ongewoon meerv. en even
verkeerd als spinnaren, winnaren, rijkaar den, grijsaa!rden, enz.,
voor spinners, winnaars, rijkaards, grijsaards, wezen zou. —
Iv. Ook deze slotregel mist hier zijn rijm, 't Welk men echter terugvindt
in den aanvangsregel van den volgenden Herderskout, wat wel voor 't vernuft van Vondel pleit, doch evenwel niet goed te keuren is, dewijl er twee
gedichten, die niets met elkander gemeens hebben, door verbonden worden.
Misschien echter oordeelde onze dichter, bij den eerbied, die door hem, ja
die algemeen (getuig-e de Sortes V i r g i liana e) voor den Latijnschen
dichter gekoesterd werd, dat diens verschillende gedichten een schakel
vormden — evenals, volgens velen, de boeken en brieven van 't Evangelie —,
die niet kon of mocht verbroken worden, maar die 't integendeel plicht
was door dergelijke hulpmiddelen nader aan te wijzen en te versterken.
De Herderskout schijnt geschreven naar aanleiding van hetgeen
—Meris.
Vergilius in 't jaar van Rome 714 overkwam, toen hij naar Rome vluchten
moest voor de woede van Arrius, een veteraan, die op bevel van Varus
in zijn akkers was gezet en met wien hij het te kwaad had gekregen.
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Dat dus [nooit vreesden wij 't] een vreemdling aan koom' streven,
En, vallende in ons goed, onze armoe, zegg' verwoed :
5 „Gij oude huislitn, voort, vertrekt : dit is mijn goed !"
Wij, jammerlijk verdrukt [want, 's lands geluk vertrokken,
Verandert alle ding], vereeren hem dees' bokken.
De landplaag treffe en help' den vreemden krijgsman voort.
Lycidas.
Gewisselijk, ik had al eene wig gehoord,
10 Dat uw Menalk met zang zijn landgoed vrij kon koopen,
Daar ginds die heuvels eerst van onder opwaart loopen,
En weder dalen, daar een oude beuk geplant,
Zijn toppen ziet ter neer gesmakt, aan dezen kant.
Meris.
Gij hebt ook recht gehoord ; dit liep langs 's heeren straten ;
15 Maar, goede Lycidas, ons zingen temt soldaten
Gelijk d'onnoozle duif den adelaar, die stijf
Een duif van Chaon uit de wolken valt op 't lijf.
En had een bonte kraai, ter slinke hand gezeten
Op een vermolsemde eik, mij niet bijtijds geheeten
20 Dit pleit to staken, daar een grooter ramp genaakt,
Menalk en Meris was al lang om hals geraakt.
Lycidas.
Och, vindt men menschen, nog zoo boos en zoo baldadig ?
Menalkas ! zouden we u, vermoord dus ongenadig,
En teffens ons vermaak ontberen ? Wie voortaan
25 Zou van een Veldgodinne een veldlied heffen aan ?
Wie zou het groene veld met groente en loof bestrooien ?
Wie bronnen met den mei besteken, sieren, tooien ?
Wie deuntjes zingen, die 'k u korts ontdroeg al stil,
Terwijl ge ons liefste zocht, de goelijke Amaril ?
30 0, Tityr ! wei mijn geit, totdat ik wederkeere ;
De weg is kort. Ga, drenk het zatte vee, 't is teere ;
Dies wacht u voor den bok in 't drijven ; want hij stoot.
Meris.
Ja, die ons zong het lied, dat elk tot luistren noodt,
En onvolwrocht is, 't welk Menalk met lust ten prijze
4. En, vallende in ons goed, onze armot, zegg' verwoed:
noch het rijm der beide helften van dezen regel op elkander, noch de herhaling van 't woord go e d aan het slot van vs. 5, doet hier een goede
uitwerking. — 6. 's L a n d s geluk v e r t r o k k en: wanneer het geluk uit
het land is. — 25. Heffen aan: om 't rijm, voor aanheffen. — 33. Ja,
die ons zon g het lied, enz. : de Proza-vertaling heeft : of die on s
liever het onvolwrochte lied zong, wat den zin beter teruggeeft.
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35 Van dappren Varus zong, op zulk een zoete wijze :
0, Varus ! mag het schoone en eedle Mantua,
Dat arm Cremone, nu gebrandschat, legt te na,
Behouden blijven, dat die stad geen plagen treffen,
De zwaan zal met zijn zang uw naam ten hemel heffen.
Lycidas.
4: Uw honigbije schuw' den iep van Corsica
Op zulk een voorwaarde, en hierop moet, vroeg en spa,
Uw koeienuier, stijf en zat van melk, verlangen
Naar 't melken. Hef vrij aan, zijt gij niet arm van zangen;
De Zangberg heeft mij ook voor zijn poeet gekend,
45 Ik kan ook rijmen, en de herders, hier omtrent,
Mij mede kennen voor hun dichter, om zijn deunen;
Doch 'k laat verwaandelijk dit geenszins aan mij leunen;
Want 'k hog niet, dat ik met mijn dichters beste staal,
In lof en in waardij bij Cinne en Varus haal,
50 Maar kwaak, gelijk een gans, bij zwanen in de beken.
Meris.
Ik zit, o Lycidas ! dit vast en overreken,
En overlegge eerst bij mij zelf, of ik de wijs
Kan vinden; 't is een lied van geenen kleinen prijs.
0 Galatea! koom; want wat vermaak of }even
55 Is onder 't water? Hier is 't lente. Velden weven
Ons hier een bloemtapijt langs 't water, en bier strekt
De witte populier zich uit, die 't hol bedekt.
37. L e g t te n a: voor 't eenvoudige „nabij ligt ;" t e heeft hier dezelfde
beteekenis als zoo. — 4o. Uw honigbije schuw' den iep van Co rsica: de menigvuldige iepen, op dat eiland groeiende, waren namelijk oorzaak dat de honig er bitter werd. — 45. Ik kan ook r ij m e n : dit laat
Vergilius Lycidas niet zeggen, en het r ij m e ti was ook niet in gebruik bij
de Latijnen. — 48. M ij n dichters beste staal: mijn beste diehtproeve. —
50. Sed argutos inter strepere anser olores (videor) zegt Vergilius : bij de vertaling is, wat ook niet anders kon, de geestige woordspeling, die in 't woord anser lag, zoek geraakt. De Latijnsche dichter
wilde namelijk den prulschrijver Anser, die door Antonius begunstigd werd,
een veeg uit de pan geven. — 5 1. 1k z i t .... dit vast: deze woorden zijn
niet duidelijk en men zou geneigd zijn, aan een drukfout te denken en te
lezen i k zet dit vast, ware het niet dat alsdan het gezegde, terugslaande
op de laatste bekentenis van Lycidas, waarlijk geen vriendelijk compliment
voor dezen zou behelzen. Ook zou het niet sluiten met het Lat., dat h o c
q u i d a m ago, noch met de Proza-vertaling, die „daar ben ik .... vast over
uit" heeft. Lezen wij, als stond er : „ik zit vast bij mijzelven te overleggen, enz.," dan bekomen wij wel een gezonden zin ; doch waar blijven wij
dan met het pron. d i t? Misschien moeten wij voor dit laatste d u s of d e s
lezen; doch in elk geval is de tekst, zooals die hier luidt, onverstaanbaar. —
54 volgg. Deze regels bevatten een minnezang van Polyphemus, ter eere
van Galatea.
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De taaie wijnstok vlecht hier schaduw met zijn blaren.
Koom herwaart; laat het strand vrij ruischen met zijn baren.
Lycidas.

60 Wel, waarom zingt ge niet, dat ik u hoorde bij
De mane in eenzaamheid opzingen zoet en blij ?
Ik kan de wijs, had ik de woorden niet vergeten!
Meris.
0, Dafnis! waarom zweet gij dus in 't overmeten
Der oude starren? Zie, hoe Cesars star verrijst
65 Uit Cypris' afkomst zelve, een star, die ieder spijst,
Met vruchten en gewas kan zeegnen, muskadellen
Op luchte heuvels brengt tot rijpheid en aan 't zwellen,
En verft ze blauw en rood. Ga, Dafnis ! ent de peer;
Uwe afkomst mettertijd schudt ooft en appels neer.
70 De tijd vaart snel en ras met alle dingen hene,
Neemt ons geheugnis weg. Het heugt me, dat ik, kleene
En jonge knaap, de zon zoo dik te bedde zong;
Nu zijn die liedjes mij vergeten; Meris, jong
En zoet van keel voorhene, is nu de stem bezweken:
75 Want Meris eerst den wolf van achter heeft gekeken;
Maar dat 's genoeg. Menalk zing ze u nog dikwijl voor.
Lycidas.
Gij laat met weigeren terwiji ons luistrende oor
Verlangen naar uw stem, nu geene baren bruisen,
En, u ten dienst, op zee geen westerkoelten ruischen,
8o Die stil en effen legt. Hier zijn wij nu geraakt
Ten halven wege, daar Bianors graf genaakt.
Nu, Meris! nu met lust gezongen aan die zijden,
Daar huisliën, even drok, de dikke takken snijden.
Laat hier uw bokken gaan; wij raken nog in stad,
85 Of vreezen we eene bui en voor het avondnat,
Men ga al zingende : de weg zal korter schijnen;
Om zingende te gaan, zal ik mij zelf verpijnen,
U met mijn schouderen t'ontlasten van dit pak.
6o. D a t : wij zouden schrijven „hetzelfde, dat", of eenvoudig „wat." —
62. Ik kan de w ij s: hier duidelijker dan ik ken d e w ij s, zooals een
hedendaagsch purist zou schrijven; h ij, die een wijs ken t, k a n die daarom
nog niet altijd zingen. — 64. C e s a r s star: de beroemde komeet, die gezegd werd de schim van Cesar ten hemel te hebben gevoerd en die, in
't jaar 43 v. C. g., bij 't vieren der feesten, door Octavianus ter eere zijns
grooten pleegvaders ingesteld, weder verscheen. Men houdt die staartster
voor dezelfde, die in 168o en in 1832 terugkwam.
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Meris.
Zwijg, Lycidas ! hoa op van bidden, hoa gemak,
90 En doen we, wat nu voor de hand is ; want het zingen
Zal beter passen, als Menalkas aan komt springen.
GALLU S.
TIENDE HERDERSKOUT.
INHOUD.
De maagre Gallus kwijnt, en raast om zijn vriendin
Lycoris, die heeft lust op liever hart te passen.
Hij slaat door ongeduld de wilde wouden in
En weder uit, en roept: wie is de minne ontwassen ?

0

Arethuse, nu bestraal mijn leste wijs !
Ik zinge een korter lied, tot Gallus' eer en prijs,
Doch zulks, dat zelf Lycoor het onbeschroomd mag lezen .
Want wie zou Gallus om een veldlied weigrig wezen !
5 Dat hierop 't zout der zee, terwij1 gij onvermoeid
Beneen de baren van Sicilje henevloeit,
Uw water niet bederv'. Hef op met wakkre zinnen !
Laat ons van Gallus' minne en zijn kwellage in 't minnen
Nu zingen, midlerwijl de geit op 't groene land,
10 Kamuis van bek, den struik vast afscheert langs den kant.
Wij zingen 't veldgezang voor geen doofachtige ooren,
Naardien wij 't antwoord van den wakkren boschgalm hooren.
0 Vlietgodinnen, en gij, maagdekens! wat wijk,
Wat Bosch, wat wildernis verschuilde u heimelijk,
15 Toen Gallus jammerlijk en deerlijk kwijnde in 't minnen;
Want Pindus noch Parnas bekommerden uw zinnen,
Noch Aganip, die klaar Aonie besproeit.
Laurier en tamaris beweenden gansch vermoeid
Den minnaar. Menalus, begroeid van pijnboomwouden,
20 De steile steenrots en de klippen van den kouden
Lyceus weenden droef om hem met groot beklag,
Daar hij in d'eenzaamheid van eene steenklip lag.
't Verdriet de schapen niet om hem te staan, neen trouwen.
0 goddelijk poeet ! laat u geenszins berouwen
25 Dat gij een herder zijt : Adoon, de schoone knaap,
Dreef zelf langs eenen stroom het gras-herkauwend schaap.
De schaper kwam er ook : in 't end kwam d'ossenhoeder.
r. M ij n leste w ij s: namel. „mijn lesten Herderszang." — 18. Tamaris:
tamarinde. — 23. N e en, t r o u w en: neen, waarachtig niet. — 27. De sch ap e r : nog heden zegt men in vele streken van ons land : s c h e e p e r
(d.i.: schaper) voor „schaapherder."
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Menalkas kwam er mee, nog vet van wintervoeder
En ekelen. Elk vraagt: wat's d' oorzaak van dees' min?
Apollo kwam bij u, zag u kwellage in,
En zeide : o Gallus! zeg, wat helpt uw hoofd aan 't hollen?
Lycoor, uw liefste, houdt geen spoor, en slacht de dollen.
Zij loopt, als zinneloos, een andren, vroeg en spa,
Door hagel, vorst, en sneeuw, en 't zorglijk leger na.
De Boschgod kwam er bij, bekranst met loof en bladen,
En zwaaide lelien en meien onbeladen.
d'Arkader veegod Pan kwam mee daar gij dus slooft.
Hij glom van menierood en vlierbesse om zijn hoofd.
Hij sprak: Wat zal het end der minnekortse wezen?
De min bekreunt zich niet, noch moeit zich niet met dezen.
Geen zucht noch traan verzaadde ooit d'ongena van min,
Geen waterbeek den beemd, geen klaver 't zoet gewin
Der honigbijen, noch geen geit werd zat van blaren.
De droeve minnaar kermt nog dus, daar zij vergären.
Arkader herders! gij, Arkaders, die alleen
Op zang zijt afgerecht, zult dus mijn droef gesteen
Toezingen uw gebergte en groene herderskusten.
Och, och! hoe stil en zacht wil mijn gebeente rusten,
Zoo namaals uwe fluit verhaal mijn vrijerij!
Och! waar ik eer geweest een van uw makkren; 't zij
Een arrem herder of wijngaardenier, voor 't minnen;
Ik hadde op Fyllis of Amyntas hart en zinnen
Gezet [wat schaad't het is Amyntas bruin, mijn hart,
Violen zijn wel bruin, de blauwe bees is zwart],
Hij zoude, aan mijne zijde, in wilge en wijngaard rusten,
Amyntas met zijn zang en kele mij verlusten,
En Fyllis kransen voor mij plukken; o Lycoor!
Hier zijn de bronnen koel, de zachte beemd legt voor
Ons open; hier is bosch, omringd met grastapijten.
Hier zoude ik, hand aan hand, met u mijn Leven slijten.
Nu houdt de dolle min mij midden in den krits
Des vijands, onder 't heir, en onder scherp en spits:
En gij, o wreede ! gaat, helaas, op vreemde wegen,
Zoo verr' van 't vaderland ['k geloof het nu], verlegen
Aileen, en zonder mij, den toegevrozen Rijn,

28. Nog vet: het was niet Menalkas, maar zijn kudde, die het win t e rv o e der en de ekelen gebruikt had; doch evenals het oog van den meester
de kudde, zoo maakt het wel gedijen der kudde den meester vet. —
36. Onbelad en: versta : „als er geen last van hebbende," alzoo : „zonder
moeite, vlug, luchtig, los." — 37. D a a r g ij dus sloo ft : dit slaat op
Gallus. — 44 . Z ij : namelijk de herders, die in den volgenden regel worden
toegesproken. — 53. Wat schaad't het is Amyntas bruin, mijn hart
voor „wat hindert het of Amyntas, mijn hart(edief) bruin is." Schaad't
staat voor den ouden 3den pers. scha de t. M ij n har t is een rijmlap.
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De sneeuwjacht in 't gebergt bezichtigen met pijn.
Och! dat gij niet verkleumt van koude, en in het dolen
De scherpte van het ijs niet kwetse uw teere zolen.
Nu wil ik henegaan, en u 't vertaalde lied
70 Van held Euforion, op 't dun gesneden riet
Des schrandren herders van het rijk Sicilje, spelen.
'k Hebbe opgezet veeleer in bosschen arm te kweelen,
En, in spelonken van gedierten afgevast,
Te lijden, en mijn min op boom en gladden bast
75
Te snijden, die zal, jaar op jaar, gestadig bloeien.
Mijn min zal met den boom opwassen en aangroeien.
'k Zal ondertusschen, in het midden van den rei
Der Berggodinnen, gaan bewandlen veld en hei
Op Menalus, of gaan ter jacht op wilde zwijnen.
80 Geen vorst noch kola zal mij behinderen, woestijnen
En wildernissen van Parthenie in het rond
Alomme te beslaan met jagersnet en bond.
Mij dunkt, ik stappe alree, van niemand opgehouden,
Door klip en rots en haag en 't ruischen van de wouden.
85
Het lust mij, als een Pers, voorzien met taaien boog
En een Kretenzer pijl, te mikken met mijn oog,
Als waar' dit artsenij voor ons uitzinnig kermen,
Of dat zich eenig god meedoogend woude ontfermen
Door 's menschen jammeren. Maar nu vermaakt mij, bang
90 En droef van zin en geest, geen boomgodin, noch zang.
Gij, bosschen, hebt weer uit. Geen windhond, spriet noch netten,
Noch al de jachtlust kan mijn zinnen niet verzetten ;
Al dronken we ook, in 't hart des winters, Hebrus' stroom ;
Al liepen we in het hart des winters, zonder schroom,
95 In Thracie door sneeuw en regen; en al weidden
Wij schapen bij den Moor, in 't zuiden afgescheiden,
Daar bast en sap des olms verdroogt door 's Kreeften gloed ;
De Min betemt het al wat leeft: een ieder moet
Voor minne zwichten. Laat, o godheen, dit gevallen!
100 Genoeg, dat uw poeet dit opzong voor u allen,
Daar hij een kaaskorf vlecht van maluwe in de bladn.
0, Zanggodinnen! prijst dit veldlied Gallus aan,
Wiens liefde alle oogenblik zoo diep groeit in mijn harte,
72. 'k Hebbe op g e z e t: versta: „ik heb het voornemen gehad, ik heb
het er op gezet." — 85. Een Pers, voorzien met taaien boog: Vergilius spreekt van een „Parthischen boog," waar Vondel in de Proza-vertaling
ook een P erziaanschen boog voor heeft. Een Parthische boog en Kretenzer pijlen golden voor het uitnemendste schietgeweer. — 96. In 't z uid en a fge scheid en: versta: „in 't zuiden levende, verre van onze woonplaats afgezonderd." 't Staat niet in 't Lat. en hier alleen om 't rijm. —
103. Wiens li efde: hier heeft Vondel den objectieven genit. van 't Lat.
c u i u s amor gevolgd; men versta: „voor wien de liefde."
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Gelijk bij lentezon een els, die andren tarte.
105 Nu opgestaan van hier; dees' schaduwe bezwaart
Den zanger; schaduw van jenever uit den aard
Bezwaart den geest : die schim krenkt vruchten in 't gemeene.
Gij, zatte geitjes, gaat! want d'avond valt; gaat hene.

P. VIRGILIUS MARO'S LANDGEDICHTEN.
HET EERSTE BOEK.
INHOUD.
Wat d'akkers welig maakt; wanneer de huisman best
Den akker bouwt en ploegt, en hoe men zaad moet zaaien,
Leert Maro hier, opdat hij vroolijk mag op 't lest
De vrucht en vruchtbren oogst des zuren arbeids maaien.
AV Jn zang zal, o Meceen ! voortaan u laten hooren,
1v1 Wat landen welig maakt; in wat seizoen men voren
104. Die andren tart e voor „die boven andere elzen uitsteke." 't Staat
hier alleen om 't rijm. — 106, 107. De uitwaseming van den jeneverboom
wordt gehouden, vooral bij nacht, schadelijk te zijn voor menschen en planten. —
Landgedichten. Het eerste both. — Mecenas had den Dichter het onderwerp
aan de hand gedaan, gedreven door een prijslijke zucht om bij het yolk den
lust tot landbouw en veeteelt, bedrijven, die gedurende het woeden van den
burgeroorlog schromelijk ten achteren geraakt waren, wederom aan te wakkeren, waartoe een onderwijs in aangenamen en bevattelijken trant van de
kundigheden, tot het beoefenen van die nutte kunsten vereischt, als een uitmuntend hulpmiddel kon woeden aangemerkt. Het was nu vrede, en de afgedankte krijgslieden, die, na 't verdeelen der landerijen, de plaats der jammerlijk gesneuvelde of verjaagde landlieden moesten vervullen, waren over
't geheel noch bedreven in het boerenbedrijf, noch daarmede ingenomen.
Voor de taak om hen daarvoor te winnen en daartoe op te leiden, was
niemand beter berekend dan Vergilius, in zijn dubbele hoedanigheid als practisch landbouwkundige en populair dichter. Hij wist dan ook zijn stof met
zooveel oordeel en smaak te behandelen, dat zijn werk, den bevalligsten
vorm en den weelderigsten rijkdom van beelden en gedachten verbindende
met de grootste nauwkeurigheid in de opgaven, door hem uit de beste bronnen bijeenverzameld, in alle opzichten aan het doel beantwoordde. — 1-6. In
deze weinige regels geeft de dichter de onderwerpen op, die hij zich in
de Vier Boeken der „Landgedichten" heeft voorgenomen te behandelen; namelijk I. Akkerbouw : II. Wijnbouw en Boomkweekerij : III. Veeteelt, en
IV. Bijenteelt. Forbiger vestigt in zijn aantt. op deze plaats de aandacht op
de uitmuntende methode, welke de Latijnsche dichter hierbij in acht nam,
door namelijk van de laagste typen van 't organisch leven in geleidelijke
volgorde op te klimmen tot de zoodanige, die in haar eigenschappen en gezellige samenwerking den mensch het meest nabij komen. Andere uitlegkundigen wederom ontkennen, dat de berekening, aan den dichter toegeschreven, dezen werkelijk bij het beramen van zijn plan geleid zou hebben.
Wat er van zij, is niet uit te maken, en in alien gevalle was de gevolgde
orde, om van den ruwen en algemeenen landarbeid over te gaan tot kunstiger en meer bijzondere wijzen van voordeel te trekken uit hetgeen de
natuur oplevert, de eenvoudigste en als vanzelf aangewezen.
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Door d'akkers trekken moet, met ploeg en ijzren tand,
En best den wijnstok aan den olmboom huwt op 't land;
Wat zorgen d'os vereischt en 't vee, op zijne tijen;
En wat de zuinige aard der wakkre honigbijen
In 't gadeslaan ons leert. 0 Bacchus, rijk van gloed!
En gij, o Ceres, die het leven kweekt en voedt!
Gij, wereldlichten! die nooit ronde hebt vergeten,
Om elk seizoen ons aan den hemel of te meten;
Indien het aardrijk, eerst door uwe gunst geleerd,
Chaonische eekels in een vruchtbare adr verkeert,
Den wijn met water leert verkoelen; gij, beschutters
Der slavende akkerlien! gij, BoschgoOn! en gij, stutters
Van woud en wildernis! gij, Boomgodinnen! mee,
Komt herwaart, om mijn dicht te zeegnen, op mijn bee.
Ik loof uw gaven en uw weldaan met mijn zangen;
En gij, Neptuun! wien d'aarde, als zij van uwen langen
En scherpen drietand wierd getroffen, fel en straf,
Een brieschende oorlogspaard tot een schenkage gaf;
Gij mede, Arist! die 't bosch in 't eiland Cea hoedde,
Daar gij uw witte kudde en vette runders voedde,
Driehonderd in getal, die altijd even graag
In vruchtbre weiden gaan, en scheren struik en haag;
En gij, o veegod, Pan! beschutter van uw schapen!
Verlaat uws vaders bosch, met uwen staf en knapen,
De wildernissen van Lyceiis, en zijn beemd;
Indien gij nog Menaal, uw berg, ter harte neemt,
Zoo koom, Tegeesche God! ons bij aan deze kanten;
En gij, Minerve! die d'olijven eerst holpt planten;
Gij mede, o jongeling! die eerst den krommen ploeg
In zwang brocht; gij, Sylvaan! wiens hand cypressen droeg,
En rukte uit d'aarde een tak van tedere cypressen;

3. De Italianen plachten den wijnstok niet aan staken of muren, maar aan
boomen vast te binden. — 5. d'O s.... en 't v e e: duidelijker wordt de
zin in de Proza-vertaling teruggegeven, waar Vondel zegt: hoe men op
de ossen moet passen, hoe men de kudde moet gadeslaan,
waardoor het onderscheid tusschen groot en klein vee beter uitkomt. —
8-66. In deze fraaie regels roept de dichter den bijstand in der godheden,
die tot akkerbouw en veeteelt in betrekking stonden, en wendt zich eindelijk tot Augustus, wien hij een rang onder de goden waardig keurt. I I, 12. Versta: indien het aardrijk, dat niets dan eikels voortbracht,'t eerst
door uwen gunstigen invloed vruchtbare granen opleverde. — 13. D en
wijn met water leert verkoelen: beter heeft de Proza-vert.: en
water eerst met wijn leerde mengen. — 29. Tegeesche God:
Pan was te Tegea in Arcadie een voorwerp van bijzondere vereering. —
32 , 33. Wiens hand cypressen droeg, en rukte uit: de Proza-vertaling heeft eenvoudig: met uwen dunnen cypressetak uit den
gr o n d g e r u k t: Sylvanus wordt gewoonlijk afgebeeld met een cypres
in de hand.
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En voort alle andre GoOn en Godheen en Godessen !
Beschutters van het veld, die met een nieuwe vrucht
Den akker overzaait, 't gewas uit wolk en lucht
Met dauw en regen placht zoo rijkelijk te laven.
En gij, o Cesar ! die met uwe moeders gaven
Den mirtetak bekranst, en namaals in den raad
40Der GoOn gevoerd, bedenkt of u t'aanvaarden staat
De heerschappij der Stede, en d'erfvoogdij der landen
Van al den aardboOm, en het zeegnen van waranden
En vrucht en elk seizoen ; of over 't grondloos meer,
Daar uwe Godheid door den zeeman d'opperste eer
Wordt opgedragen, Thule, in 't noorden afgelegen,
45
U dient, en Tethis wenscht u endlijk te bewegen
Met al haar wateren, of gij, dus aangezocht,
Om zulk een bruidsschat eens haar schoonzoon werden mocht ;
En die nu overweegt of gij u neer wilt stellen,
Gelijk een nieuwe star, daar 't zonnelicht den hellen
50
En klaren dag op 't langste in 's hemels streek geleidt ;
Daar tusschen Schorpioen en Maagd uw stoel bereid
En vaardig staat ; alree begint in 's hemels plekken
Het brandend Schorpioen zijn scharen in te trekken,
Ruimt u alree meer in dan 's hemels halve streek ;
55
Wat streek gij kiezen wilt [want d'afgrond, doodsch en bleek,
Verwacht uw heerschappij beneden niet, en verre
Zij zulk een heerschlust van uw flonkerende sterre :
Schoon Grieken lust schept in 't Elyziaansche veld,
En Proserpijn verbeen zichzelve luttel kwelt
6o
Om hare moeder weer op d'aarde bij te blijven] ;
Verleen ons spoed, en help den stouten intree stijven
Met uw genade en gunst; ontfarm met mij u toch
Eens over d'akkermans, niet bouwgeleerd tot nog ;

35

46. Bij de verheffing van Augustus onder 't godendom moest er een echtgenoote onder de onsterfelijken voor hem gevonden worden en nu doet de
dichter 't voorkomen alsof de zeegodin Tethys er op gesteld ware, hem
alsdan eene van hare dochters met een flinken bruidsschat te geven. —
50, 5 T. Daar 't zonnelicht, enz., namelijk in de zomermaanden, wanneer
de zon door de Weegschaal, de Maagd en den Schorpioen gaat. — 52-56. Niet
alleen wil de poeet aan Augustus onder de sterren een plants, maar zelfs
een eereplaats inruimen, en wel tusschen de Maagd (Astrea, de Gerechtigheid) en de Weegschaal (het Recht), die later bij de verandering van den
Dierenriem in de ledige ruimte tusschen Schorpioen en Maagd werd opgenomen. Zie BRYCE, Notes on the Georgics. — 6 2. Verleen ons spoed:
verlicht mijn taak. D a fa cilem c u r s u m: een zeeterm, die zooveel beduidt als: „schenk mij een voorspoedige reis." —Intree: stap, onderneming.
Vergel. de Proza-vertaling, die bestaan heeft. — 64. B o u w g e l e e r d: landbouwkundig. Verge!. de aant. bij 't begin van dit boek.
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Begin nu, en gewen intijds en bij uw leven,
Ons' kerkbeloften en gebeen gehoor te geven.
Zoodra de koude sneeuw op 't grijs gebergte in 't end
Allengs aan 't smilten raakt, in d'aankomst van de lent',
De murwe klei ontdooit, door 't blazen uit den weste,
70
Dan stieren in den ploeg gespannen, en uw beste
Hen hijgende door veld en akker heengejaagd,
En 't ijzer, dat het glimme, in yore en klont gevaagd.
Het land, dat tweemaal hitte en tweemaal kille koude
Gevoelde, zal in 't end den gratigen, die bouwde,
Vernoegen, naar zijn wensch, en schuur en vloer, met graan
75
En welig veldgewas, bijkans te berste lawn.
Doch eer men nog het land, welks aard wij nog niet kennen,
Met ijzer klove, staat ons eerst te leeren wennen,
Wel scherp te letten op verscheidenheid van wind
8o
En weder, en 't gebruik der ouderen, niet blind
In 't gaslaan, ook den eisch en aard der plaats te merken,
En wat elk landschap draagt en niet draagt in zijn perken :
Hier groeit de wingerd liefst, daar macht van graangewas.
En elders geeft het land vanzelf u ooft en gras;
85
En ziet gij niet hoe u saffraan met blijde geuren
Van Tmolus toeriekt ? Hoe Oost-Indie u de deuren
Van elpenbeen ontsluit, u zegent met ivoor,
En welig Arabie ons wierook brengt te koor ?
De naakte Chalybes het ijzer uit hun mijnen
90Toevoeren? Pontus helpt den arts aan beverijnen ;
Epirus levert puik van merrien, gekweekt
Voor Ells' renstrijd. Vrouw Natuur, wien niets ontbreekt,
Gaf daadlijk elke plaats haar wetten in 't bijzonder,
Waaraan zij eeuwig zich verbond, toen 't aardrijk, onder
Geloopen, weder 't hoofd kwam heffen in de zon,
95
En 't onbewoond gewest eerst van Deucalion
Met steenen wierd bezaaid, waaruit de menschen sproten,
Zoo hard als kiezelsteen. Hierom, o ploeggenooten!
Den vetten akkergrond, met sterken os en stier
65. B ij uw leven: zoo staat er ook in de Proza-vertaling, doch geheel
verkeerd. Tot een onsterfelijke godheid gericht, heeft de nitdrukking geen
zin. 't Lat. heeft et votis jam a d s u e s c e vocari: „en gewen u alvast
naar onze gebeden te luisteren." — 73, 74. De bedoeling is : het land, dat
viermaal omgeploegd is geworden, namel. eens in den herfst, dan in de
lente daarop volgende, voorts in den zomer en vervolgens nogmaals in den
herfst. Zie PLINIus XVIII, 20, 49. — 86, 87. Een fraaie dichterlijke omschrijving van Oost-Indie ons ivoor.... toezendt, als in de Prozavertaling staat. — 88. T e k o or : het tempelkoor : m olle s s u a t u r a
S a b a e i heeft het Lat., zonder meer. — 98. Hierom: namelijk omdat de
natuur aan elken bodem bijzondere wetten heeft voorgeschreven, volgens
welke zijn voortbrengselen kunnen gewonnen worden.
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100 Geploegd en omgekeerd in 't voorjaar, dat het vier
En steken van de zon de kleiaarde op mag drogen
En koken; doch indien de grond, van kleen vermogen,
Te schraal en mager vall', zoo is 't alleen genoeg,
De landen, in den herfst, een weinig met den ploeg
105 Den boezem t'openen, om distel ende doren
Te hindren, dat ze niet, in vette klonte en voren,
Het welige gewas verstikke, en 't akkerland
Geen vochtigheid ontbere, in dor en dorstig zand.
Het nieuwe bouwland laat, verschoond van ploeg en eggen,
110 Bij beurte, om 't ander jaar, vrij braak en ledig leggen,
En met een harde korst begroeien; of beslaat,
Als 't jaar zijn ronde sluit, het mild met edel zaad
Van goudgeel koren, daar 't met boonen stond geladen,
Een rammelend gewas, en daar gij dorre bladen
Van vitse en bittre hop liet snijden van haar stee
115
En dunnen halm; want vlas en haver, mankop mee,
Hetwelk den slaap verwekt, den akker gansch verdrogen.
Het braakland evenwel wil gaarne uit zijn vermogen
Ook vruchten telen, zoo het u geenszins verdriet
120 Den maagren grond met slib te mesten; vreest ge niet
Het uitgearbeid land uit zijnen slaap te wekken,
En naar den eisch met assche en vuilnis dicht te dekken.
Door wisling van gewas wordt dus ook 't land genoeg
Verpoosd, en midlerwijl komt d'aarde, ontlast van ploeg
En kouter, tot zichzelf. Men betert landgebreken
125
En dorre gronden ook met die in brand te steken,
De stoppel en het stroo in eene lichte vlam
Te zetten, dat ze kraak'; 't zij dus de grond vernam
Een heimelijke kracht en vetheid door het branden;
130 Hetzij de vlam verteer"t gebrek der akkerlanden,
Onnutte vochtigheid gansch uitzweete, of gewis
Het vier, al wat verstopt en toegesloten is,
Ontsluite en helpe aan lucht, waardoor de jonge telgen
En wortels in den grond den dauw en 't sap verzwelgen;
Of 't vier al d'aders van het aardrijk meer verhard'
135
En toeschroei' tegens 't nat des regens en de smart,
Die 't voelt door 't steken van de zonne of 't fel bespringen
Des kouden noordenwinds, gewoon in 't hart te dringen.
Hij helpt den akker ook niet weinig met zijn hand,
Hr. Beslaat: bezaait, een uitdrukking, hier en daar ten platten lande
nog wel in gebruik. — m-116. Duidelijker luidt hier Vondels Proza: of
zaai, wanneer het jaar om is, goudgeel koren, ter stede daar
gij eerst vruchtbare.... boonen en onvruchtbare vitsen, en
bittere hop, met hare dunne en ruischende halmen plukte
en afsneedt. — 121. Uitgearbeid: uitgeput.
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140 De teene horde en eg met arbeid sleept door 't land,
En harde kluiten breekt. De blonde Ceres zegent,
Bestraalt hem uit de lucht niet ijdel, en bejegent
Den wakkren bouwer ook met gunst, indien hij zwoegt,
En kloek den kamp, in 't lang op zijnen rug geploegd,
Ook in de breedte snijdt, en niet ontziet, heel wakker
145
Te bouwen en zich heer te maken van den akker.
Gij, akkermannen, bidt en wenscht met alle vlijt
Om natte zomers en een drogen wintertijd.
Een droge wintertijd verheugt gewas en voren.
150 Dan stoffe Mezie eerst geweldig op zijn koren,
En dan stond Frygie verbaasd om zijnen bouw.
Wat wil ik veel van hem vermanen, die getrouw,
Terstond na 't zaaien, zweet, en nimmer 't land laat rusten,
Met zandklont dik bestrooid, of zijne vruchtbre kusten
155 Bevochtigt met een bron en versche waterbeek ?
En, als het zaad verbrandt op veld en korenstreek
En kwijnt van hitte, een bron laat van den heuvel dalen,
Die langs de klippen ruischt, en met zijn waterstralen
Het dorstig veld verkwikt? Wat wil ik weder let
160 Van hem vermanen, die, opdat de hallem niet
Door last der zwangere aar bezwijke, in 't welig groeien,
De groeze door den tand der kudden of laat snoeien,
Wanneer het koren juist tot aan de voren wass' ?
Wat rep ik hier hoe nut het zij een staanden plas
Te leiden over 't zand, dat droog is uit zijn wezen?
165
Bijzonder zoo, bij lente of herrefst, een gerezen
En hooge watervloed de warme slibbe spoel',
De holle greppels vulle en yore en sloot en poel.
Hoewel een akkerman, die kloek is en ervaren,
170 Dit grondig weet, en kent niet minder, wat bezwaren
En arbeid d'akker eischt van mensch, en os meteen,
Nog wordt er, schut men 't niet, geen kleine schft. geleen
Van ganzen, gulzig in den aard, Strymonsche kranen,
Van schaduw, cichorei, wiens bittre wortels banen
175 Den weg tot groot bederf. Den allerhoogsten God
Beliefde het aldus des akkerbouwers lot
En zuren arrebeid niet lichter in te zetten,
150, iii. De bedoeling dezer regels is allesbehalve duidelijk. De Prozavertaling heeft: Me z i e (een der vruchtbaarste gewesten van 't Noordwestelijk Klein-Azie) stofte nooit geweldiger dan op zulk een teelt,
en Frygie verwonderde zich dan over zijn oogst. Er is over
deze plaats al vrij wat geharrewar onder de uitlegkundigen geweest.
—154.Kusten:lad—162.Dgroez:dnijphalm.
—173.Strymonschekra:viesljkrwahie:Strymonsche,
dewijl men, zooals er nu staat, onwillekeurig den nadruk op stry behoudt
en zoo 't vers bederft.
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Toen hij de ploegkunst eerst in zwang holp en haar wetten,
Om 's menschen brein en geest door 's 'evens moeilijkheth
i80 Te wetten, opdat dus 't geoefend brein tot geen
Versufte slaapzucht noch geen domheid mocht vervallen.
VOOr Jovis' eeuwe wist de huisman niet met alien
Van zaaiseizoen, noch ploeg, en niemand stond het vrij
Te deelen door een paal en merk zijn landerij
185 En erf, dat was gemeen, en d'aarde, zonder ploegen,
Brocht vruchten voort vanzelf en kon het hart vernoegen.
Hij wapende de slang met zwart en boos vergift,
Schon wolven aan op roof, liet schepen, snel van drift,
De zee en wateren bezeilen en de stroomen.
190 Hij schudt, zoo ras hij heerscht, den honing van de boomen,
Verbergt het vier, verkeert de waterbeek, eerst wijn,
In water, opdat nood de vinder zoude zijn
Van velerhande kunst, in zwang geraakt door kloeken;
Opdat de nood het graan mocht in de yore zoeken,
195 En 't vier, dat in de rots en in hare ader dook,
Uit keizelsteenen klonk. De stroom begon toen ook
Den uitgeholden boom op zijnen rug te voeren;
De zeeman merkt de vaste, ook starren, die zich roeren,
Gaf elk gestarnt zijn naam, Zeilstarren, kiaar van veer,
200 De Regenstarren, ook den kleenen Noordschen Beer.
De lijmstang kwam toen op, en strik, om 't wild te binden
En vogels, door bedrog. Men liep met hazenwinden
Bezetten bosch en woud. Een ander wierp het net
Op vliet en waterstroom. Een ander stak in 't wed
205 Der zee, en wierp het want in zoute en diepe plassen.
Het harde staal kwam op. De zaag begon te krassen;
Want dus Lang werd het hout met beitelen gekloofd.
De kunsten kwamen voort uit menig schrander hoofd.
Gestadige arbeid, nood, en nijpende arremoe dringen
210 Door al wat wederstreeft, en zwichten voor geen dingen.
De blonde Ceres leert den mensch in 't eerste vroeg
Den ongebouwden grond omkeeren met den ploeg ;
Als 't godgewijde woud ontzegt, ten steun van 't leven,
Haagappels op de haag en eekelknop te geven,
215 Dodone 't voedsel hem durft weigren met geweld.
182. VOOr Jo vis' eeuwe: namel. „in de gouden eeuw:" de zilveren
was die van Jupiter. — 188. Schon wolven aan op roof: schon staat
hier voor „hitste." Reeds meer is de lezer oplettend gemaakt op het fraaie
gebruik, dat Vondel van 't voorz. a a n weet te maken. Een middelmatig
dichter hadde hier geschreven : zond wolven a f op roof. — 191, 192. V e rkeert de waterbeek, eerst wijn, in water: dat klinkt wonderlijk
en schijnt wat gedachteloos neder geschreven. De Proza-vertaling heeft:
veranderde de beken, die overal van wijn vloeiden, in water. — 198. Merkt: teekent.
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De korenplaag nam toe en trof 't gewa s op 't veld.
De korenpest verslond, verteerde halm en koren.
Het veld stond vruchteloos, verwilderd in de voren
Van spitse distel, die gewas en aar verplet.
220 Het scherpe klissenbosch, de bitse netel met
Boos onkruid winnen veld, en laten niet, in 't bloeien
Van 't welig koren, stout gedurig aan te groeien.
De stoppel, ijdel stroo, geraakt aan d'overhand ;
Weshalve, indien ge niet gestadig 't akkerland
225 Wilt eggen, en de vlucht der vooglen, snood en oolijk,
Verjaagt met molen, pop, en ratelenden molijk,
En tak en schaduwen verdelgt uit hunnen grond,
De Goon om regen bidt ; gij zult, helaas ! in 't rond
Een ander al vergeefs de garven in zijn schure
230 Zien lawn met overvloed, en moogt, ter kwader ure,
Wel eikels in het woud gaan schudden in uw schoot,
Tot boete van gebrek en bittren hongersnood.
Nu staat ons 's akkermans gereedschap of te malen,
Die, zonder dit, niet zaait, noch oogsten in kan halen :
235 Vooreerst het kouter, den gebogen zwaren ploeg,
En moeder Eleusijns mestwagen, zwaar genoeg,
Die onder 't varen kraakt ; den wagen, voor het dorschen
Gedienstig, en de sle 'e, die sleept wat andren torsen ;
De groote en kleener eg, en boven dit meteen
240 Nog Celeus' akkertuig en reedschap, slechts van teen
En tak gevlochten, korf en horde, en vloke wannen,
God Bacchus toegewijd ; en voort wat akkermannen
225.

Snood: snood beteekent eigenlijk : „verachtelijk, arm." Zie HUYDE C.

Pr., III, bl. 201. Hier is het in den zin van : „schelmsch, schalk, diefachtig,"

genomen. — 232. Bo e te: hier in zijn oorspronkelijke beteekenis van : „aanvulling van het ontbrekende." — 233. On s 's akkermans: die 's verdwijnt
geheel achter de s van on s, of, zoo men die uit wil spreken, hinkt het
vers. Wenschelijker ware het, dat Vondel, die hier toch meermalen in den
eersten persoon van 't enk. spreekt — geschreven hadde :
Mij 's akkermans, enz.
216. Mo e der Eleuzijns mestwagen: den wagen der Eleuzinische
Ceres.-237, 238. Den wagen, voor het dorschen gedienstig: den
dorschwagen. — Die s 1 e ept wat an d r en tors en : men ware geneigd'
dit te verbeteren en te schrijven: „die sleept wat anderen niet torsen,'maar de bedoeling is : „die sleept wat anders zou moeten gedragen worden." Het geheele halfvers is een rijmbehulp. — 241. V 10 k e : hier waart
schijnlijk voor „ruime, die veel bevatten kunnen." 't Kan ook wezen, da.
het hier gebezigd is voor „sneeuwende, vlokken strooiende." Zie Uitll
Woordenb. op HOOFT in v. — 242. God Bacchus toegewijd: zoowebij de optochten ter eere van Bacchus als van Ceres werd een wan rond
gedragen, waarin zich het offergereedschap en de eerstelingen der veldvruchten bevonden. Naar die wan, in 't Gr. 2.ixvov, wordt Bacchus ook wel
21xvivig genaamd.
VONDEL VIII.
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Behoeven bij der hand, en eerst bedenken, om
Zich dan rechtschapen, in het godlijk akkersdom,
245 Te kwijten, en naar eisch het akkerbouwen t'eeren.
Men moet met kracht den olm in 't bosch zich buigen leeren
Bijtijds, opdat de staart des krommen ploegs, als 't plag,
Meteen den ploeg hieruit in 't houwen vallen mag.
De disselboom zij, van het juk tot aan het ende,
250 Acht voeten lang. Verzie, met raad van een bekende,
't Getande ploeghout met twee oogen, net gepast :
Zoo hecht men 't kouter hier met stevigheid aan vast.
Het juk dient allereerst uit lindenhout gehouwen,
't Handvatsel uit een beuke, om, met een vast betrouwen,
255 Den raploeg achter aan te sturen. 't Hout dient ook
Eerst aan den haard gedroogd, heel hard van vier en smook.
Ik zoude u het gebruik ook leeren van veel dingen,
Gelijk wij 't uit de hand der ouderen ontvingen,
Indien 't u niet verdroot hierop te blijven staan,
260 En op een slechte zaak, die tijd spilt, acht te slaan.
Gij moet den dorschvloer eerst omspitten voor het treden,
Dan vast in 't taaie klei gaan liggen, na het kneden,
Dan effen strijken met den rolsteen, zwaar van wicht,
En 't gras den groei verbién door 't sluiten, hecht en dicht.
Het land moet plaag bij plaag ook uitstaan en verduren :
265
De veldmuis bouwt haar nest in d'aarde, en sticht er schuren ;
Het blinde molshoofd wroet hier holen met den muil,
De trage padde kruipt hier stil in haren kuil,
En d'aarde is zwanger van gedierte. De kalander
270 Legt hier haar granen, die zij plondert, bij elkander,
De mier ook, bang voor nood en armen ouderdom.
Sla ga, dat u [indien d'amandelboom alom
Op 't heerlijkst bloeie, en meer met bladen sta ontloken
Dan bloesem, en de tak schier krom hange, en gebroken
275 Van vruchten, en het ooft te zegenrijk besla],
Een rijke korenoogst op 't veld te wachten sta,
Een blijde dorschtijd met een rij van heete dagen
Wit volgen; maar indien de boomen in het dragen
Te welig zijn van loof en schaduwe overal,
280 Geloof dat elk meer stroo dan koren dorschen zal.
1k zag ook menigmaal den landman, eer hij zaaide,
243. En eerst bed enken: en bedachtzaam in voorraad klaar maken. —
244. A kkersdom: akkerbouw, zooals er in de Proza-vertaling staat. —
247. B ij t ij d s : namel. „als de boom nog jong is." — 250. Van e en b ekende: niet zoozeer „van iemand, met wien men," maar, „die met de zaak
bekend is," van „een z a a k k u n d i g e ," als men thans zou zeggen. —
269. Kalander: korenworm. — 27':-275. De amandelboom bloeit, als bekend is, zeer vroeg in 't voorjaar. — 275. Te z e g e n r ij k : zeer zegenrijk.
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Zijn zaad eerst helpen, opdat hij meer vruchten maaide,
En mild met berregzout en pekzwarte oliemoer
Begieten, met dees' hoop, of 't plukgraan beter voer,
285 En hem geen schel voor pit kwam in de hand te steken.
En schoon het zaad in nat gebroeid wierd, door het kweeken
Van luttel viers, om ras te groeien, nog kwam 't zaad,
Dat puik was, en waaraan geen moeite nochte raad
Gespaard wierd, zijnen aard en deugden te verliezen,
290 Indien de landman niet, van jaar tot jaar, in 't kiezen
Het beste zaad uitkoos. Zoo gaat het alles vlug
Uit zijn nature en aard, van tijd tot tijd, terug;
Aleveneens gelijk een schuit, die, met vermoeien,
Ook nauwlijks tegens stroom nog opkan, onder 't roeien,
295 Terstond in hare vaart verliest, en achter raakt,
Voor stroom drijft, al zoodra de veerman 't roeien staakt.
Nog staat ons op gestarnte en 's hemels loop en wetten,
De Bokken en den Boer en heldre Slang, te letten;
Gelijk de zeeman, die door 't ongestuime meer
300 Zijn huis en vaderland wil zoeken van zoo veer,
En op d'Euxijnsche zee, en door de woeste vlagen
Van d'oesterrijke straat, langs Sestus, 't lijf durf wagen.
Wanneer de Weegschaal dag en nacht geeffend heeft,
Den aardkloot evenveel van licht en schaduw geeft,
305 Dan wakker aan het werk, de stieren ingespannen,
Dan 't veld met garst bezaaid, als wakkere akkermannen,
Totdat de winter dit verbiede. Zaai terwijl
Uw vlas, en Ceres' heul en mankop naar den stijl,
En drijf den ploeg door 't land, op hoop van 's hemels zegen,
310 Zoo lang het weder droog en klaar is, en de regen
Nog niet van boven stort, en veld en akker lekt,
En driftig zwerk de lucht omhoog nog niet betrekt.
Wanneer de witte Stier met zijnen gulden horen
Het hek van zijn seizoen, de lente, nieuwgeboren,
283. 0 li e m o e r: de moër of droesem van olijfolie. A mur ca. -302. d' 0 ester r ijk e str a at : de Hellespont, beroemd om zijn lekkere
oesters en om het gebeurde met Hero en Leander. — 308. Heul en ma nk o p: de heul is het extract uit witten mankop. Heul sap is o piurn.
Hier worden dus de witte en roode papaver bedoeld. De plant was toegewijd aan Ceres, die men dikwijls met slaapbollen in de hand vindt afgebeeld. De dichters verhaalden, dat zij zich met mankop bedwelmde, om
verlichting te vinden voor 't verdriet wegens 't verlies van Proserpina,
en dat zij den kleinen Triptolemus met een papaverpotje grootbracht. —
313-318. Een prachtig beeld en fraai vertaald ook. De stier wordt hier
voorgesteld als met zijn horens het voorjaar openrammende, en den hond,
die hem nog een wijl bestrijdt, verjagende. Wanneer de zon in het teeken
van den Stier komt, vroeger omstreeks den i 7den, thans op den 2osten
April, gaat Sirius voor de schittering der zon allengskens aan 't deinzen.
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315 Komt openstooten, tot zoo lang de Hond verrijst,
En voor 't gestarrent, 't welk hem voorjaagt, dat hij deist,
Beneén de kimmen zinkt, dan moet men boonen zaaien,
En kamerkruid en geers, om jaarlijks vrucht te maaien,
De murwe yore graan bevelen, rijk en mild;
320 Doch zoo gij d'aarde spelte en tarw' bevelen wilt,
En arrebeidt alleen om graan en welig koren,
Laat d'Ooster Zevenstar vrij ondergaan te voren,
En Ariadnes kroon, die van gesteente gloeit,
Eerst lager dalen dan de zee de kim bevloeit,
325 Eer gij de yore uw zaad beveelt na 't akkerbouwen,
En u verhaast den oogst den akker te betrouwen
Al t'ontijde en te vroeg; want menig zaaide graan
Eer d'Ooster Zevenstar te water was gegaan;
Maar al 't gewas en d'oogst, van hem verwacht na 't baren,
330 Die stelden 's huismans hoop met doove en ledige aren
Te leure. Neemt gij voor om vitsen en het zaad
Van Roomsche boonen, slecht van waarde, hoe 't beslaat,
Te zaaien; is de lins des Nijls u moeite waardig,
Zoo let op 't zinken van den Boer; begin dan vaardig,
335 Voihard in 't zaaien tot in 't hart des winters toe.
De gouden zon regeert hierom, nooit rijdens moe,
De ronde wereld door de zes paar hemelmerken,
Gedeeld in hun geweste en afgedeelde perken.
De hemel wordt van vijf doorluchte gordels net
340 Omgord; de middenste is met vier en gloed bezet,
In 't steken van de zon; twee uitersten zijn stadig,
Ter rechte en slinke hand, al even ongenadig,
En blauw van kille koude, en nat van regen mee,
En buien; twee, die recht in 't midden van de twee,
345 Den veerste en middenste, den hemelkloot omgorden,
Zijn 't sterfelijk geslacht, door d'alvermogende orden,
Tot hun verblijf gegund. De middenste op den kloot
Wordt van den Dierenriem gekruist; dees toont u bloot
Het rijk borduursel van zijn zes paar hemelplekken,
350 Waardoor de zon al 't jaar haar ronde moet voltrekken,
En recht gelijk de lucht en wereld, dat elk eist,
Naar Scythen en 't Rifeesch gebergte steiler rijst;
Zoo laag valt ze in het Zuid naar Libye in de baren.
Hier staat de Noordas steil en boven onze haren,
322-324. Namelijk tusschen 20 October en 15 November. — 334. D e n
Boer: BoOtes of Arctophylax, die tegen het einde van October aan 't
zinken gaat. — 339 volgg. De oude natuurkundigen verdeelden de wereld
in vijf zonen of luchtstreken; de verzengde be yond zich op 24° ter weerszijden van den Equator, de noordelijke en zuidelijke gematigde tusschen
25° en 54° N. en Z. Breedte, en de beide koude van 55° tot aan de Pool.
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Gelijk de Zuidas laag beneen ons' voeten blinkt,
En in den zwarten poel des helschen afgronds zinkt.
Hier glijdt de groote Slang rondom met ronde krullen,
En schiet, gelijk een stroom, door 't grimmen en het brullen
Der Beren, dieren, die heel not) te water gaan,
360 En nederzinken in den diepen Oceaan.
Men zegt dat daar ter sted de nachten eeuwig duren,
In stilte en duisternisse; de heldre morgenuren
Beginnen, als de dag bij ons in 't westen daalt;
En, als nu d'opgang uit den oosten ons bestraalt,
365 Zijn hijgend paard den glans ons toesnuift uit die streken,
Dan vangt daar d'avond aan zijn kaars en licht t'ontsteken.
Men leert hieruit het weer en onweer klaar voorzien,
En d'ongestadigheid der hemelen bedien,
Ook zaai- en maaitijd net op zijne beurt bevroeien;
370 Of 't ook geraden zij te zeilen en te roeien
Op 't zorglijk marmer, en met d'uitgereede vloot
In zee te loopen, en, wanneer het nut en nood
Gebieden, hout in 't bosch te houwen, niet te spade.
Men slaat niet vruchteloos ook aan den hemel gade
375 Het eeuwig rijzende en neerdalende gestarnt,
En 't ronde jaar, dat stipt door vier seizoenen barnt
En voortrolt. d'Akkerman kan, bij de koude en regen
Gehinderd, onder dak veel nutte dingen plegen,
Bestellen met gemak, waarmee hij, als te post,
380 Zich anders, bij schoon weer, in huis verhaasten most.
De landman klopt en wet dan thuis de stompe tanden
Van 't kouter, hoolt een schuit uit boomen met zijn handen.
Hij merkt den korenhoop, of teekent al het vee.
Een ander geeft de work twee tanden met de snee,
385 Of houwt den tuinstaak scherp, bereidt met zijn gezinden
Den Amerijnschen teen, om wijngaard op te binden,
Met dezen taaien band. Nu breit en vlecht hij bier
De Rubiaansche wis, of droogt de vrucht bij 't vier,
Of breekt ze, en maalt ze aan meel met harde keizelsteenen.
357. De groote Slang: de schorpioen. — 361. Daar ter stee:
namel. „aan de Zuidpool." — 369. B evroeien: bevroeden, evenals vlo eden door 't gebruik in vlo eien is verzacht. — 373. N i e t te spa d e:
t. w. in 't vroegjaar, dat de meest geschikte tijd geacht werd om hout te
vellen en schepen uit te reeden. — 382. Ho olt een schuit: hoolt is
beter en regelmatiger dan ho lt, gelijk men veelal zegt. Ho ll en (ik ho 1 d e,
g eho 1 di is: „teugelloos voortsnellen;" holen (ik ho old e, geho old), „een
holte maken." Zie HUYDEC., Pr., I, bl. 157. – 384. G eeft de vork twee
tan den met de snee: voor 't eenvoudige „snijdt een tweetandige work."
Sommigen snijden vorken met twee tanden, heeft de Proza-vertaling. De hier bedoelde vorken zijn de gaffelvormige staken, waar de rank
van den wijnstok of van andere vruchtboomen mee gestut wordt.
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Het staat ook vrij, en 't zal het landrecht niet verkleenen,
Indien hij sommig werk op feesten toebereidt.
De godsdienst straft hem niet, die eene beek verleidt,
Een heining vlecht om 't land, de vogels loopt belagen,
De hagedorens brandt, het blatend vee de plagen
395 En 't evel afspoelt, in een verschen waterstroom.
Ook laadt hij menigmaal den ezel, traag en loom,
Met olie en een zak vol applen, en treedt henen
Van stad, met eenen klomp zwart pek, en ook met eenen
Gebilden molensteen naar huis, op 's ezels tred.
De maan heeft ook niet slinks werkdagen ingezet,
400
Gerekend naar heur loop. Den vijfden moet gij vieren,
Wanneer de maan heur huis, den Kreeft, [een van de dieren
Des Dierenriems,] dat zij vier dagen lang bezat,
Verlaat, om in den Leeuw te varen met haar rad;
405 Want dit 's de dag, die zelf den doodschen Orcus baarde,
De Razernijen mee. Toen brocht de grimmige Aarde
Het heilloos helsch gebroed ter wereld uit haar schoot,
Den fellen Ceiis, grof en onbeschoft en groot.
Den reus Iapetus, Tyfefts, den verwoeden,
410 En andre broeders, die, met razende gemoederi,
Te zamen zwoeren fel, het hemelsch Godendom
Te dempen in den grond. Zij proefden driemaal, om
Den Osse op Pelion, Jupijns Olymp, vol bosschen,
Te wentelen op Osse, als Jupiter aan 't lossen
415 Van zijn kortouwen, met den gloenden bliksemschicht,
Den stapel bergen trotsch wel driewerf ongezwicht
Van boven neder klonk. De zevenste verschenen,
Die, na den tienden dag, zich over 't aardrijk henen
Ontvouwt, den wijngaard dan ter goeder tijd, geplant,
4 20 En dat men 't webbe opzet, en d'ossen innespant.
De negenste is gereed den vluchtling te gerieven,
Maar weigert zijne gunst den trouweloozen dieven.

390

391. S om m i g w e r k: sommig staat hier voor eenig, evenals in de
Proza-vertaling, en vs. 423. — 392. volgg. Volgens priesterlijke verordeningen,
ingesteld ten gunste van den minderen landman, was het dezen vergund op
feestdagen zijn gronden te verbeteren door 't verleggen van een beek, een
oude heining te herstellen, het vee te reinigen, wanneer het aan uitslag
leed, schadelijk roofgedierte te verjagen, enz., in een woord, datgene te
doen, wat zijn land of zijn kudde onmisbaar vorderde. — 400. Ni et slinks:
niet ongunstig. De Proza-vertaling heeft : gelukkige werkdagen: —
het Lat.: dies felices operum. — 413, 414. Jupijns Olymp, vol
b o s schen, te wentelen op 0 s s e: hier is stellig met opzet het rijm
o s s e in 't midden van den regel herhaald, om den doffen klank der op
elkander geplofte bergen uit te drukken. — 417-418. De zevenste v e rs c h e n e n, die, enz. : namel. de I 7de, die voor een gelukkigen dag werd
gehouden. — 421. De negende dag werd gunstig geacht voor de slaven, die
ontvluchten wilden, maar hinderlijk voor de dievcn wegens het volle maanlicht.
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En sommig werk wordt best bij koelen nacht besteld,
Of als de morgenzon het overdauwde veld
425 Bestraalt. Men kan bij nacht den dorren beemd en stoppels
Best maaien; 's nachts ontbeert het land noch dauw noch
[droppels,
Men vordert 's winters, bij de kaars, den arrebeid,
Snijdt tortsen met een mes, eer 't licht de schaduw scheidt;
Terwijl het wijf met zang het werk spoedt en haar nering,
430 En 't ruischend schietspoel schiet door keten en door scheribg,
Of zoeten most kookt bij den haard, op haar gemak,
En schuimt den koopren pot of ketel met een tak.
Maar bij den dag, als 't licht de kim is opgereden,
Dan wordt de gouden vrucht, het koren, best gesneden,
435 't Gedroogde graan ook best, bij zonneschijn, gedorscht.
Pas, naakt te ploegen. Zaai in 't hemd, met bloote Borst.
De winter kan de leen des akkermans vertragen.
De koude winter teert op 't zweet der zomerdagen,
Gelijk een banderheer; en d'akkerman vergast
440 Zijne akkerburen dan blijgeestig, als het past.
De blijde winter noodt de menschen tot verblijden,
En zet bekommeringe en alle zorg ter zijden;
Gelijk de zeeman, als 't geladen schip geland,
Nu in de haven legt, en 't achterschip, op strand,
4i5 Van vreugd behangen is met groen en rozenhoeden.
Dees' tijd eischt evenwel het winterwerk te spoeden,
En eekel, lauwerbes, en mirten en olijf
Te schudden van den boom. Dan loopt men sterk en stijf
De kranevlucht in 't veld bedekte strikken hangen,
450 Spant netten uit in 't woud, om harten op te vangen.
Dan jaagt men hazen met hunne ooren, lang en scherp,
Treft dassen met den steen en Spaansche slingerwerp;
Als 't ijs den vliet afdrijft en sneeuw het veld komt dekken.
Wat wil ik 't herfstgestarnte en zijne buien wekken,
455 En waar de huisman op moet passen, als hij voelt
Het korten van den dag, en hoe de zomer koelt,
Het regenachtig weer der lente loopt op 't leste,
Het winterkoren rijst, op 't blazen uit den weste,
423. Sommig werk; zie vs. 391. — 436. In 't Lat. staat: nudus ara,
sere nu d us („ploeg naakt, zaai naakt"), welken regel men weet, dat een
spotboef dus aanvulde: ha be bis frigor a, febr es („zoo vat gij koude
en krijgt de koorts"). In de Proza-vertaling heeft Vondel de uitdrukking,
door Vergilius gebezigd, letterlijk behouden, die in 't Holl. nog harder klinkt.
Hier echter verzacht hij die op zeer gelukkige wijze, door de bijvoeging:
in 't hemd.— 439. Gelijk een banderheer: de spreekwijze, in Vondels tijd zeer in zwang, drukt ook voor ons nog op gepaste en nalieve wijze
's dichters meening uit; dock voor zooverre zij middeleeuwsch is, schijnt
zij minder te voegen in een gedicht uit den klassieken tijd.
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En d'aar al zuigende op den steel en hallem zwelt?
'k Heb menigmaal gezien, als d'akkerman op 't veld
Den maaier met de zicht verzond in 't goudgeel koren,
En 't graan van zijnen halm ter neer streek op de voren,
Hoe twee paar winden met geweld te zamen streën,
En, bulderende om strijd afgrijslijk tegens een,
Voort strijken gingen wijd en zijd, na 't tegensportelen,
465
Met zwangere adr en steel en uitgerukte wortelen,
Dat stroo en stoppel vloog ; zoo vreeslijk een gerucht
En dwarfing stak er op, bij donkre winterlucht.
Een dichte regen stortte ook dikwijl in de kolken,
470 En langen tijd omhoog opeengepakte wolken
Aan 't baren, borsten met afgrijslijk onweer uit
En regen, slag op slag, alsof met groot geluid
De hemel inneviel; dat welige oogsten voelden,
En 's landmans arrebeid en zaaisels henespoelden,
475 De graft verdronken lag, de stroomen, vol geruisch,
Aan 't wassen, d'afgrond van de zee met groot gedruisch
Vast barrende op het strand. Jupijn, nu aan 't verbitteren,
Schiet met zijn rechte vuist de bliksems, dat ze schitteren
In 't midden van den nacht der wolkbreuk naar beneén,
480 Dat d'aardboOm davert, dreunt, de dieren ondereen
Aan 't vluchten, yolk bij yolk, te reukloos in 't schimpen,
Het hart in 't lijf, van angst en ootmoed, kwam te krimpen;
Terwijl hij Athos of Epirus' hoog gebergt
Of Rhodope, en al wat de kracht des donders tergt,
485 De kruinen insmijt, en slagregens en hun vlagen
Verdubbelt, dat er bosch en stranden of gewagen,
En huilen, storm op storm, en regenplas op plas.
Dewijl dit onheil dan te vreezen sta, zoo pas
De tijden gd te slaan, op 's hemels loop te merken,
490 Wat huis Saturnus, koud van aard, en wreed in 't sterken
Van ongeluk, bewoond; in 'wat gewest Mercuur,
De dwaalstar, henedraait. Gij zult, ter goeder uur,
De Goden boven al godvruchtiglijk behagen,
En Ceres, de Godin van 't koren, na de dagen
Des akkerbouws, als 't werk ten volle is besteld,
495
Gaan offren, jaar op jaar, wanneer de winter smelt,
De lentetijd ontluikt. Het lam, gedost zoo wollig,
Valt dan het allervetst, de wijn wel ruim zoo mollig,
De slaap op 't allerzoetst, de schaduw allerdichtst,
500 Laat dan al d'akkerjeugd Vrouw Ceres, op 't verplichtst,
460

460. volgg. De schildering van 't onweer — bij Vergilius vs. 316-334 —
is meesterlijk overgebracht. — 465. Tegensportelen voor tegenspa rt elen, bij klankwissel. — 490-491. Saturnus-Mercuur: de een als het
verst van de zon verwijderd, de ander als zijnde het dichtste bij.
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Aanbidden ; draag haar melk en honiglekkernijen
En wijn op, en gelei de zeug, die gij wilt weien
En drachtbaar is, driemaal om d'akkers, met den rei
Der makkren achteraan, op 't juichende geschrei,
505 En laat ze aldus den oogst des akkers en de schooven
Ter schure in wenschen, met gezangen, die haar loven;
Er niemand sla de zicht in 't rijpe korenland,
Eer hij den eiken krans om 't hoofd met eenen band
Gevlochten hebbe, en, op zijn boersch, met dankbre tongen
510 Vrouw Ceres toegedanst en eere toegezongen.
Om dit uit zeker merk bijtijds te zien, niet blind,
Te spellen hitte en koude en regen, storm en wind,
Woft vader Jupiter ons van te voren uiten
Al wat de maan, die om de maand haar kring wil sluiten,
515
Intijds te kennen geeft; bij wat gestarnte men,
In 't op- en ondergaan, d'aanstaande winden kenn'.
Wat weerwijze akkerlien vermaant niet lang te beiden,
Maar raadt ze 't vee heel dicht omtrent den stal te weiden.
Zoodra de wind opsteekt, verneemt men hoe 't geweld
520 Het water ommeroert, dat uit den afgrond zwelt.
Hoe 't hoog gebergte ruischt; men hoort de heesche rotsen;
Hoe 't zwalpend meer, op strand, van verr' begint te klotsen ;
Het bosch geeft, reis op reis, een krak met groot rumoer,
De stuurman suft, en is pas meester van het roer;
525 Wanneer de meeuwen, uit het midden van de baren,
Zich spoeden naar het strand, en, zonder te bedaren,
Vast piepen in de vlucht ; de koeten in het zand
Vast dobbren; 't reigersnest de poelen op het land
Verlaat, en naar de lucht en wolken komt gevaren.
530
Wanneer de wind zich wil verheffen op de baren,
Dan ziet gij menigmaal de starren aan de lucht
Verschieten, en het vier, bij duister nacht, ter vlucht
Een Lange witte streek van achter na zich sleepen;
Dan ziet gij 't lichte kaf en dorre blaan, gegrepen,
535 Vervliegen herrewaart en derwaart, of het ruim
Der zee behangen met de drift der waterpluim.
Maar zoo het bliksemt, uit de gure Noorderstreken,
559. Zoo d r a de wind op s t e e k t: de nadruk valt in dit samengestelde
werkwoord altijd op het voorzetsel ; men zegt alzoo opsteekt en niet
o p s t é é k t, gelijk de maat ons zou dwingen te doen. — 528. ' t Reiger sn est: de reigers met hun gezin, evenals men ' t huis voor „'t geslacht"
zegt. Hier echter, waar 't op een wegreizen aankomt, is 't woord niet gelukkig gekozen : immers, juist het nest blijft bij zulk een gelegenheid
achter. — 535, 536. Het ruim der zee behangen met de drift der
w a t e r p lu i m: de oppervlakte der zee vol drijvende vederen. Vondel is
hier, en bij deze geheele schildering, ongemeen sierlijk en keurig wat stiji
en uitdrukking betreft.
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De donder uit het oost en westen op komt steken,
Dan ziet ge 't land tot aan de keel in 't water staan,
540 En slooten boordevol van regen overlaftn,
Den zeeman op de zee de natte zeilen strijken.
Nooit leed een landman, die bijtijds paste om te kijken,
Bij regen landschade, of de wakkre kranevlucht
Streek, eer de regen kwam gevallen uit de lucht,
In een gezonken dal, uit 's hemels hooge streken;
545
De jonge koe kwam 't hoofd al tijdig op te steken,
En, snoffende in den wind, vernam de vlaag van veer ;
De zwaluw snaterbekte, en vloog rondom het meer ;
De kikvorsch, in de sloot, begon te borrekikken,
550 En zong den ouden zang ; de mier, alreede aan 't schrikken,
Liep hene en weder, langs het enge en smalle pad,
Brocht d'eiers uit haar hol en nesten, nimmer mat;
De regenboog begon veel waters op te slorpen;
De raven, keerende uit de weiden, langs de dorpen,
Aan 't klappen, slag op slag, de pennen tegens een.
555
Al 't zeegevogelte, en wat, om de weiden heen,
Van Azien, en in Calsters koele plassen,
Zijn aas zoekt, valt alreede aan 't plensen en aan 't wasschen,
Besprengt zijn pluim, waarop geen water vat, om strijd,
560 Of loopt naar d'oevers toe zich dompelen; dan krijt
En schreeuwt d'ontruste kraai luidkeels om regenvlagen,
En springt op 't droge zand in eenzaamheid. Ook zagen
De maagden menigmaal, terwijl ze 's nachts haar vlas
En tack afsponnen, ree den donkren regenplas,
De buien al bijtijds opkomen, onder 't werken,
565
Als d'olie in de lamp om 't licht begon te sperken,
De vonk en 't vier rondom aan 't lemmet hangen bleef.
Gij kunt, eer u de lucht het schoone weder geef
En heldren zonneschijn, niet min dit zien en sterken,
570 Bij regenachtig weer, uit zeekre en wisse merken;
Want geene starren zijn dan aan de lucht bedompt.
De maan, met licht beleend, geen horens dan verstompt.
Geen dunne nevelvlok zal dan door 't open zweven.
d'Ysvogel, die op zee, zijn element, moet leven,
Zal zich op 't zandig strand, met uitgespreide schacht,
575
Dan baakren in de zon, die heet is in haar kracht;
Geen morsig zwijn het kot en stroo dan ommewroeten
Met zijnen dikken muil. De mist valt voor uw voeten,
En zweeft langs d'akkers been. De nachtuil, zonder bed,
54 2. Om te k ij k en : rond te kijken, uit te kijken, t. w. : „naar 't weer." —
544, 545. Streek—strek en: waarschijnlijk niet met opzet, en dan een
achteloosheid, die, in deze schoone plaats voorkomende, te meer Vondels
ontzettende gemakkelijkheid in 't verzen maken bewijst.
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580 Die op het ondergaan des Zonnewagens let,
Zal dan vergeefs, bij nacht, op 't dak nog spade klagen.
De Koning Nisus, dan, tot aan de lucht gedragen,
Laat zich daar boven zien, en wreekt zich met misbaar
Aan Scylle, om 't schaken van zijn eenig purpren haar,
585
Zoo verre zij alom de lucht klooft met haar pennen,
Om zijnen haviksbek en klauwen snel t'ontrennen.
Bezie hoe Nisus haar, als een erfvijand, vast
Al snorrende vervolgt, en, waar hij involgt, past
Zij hem t'ontvluchten, en de dunne lucht te kloven
590 Met snelle vlogelen. De raven schreeuwen boven
Tot driewerf uit haar nest met een benauwde keel.
Zij ruischen, reis op reis, beholpen al geheel,
Met onderling vermaak, en boven haar gewente,
Omhoog, op 't hooge nest, in loof van tak of ente;
En 't lust haar al zoodra de lucht den regen staak',
595
Te vinden 't kleen gebroed en broeinest, haar vermaak.
Doch zwaarlijk kan ik dit of nimmermeer gelooven,
Dat zij dus wederwijs begiftigd zijn van boven
Met een voorwetenschap. Maar als het donker weer
boo En regen aan de lucht verdwijnen meer en meer;
De lucht, nog flus besprengd van natte zuidewinden,
Het dun vergrove, en 't grof verdunne en koom' t'ontbinden,
Dan schept al 't veldgediert' zijn a:Am, van minst tot meest,
En in hun boezem vaart een andre lucht en geest,
605 Heel anders, als toen lucht en hemel hing betogen
Met wolk en regenvlaag. De wildzang dan bewogen
Wordt in het groene veld herboren, tiereliert;
Het vee verkwikt op 't land; de rave krast en tiert.
Maar wilt gij op den loop des snellen hemels letten,
610 En zon en maan, die elk geschikt haar wacht en wetten
En beurten gadeslaan; gij vindt u nimmermeer
Des andren daags misleid, noch door het helder weer
Des starrelichten nachts in gissinge bedrogen.
Indien de nieuwe maan in 't eerste voor uwe oogen
Heel donker oprijze, en bedekke, als uitgedoofd,
615
Met eenen zwarten mist haar horens en het hoofd,
Zoo hangt den zeeman, en den landman, bei verlegen,
Een stortinge over 't hoofd en vreeselijke regen.
Maar zoo de maan dan bloze in 't maagdenaangezicht,
620 Zoo zie een storm te moet, waarvoor het topzeil zwicht.
Het blozen van de maan spelt doorgaans wind en vlage;
Maar rijst ze klaar en hel en blij, ten vierden dage,
Na,'t innegaan der maand, [dees' dag heeft toch den prijs
Van iemand op te doen het zekerste bewijs],
625 Aan 's hemels hoog gewelf, met onverstompten horen,
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Dan is geen storremwind, geen regen u beschoren
Den naasten dag, noch al de maand, die volgen zal;
En 't scheepsvolk, blij geland, betaalt dan overal
Zijn kerkbeloften aan God Glaukus, Melicerte,
630 Den noon van Ine, en aan Panope, blij van harte.
Ook zet de zon, in 't op- en ondergaan, u 't merk.
De zonneteekens gaan gewis en houden sterk
Wat zij u spellen, 't zij des morgens vroeg, in 't klimmen
Der zonne, of 's avonds, als 't gestarnt beginn' te glimmen.
Indien ze 's morgens rijs' met vlakken in 't gezicht,
635
En zoo haar kloot ten halve in eene wolke 't licht
Verberge, en hallef niet, dan wacht u wel voor regen;
Want uit den zuiden komt een stormwind opgestegen,
Die boomen en gewas en vee, als met een vloek
640 Van schade en plagen, wil bestoken uit zijn hoek.
Indien ze 's morgens rijs' betrokken voor de volken,
Haar stralen, hier en daar, slechts uitschiete uit de wolken;
Of rijst Aurore bleek uit zee en Oceaan.
En Tithons ledikant, beschilderd met saffraan;
645 Zoo zal de wijngaardrank, helaas ! haar te6re druiven
Heel zwaarlijk, voor den slag des hagelsteens, voor 't stuiven
En krakende geweld en vreeselijk gerucht
Der hagelbuie op 't land beschutten in de lucht.
Het is nog nutter, op den loop der zon te letten,
650 Hoe deze, wanneer zij, haar renbaan, naar de wetten
Voltrekkende, in het end te water onderga ;
Dan ziet men menigmaal veel sproeten, 's avonds spa,
En vele sprenkels in haar aangezicht zich mellen.
Een blauwe zon wil nat en plassen regens spellen;
Een roode zon, vol gloeds, voorspelt u oostenwind;
655
En zoo de vlak zich meng' met roodheid, den begint
De storm en regen 't land al teffens te bestoken,
Alsof het onweer kwam ten kerker uitgebroken;
Dat niemand 's avonds mij dan porre, om onberaan
660 Het schip t'ontmaren, en in open zee te gaan;
Maar voert ze 't licht aan, met den glans van hare raden,
En daalt ze met dien glans in Nereus' waterpaden,
Zoo vrees geen regenbui; want een noordooster lucht
En heldre wind vervult de bosschen met gerucht;
Dus, om beknopt en kort te vallen in 't vertellen,
665
630. I n e voor In o ; doch min gepast, dewijl alleen korte vocalen door e
kunnen vervangen worden en de o bier lang is. — 644. S a ffr a a n : drukt
beter dan r o o d go u d of „roosvervig," waar de latere dichters zoo mee
ophebben, 't c r o c e u rn der ouden, en ook de wezenlijke kkur van den
gezichteinder bij 't dagen uit. — 650. Wanneer z ij : de nadruk valt doorgaans op de tweede sylbe in wannee r.
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De zon zal u de merkt van wind en weder stellen,
En klaarlijk melden wat u d'avond geven wil;
Van waar de wind u 't weer, dat helder is en stil,
Dan toevoer' ; wat de wind in 't zuiden, altijd vochtig,
670 In 't hoofd mag hebben. Wie is dan dus overbochtig
In 't staande houden met zijn drift, bij ieder man,
Dat niemand uit de zonne iet zekers spellen kan ?
Zij waarschuwt menigmaal de steen en groote landen,
Dat heimelijk verraad en lagen zijn voorhanden,
675 En inheemsch oorlog smeult. Het schijnt z'ontfermt zich voort
Om Rome en 't Roomsche yolk, als Cesar legt vermoord.
Zij dekte 't aanzicht, eerst zoo glansrijk voor onze oogen,
Als met een sluier, droef van rouwe en mist betogen,
Toen dees' bedorvenheid des tijds des Tibers macht
68o En staat zag vreezen voor een endeloozen nacht.
Hoewel ons 't zelve jaar ook land en zee en raven
En honden met gehuil bedroefde teekens gaven.
Hoe dikwijl scheen de berg van Etna in een gloed
Te staan, en berst op berst, zijn schoorsteen, zwart van roet,
685 En al de reuzesmids en winkel op te rooken,
Gesmolten steenen, asch en vierbal, onder 't smoken,
Te wentelen omhoog, en 't omgelegen land
Van gansch Sicilje alom te staan in lichten brand !
Germanje hoort geweer en ijzren harrenassen,
690 En wapens, in de lucht geklonken t'zamenkrassen.
't Gebergt in d'Alpen, op 't gedreun van 't element
Der aarde, davert, dat men nooit en was gewend.
Men hoorde ook overal, in stomme wildernissen
En wouden, naar geschrei, te bijster om te gissen.
695 Een schriklijk doodsch gespook verscheen bij duister nacht.
Het stom gedierte sprak, als 't menschelijk geslacht ;
Een ongehoorde zaak. Gedreven stroomen stonden;
Het aardrijk gaapte en borst vaneen met open monden.
De beelden, uit metaal gegoten, uit ivoor
700 Gesneden, schreiden droef, en zweetten in hun koor;
En d'Eridaan, de vorst en koning van de stroomen,
Scheen, uitgelaten van verwoedheid, niet te toomen.
Hij rukte bosch en stal en kudden met geweld,
En streek er mee zijns weegs, langs heide en open veld.
670-673. Wie is, enz.: de Proza-vertaling heeft: Wie durf dan nog
staande houden dat men uit de zon niets zekers spellen kan?—
670. 0 verbo c h t i g: verre uit den bocht springende; 't is sterker dan
overbodig, wat men thans wel in bijna gelijken zin zegt. — 701. d'Er ida an: deze (de Po) wordt de vorst en koning der stroomen genoemd,
omdat hij de breedste der stroomen van Italic is en de schatting van vele
kleinere stroomen en beken ontvangt.
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705

Toen dreigde ons 't ingewand des offervees met plagen.
De put liep over van veel bloeds en roode vlagen,
Gedurig dag en nacht. De wolven op de been,
Aan 't hollen, huilden 's nachts door al de groote steen.
Nooit blonk het we'erlicht zoo, bij helder weer, op daken;
De staartstar zag men nooit zoo talrijk heilloos blaken.
710
Hierop zag Flippen nog een refs 't Romeinsch geweld
Er zijne heirspits staan gekant in 't vlakke veld,
Met een gelijke macht elkandre in 't harnas dagen.
d'Onsterfelijke GoOn zich boven niet ontzagen
715 Ematie en den grond van Hemus tweewerf vet
Te mesten met ons bloed. De tijd wil altemet
Genaken, dat hierna de landman, kloek en wakker,
In die gewesten, om den omgeploegden akker
Zal schichten vinden, ruw gegeten van den roest,
720 En op den hollen helm, daar 't bouwland legt verwoest,
Het eg zal stooten, zich verwondren, onder 't slaven,
Om 't grof gebeente, hier uit grafsteen opgegraven.
0, Goon der vaderen, gevoerd in 's hemels troon,
En Romulus en Veste, een moeder aller GoOn,
725 Geneigd den burg van Rome en zijn verheven daken,
En den Tuscaanschen stroom, den Tiber, te bewaken,
Belet ten minste niet, maar stemt het en gehengt,
Dat toch dees' jongeling met macht te rechte brengt
Den staat des rijks, verwoest door 't gruwzaam ommewroeten.
730 Wij mosten overlang met onzen bloede boeten
't Meineedig onrecht van Laomedons geslacht.
0, Cesar! 't hemelsch hof benijdt ons, dat gij wacht
Te lange hier beneen, en klaagt dat gij, beslommerd
Met zegestaatsien, der menschen u bekommert,
735 Daar recht en onrecht legt verward van oord tot oord ;
Zoovele oorlogen, zooveel schelmerij en moord
De wijde wereld deur in zwang gaan; akkerbouwen
En ploeg verwaarloosd legt; zoo menige landouwen
Verwoest en ledig staan. De kromme zicht wordt heet
740 En gloeiende in een zwaard veranderd en hersmeed.
7o7. Het zien van wolven in de nabijheid van steden werd als een der
meest onheilspellende voorteekens beschouwd. Het had o. a. plaats ten tijde
dat Caesar vermoord werd: zij vertoonden zich toen zelfs op het Forum. —
721. Zich verwon dr en, onder: liever zou ik, in plaats van dat min
aangename ondren, onder, hier lezen: zich verbazen, onder. —
726. Den Tuscaanschen stroom: omdat hij zijn oorsprong neemt in
de Etrurische of Tuscische Apennijnen. — 731. Omdat Laomedon, de vader
van Priamus, aan Neptunus voor het leggen van een wal om Troje, en
later aan Hercules voor 't verlossen van Hesione, het bedongen loon onthouden had. — 732. Caesar Augustus.
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Hier trekt d'Eufraat, daar trekt de Rijn naar onze streken,
De nabuursteèn, om strijd, verbond en vrede breken,
En schieten 't harnas aan. De krijg, al 't aardrijk door
Aan 't razen, vliegt, gelijk vier paarden, buiten 't spoor
745 Geronnen, die, vol viers, de ruime heide inrollen;
Terwijl de wagenaar verrukt, nog onder 't hollen,
Den teugel, doch vergeefs, vast aantrekt, al verhit,
En 't hollend wagenrad naar toom hoort noch gebit.

HET TWEEDE BOEK.
INHOUD.
Hier wijst hij wakker hoe men plant en ook verplant,
En inlegt, ent, en poot de ranken, enten, boomen,
Ook op het nauwste kent den aard van ieder land,
En wijngaard en olijf regeert en voort laat komen.
K tong dus Lange van den landbouw en de tijden,
Vereischt tot ieder werk; nu volg ik met verblijden,
0 Bacchus ! uwen toon, en zing van boom en plant,
En uwen wijngaard, en d'olijfvrucht, die op 't land
Heel langzaam opwast. Koom met zegen ons verschijnen,
0 vader Liber, koom! Hier drijft de vloer van wijnen,
Uw milde herrefstgift; hier bloeit de wijnberg, schoon
Eu zwanger van de druif en wijnrank, uwe kroon.
De wijnkuip loopt geperst van wijn al schuimende over.
0 vader Liber! koom nu herwaart, rijk van lover.
Trek bier uw brozen uit, en verf en ba met mij
Het bloote been in most en nieuwe lekkernij.
Natuur teelt boom en plant, op velerhande wijzen.
De sommigen in 't wild vanzelf uit d'aarde rijzen,
En groeien, zonder hulp, op 't ruime veld, heel steil,
Langs kromme vlieten heen, gelijk het zachte geil,

I

5

I0

15

74 1. De Parthen, de Galliers en de Germanen waren in 't jaar 58 v. Chr.
g. in verzet gekomen. De eersten werden door Antonius, de beide anderen
door Agrippa wederom onder bedwang gebracht. — 742. De nabuurstee n: sommige steden van Etrurie. — Het Tweede Both. 5. Heel 1 a n gz a am: volgens 't zeggen van Plinius, beweert Hesiodus dat niemand, die
een olijfb000m geplant had, er zelf de vrucht van plukken kon. Zie PLIN.
XV: 1. — ii. Trek hier uw brozen uit: namel. om den wijn te kunnen
persen, gelijk dat bij de wijnpersers nog gebruikelijk is. — I3 A voor b a a d,
evenals v er sm a voor versmaad, r a voor r a a d, enz. 't Woord klinkt
echter niet zeer bevallig. — 14. D e s ommi g en: een vorm, vroeger bij
Vondel veel gebruikt, daarna een tijdlang verwaarloosd, en dien hij in zijn
laatste gedichten weder verkieslijk schijnt te achten. — 16. G e i 1: een soort
van waterwilg.
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De taaie brem, en blauwe en witte wilge, aan beken,
Ook populier. Men moet een slag van boomen steken:
Kastanjelaar en eik, die, d'allerhoogste in 't woud,
Jupijn wordt toegewijd, en d'eekelaar, een oud
Orakel, uit ontzag gevierd en aangebeden
Door 't gansche Grieken, en zijn wijd befaamde steden.
Een zeker slag komt dicht en loofrijk voor den dag
Uit zijnen wortel, recht gelijk de krieklaar plag
En olm. De lauwerier Apollo, den behoeder,
Gewijd, wast op en groeit in schaduw van zijn moeder,
Den grooten lauwerboom, doorgaans in zijn seizoen.
Deze onderscheiden wijs van boomen aan te voen
Kwam uit nature eerst voort, en alle slag van struiken
En bosch en heilig woud, bij velerlei gebruiken,
Bij die verscheidenheen gedijen en bestaan.
Ervaarnis en gebruik heeft sedert stadig aan
Nog ander slag gekweekt van aanteelte, op elks waarde.
d'Een snijdt de telgen van zijn stam, en poot ze in d'aarde;
Een ander plant den stam, ook palen, die hij klooft
In vieren; houwt een staak, die hem de vrucht belooft,
Van onder scherp en spits. Een olm verlangt in 't groenen
Om jonge ranken en de welige feestoenen
Des wijnstoks, in den grond met kennisse ingeleid,
Te dragen; en een lot, dat best met vruchtbaarheid
In aarde groeit, die meest wil trekken op die loten;
Men mag een ander slag ook zonder wortel poten.
Geen hovenier ontzag de hoogste scheut en plant
Des booms te zetten in den grond van eenig land;
En, dat een wonder schijnt, d'olijf wil, zonder stuiten,
Als uit een dorren stronk, niet ongewillig spruiten
Uit eenen blooten stam en afgehouwen boom;
En dikwijl zien we zelf, voorspoediglijk en vroom,
Den tak des eenen booms, ook zonder iet zijn wezen
Te krenken, in den aard des anderen verrezen,
En hoe de peerbooms stam, de vrucht, hem ingeent,
Den gulden appel draagt en zijn natuur ontwent.
Zoo kan kornoelje, hard als stee p, ons pruimen geven;
Dus leert, o akkermans! een ieders aard en leven

17. Blauwe en witte: glauca canentia fronde: het wilgeblad is
blauwachtig aan de boven-, en aan de onderzijde witachtig. — 19. Ka stanjelaar: evenals rozelaar, hazelaar, en vs. 20 eekelaar, zeer
wettig van vorm, doch nu wat ongewoon. — 24. De krieklaar: de kerseboom. Zie voorts het aangemerkte op vs. 19. — 27. D o or gaans: versta
hier: „voortdurend, altijd." — 40, 4 1 . En een lot, enz.: de Proza-vertaling
heeft hier, wel zoo duidelijk: en loten, die best groeien in aarde,
waarnaar hun natuur trekt.
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Hier kennen, en betemt den wilden, woesten aard ;
Zoo vindt men nergens land, dat niet zijn vruchten baart.
Het lust me, Ismaar te gaan met wingerden vereeren,
Taburnus' top met blonde olijven te stoffeeren.
En gij, Mecenas ! dien ik billijk love en roem,
Ook d'opperste oorzaak van mijne eere en glorie noem,
6o
Nu koom eens bij der hand, en help me, op Gods gehengen,
Dit opgezette werk met prijs ten einde brengen.
Verleen me wind en spoed, terwijl ik op de reé
Mijn anker lichte, en mij in deze bare zee
65 Begeef, met geenen wensch om alles te doorgronden,
Hetwelk onmooglijk waar', al had ik honderd monden
En honderd tongen en een stem van klaar metaal.
Nu koom eens bij der hand, en vaar met mijn verhaal
Heel dicht de zeekust langs, en hoil bij land in 't varen.
'k Wil dubbelzinnigheen en lange inleiding sparen,
70
Met geen versiersel u gedijen tot een last.
Al wat naturelijk vanzelf in 't wilde wast,
Is wel onvruchtbaar, doch heel geil en vroom in 't groeien ;
Dewijl 't uit d'aarde zijn natuur trekt, onder 't bloeien.
Indien men evenwel een vruchtbre scheut en ent
75
Op wilde stammen zet, of wilde stammen prent
En plant in gronden, die doorbouwd zijn, dat ze zweeten,
Zij zullen haren aard, die wild is, haast vergeten,

55

En, wordt geen arrebeid noch moeite aan heur gespaard,

8o

85

90

95

Gewillig vrucht en ooft, van een gewenschten aard,
Voortbrengen jaar op jaar; en alle onvruchtbre telgen,
Van haren wortel afgesneden, zich niet belgen,
Veel ooft te telen, zoo men haar verplanten ziet,
Daar elke telg de ruimte en lucht genoeg geniet;
Want eerst te dicht bedekt van moederloof en takken,
Zoo raakt de wasdom, die verdrukt word, aan 't verzwakken,
En hare dracht verstikt. Een kerne, die men steekt,
Wil langzaam groeien, en haar loof, dus aangekweekt,
Den erfgenaam heel spa beschaduwen met bladen;
Vergeet het eerste sap, en d'appels slaan ten kwaden,
Verbasteren van aard. Een slimme wijnstok geeft
Zijn druif ten beste aan 't pluimgediert, dat hierbij leeft ;
Want al dees' teelte eischt vlijt, en heet ons op te passen.
De boom wil, op een rij geplant, in voren wassen;
Indien men nimmermeer van arrebeid vervremdt,

6o. Oorzaak van mijne eere en glorie: zoo noemde hem ook
Lib. I, od. I, VS. 2:
Praesidium et duke decus 'mum.
73. Vroom: forsch, krachtig.
22
VONDEL VIII.

HORATILTS, Carm.
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En kost noch moeite spaart, zoo wordt zijn aard getemd.
Maar wie d'olijfspruit ent op stammen, ziet ze groeien.
De wijnrank, ingeleid, is williger in 't bloeien.
De mirt van Venus wast op een dicht eikenhout
100 Gewillig. Hazelaar, die hard is, 't esschenwoud,
Dat hoog is, populier, om Hercles' feest te kronen,
Zijn best geplant, ook d'eik, gewijd aan Jovis' tronen,
De dadel met, die steil en rijzig opwaart groeit,
De denneboom, die voor den zeestorm groent en bloeit ;
105 Doch noten ent men op haagappels, ruig van schellen ;
De schrale andorenboom zijne appels kloek ziet zwellen,
Kastanjen wassen op den beuk, dat elk verlangt.
De groeizame esch heel wit van perebloeisel hangt,
En 't olmbosch kan het zwijn wel zat met eeklen spijzen.
Het innezetten en het oogen eischt veel wijzen ;
II0
Want daar, in 't midden van de schors, de knoppen vast
Uitbreken in de zon, en uit den dunnen bast
Eerst botten, wordt de bast dan effen opgesneden.
Hier steekt men schel en knop [naar 's planters stijl en zeden],
115 Van eenen andren boom met kennisse in, opdat
Zij, dus ter schorse, die heel sappig is en nat,
Nu ingelijfd, allengs begroeien leere en botten.
Men zaagt ook stammen af, na 't snoeien, na het knotten,
En klooft met beitelen wel diep het vaste hout.
120 Dan wordt de vruchtbare ent de klove toebetrouwd,
En ingeent. De boom begint eerlang zijn meien
De takken hemelhoog gelukkig uit te spreien,
En staat verwonderd, omdat, tegens zijnen aard,
De stam dit nieuwe loof en vreemde vruchten baart.
125
Men kan, behalve dit, een ongelijkheid ramen
In boom en plant, genoemd met eenerhande namen,
Den sterken olm en loot en wilgeboomen met,
En Candischen cypres, gevoerd van over zee.
Ook valt de vette olijf verscheiden van nature,
130 De ronde en lange, en ook d'olijfvrucht, die de gure
En blare kernen draagt. Het Alcindisch ooft,
En d'appelaar ons veel verscheidenhetn belooft.
De Krustumijnsche peer en Syriaansche zullen
Verschillen, ook die, groot en dik, de handen vullen.
99 . Op een dicht eikenhout: en niet op twee? de klemtoon valt
hier zeer te onpas op e en. — 100. 104. Hier heeft Vondel, om den wille
van de maat, nu eens bij de boomsoorten, welke hij opnoemt, het lidwoord gevoegd, dan weder weggelaten; wat niet alleen strijdig is met een
correcten zinsbouw, maar ook verwarring en onduidelijkheid teweegbrengt.
Minder losweg heenschrijvende, had onze dichter zeker middel gevonden
om „de hazelaar, het esschenwoud, d e populier, d e eik" enz. te zeggen.—
107. Dat elk verlangt: een onnutte rijmlap,
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135 Geene eenerhande druif ons takken nederdrukt.
Het eiland Lesbos ook verscheiden torsen plukt
En ranken, van de stad Methymne hier gezonden.
Het eiland Thasus draagt veel wijnen op zijn gronden,
En Mareotis prijst zijn witte muskadel.
140 Dees tiert in schralen grond, en Thasus' rank wil wel
In vetten grond beslaan, de Psytische ons ververschen
Met torsen, dienstiger om basterd uit to persen.
De Lagische bevangt het brein en helpt den voet
Aan 't struikelen, de tong aan 't stameren; zoo doet
145 De purpren druif, gegroeid in Preciaansche hoven.
Maar, o Rheteesche rank ! hoe zal mijn zang u loven?
Doch hierom moet gij nu Falernsche kelders niet
Braveeren met uw deugd ; en d'Amyneesche schiet
Wel op met sterker wijn, en spant de kroon van alien
150 De wijngaarden, ook die op Tmolus' kruinen vallen,
En 't wijnrijk Chios, daar Fanetis in gebiedt.
De bes van Argos valt wel kleen, doch geeft het niet
In welig groeien, en houdt beter heele jaren
Haar smaak dan alle wijn, hoe lang men heur wil sparen.
155 0 wijn van Rhodes! die, ten offerdisch gewijd,
Den Goden, op hun feest, dus overwelkom zijt,
'k Vergeet u geenszins, noch de rijpe muskadellen,
Die, groot en dicht, vol saps, als koeienuiers, zwellen.
Maar dees' verscheidenheën van wijnen overal
160 En hunne namen zijn zoo talrijk, en 't getal
Van geen belang altoos; die ze altemaal wil mellen
Zal eer 't ontelbaar zand op Libysche oevers tellen,
Dat van den westenwind verwaaid wordt hene en weer ;
Of zooveel baren als het woest Ionisch meer
Op zijne stranden breekt, als 't Oosten uit zijn hoeken
165
Komt stormen in het zeil en uitgespannen doeken.
En alle gronden zijn niet even mild gezind
Tot allerleie teelte. Een wilgestruik bemint
De beek, en wil vanzelf aan d'oevers willig wassen;
170 Een elzeboom tiert best in drabbige moerassen
135. Duidelijker staat in de Proza-vertaling: en aan onze boo men
hangt verscheiden aard van druiven. — 136. Torsen: trossen,
en zoo ook vs. 142. — 146. De Rhetische — nu Tyroolsche — wijn was de
lievelingsdrank van Augustus. — 14g, 149. S chi e t w el op met sterker
wijn: vall' sterker heeft de Proza-vertaling. — 149, 150. Van all en de
w ij n g a a r den: het rijm vorderde hier allen, en 't woord ware ook onberispelijk geweest, indien het op zichzelf had gestaan; maar ongelukkig is
't hier een pronom. en behoort bij de wijn g a a r d e n, waarom het al had
moeten zijn. Zie HUYDEC., Proeve, II, bl. 366. — 16o. Talrijk: de oude uitgave, die van dwaze drukfeilen grimmelt, heeft hier 't alr ij k. — 16o-161. E n
't getal van geen belang altoos: en 't getal doet er niet toe.
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En poelen; d'esschestam, die schraal is, op de rots;
De mirte leeft op strand; de rank des blijden Gods
Begeert een open lucht en heuvels; iepen zoeken
Een koude noordsche bui, in gure winterhoeken.
175 Bezie 't gewest, dat van uitheemschen wordt gebouwd,
En 't juk van Rome draagt; ook d'Arabiers in 't woud
Van 't Oosten, en met een geteekende Gelonen,
Hoovaardig op die pracht; wat land men ziet bewonen,
Een ieder landschap draagt zijn eigen boom. Het woud
i 8o In Indien alleen het pekzwart ebbenhout.
De wierookroede wil alleen uit Seba komen.
Wat haal ik op den geur der aangename boomen,
Die balsem zweeten in het zegenrijke land?
De bessen van den staag aangroeienden acanth?
185 De Moorsche bosschen, wit van boomwol, zacht in 't pakken
De Seres, die de zijde afkemmen van hun takken;
Wat voor bosschagien nog het uiterste Indus draagt,
Dat van den Oceaan en 't zeeschuim wordt geknaagd?
Bosschagien, welker top zoo hoog staat opgerezen,
190 Dat geene pijlen, afgeschoten van de pezen
Des yolks, hetwelk alleen den prijs met schieten won,
Dien treffen. 't Vruchtbre rijk van Meden en zijn zon
Brengt heilzame appels voort, die wrang en bitter smaken,
Een heel gereede artsnij voor doodlijk spog van draken,
En stiefmoers giftig kruid, en boozen tooverzangk
195
Verdreven door de kracht van dezen appeldrank.
Dees' boom wast hemelhoog: het loof gelijkt laurieren;
En ging hij zijnen geur zoo wijd en breed niet zwieren
En zwaaien in de lucht, men zag zijne eedle blaftn
200 De telgen en den stam voor eenen lauwer aan.
Geen stormwind schudt zijn loof en bloesem van de telgen.
De Meden heelen, met dit appelsap te zwelgen,
d'Aamborstigheid des mans, die grijs is, en de stank
Des adems wordt verjaagd door dezen appeldrank.
Maar geen bosschagien van rijk Meden, noch hun planten,
205
De schoone Ganges, noch ook Hermus' waterkanten,
172. Des blijden Gods: van Bacchus. — 177. En met een geteekende Gelonen: de Proza-vent. heeft: en de Gelonen, met handt e e k e n en gesierd; „getatoueerd." — 184. A can th: niet te verwarren met
den berenklauw, en volgens sommigen dezelfde plant, waaruit de zoogenaamde Arabische gom verkregen wordt, een snort van acacia. — 186. D ie
de zijde afkemmen van hun takken: zoo dacht men toen nog dat
de zijde verkregen werd. Eerst in de zesde eeuw, onder keizer Justinianus,
werd de zijdeworm door Perzische monniken uit China overgebracht. —
193. Heilzame a p p el s: volgens sommigen „de limoen", waarvan nog het
sap als huismiddel gebezigd wordt.
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Die goud opzwalpen, nochte Baktren, rijk van goed,
Noch Indian, noch gansch Arabia, gevoed
Van vetten wierookgeur, en kunnen met hun zegen
2 I 0 En al dien rijkdom niet Italien opwegen.
De stieren, die men vier en vlam uitsnuiven ziet
En blazen, ploegden hier den dorren akker niet,
Om 't land met wreed gebit van draken t'overzaaien.
Hier kwam geen scherp gewas van krijgslien oorlog kraaien,
215 Met helm en spere en zwaard; maar dees' landouwen zijn
Gezegend met olijf en graan en keur van wijn
Uit vet Campanje, en geeft u puik van vee en gaven.
Men ziet er 't oorlogspaard in 't veld hoogmoedig draven.
De sneeuwwitte offeros en stieren, kloek en vroom,
220 Gaan, o Klitumnus ! hier in uw gewijden stroom,
Om zegestaatsien van Rome, op uw geboden,
Te volgen naar altaar en kerken van de Goden.
Hier bloeit al 't jaar de lente, en in den wintertijd
De groene zomer. 't Vee teelt tweemaal onbenijd,
225 De boom geeft tweemaal ooft. Men hoort geen tijgers
[schreeuwen,
En niemand schrikt in 't bosch voor 't brullen van de leeuwen.
Men plukt er geen venijn, dat simpelen verraadt.
Geen glad geschubde slang komt krullen, en beslaat
Den grond, een Lange streek, in kringen krom gebogen.
230 Zet hier zoovele steen ten toon en haar vermogen;
Zoo menig kunstig werk en trotsch gebouw bijeen,
Met menschenhanden hoog, uit louter rots en steen
Geklonken, en dan stroom bij stroom, die door de bogen
Der oude muren bruischt en neder komt gevlogen.
Of zal ik melden, hoe de zee, hier ingeruimd,
235
Van boven en beneen, aan weerszij ruischt en schuimt ?
Hoe groote meren hier hun blauwen schoot ontvouwen ?
Of u, o Larius ! het grootste in dees' landouwen?
Of u, Benacus ! die, als d'ongestuime zee,
240 Komt schuimen? Of wil ik de groote haven mee,
De zeesluis melden, die de baren van Tyrrhene
207. De B a k t r e n: lees: „Baktra", de hoofdstad van Baktrie. Zoo worden land en yolk in de taal der dichters wederkeerig voor elkaar genomen.
Zie bijv. vs. 576. d'Arabiers voor Arabs?, enz. — 220. K li t urn n us: een
rivier in Umbria, die in den Tiber valt en wier oevers krioelen van vee.
Haar water had, naar men zeide, een bijzonder zuiverende kracht. — De
oude uitgave heeft verkeerdelijk Klit um u n u s. — 238. L arius: een meer
van Transpadaansch Gallie; thans het meer van Como geheeten. —
239. d'Onge stuime z e e: in een zijner eerste gedichten — zie Pascua,
vs. 653 — schreef Vondel ong estuim i g. De meest gebruikelijke sainentrekking is ons tuimig; de andere echter daarom niet to verwerpen en in
poezie wellicht sierlijker.
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Kan scheiden van Lucrijn; en daar de zee omhene
Loopt schuimen, en haar kracht met kracht gebroken wordt?
En daar het zeegeweld zoo luide bruischt en stort
245 In Cesars haven en Tyrrhenus' zouten vlieten,
Uit zijnen afgrond in Avernus' poel komt gieten?
Hier loopt de koper-aar en zilverbeek door 't nand.
Hier vloeit de gouden mijn. Dit overschoone land
Brocht brave krijgsmans voort, de Marsen, de Liguren,
250 Vanouds gewoon gebrek en armoe te verduren;
Won jong Sabellisch bloed, den Volsch, een wapenknecht
Geoefend, en op zijn stekaden afgerecht.
Dit land won Decien, Camillen, waard te kronen,
En Mariussen en gestrenge Scipionen,
255
En u, o Cesar ! groot en allergrootste in macht,
Die nu, in 't uiterste end van Azie, met kracht
Zoo heerlijk triomfeert, onstrijdbare Indianen
Van Numa's vesten keert, met afgerechte vanen.
Saturnus' velden en landouwen ! weest gegroet,
260 0 vruchtbre moeder, die zoo groot een overvloed
Van vruchten baart, en zulk een puik van oorlogshelden;
Nu yang ik, u ten dienst, eens aan, deze akkervelden
Te bouwen, dat weleer bij d'ouden was in zwang.
'k Besta de heilge bron t'ontsluiten met mijn zang,
265
En zing een Grieksch gedicht in ons Latijnsche steden.
Nu wordt het tijd den aard der landen u t'ontkleeden,
t'Ontdekken wat elk land vermag; wat slag en aard
Van grond men vindt, en wat een ieder teelt en baart.
Voor 't eerste wil d'olijf, de boomvrucht van Minerve,
270 Die zich best houdt en traag geneigd is ten bederve,
Meest tieren in een grond, die bar is van gestalt',
Op dorre heuvels ook, daar klei heel mager valt,
249. D e Mar s e n, d e L i g u r en: dezen woonden aan de Golf van Genua;
genen in Middel-Italie, aan 't meer Fucinus. — 251. Sabellisch is 't zelfde
als „Sabijnsch." — Den Vols c h: beter had Vondel geschreven d en.
Vo 1 s c k, wat den Lat. uitgang beter teruggeeft. De Volsken werden gerekend tot de oudste volksstammen van Italie te behooren. Hun grondgebied strekte zich uit van de oevers der Liris tot aan de Tyrrheensche Zee. —
252. S t e k ad en: basterdwoord voor „schermoefeningen." L a stoccata c a rr i e s it aw ay, zegt Mercutio in SHAKSPERE ' S Romeo and Juliet, om te
kennen te geven, dat hem Tybalt met een steekstoot doorboord heeft.
257. Onstrijdbare Ind ian e n voor „weerloos gemaakte Indianen." Wij
vinden hier dezelfde fout terug, welke wij aantroffen in de Proza-vertaling.
258. Met afger echte van en: dit staat noch in 't Lat., noch in de Prozavertaling, en beteekent waarschijnlijk „met benden, tot den krijg afgerecht."
Van e n staat voor „vendels." — 27o. Die zich best h o u d t: de klemtoon ware beter geplaatst, indien men deze woorden dus omzette: diebest
zich houdt. — 271. Gestalt': voorkomen.
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En keirijk legt begroeid met kreupelbosch en hagen.
Dit tuigt de wilde olijf, die welig is in 't dragen,
275
En wast in zulk een streek, gelijk zijn bezie meldt,
Daar zij in 't wilde groeit, langs schraal en mager veld.
Maar waar de gronden vet en doorgaans geil van 't vloeien
Des waters zijn, en kruid het vruchtbre land in 't groeien
Heel dicht bedekt ; [gelijk wij 't dikwijl overal
280 Vernamen, onder aan een berg of in een dal,
Dat diep gezonken lag; waar 't water uit de beken
En toppen vaneen rots afvloeien kwam en leken,
De slab en vettigheid meeslepen over land
En veld, dat steil zich naar den zwoelen zuiderkant
285 Uitstrekte, en varenkruid, met geenen ploeg te smoren,
Te voorschijn brocht], daar wordt de vruchtbre rank geboren
En druif, die namaals u een grooten overvloed
Van sterken wijn bestelt; hoedanig wij, vol moed,
Met offerschalen en met gouden kelken plengen,
290 Wanneer een vet Hetrusch den offerwijn komt brengen
Ten outer, en hij op zijn hollen elpentand
Een lofzang speelt, daar wij het rookende ingewand
Met groote schotelen den Goden toebereiden.
Doch zoo 't u liever lust het groote vee te weiden,
295 En kalf en schaap en geit, die dertel, waar ze zwerft
En weiden gaat, gewas en vrucht en oogst bederft;
Zoo moet gij bosschen, en de ver gelegen hoeken,
En voile weiden op Tarentums bodem zoeken,
En zulke kampen, als 't rampzalig Mantua
300 Verloor, daar 't, langs den stroom, gezegend vroeg en spa,
Sneeuwwitte zwanen plag zoo welig aan te kweeken.
Hier zal uw vee nooit gras noch klare bron ontbreken.
Hier wint de koele dauw, in 't kortste van den nacht,
Zoo groot een overvloed van gras aan in zijn kracht,
305 Als, eer de langste dag des zomers koom te scheiden,
De kudde, uit al haar macht, verteert en of kan weiden.
In 't bouwen merken wij, dat doorgaans dees' gestalt
Der aarde, die wat zwart en vet in 't ploegen valt,
En murwe gronden best en liefst het koren dragen.
310 Gij zult den moeden stier geen voller vracht en wagen
Zien voeren uit het land, de graanschuur in den mond;
27 3 . Keir ij k: of keiachti g, als de Proza-vertaling heeft. — ego. E e n
vet Hetrusch: ook hier ware — zie de noot op vs. 25i — H e tr u sk
verkieslijker geweest. — De Hetrurische fluitspelers mochten om niet aan
de offermaaltijden deelnemen, en daar zij zich bij zulke gelegenheden niet
weinig te goed deden, ontstond daaruit het spreekwoord tibicinis vita m
viver e, d. i. : „een fluitspelers-leventje leiden :" — 't welk op hen werd
toegepast, die ten koste hunner buren teerden.
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Ook uit een land, dat lang geheel verwilderd stond,
En daar de landman met de bijl den stam en bldren
Met ijver afhieuw, en het bosch, 't welk lange jaren
315 Geen vruchten telende, en vanouds een vogelnest
Verstrekkende, zoo kaal verdelgde, dat in 't lest
't Gevogelte verhuisde en vlood naar andre streken.
Maar grond, die wit valt, daar de ploeg de kluit komt breken,
Is vruchtloos: want een schraal en steenig heuvelveld
320 De honigbijen pas wat roosmarijns bestelt
En kort kaneelkruid. Puim- en krijtgrond, kwaad te tergen,
Daar waterslangen, zwart van huid, zich in verbergen
En knagen, loochenen, dat, buiten hunnen grond,
De slang ooit zoeter aas en krommer schuilhol vond.
325
Een aarde, die den damp verspreidt en vluggen wasem,
Het nat verzwelgt, en, als 't haar lust, dat met den asem
Weer uitblaast, en zichzelf doorgaans met groente kleedt,
En 't kouter met geen roest noch zoute tanden eet,
Zal welig uwen olm met geilen wingerd paren,
330 d'Olijfboom in dien grond u vele olijven baren.
Gij merkt in 't bouwen, dat zij gaarne wordt bereid,
Gebroken, en geploegd en van het vee beweid.
Het rijke Capua plag zulk een grond te bouwen,
En 't landvolk, dat zich om Vesuvus plag t'onthouwen,
Ook Clanius, de stroom, die, als hij overloopt,
335
Acerre dikwijl van zijn oogst berooft en stroopt.
Nu zal ik u den aard der gronden kennen leeren.
Indien ge vraagt, om hier geen wetenschap te ontberen,
Of d'aarde grof valle of heel fijn, uit heuren aard,
340 Dewijl u d'eene graan, en d'andre druiven baart;
De fijne Bacchus dient, de grove Ceres' wetten;
Zoo staat u op den grond eerst scherp en nauw te letten,
En, daar die vast en dicht gesloten is ineen,
Een kuil te graven en met aarde dicht te treén,
345 Te stampen, als de kuil gevuld is, en heel effen.
Indien ge dan gebrek van aarde kunt beseffen,
Zoo valt ze fijn, en is gedienstig tot een wei
En blijde wijnrank, en begunstigt ze alle bei;
318. D aar: lees, tot goed verstand van den zin : „waar," of „als." -319. V ruc h tl o o s: dit bijw. heeft gewoonlijk de actieve beteekenis van :
„zonder vrucht ;" in passieven zin voor : „geen vruchten opleverende," zegt
men : „onvruchtbaar." — 321-324. Wel wat gewrongen om te kennen te
geven, dat puim- en krijtgrond wel een geschikte verblijfplaats opleveren
aan slangen, maar niet geschikt zijn om beteeld te worden. — 325-327. Versta :
een lichte bodem, die 't water gemakkelijk inzuigt en even gemakkelijk
weder uit laat dampen. — 341. Lees : d e fij n e (aarde) dient (gehoorzaamt
aan de) wetten (van) Bacchus, de grove (die van) Ceres.
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Maar schiet er over, kan de kuil haar dan niet bergen,
350 Zoo valt ze klontig, grof en zwaar, en wil u vergen
De sterke stieren hier te driven voor den ploeg.
Doch zoo zij bitter smaakt, en smaakt ze brak genoeg,
Zij dient geen vruchten; want geen ploegen noch bereiden
Kan haar den brakken aard verleeren, noch verleiden;
355 En zulk eene aarde laat geen druiven in het end
Noch appels hunnen aard. Zij wordt aldus gekend :
Neem korven, dicht van teen gevlochten en geweven,
En teemzen, daar men wijn in perst, die leggen bleven
In rook, op eenen balk, en onder 't rieten dak.
360 Vervul den korf of teems met aarde, zilt en brak;
Giet water, zoet van smaak, van boven tot beneden;
Dan d'aarde met den voet getrappeld en getreden,
Totdat al 't water, dat door d'aarde henetrekt,
Is uitgeperst, en uit den veldkorf zinkt en lekt.
365 De smaak zal op de tong u walgen, en d'onwaarde
Ontvouwen van den slag en aard der bittere aarde.
Men kent aldus den grond der aarde en 't vette land :
Zoo gij ze afslingren wilt, zij kleeft u aan de hand,
En hangt u aan als pek. De vochte gronden telen
370 Hun kruiden, die heel kloek van andre in grootheid schelen,
En dertler zijn dan 't past. Och, dat die grond mij niet
Te dertel valle, en 't graan te vroeg in d'aren schiet' !
Zwaarwichtige aarde meldt zich door haar overwegen.
De lichte stof weegt licht. De zwarte en haren zegen
Men lichtelijk bij 't oog kan kennen, en elk slag
375
Van aarde uit hare verf; doch zwaar en lastig mag
Men koude gronden, kwaad van aard, wel onderkennen;
Nog melden midlerwijl bruin veil en roode dennen
En iepen d'akkerplaag, wat koude gronden zijn.
Dit gageslagen, pas den grond, door zonneschijn
380
En koude en arrebeid, voorhene lang te koken,
En 't berregachtig land, doorgraven en gebroken
Met graft en greppel, en de kluiten tegens 't Noord
In open lucht en zon te spreiden, als 't behoort,
385 Eer gij de blijde rank aan d'aarde gaat bevelen.
Waar murwe gronden zijn, valt land, dat best wil telen,
En dit bestellen wind en rijp, door koti gescherpt,
De sterke delver mee, die de akkers ommewerpt;
358. Teemzen: 't Fr. tamis, ,,doorzijgdoeken," die na den wijnoogst
tegen 't bederf in den rook bewaard werden: t e emz en dienen voor natte,
zeven voor droge waren. — 376, 377. Doch zwaar en lastig, enz.:
de Proza-vertaling heeft, duidelijker: maar kommerlijker kan men
koude aarde, die kwaadaardig is, onderscheiden.
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Maar kloeke huislien, die voor geenen arbeid strijken,
390 Zien gaarne om gronden uit, die net de plaats gelijken,
Daar eerst de plante stond, opdat ze, hier herplant,
Niet straks van moeders aard vervreemde in 't nieuwe land.
Ook nierken ze op de schors, in welk een wind zij stonden,
En of de telg het hoofd verhief in zuider-gronden,
395
Van 't zuider-licht verwarmd, dan of ze 't Noordsch gewest
Den rug toekeerde, van den noordenwind geprest.
Van zulk een nadruk is 't, van jongs op zich te wennen.
Eerst onderzoek dan, om wel klaar te leeren kennen,
Of 't beter zij dat gij op heuvels wijnstok plant,
400 Dan in de laagten en op vlak en effen land.
Begeert ge op vetten grond en 't vlakke veld te maaien,
Zoo pas, de plant en rank heel dicht bijeen te zaaien;
De wijnstok, dicht geplant, groeit snel en zonder dwangk.
Is 't heuvelachtig land, vol heuvels, plant de rank
405 Dan wijder en wat ruim. Zet net op hunne rijen
De stammen achtereen; gelijk in bloedig strijen
De keurebende haar geleen bijwijle ontsluit,
En op het vlakke veld, eer zij den vijand stuit,
Zich in slagorden zet, daar 't land zoo verre flikkert
410 Van krijgsvolk, en 't geweer in d'oogen blinkt en blikkert,
Vöôr 't aangaan van den slag; daar d'oorlogskans verlangt,
En midden onder staal en spits in twijfel hangt;
Zoo plant uw rijen op haar maat, om 't veld te kleeden,
En geenszins om uw oog en ijdle zinlijkheden
Te weiden, maar omdat het aardrijk, blijde en groen,
415
De ranken anders niet al even mild kan voen,
De rank hare armen ook niet breed genoeg kan spreiden.
Nu hoor ik u misschien nog vragen, eer wij scheiden,
Hoe diep gij deze yore en groeven graven meugt;
420 Ik durf den wijnstok, die den droeven geest verheugt,
d'Ondiepe yore wel betrouwen en bevelen;
Maar boomen, en vooral die welige eekels telen,
En eiken, dienen diep, naar hunnen eisch, geplant;
De boscheik, die zijn kruin zoo hoog steekt uit het zand
425 Ten hemel, als hij naar de helsche jammervlieten
Zijn wortels op het hart van Pluto komt te schieten;
Dus wordt dees' nimmer van de regenvlaag verzwakt,
Noch van de winterbui ter aarde neergesmakt.
389. Strijken: terugdeinzen.-397. N a dr uk: belang, gewicht. De Prozavertaling heeft: zoo veel leit er aan. — 41o. Blinkt en blikkert:
blikker en is het frequent. van blik k en, en beteekent: „een snel voorbijgaand licht van zich geven," gelijk dan ook blik een „oogwenk," en de
bliksem een „snel voorbijgaand licht" beteekent. — 41 r. Verlangt: om
't rijm, voor v erlengt.
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De boom staat even vast, verduurt een rij van jaren,
Vele eeuwen levens en veel hoofden, grijs van haren.
Hij steekt zijne arremen, de takken, onvervaard
Al wijder herwaart uit en weder derrewaart,
Staat midden in zijn schim wildweiend tot op 't leste.
Ook dient ge uw wijngaard niet te planten tegens 't weste,
435 Noth onder 's haazlaars loof; noch neem de telgen niet
Der hoogste rank, noch breek de scheut, die 't hoogste schiet,
Niet boven af, zooveel vermag de trek der gronden;
Noch bruik geen snoeimes, in de snede stomp bevonden,
Als gij de loten van den wijnstok snijdt op 't land;
440 Noch dat men ondereen olijf en wingerd plant' ;
Want menigmaal vergeet de herder, zonder zorgen,
Zijn vier, dat in de schors, die vet is, lag verborgen;
De stam ontvonkt, totdat de vlam, in top geraakt,
Den boom vermeestert en opflakkert, dat het kraakt,
445 Gaat weiden in zijn kroon en zet al 't bosch in vlammen,
Verspreidt een zwarte wolk van rook door alle stammen,
Bijzonder zoo een storm van 't gure noorden raast,
Al 't bosch bestormt, en in den gloed der vlamme blaast.
Gebeurt dit eens, de rank kan zich niet meer ontvouwen.
450 En schoon de wijnstok werd ten grond toe afgehouwen,
Nog schiet hij zijne rank zoo geil niet als hij flag.
Dan schiet de Wilde olijf, een ongelukkig slag,
Die niet dan bitterheid verleent, met blad en loover
Na dezen fellen brand ten leste alleen slechts over.
Dat niemand ook, hoe wijs hij schijnen mag, u ra
455
Den akker 's winters om te delven met de spa ;
Dewiji het snippen van den vorst den grond komt sluiten,
En niet gedoogt dat zaad en ingezaaide spruiten
Hun wortels schieten in dien vast gesloten grond.
460 De wijngaard plant men best in murwe ontdooide klont,
Als 't blozend voorjaar, den verpikker van de slangen,
Den witten ooievaar ziet komen met verlangen;
Of als de zomer scheidt, de herfst als 't groen verdort,
Nu buldert, eer de zon, haar paarden snel en kort
465 Omdrijvende, de koude ons toevoer' met haar toomen.
Zoo dienstig is de lent' voor boschloof en voor boomen.
Met d'aankomst van de lent' begint al 't land van groen

430

43o. En veel hoofden, grijs van haren: verstaanbaarder is: en
men i g mans leven, als in de Proza-vertaling staat. — 433. Staat midden
in zijn schim wildweiend tot op 't leste: deze niet zeer duidelijke
regel zal waarschijnlijk moeten beteekenen: „hij (de boom) blijft, in 't midden staande der schaduw, die zijn loof om hem heen spreidt, voortdurend
even forsch zijn takken uitschieten." Wildweiend zal dan staan voor wild
weidende, d. i. „zich sterk uitbreidende." — 454, Ten leste alleen
slechts over: alleen over ware hier genoeg.
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En knop te zwellen; dan verlangt dit lief seizoen
Alom naar groeizaamheid en sap en vruchtbre zaden;
470 Dan daalt d'Almogende, de Vader vol genaden
En blijdschap, met een plas, en zegenrijken douw,
Van boven, in den schoot der aarde, zijne vrouw
En blijde gemalin, en d'allergrootst van alien,
In 't groote lichaam met een minnegloed gevallen,
475
En zich vermengende, teelt allerhande vrucht;
Dan kwinkeleert het bosch van vooglen uit de lucht.
Het vee groet Venus weer, op zijn gezette tijen;
De voedzame akker teelt; men ziet het veld gedijen,
Den boezem openen voor al wat leven aast,
480 En levenwekkers aftm, die lauw van 't westen blaast.
Het versche vocht doordringt alle aders en landouwen;
Dan durf zich 't nieuwe groen den zonneschijn betrouwen;
De jonge wijnrank is, in lieve lentelucht,
Voor geene zuider-bui, noch regenvlaag beducht,
485
Noch noorder-stormen, maar zij schijnt verliefd te minnen,
En bot en bloeit, en past nu loof en blad te winnen.
'k Geloof ook nimmer, dat de wereld, blijde en groen,
In ander jaargetij geboren werd, als toen,
Of in haar aanvang hebbe een andren toon gehouden.
490 Het was toen lentetijd, en d'oppermachten bouwden
De- groote wereld, die haar eersten oorsprong nam
In 't harte van de lent', en blij te voorschijn kwam.
De wind van 't oosten dwong zijns adems koude vlagen,
Toen eerst de dieren 't licht van boven schijnen zagen;
495 Een hard en ijzren slag van menschen kwam in 't licht;
Den dieren 't woud, 't gesternte in 't hemelsche gesticht
Een plaats wierd ingeruimd; ook liet de teedere oude
Der wereld geenszins toe, dat d'akkerman haar bouwde,
Zoo ze ondertusschen niet een groote rust vernam,
500 Die, tusschen hitte en koti, haar hart verkwikken kwam.
Gij plant dan wat uw lust en keur heeft uitgekoren,
Zet uw plantsoenen diep in hunne groeve en voren.
Bezorg, dat gij de groef met aarde dekt, en mest
Het land met vette slib, en delf er al uw best
Ook dorstig zand in of bemorste en vuile schulpen,
505
Zoo trekt er 't water in, en d'aarde wordt gehulpen
471. Douw: wederom om 't rijm, voor d a u w. Intusschen hoorde Vondel, ofschoon een echte Amsterdammer, 't verschil in de uitspraak van au
en o u, en veranderde de spelling, terwijl velen onzer hedendaagsche rijmers
niet schromen woorden met a uw, ja zelfs met a auw gespeld, te laten
doorgaan voor gepaste rijmen op o u of o u w. P a u w en v r o u w rijmt zoo
goed als ik heb op een kip. —473. d'Allergrootst: de allergrootste.—
50I, 502. De Proza-vertaling heeft: v o or t wat gij op den akker planten wilt, plant uw plantsoenen diep in d'aarde.
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Door dunnen damp; de lucht, die dun hier onder zweeft
En speelt, de teere plant een moed in 't groeien geeft.
Men vindt er, die den grond met puin en scherven dekken,
510 Om wijngaard voor het nat van plassen en het lekken
Des regens te behoen, en voor de hitte van
Den Hond, die 't dorstig land door droogte splijten kan.
De boom en wijngaard dus geplant, om vrucht te baren,
Zoo staat ons menigmaal den wortel te bewaren
515 Met aarde, en kloek den grond te breken met de spa,
Of zwoegende ossen door den wijngaard, voor en na,
Te drijven, met den ploeg te breken land en gronden;
Dan wakker voor de vuist de ranken opgebonden,
Met riet, geschelden teen, en esschenstok gestut,
520 En met gekloven work, een steunsel overnut,
Opdat de wijnrank op geen winden hod te passen,
En, langs den hoogen olm, gelukkig op mag wassen,
En klautren bij de rij der latten in de lucht.
Terwijl de jonge plant des wijnstoks, zoet op vrucht,
Vast opwast, bladers wint, moet gij de teere ranken
525
Verschoonen, en terwijl zij welig, zonder wanken,
Vast steigren in de lucht, met vrijen toom en stijl
Aan 't groeien zijn, geenszins besnoeien, maar bijwijl
Haar bladers plukken, en afrukken, daar 't wil passen.
530 Wanneer de wijnstok nu veel dikker is gewassen,
Den hoogen olm omhelst, en stijgt in top heel blij,
Dan stroop zijn bladers af, en scheer zijne armen vrij.
Te voren vreesde hij voor 't snoeimes onder 't groeien;
Ten leste handel hem al straffer, door 't besnoeien
535
Van zijne weligheid en 't al te groeizaam lof.
Ook is het noodig, dat gij om den wijngaardhof
Een scherpe hage vlecht, om dien voor 't vee te hoeden;
Inzonderheid terwijl de rank geen wederspoeden
Gewoon is, noch verduurt door hare teederheen,
540 En niet alleen van vorst en koude wordt bestreen,
En 't steken van de zon, maar aanstoot lijdt gestadig
Van woudos en van geit geplaagd wordt ongenadig,
Van 't hongerige schaap en rundren wordt geknaagd.
Geen koude, vorst noch rijp, noch gloed van 'steenrots plaagt
545 En kwelt de rank zoo niet, op onbetuinde landen,
Als kudden, door 't venijn van haar vergifte tanden,
Litteekens en gebit, in schors en stam gezet.
Men slacht de geiten, om geene andre vlek en smet
5o8. Een moed in 't groeien geeft, dichterlijk voor „doet" of „helpt
opluiken;" animos tollent heeft het Lat. — 548. Om geene andre
vlek en smet: de Proza-vertaling heeft: om gene andere misdaad.
De dichter geeft hier met korte trekken den oorsprong op der Dionysia.
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Op Bacchus' outers, hem ten prijs, met luider kele.
550 En d'oude spelen gaan hieromme ten tooneele.
d'Atheners zetten op den viersprong, na 't geslorp
Des wijns, hun prijzen op, rondom het groote dorp,
En huppelden in 't groene, om geiteflesschen henen,
Eerst zuiver en geloogd. De Roomsche boer, verschenen
555 Vanouds uit Troje, zong en schaterde onbeladn
Een onbeslepen zang, schoot holle schorsen aan,
Verdaagde Bacchus met dees' grijns en blijde zangen,
En ging de wassen pop in 's pijnbooms toppen hangen,
Den wijngaardgod ter eere; en hierom groeit en bloeit
560 De wijnberg, en geeft vrucht, in 't dragen nooit vermoeid.
Waar Bacchus 't hoofd verheft, en 't hart komt op te halen,
Daar worden hoog gebergte en diep gezonken dalen
Gezegend met zijn vrucht; waarom met reden wij
Ten prijze van den God des wijns, verheugd en blij,
565 Gelijk ons vaders hem lofzangen zullen zingen,
En koek en schotel, vol van akkerzegeningen,
Opdragen, en den bok, zijn Godheid toegewijd,
Met makken horen, in zijn kerk, op 't offertijd,
Toebrengen ten altare, en nimmermeer vergeten
570 Den ossenharst te brawn aan hazelare speten.
Nog eischt de wijnstok ook een andren arrebeid,
Die schier oneindig is, aan hem te kost geleid;
Want drie- of vierwerf dient den grond wel alle jaren
Gebroken, omgespit, de wijnrank van heur bldren
575 Geplonderd. Akkerwerk rust nimmer, gaat recht door,
En houdt door 't ronde jaar doorgaans hetzelve spoor.
552. Hun prijzen: die in geiten bestonden. Hierop doelt Horatius in.
zijn Ars Patica, vs. 220. - 553. Om geiteflesschen henen: de Prozavertaling heeft: over geiteflesschen h en en. Beide overzettingen zijn
onjuist. De dans geschiedde op de geitelederen zakken, die met olie bestreken en met wijn gevuld waren. Hij, die den dans volbracht zonder
struikelen, won den wijnzak als prijs. — 556. Holle sch ors e n: maskers
van boomschors. De dichter schetst in deze regelen de Bacchusfeesten zooals die bij de Romeinen gevierd werden. — 558. Wa s s en pop: liever
„wassen kop," immers het Lat. heeft: o s c ill a, en dat waren Bacchuskoppen, die, in de wijnbergen aan een hoogen boom opgehangen en door
den wind bewogen, naar alle zijden heen knikten, en, zoo 't heette, geen
plek buiten het goddelijk toezicht lieten. BRYCE geeft in zijn uitgave de
afbeelding van zulk een Bacchuskop, genomen naar 't oorspronkelijke, dat
in 't Britsch museum berust. — 568. Met makken h o r e n: omdat het als
een ongunstig voorteeken gold, wanneer de bok weerstrevig was en zich
niet goedschiks naar 't altaar liet voeren. — 0 p 't o ffe r t ij d : dat t ij d
evengoed yr. als mann. gebezigd wordt, leeren ons HUYDEC., Proeve, I,
bl. 284, en BILD., Gesi. in v. Maar hier vinden wij — tenzij wij aan een
drukfout moeten denken — 't woord onz. gebezigd. Misschien staat het hier
voor offertij. — 57o. Hazelare s p e t en: men gebruikte met opzet den
hazelaar, omdat hij nadeelig is voor de wijnrank. Vergel. vs. 435 hiervoren,
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Wanneer de herfst de bladn nu afschudt van de stokken
Des wijngaards, en de storm, van 't noorden aangetrokken,
Het bosch van loof ontkleedt, dan ziet de huisman om
580 Naar 't naaste jaar, en met zijn snoeimes, scherp en krom,
Besnoeit den wijnstok van d'onnutte rank, bij tijde.
Hij delft den grond om, voert het rijs aan d'eene zijde,
Verbrandt het, brengt hierna de latten onder dak,
En snijdt in 't end de druif. De wijngaard, teer en zwak,
585 Duikt tweemaal in zijn schim, duikt tweemaal in de hagen.
Het is een arrebeid, die lastig valt te dragen,
Tweewerf te plukken en te scheren achtereen.
Dus prijs een groot begrijp, maar bouw en ploeg een kleen
En vruchtbaar akkerland. Hij snijdt ook ruige teenen
590 Van muizedoren in de bosschen, en meteenen
Rietboorden langs den vliet en wilgetakken mee,
Hetwelk hem werk bestelt. Wanneer de wijngerd ree
En opgebonden is, de ruige hagedoren
Besnoeid, dan laat zich blij de wingerdplanter hooren,
595
Die, afgearbeid, met zijn zang dees' smert verzacht,
Naardien nu endlijk 't werk eens is ten end' gebracht.
Nog dient men evenwel de gronden om te werpen,
En wakker gd te slaan, dat niet, door storm en 't scherpen
Der koti, de rijpe druif bezwijke voor dien last.
Hiertegens is geen werk aan vette olijven vast.
600
d'Olijfboom eischt geen eg noch snoeimes voor zijn loten,
Als hij zijn wortels eens in d'aarde heeft geschoten,
Zijn kroon ten hemel heft. De grond, eens omgeploegd,
Bestelt hem vochtigheid, waaraan hij zich genoegt,
6o5 En vrucht en vruchtbaarheid. Dus kweekt men, hier ter stede,
De vette olijven en den tak van peis en vrede.
Zoo ras ook d'appelaar, terwijl hij wast en stijgt,
Nu kracht gevoelt en macht in zijne takken krijgt,
Dan groeit hij, zonder last, vanzellef op naar boven.
6io
Men ziet niet min alom elk bosch ons vrucht beloven
En overladn van vrucht. d'Eenzame wildernis,
Vol wildzangs, ziet bloedrood van knop en bes, en is
Een rechte klaverwei. De hooge bosschen geven
Harstortsen, en voorzien, ten steun van 't vliende leven,
615 Ons van de nachtkaars en van lamp, waar licht ontbreekt.
Wat is 't dan noodig, dat de mensch in zorge steekt,
En plant en zaait en maait? Wat zal ik wijders leeren?
598. Scher p en voor „scherp worden," evenals b r e k en voor „gebroken worden." De wind scherpt voor „'t begint scherper te waaien," is
nog een zeer gewone uitdrukking. — 600. Hi e r t e gen s: daarentegen. —
616, 617. Wat is 't dan noodig, dat de mensch in zorge steekt,
en plant en z aa it en maait: schijnbaar wederspreekt hier de dichter
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De wilge en lage braam het vee met voer stoffeeren,
Den herder schaduwe bestellen, het gewas
620 Van heiningen voorzien, de bijen op haar pas
Van aas bezorgen. Het behaagt mij eens t'aanschouwen
Hoe koele winden op Cytorus zich onthouwen,
In 't bosboombosch, en, bij Narycium, in 't hout
Des pekbooms spelen; en het lust mij 't ongebouwd
Gewest der wilde hei te zien, en barre streken,
625
Daar niemand egt noch ploegt. d'Onvruchtbre bosschen steken
Hun kruinen op Kaukaas omhoog, zoo dicht gepakt
Van loof, daar d'oostenwind de stammen schudt en knakt;
Nog voeden ze den mensch met velerlei gewassen.
630 Zij geven pijnhout, om door grondelooze plassen
Te streven met de kiel; nog levert ons dat woud
Cypres en ceder, daar de mensch zijn huis van bouwt.
De landman weet er wiel en spaken of te draaien,
Zaagt wagenhuiven, dicht voor regenen en waaien,
635 En houwt de lange kiel uit deze houten stof.
De wilge levert teen, en d'olmboom dak en lof,
De mirt de taaie slang, kornoelje schaft ons wapen,
En d'Itureesche boog wordt uit dit hout geschapen.
Men draait uit bosboom en den lichten linde, met
640 Een scherrep drilpunt, wat men wil, heel rond en net,
En allerhande slag. Lichtvaardige elzen zweven
Langs 't water, komen snel den Po-stroom afgedreven,
De bijezwarrem bromt, in d'oude schorse en buik
Van een vermolsemde eik en zijnen hollen struik.
645 Vat melde ik 't nut, ons van den Wijngod eer geschonken?
Hij baarde ook onheil en versloeg de dolle en dronken
Centauren, Rhetus, Fool, Hylets, die, geneigd
Tot kwaad, den Lapiten met eenen wijnkroes dreigt.

het doel van zijn eigen werk, namelijk om te leeren, hoe men planten en
zaaien en maaien moet. De regel
Et dubitant hontines serene, atque impendere curates,

zooals die in 't oorspr. luidt, is dan ook den commentatoren zwaar te verduwen geweest, en de verklaring, dat die alleen op den wijnbouw zou
slaan en een zijdelingschen steek bevattten, wil mij maar half voldoen. —
621. Van aas bezorg en voor „van aas voorzien," doch dit laatste woord
heeft de dichter, omdat het in den voorafgaanden regel reeds voorkwam,
door een ander willen vervangen en daardoor voor ons een eenigszins vreemd
klinkende uitdrukking gebezigd. — 623. 't B o sb oombosc h: hoe kon
Vondel zulk een woord nederschrijven? — 637. De taai e slang : namel.
„het hout van de speer." — 648. Den Lapit en: zoo staat er ook in de
Proza-vertaling; waaruit men moet opmaken, dat hier werkelijk Vondel 't
woord d r e i g en, evenals 't Lat. mi n a r i, den dativ. regeeren laat, anders
had er de Lapiten moeten staan. Doch d e of d e n, 't substant. is hier
ongelukkig geplaatst; daar de nadruk nu, 't zij men wil of niet, op het
toonlooze ten valt.

LANDGEDICHTEN. HET TWEEDE BOEK.

353

0 huislien! men mocht u met recht gelukkig schatten,
650 Indien gij uw geluk en zegen recht kost vatten,
Die, buiten krijgskrakeel, in uwen schoot geniet
De voedzaamheid, daar d'aarde u mild mede overgiet,
Rechtvaardig u verleend. Schoon geene aanhangelingen
Vroeg morgens met een stroom van groetenissen dringen
Ter trotsche poorte in van een heerelijk gesticht,
655
En braken ze in de zaal, zoo ruim gebouwd in 't licht;
Daar zich de drang vergaapt aan stijien en aan wanders,
Met schilpadde ingeleid ; aan kostelijke randen
Van kleed bij kleed, dat stijf van goud en perlen staat;
66o En aan Korinthschen erts; aan Witte wol, verzaad
Van dierbaar purper, dat d'Assyrische overbrengen;
Aan Kassia, daar zich olijven onder mengen;
Nochtans genieten zij een stile en veilge rust,
En rijkdom, van bedrog noch schallekheid bewust,
665 Zoo lang hun leven duurt. Zij zitten, wel tevrede,
Op hunne ruime hoef en vaderlijke stede,
Vermeiden zich bijwijl in holen, langs een Beek,
In koele dalen, daar men d'ossen uit die streek
Hoort loeien; daar de slaap gemakklijk in komt sluipen,
670 En hen in schaduw van een groenen boom bekruipen;
Daar bosschen en warande aan 't groenen, frisch en dicht,
Een jeugd verneemt, die voor geen werk noch arbeid zwicht,
En zich in 't kleen behelpt, in onbedorven landen;
Daar elk de Goden dient met zuivere offeranden,
675 De vaders wonen, die gansch heilig zijn en vroom,
De maagd Rechtvaardigheid, die lang van schrik en schroom
Uit deze wereld vlood, haar lesten voetstap zette;
Maar ons behaagt alleen de zangrei, vrij van smette,
De zoete Zanggodin, Wiens heiligdommen wij
68o Van overgroote min getroffen, mild en blij,
Verbreiden. 'k Wensche, dat mij Febus' reien stichten,
649 volgg. Vergelijk hiermede den tweeden Toezang van Horatius. -653. A anhangelingen: clienten, die te dier tijd gewoon waren hun op.
wachting te komen maken bij het 1 ever hunner aanzienlijke patronen. —
658. Schilpa d d e: men schrijft gewoonlijk s c hildp a d, en te recht,
wanneer men het als een vertaling van 't Lat. testudo neemt, dat ook
,schild.dak" beteekent. — 66o. Korinths c hen e r t s: zeker metaal, dat
wegens zijn zeldzaamheid nog kostbaarder was dan goud. — 662. Versta:
aan kostelijke welriekende olie. — 671, 672. Daar b o s schen en w ar an d e.... een jeugd v e r n e em t: versta: daar zich in de bosschen en
waranden een jeugd onthoudt, enz. — Maar Vondel had kunnen en moeten
schrijven:
Een jeugd vernemen, die voor werk noch arbeid zwicht.
677. Haar lest en vo etstap zette: zich eindelijk terugtrok.
68r. Stichten: onderwijzen.
VONDSL VIII.
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En zich gewaardigen mijn harsens te verlichten,
Mij starreschieten en den loop des hemels klaar
Ontvouwen, en meteen den zonneduisteraar,
685 En maneduistraar, en elks oorzaak naakt ontdekken,
Die 't aardrijk schudt, of komt den aardboOm overtrekken
Met eenen watervloed; waarom al d'afgrond woelt,
De hooge dijken en de dammen ommespoelt,
En weder afloopt; hoe de koude winterdagen
690 Zoo korten, en de zon, des zomers, haren wagen
Dus spa te water voert; doch is mijn bloed te grof,
En mijn vernuft te stomp, om met verdienden lof
Die deelen van natuur t'ontvouwen t'achterhalen,
Zoo schep ik mijn vermaak in waterrijke dalen
695 En akkren, en bemin, van alle zorgen los,
En onvermaard, den stroom en beek en bron en bosch.
Wie voert, wie voert me, daar de beemden vroolijk bloeien,
En Spercius zoo klaar langs d'oevers heen komt vloeien,
Taygeete dreunt van 't wulpsch rinkinkinde gezin,
700 't Lakoniaansch geraas en Bacchus' priesterin!
Wie zet mij vroolijk neer in Hemus' koele dalen,
En overdekt mijn hoofd, voor 't steken van de stralen,
Met eene schaduwe van takken, dicht en breed!
Gelukkig is hij, die der dingen oorzaak weet,
En, buiten alle vrees van 't noodlot, op wiens wetten
705
Geen bede vatten vindt, die niemand kan verzetten,
Het vratige gehuil van 't helsche jammerspook
Te boven is geraakt! Gelukkig is hij ook,
Die Pan, den ouden God der bosschen, veldgodinnen,
710 Gezusters, kent en dient met al zijn harte en zinnen 1
Geen Staat verrukt hem, noch geen koninklijke pracht
Van purper, noch geen twist en tweedracht, die met kracht
Gebroeders trouweloos kan aan elkandre schenden.
Hij vreest geen wreeden Draak, die met zijne oorlogsbenden
684, 685. Den zonneduisteraar, en maneduistraar: zonderlinge
overzetting! De Proza-vertaling heeft zeer juist: Ai et v e r duis ter en der
zonne, het verduisteren der mane. Zooals in de aangehaalde verzen
staat, zou men geneigd zijn te denken aan personen, die ontdekt moesten
worden, meer dan aan 't geen Vondel bedoelt, t. w. „wat het is, dat
de zon, dat de maan verduistert." — 687. d'A fgr ond: de zee. —
691. D o c h is mijn blo e d te g r of: volgens de oude wijsgeeren was het
genie afhankelijk van de meerdere of mindere vurigheid en snelheid van
het bloed: en inderdaad is dikbloedigheid zelden gunstig voor een levendige
werking van den geest. — 704 volgg. De Latijnsche dichter omhelst in deze
regels het gevoelen van Lucretius, wiens wijsbegeerte door Vondel in zijn
Bespiegelingen wederlegd wordt, gelijk wij te zijner tijd zullen zien. —
711-713. Deze regels zinspelen volgens sommigen op den twist over het
rijksgebied tusschen Fraates en Tiridates, afstammelingen van Arsaces,
koning der Parthers.
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715 Weerspannig langs den stroom des Isters nederzakt.
Hij weet van Roomsch gezag, noch rijken, die geknakt
Instorten, noch ontstelt zich niet door mededoogen
Om armoe, noch benijdt des rijken groot vermogen.
Hij plukt al wat vanzelf op zijnen boomgaard wast,
720 Op zijnen akker groeit, en zag nooit strengen last
Van wetten, vierschaar, pleit, noch bitse pleiters schriften.
Een ander roeit op zee, of loopt door oorlogsdriften
Op bloote degens aan, en dringt in 's konings hof.
Dees, om op 't purpren bedde en Tyrus' rijke stof
725 Te slapen, uit een kop to drinken, loopt vast zwerven,
En arme burgerij en stad en land bederven.
Een vrek begraaft den schat, uit vreeze voor geweld,
In d'aarde, zit en broeit op zijn begraven geld,
En wordt nog op de pui van 't raadhuis aangebeden,
730 Gevreesd van al het yolk; een ander, fier van zeden,
Zit statig, is gediend met juichend handgeklap,
Hetwelk den raad en 't yolk, en Romes ridderschap
In 't hoog gestoelte van den schouwburg komt vereeren,
En hun ter eere galmt. Dan groeien deze heeren,
735 Al verfden ze de hand in hunner broedren bloed.
Men scheidt van huis en hof, en zoekt door wind en vloed
Uitheemsche kusten, daar heel andre starren branden.
De landman drijft gerust den ploeg door d'akkerlanden,
En onderhoudt al 't jaar met arbeid, even drok,
740 Zijn kinders en gezin en ossen, onder 't jok,
En runders, ploegens moede, en houdt niet op van zweeten,
Eer 't jaar hem overvloed van applen toe komt meten.
Verziet van welig vee, en korenschoof en graan,
En korenveld en schuur, van vruchten overlaän.
745 De winter komt, dan perst hij Sycionsche olijven.
Hij ziet de zwijnen, zat van eeklen, 't huis indrijven.
Het bosch bestelt hem ooft, dat in het wilde wast,
De herrefst macht van vrucht. De koele wijn wordt vast
Gekookt bij zonneschijn omhoog, op hooge klippen.
750 De kinders midlerwijl, van moeders mond en lippen
Gekust, hunne armen slaan om moeders hals en nek.
De kuische vrouw bewaart den drempel en het hek.
De koeien geven melk. De bokken, weigenooten,
Elkandre in 't groene gras met hunne hoornen stooten
755
Uit spel en tijdverdrijf. De hoogtijd acht hij waard,
En, leggende op het hooi, om zijnen warmen haard,
715. De Proza-vertaling heeft: die langs den weerspannigen Ister
nederzakt: de Daciers bewoonden het noorden van den Ister of Donau
en veroorzaakten door hun gedurige invallen in Thracie en Moezie den
Romeinen veel last. -- 725. Een kop: lees: een gouden kop.
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Onthaalt zijn makkers, met den wijnkroes, vol geschonken,
Roept Bacchus aan, daar God de wijn wordt toegedronken.
Hij hangt de prijzen aan den groenen ollemboom
763 Voor alle schutteren, en elk, die naakt en vroom
In 't worstelperk wil treën. Zoodanig was de wandel
Van 't oud Sabijnsche yolk, rechtvaardig in zijn handel,
Van Reem en Romulus, gebroedren van den bloed.
Zoo steeg Hetrurie op door dapperheid en moed,
765 En Rome zelf is dus, door eendracht, deugd en orden,
De heerlijkste en het hoofd van alle steer) geworden,
En sloot de torenkroon van haren muur alleen
Heel dicht en vast, rondom de zeven bergen been.
Saturnus heeft weleer, in d'oude gulden tijen,
770 Dit land bewoond, eer god Jupijn zijn heerschappijen
In 't eiland Krete stelde, eer 't goddelooze zaad
Der menschen ossen at, en vleesch uit overdaad.
Men hoorde geen trompet aanschennen 's heirs geleden,
Noch harnas en geweer op 't ijzren aanbeeld smeden.
775 Maar reede hebben wij een endelooze baan
Gereden, en ons reis nu afgeleid; welaan,
't Wordt tijd de rOokende en lang afgezweten rossen
t'Ontlasten, en van 't juk, dat zwaar viel, te verlossen.
HET DERDE BOEK.
INHOUD.
Dc dichter teelt nu paard en koe en kalvers aan,
En drijft, om wol en melk, zijn schaap en geit te weide ;
Hij fokt ook honden op, en, om zijn vee belaan,
Zoekt raad voor slange en smettc, eer 't evel zich verspreide.

0

5

Groote Pales ! en gij, herder, die, Admeet
Ten dienst, omtrent Amfrys, befaamd zoo wijd en breed,
Het vee te weide dreeft ; gij, bosschen, en gij, beken,
Van 't groene Arkadie en zijn kudderijke streken,
wij zullen ook van u gaan zingen over 't land ;
Want andre dichten, die het ledige verstand
Slechts azen met versierde en ijdle ketelingen,
Zijn nu al straatgemeen, en walgelijk te zingen;

772. 0 6 s e n. ... en vleesch voor ossevl a es ch, zooals er ook, beter,
in de Proza-vertaling staat. En bovendien spreekt Vondel van njong vee,"
en niet van o s s e n, welke in die overoude tijden niet bekend waren. —
Het derde both. 2. A m fry s : de Amfrysus, een rivier van Thessalia, aan
wier oevers Apollo het vee van Admetus hoedde. — 8. Straatgemeen:
een gelukkig gekozen woord, en volkomen passend, waar sprake is van liederen, die op de openbare strnat gezongen of gedeclameerd werden. ' '
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Want wie weet heden van Eurystheus' straffen aard,
Of van Busiris niet, wiens outer niemand spaart?
Wie hoorde Hylas, knaap van Hercules, niet kermen,
En deerlijk krijten in der stroomgodinnen ermen?
Wie hoorde 't eiland niet verheffen, daar Latoon
Van tweelingen beviel? Wie hoorde niet den toon
Van Hippodamie en van Pelops, paardehouder
15
En held in 't renperk, door zijn elpenbeenen schouder
Zoo wijd alom befaamd? Ik wil langs eene baan
Opstreven uit de laagte, om op een top te staan,
Waardoor ik op de tong der braven leve en zweve.
En wordt mij tijd gegund, en zoo ik dit beleve,
20
'k Zal d'eerste dichter zijn, die van Parnassus' kant
De Zanggodinnen met mij brenge in 't vaderland.
'k Zal d'eerste dichter zijn, die dezen weg durf banen,
Den Idumeeschen palm vereer mijn Mantuanen,
En in het groene veld een kerk van marmer sticht',
25
Daar Mincius, zoo breed in 't weiden, nergens zwicht,
En, dwalende in het lang den bocht om, in deze oorden,
De kanten met dun riet beplant en met rietboorden.
Wil Cesar zetten recht in 't midden van het koor,
En, tot mijn wit geraakt, in Tyrisch purper voor
30
Dien held op 't prachtigste verschenen, hem begroeten,
En honderd wagens, met vier paarden, snel van voeten,
Afdrijven naar den stroom. Het gansche Griekenland,
Hier, van 't Nemeesche woud en Alfeus' waterkant,
Gestegen, zal om prijs, mijn naam ter eere, rennen,
35
En met de harde want van ossenleer gewennen
Te kampen. Ik, bekranst met eene olijf om 't hoofd,
En met geschoren loof, wil, als mijn mond belooft,
U gaven offren. 't Lust me u heden te geleiden
40Met staatsie naar de kerk, de feest te zien bereiden
Door 't slachten van het vee; of hoe het feesttooneel
Verandert van gedaante, en hoe de Britten, eel
En kunstig, voor elks oog gewrocht staan en geweven,
Daar 't purperen tapijt van hen wordt opgeheven,
'k Zal op de kerkdeur van weerszijde, in louter goud
45

10

4 1.44. De gordijnen voor de Romeinsche schouwtooneelen waren niet van
boven vastgemaakt als bij ons, maar lagen in een sleuf van het prosceniu rn
verborgen, en werden omhooggetrokken als de voorstelling was afgeloopen.
Op die gordijnen waren Britten afgebeeld, en wel, omdat Augustus velen
van die natie naar Rome had medegevoerd en hen, als kloek en sterkgebouwde kerels, tot tooneeldiensten gebruikte. Wanneer nu 't gordijn werd
opgehaald, dan had dit den schijn, alsof het door die daarop voorgestelde
en als uit den grond opstijgende Britten werd omhooggeheven. Ovidius heeft
in 't IIIde Bock der Herscheppingen op deze zelfde bijzonderheid gezinspeeld,
gelijk wij te zijner tijd zullen zien.
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En zuiver elpenbeen, uitbeelden, fier en stout,
Den oorlog tegens 't yolk aan Ganges' stroom, en veerder
De wapens van August Quirijn, den triomfeerder,
En hoe de groote Nijl van Cesars slag op zee
Onstuimig ruischt en bruist; men zal er heerlijk mee
Kolommen rijzen zien, met kunst en geest gegoten
Van koper en metaal der overmande vloten.
'k Wil hier de steden, in groot Azie overmand,
Ook stellen, den Nifaat, gejaagd van kant tot kant,
En Perziaan en Parth, die deizende onderwijlen
Verwint met achteruit geschoten flitse en pijlen;
En nog twee' teekens van triomf, daar 't oorlog bruist,
Twee vijanden ontrukt, ontweldigd met der vuist,
En 't overwonnen yolk van alle beide stranden,
Waarom men tweewerf vierde in al de Roomsche landen.
Daar zal Assaracus' geslacht, uit God Jupijn
Gesproten, en zijn zaad, en Tros, van wien de lijn
Der koningen begint, en God Apollo mede,
De bouwheer van oud Troje en Priams groote stede,
In Parisch marmer naar de kunst t'aanschouwen staan.
De Nijdigheid, vol ramps, zal zwichten, al belaán
Voor Pluto's jammerpoel en felle Razernijen,
Ixions slangekrul en rad, zoo snel in 't glijen,
En 't onopwentelbaar gewicht van Sisyfs steen.
Maar laat ons midlerwijl op uwen last, Meceen!
Hoewel die lastig vall', der Boomgodinnen heggen
En bosschen, schoon die wild en ongehavend leggen,
Gaan volgen; want mijn geest vangt, zonder uw gebied,
Niet wichtigs aan. Op, op, en slof nu langer niet!
Citheron roept mij toe, luidkeels met voile monden.
Het bassend Lakonye en al zijn jagershonden,
Ook Epidaurus, braaf to paarde en onvermoeid;
En al de boschgalm stemt dit toe, zoo wijd die loeit.
'k Zal evenwel nog flus de bloedige orelogen
Van Cesar zingen, en zijn naam en faam verhoogen,
Door zulk een lange rij van jaren, en zoo wijd

51. Kolommen: namel. de beroemde columnae rostratae, door
Augustus, ter eere der vermeestering van Egypte, uit de snebben der vaartuigen, in dien krijg gebezigd, samengesteld. — 56. Achteruit geschoten:
namel. „al wijkende." — 57. Nog twee teekens van triomf: het
eene wegens de overwinning bp Antonius en Cleopatra, het andere wegens
die op de Cantabriers. — 75. Citheron: bergketen tusschen Attica en
Beotie, hier vermeld wegens de uitmuntende jachtgronden. — 76. Het b ass end L a k o nye: Laconic was beroemd om zijn voortreffelijke jachthonden,
gelijk: 77. Epidaurus om het paardenras, dat er geteeld werd.
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Als Cesars tijd verschilt van Tithons oude en tijd.
Zoo iemand paarden, om te Pise prijs te deelen,
Lust aan te fokken, of den sterken os met zeelen
85 Te spannen voor den ploeg, te breken klont en kluit,
Die kieze bovenal de beste moeders uit.
Een sture en norsche koe is wel van d'allerbeste,
Die groot van hoofd is, lang van nek, en die zich mestte,
Zoodat de kossem van de kin hange op de scheen,
90 Wiens lenden bijster lang zich uitstrekt, lang van leen,
En voeten, en die 't oor ruig opsteekt bij den horen.
Een, die gegremeld is, zal mijne keur niet storen,
Of die onwillig 't juk wil dragen, en, vol vier,
Somwijl met hoornen stoot, gelijk een norsche stier,
95 En, hoog en groot van leest, met zonderling genoegen
Den staart langs d'aarde strijkt en nasleept onder 't ploegen.
Men laat ze rijden, en ook kalven, naar heur lust,
Na 't vierde jaar, en dat zij voor het tiende rust' ;
Dan wordt zij onbekwaam te kalven, zwak in 't ploegen,
100 En midlerwijl, zoolang 't haar frissche jeugd wil voegen,
Het zaad te vatten, en het kalven haar nog past,
Zoo laat den stier vrij los, en, als 't de Min belast,
Heenspringen in den hoop, en pas dan vee te winnen,
Op zijnen rechten tijd. De jaren van het minnen
En d'eerste zijn de beste, en loopen haastig om;
105
Dan volgen krankheid, ziekte, en vadzige ouderdom,
En 's levens moeilijkheën. In 't end rukt d'ongenade
Der felle dood haar weg. Gij zult doorgaans, sla gade,
Gebrek en mangel zien aan d'eene of d'andre koei;
no Dies fok gestadig aan, opdat het u niet moei',
Wanneer gij vee verliest. Verzie u en wil passen,
Dat uwe kudde intijds en jaarlijks aan mag wassen.
Om brave paarden aan te fokken, kies de bloem
Der merrien; let vroeg op veulens, u ten roem,
115 Die uwen stal met puik van hengsten rijk stoffeeren.
Een veulen, trotsch van aard, zal anderen braveeren,
Steek d'ooren in de lucht, is wakker, snel te been.
Het loopt en draaft met lust omtrent de moeder heen,
En durft de voorste zich in eenen landstroom doopen.
120 Het rent de brug op, daar 't nooit over heeft geloopen.
Het is niet schichtig, en het heeft een scherpen nek,
Een kleinen kop. Het lijf, dat vrij is van gebrek,
Valt kort, de schoft heel plat. De borst weet zich t'ontvouwen
82. Tithon: een zoon van Laomedon, den achterkleinzoon van Tros, alzoo
een der stamvaders van het Juliaansche geslacht. — 0 ud e : hier niet voor
„ouderdom," maar voor „leeftijd," in den zin van „tijdperk." — 83. Om
te Pise pr ij s te deelen: namel. „bij de Olympische spelen."
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Ten breedste, en 't is heel glad en wonder wel gehouwen.
125 Het paard, blauw schimmel en kastanjebruin, voorwaar
Is 't beste, wit en vaal het allerslimste haar.
Een rechtgeschapen hengst, die wapens en trompetten
Van verr' hoort, trapt en stampt, en weet zich schrap te zetten,
Steekt d'ooren schichtig op, leeft over al zijn lijf.
130 Hij briescht, blaast vier en viam ten neuze uit fel en stiff,
En schudt ter rechte zij zijn mane dik en vlugge.
Het ruggebeen loopt recht en dubbel langs den rugge.
Hij krabt het zalid en schrabt den grond op met den hoef,
Zoo rustig, dat het klinkt. Zoo schrabde, tot een proef
135 Van zijne moedigheid, Cyllaar in d'oude tijden,
Toen Kastor het betemde, en d'eerste dorst berijden
In Lakonye; ook 't fier gespan van vader Mars,
Waarvan de Griek Homeer zoo heerlijk zong en barsch;
Ook 't paard, dat eertijds trok Achilles' oorlogswagen.
140 Zoo liet Saturnus zelf, verkeerd, uit angst voor lagen,
In paardsgestaltenis, zijn mane om d'ooren heen
En schoften waaien, en, terwijI hij aan kwam teen
En rennen, brieschte luid, dat holen en spelonken
Den ganschen Pelion, vol bosschen, over klonken,
145 Toen zijne gemalin hem loos betrappen woa.
Wanneer nu zulk een paard door krankheid in zijn trouw
Of door de jaren heel vertraagd, dan moet men letten
Het om den ouderdom, die zwak is, op te zetten.
Een hengst, die oud is, springt noch arbeidt dan niet meer,
150 En als hij kampen zal, ter eere van zijn heer,
Dan raast hij al vergeefs, gelijk de stoppelvieren,
Die krachteloos de lucht vervullen met hun tieren;
Dies let wel op zijne oude en moedigheid, daarna
Op andre deugden en zijne afkomst niet te spa,
155
Ook hoe hij d'ooren en het hoofd terstond laat hanger,
Wanneer hij onder legt; hoe hij, van trots bevangen,
Het hoofd omhoog steekt, als hij prijs en eer bevecht.
Gij ziet in 't renperk, als de raden, regelrecht
Geschoten uit de lijn, om strijd ter bane inrennen,
138, 139. Zie HOMERUS Ilias XV, 119 en XVI, 148 seq. Dat Vondel hier
voorts, ter wille van 't rijm — want de woorden zoo h e e rl ij k zong en
bars c h zijn hier alleen tot aanvulling van 't vers bijgebracht — Homerus als
lofspraak zou hebben willen toekennen dat hij zoo barsch zong, kan ik niet
gelooven. 't Woord b a r s c h, door TEN KATE, Deel II, bl. 589, verklaard met
„al te moedig en trotsch van gedrag," had nooit een gunstige beteekenis.
Ik vermeen alzoo, dat hij heeft willen zeggen : „Mars, wien Homerus zoo
heerlijk bezong en zoo barsch voorstelde." — 148. Op te z etten : t. w. :
„op stal." Evenals men van vaartuigen, die buiten dienst worden gesteld,
zegt, dat zij worden opgeleg d, zoo zegt men van paarden, dat zij worden opgezet.
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i60 Hoe 't aangeprikkeld hart der jonkheid, onder 't mennen,
Van angst en vreeze beeft en popelt in het lijf,
En hoe ze met de zweep vast klaatren fel en stiff;
Hoe zij den teugel op den nek der paarden leggen,
En hoe de heete radn met kracht partij ontzeggen
165 En vliegen langs het perk, en hoe de voerman vlucht,
Dan zit, dan, overend omhoog, door d'open lucht,
Voor wind in 't ruime schijnt te zwieren en te zweven.
Zij jagen immer voort en worden aangedreven,
Dat hun het stof alszins om d'ooren stuift en vaart.
170 Zij worden nat van schuim en wasem van het paard;
Zoo groot is ook de lust naar lof, ook zelf met smarte.
Den braven renner gaat de renprijs zoo ter harte,
Dat hij eer 't leven wenscht te missen, dan het inerk
Van zege, en zonder prijs te keeren uit dit perk.
De geestige Erichthoon nam d'eerste zijn behagen,
175
Vier paarden in 't gareel te spannen voor den wagen;
Te rennen langs de baan, te wagen, om den prijs.
De Thessalidr, te paard gezeten, brocht de wijs
Van 't paarderijden op, en leerde 't ros betoomen;
t 8o Hoe 't met den ridder, blank in 't harms, opgenomen
Aansteigren most en trotsch heendraven langs het veld;
Twee nutte vonden, eerst bij beide in 't werk gesteld.
Een keurig ridder kiest een paard uit al de braven,
Dat jeugdig, moedig en gezwind is in het draven.
185 't Vernoegt hem niet, dat dit den vijand menigwerf
Heeft voorgejaagd, of dat het, op Epirus' erf
Of Pelops' strijdbaar land geworpen, is gesproten
En voortgekomen van den hengst, die eerst besloten
In d'aarde school, totdat Neptuin de zwangre stof
190 Aan 't baren holp, toen hij haar met den drietand trof.
Dit gageslagen, laat den springhengst, die de meren
Bespringen zal, omtrent den springtijd niets ontberen
Aan voeder; voer hem vet en glad met klavergras
En haver; drenk hem met versch water, klaar als glas,
195
Opdat zijn hart gesterkt in 't springen niet bezwijke,
En aan den laffen aard van 't veulen nimmer blijke,
Dat het den wader hebbe aan voer en bron geschort;
Maar laat de merrie ook, wanneer ze eerst hengstig wordt,
Met voordacht afgaan en vermaagren voor 't berijden,
200 En vrij gebrek van voer en drank en water lijden,
Ook dikwijl rennen, dat zij naar den adem hijg',
Wanneer de middagzon de hoogte en 't hoofdpunt krijg',
De viegel 't koren dorsche en treffe, dat het krake,
199. A fgaan en ve rmaagren: de Proza-vertaling heeft : afgaan van
magerheid. Afgaan staat bier dus in den zin van ,afnemen."
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En 't lichte kaf voor wind alom aan 't stuiven rake;
Zoo zal haar vet dit veld, nu vruchtbaar door en door,
Niet van zijn weligheid berooven, noch de voor
Door slijm verslappen; maar de grond, belust te baren,
Het zaad te gretiger inzwelgen en bewaren.
Hiertegen is men voor de hengsten niet belaftn,
210 Maar voor de merrien, eer zij nog kalven gaan,
De worp in 't end genaakt. Men spann' haar, onder 't dragen,
Niet onder 't lastig juk, voor een geladen wagen,
Noch laat ze bij den weg opsteigren, noch langs 't veld
Afjagen, noch een stroom bezwemmen met geweld,
215 Maar grazen in de ruimte en langs de voile vlieten,
Daar d'oevers, groen van mos behangen, 't vocht genieten,
Spelonk en schaduwe van klippen uitgestrekt
Haar overlommert, en voor hitte en zon bedekt.
Om 't eekelrijke Alburne en Silar, zwart van wouden,
220 Daar grimmelt hene en weer de horsel, bij d'alouden
Asilus in Latijn, en Oistros bij den Griek
Genoemd. Zij steekt zoo scherp als 't punt van eene piek,
En bromt luidruchtig, dat al 't vee en paard en ossen,
En schapen al verbaasd verstrooien door de bosschen.
225 De bosschen en de lucht en waterkanten van
Tanager, droog van kil, en al wat galmen kan,
Op dat gebrom alom een luiden weergalm geven.
Toen Juno toeleide, om het geil en dartel leven
Van Jo, door Jupijn herschapen in een koe,
230 Te plagen, stelde zij, uit wraakzucht, nimmer moe,
Haar boosheid door dit dier te werk in d'oude tijden.
Gij zult uw vruchtbaar vee voor dit gedrocht bevrijden
Des middags; want dan steekt dit ondier dat elk ijst;
En drijf de merrie, als de zon des morgens rijst
235
Of 's avonds ondergaat, zorgvuldig weer ter weide.
Wanneer de koe nu kalve, en van het kallef scheide,
Dan alle uw zorgen aan het jonge kalf besteed,
En brandt het met een merk van hun geslacht, zoo weet
Gij namaals, wien het past zijn gade te berijden,
240 Of wien gij den altaar der Goden toe wilt wijden,
Of spannen in den ploeg om klei en harde klont
Te breken, en het land te bouwen en zijn grond.
Laat andre koeien vrij in 't welig gras gaan dolen.
Nu went u kalvers, wien de landbouw wordt bevolen,

205

219. Alburne: Alburnus, een berg van Lucanie, aan den Silanus gelegen. — 226. Tanager: een berg, die zich met den Silanus vereenigde. —
228, 229. Het gei 1 en dartel leven van 16: dat geil en dartel
leven is bier om 't rijm ingevoegd, en zeer onbillijk ten opzichte der
ongelukkige Io.
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245 Terwijl ze leerzaam, jong, gebuigzaam zijn en teer.
Vlecht teenen kransen om hun halzen, en wanneer
De vrije nek den dienst gewoon is, d'een na d'ander,
Dan koppel ieder paar met kransen aan elkander,
En drijf de vaarzen, zij aan zij, te gader voort.
250 Dan laat de leege raan door 't land gaan, als 't behoort,
Dan wederom een spoor door d'akkers heneslepen.
Dan krake 't beuken rad, door zijnen last benepen.
De koopren disselboom ga met gepaarde radn.
Uw vee, tot nog geen tucht noch drijfstok onderdaan,
255
En eerst opluikende, ete alleen geen wilgebladen,
Noch liezen nochte gras, maar pas het te verzaden
Met koren. Laat de koe, die flus eerst kalfde en droeg,
Niet melken, als vanouds, t'ontijdig en te vroeg,
Maar al hare uiers vrij het kalf ten beste geven.
260
Doch prikkelt u de lust om naar den krijg te streven,
En oorlogsbenden aan te voeren, of het rad
Langs Alfeus' oevers heen voor Pise, d'oude stad,
Te drijven, en door 't woud van Jupiter te wagen
Te rennen; laat het paard eerst trotsch en onverslagen
265
Het forsche krijgsheir zien, en luistren naar den stijl
Der stekende trompette, en 't krakend rad een wig
Gewennen, en op stal den breidel ramlen hooren;
Daarna allengs, uit lust en moed, hem aangeboren,
Gedoogen, dat zijn heer en meesters hand hem ook
270 Koom' kloppen op den nek, en minzaam streele en strook'.
Het luistere hiernaar, als 't, van de melk gestooten,
De speen mist. Steek, terwijl 't nog kleen, niet opgeschoten
En zwak is, en vervaard nog siddert, zijnen bek
Vrij in den halster, meer dan eens. Maar na 't vertrek
275 Van 't derde jaar, wanneer het wandelt in zijn vierde,
Dan recht het wakker af, en leer 't ongemanierde
Hoe 't draven, wenden moet en keeren hene en weer,
En leer het harden; dan gewen het meer en meer,
De winden met zijn vlucht en snelheid uit te dagen,
280 En met een vollen toom langs 't vlakke veld te jagen,
Ook zonder dat het met de voeten aarde raakt.
Hoedanig Boreas bijwijlen, dat het kraakt,
In 't Noorden opsteekt, en de waterlooze wolken,
En 't sneeuw van Scythie voor 't oog der volken.
285 Dan gruwt het koren, daar het hoog en welig staat,
Voor 't ongestuimige gebulder, en het zaad
Beweegt zich, als een zee; men hoort bosschagien ruischen,
De baren op het strand aanwentelen en bruisen.
Zoo vliege 't ros langs 't veld, en vege vlakte en stof.
290 Dit zal best zweeten en schuimbekken, om met lof
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In Ells' renbaan naar den palm zijn vaart te rekken,
Of, vlug en wel ter hand, de sleen der Belgen trekken.
Ten leste voeder het getemd zwaarlijvig paard
Met vette rog; want eer gij 't intoomt, is zijn aard
Te wrevelig en forsch, en, viiordt het aangegrepen,
295
Het luistert naar geen toom, noch zwicht voor geene zwepen.
Maar 't zij u koe of paard te sta. kome in uw werk,
Geen middel levert u het vee zoo vroom en sterk,
Als 't spenen van de minne en minneprikkelingen.
300 En hierom zendt men best de stieren, heet op 't springen,
Heel verre van der hand ter weide in eenzaamheid,
En achter eenen berg, of daar de stroom hen scheidt,
Of voedert ze op den stal; want hunne wedergade
Tapt hun de krachten af. De toovrende ongenade
305 Der min betoovert ze met haar gezicht te wreed,
Zoodat de stier den beemd en weide gansch vergeet.
Ook hitst ze dikwijl, door 't aanminnige bekoren,
De forsche vrijers aan, en horen tegens horen.
De schoone vaarze gaat te weide in 't groene woud,
310 Terwijl de stieren, reis op reis, vergramd en stout
Toestootende, het vleesch met scherpe hoornen nopen,
Zoodat het zwarte bloed de huid komt afgedropen.
Zij zitten onderling elkandre in 't vel zoo stout,
En loeien zoo vervaard, dat bosch en berg en woud
315
Op 't loeien wedergalmt. Die stootsgezinden beide
Zijn niet bekwaam te treën in eene zelve weide.
Maar d'ander, die het veld most ruimen al zijn best,
Gaat ommezwerven in een onbekend gewest,
Besteent luidkeels lien hoon, zijn wonders en kwetsuren,
320 En dat hij zulk een trots en aanstoot most bezuren,
Zijn gade missen, en zijn wraak niet mag verzadn.
De stier ziet overdwers de weide in 't ende eens aan,
En scheidt van vaders erf; dan oefent hij zijn krachten
Uit al zijn macht en kracht, en rust geheele nachten
325 Op steenen, zonder stroo, en op den harden grond,
En leeft bij distelen, plukt rietgras in het rond.
Dus proeft hij zijne kracht, en, om de wraak te wetten,
Weet tegens eenen scam de horens aan te zetten,
Met hoornen zijne wraak te tergen stadig aan,
330 En vreeslijk in den wind en achteruit te slaan,
Den zandgrond, dat het stuift, te krabben met de voeten,
292. De sleen der Belgen: het Lat. heeft Belgica esseda, waarmede sommigen de tweewielde krijgswagens bedoeld willen hebben, die bij
de Germanen en Britten in gebruik waren, en waarvan Caesar gewaagt in
zijn Bell. Gall. IV, 24, 33. In dat geval is 't woord zoo hier als in de Prozavertaling verkeerdelijk met sleden overgezet.
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En vangt zoo 't voorspel aan, om zijn partij t'ontmoeten.
Wanneer hij zich nu sterk genoeg en machtig kent,
Dan op, en weder naar den vijand toegerend,
Die buiten zorge leeft. De zee, op hare luimen,
335
Begint in 't midden dus te ruischen en te schuimen ;
Zij haalt den boezem van den grond op overwijd.
Men ziet dan, hoe ze op strand aanwentelt, steenen slijt,
Op klip en steenrots bruist, en, onder 't ijslijk horten,
340 Zoo zwaar, gelijk een berg, voorover komt te storten,
En, weer met wielingen opborlende uit den grond,
Den zwarten zandgrond braakt met opgespalkten mond.
Zoo bijster blaakt en barnt de kracht der minnevieren
In allerhande slag van menschen en van dieren,
345 En visch en vogelen. De liefde is in het perk
Van minne, in al wat leeft en lucht schept, even sterk.
De razende leeuwin, vergetende haar jongen,
Nooit feller brulde in 't veld dan als zij wierd gedrongen
Van minne, en loopsch was. Geen wanschapen Noordsche beer,
350 Geen vreeslijk everzwijn, geen tijger rechtte meer
Gewelds, meer moords aan, in woestijne en woeste plekken,
Dan in die heete koorts ; dan loopen ze al, die trekken
Door 't woeste Libyen een schrikkelijk gevaar.
Aanschouw eens, hoe de koorts, van minne fel en zwaar,
355
De hengsten rijdt door 't lijf, als zij de meer berieken;
Dan heeft noch toom noch zweep de macht om hun de wieken
Te korten ; geene rots, noch holle klip, noch vliet,
Die tusschen beide stroomt, en ruischt en heneschiet,
En keien met zich sleept, kan hunnen tocht beletten.
360 De Sabellische zeug weet haren tand te wetten.
Zij woelt en wroet en krabt den grond op met den voet;
Dan wrijt ze aan eenen boom haar lenden, dat ze bloedt
En eeltig wordt, om zich te wapenen voor wonden.
Wat recht de jongeling niet aan, dien ongebonden
De felle min in 't merg van zijn gebeente brandt ?
365
Hij zwemt, bij duister nacht, door 't bruisend meer naar strand,
Door storm, door hagelbui ; terwijl de lucht naar onder
Van boven hem beschiet met weerlicht, bliksem, donder,
De bare op klip en rots gebroken wordt, zoo spa,
370 Daar d'ouders al te droef, noch ook zijn lieve gA,
360. De Sabellische z e u g: beter had Vondel hier de mast bewaard,
indien hij geschreven had: de Sabelleesche of de Sabellijnsche:
evenals vs. 416: de Castalijnsche (voor Kastalische) bronnen, en
Boek IV, vs. 502: Arabijnsche voor Arabische boeken. De i in
Sabellisch, zoowel als die in Castalisch en Arabisch blijft altijd
kort. 364. De jongeling: Leander. — 370. Z ij n lieve dit laatste
woord staat hier om 't rijm; 't Lat. heeft vir go, wat de Proza-vertaling
goed teruggeeft. Hero was de beminde, niet de vrouw van Leander.
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Die op 't verdronken lijk zal sterven, niet vermogen
Hem wederom terug te roepen uit meedoogen.
Wat rechten losschen, die met hun gespikkeld vel
Voor Bacchus' wagen gaan, en wolven, wreed en fel,
375 En honden niet al aan, in hunne minnesmarten!
Hoe vechten om hun lief de werelooze harten!
De dolle merrie wint het nog alle andren af.
De minnetocht bereed de merrien zoo straf,
Die Glauk te Potnie zoo vreeselijk aanrandden
380 En, hollende over 't veld, verscheurden met de tanden.
De minne laat ze los, daar Ida's toppen staan,
Ter neder plompen in den bruisenden Askaan.
Zij steigren bergen op en zwemmen over vlieten.
Zoodra dit vier begint in 't geile merg te schieten,
385 [Bijzonder in 't seizoen der lente; want dan brandt
Die hitte het gebeent']; dan staan zij op den kant
Van eene klippe omhoog, en guwen, als ontzinden,
Met haren bek naar 't weste en naar de westenwinden,
En slikken gulzig in het zaad van wind en lucht.
390 Zoo gaan ze zonder hengst bier dikwijl van bevrucht;
'k Verhaal wat wonders; dan gehuppeld en geronnen
Op rots en klip, door dal en delling, overwonnen
Van minne, o Oostenwind! geenszins naar uw gewest,
Noch 't opgaan van de zon, maar naar het noordsche nest,
En Caurus, of naar d'as van 't nevelachtig zuien,
395
En daar de lucht betrekt met koude regenbuien.
Zoo groeit hier uit hetgeen de huisman recht als elk
Ook paardekrevel noemt, een lijmig gift, hetwelk
Van d'eechenisse druipt, paardskrevel, dat de nukken
400 Der geile stiefmoer dient, en zich van haar laat plukken,
Bezweren met een vloek, wanneer zij 't, loos en stil,
In tooverdranken met haar kruiden mengen wil.
Maar midlerwij1 wij dus, van heete min bevangen,
Doorloopen stuk voor stuk, zoo gaat de tijd zijn gangen,
389. De Proza-vertaling heeft: en slokk en de lucht in; maar de
bovenstaande vertolking stelt de zaak nog duidelijker voor. Zie een regel
verder. — Het bevruchtend vermogen werd meestal aan Zefyrus en Favonius
toegeschreven, en daarna holden de merrien het Noorden of het Zuiden in. -395. Caur us: de N.-W.-wind. — 397-402. Hoe een lijmig gift, dat
van de eechenisse druipt, groeien kanenzich plukken laat,isnoch
bier noch in de Proza-vertaling verstaanbaar. Men diene echter te weten dat
h i ppo ma n es, hier alleen door p a ard skr e v el vertaald, in 't Lat. een
driedubbele beteekenis heeft. Onder dien naam kende men i . een kruid,
waar de paarden zeer op verzot zijn; 2 0. het gif, dat uit de eechenis druipt;
30. een uitwas aan 't voorhoofd der veulens. — 399. E e c h e nisse: wat
wij ook eegenisse, engenisse en ingenisse (als 't Lat. inguen)
gespeld vinden, is de „liesch" of „lies", gelijk men thans schrijft.
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De nooit herhaalbre tijd loopt snel en vlug zijn baan.
Dit 's nu van 't groote vee genoeg; nu past hieraan
Het ander deel van 't werk, en dat wij wel bevroeden
De ruige geit en 't schaap, met wol gedost, te hoeden.
0 kloeke huislién ! dit 's uw werk; met deze gaaf
410 Legt ge eer in, en ik hoU gewislijk, het is braaf
Zulk een geringe stof met woorden uit te drukken,
Te heffen in den top; doch 'k laat mij nu verrukken
Van eenen zoeten lust, door wildernissen heen
En steilten, naar Parnas; het lust mij op te treén
415 Dees' bergen hoog en steil, waar langs geene oude wonnen
Den zachten heuvel van de Castalijnsche bronnen.
Nu, o eerwaardigste en verheven Veegodin!
Verhef ik mijnen toon, en stel vooreerst dit in,
Dat elk zijn schapen voedre in een bestrooide kooie,
420 Den grond met varenkruid en stroo wel dicht bestrooie,
Totdat de zomergroente opkome, en 't weeke vee
Niet zie verkleumd van koil, noch van voetevel mee
En rappig schurft geknaagd. Voorts laat mijn les u raden
Dat gij uw geit met loof van boschhaagappelbladen
425
Bezorgt, en uit de kil van eene versche beek
Laat drinken; dat de kooi des winters naar de streek
Van 't zuiden sta gekeerd, beschut voor gure winden;
Wanneer 't gestarnte van den Watergieter, in den
Bezeilden Oceaan verzinkende, onderga,
430 En 't najaar nat begiet'. Men dient ook, vroeg en spa,
Zoowel op onze geit, als op het schaap te letten.
Zij zal den herder ook geen mindre winst bijzetten,
Al heeft Mileten zijn geverfde schapevacht,
Van Tyrisch purper zat, zoo hoog in prijs gebracht.
435 De geit beschaft meer melks, en teelt u vele jongen;
Hoe gij de geit meer melkt, dat d'eemer van de sprongen
Der vette melkbron schuim', hoe zij meer mellek geeft.
Ook scheert men midlerwijl de kin, daar 't haar aan kleeft
Den baard, en ruige lok des boks in Cinyfs plekken,
440 Tot 's krijgsmans dienst, en om den zeeman warm te dekken,
405

415, 4 16. Versta : steilten, langs welke nog geen dichter voor mij den
Parnas beklom. — 417. Veegodin: Pales. — 428. In d e n: zie over deze
wijze van een versregel te besluiten HUYDECOPER, Proeve II, II, bl. 78. —
428-43o. Namelijk in Februari, wanneer het seizoen van den landman eindigde en z ij n najaar begon. — 433, 434. Versta : hoe „hoog ook de prijs
stijge der Milesische wol in Tyrisch purper geverfd." De Milesische schapen
waren beroemd wegens de zachtheid en fijnheid hunner wol, die alzoo, en
vooral nog als zij in het vermaarde Tyrische purper geverfd was, duur verkocht werd. — 439. Ciny fs plekk en: de Cinyps of Cinyphus is een stroom
in Libye, tusschen de Syrten : hij is thans onder den naam van W a dy-k wasan
of „Kiniso" bekend. — 440. Van 't haar der bokken werd zeildoek vervaardigd.
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In zijn nooddruftigheid. Zij weiden stadig aan
Het bosch af, berg en braam en heg, die gaarne staan
Op heuvels in de lucht. Zij komen ongedwongen
Te kooie, met den sleep van haar beminde jongen,
445 En kunnen, van haar melk en jadder overlaan,
Heel kommerlijk naar stal den drempel overgaan;
En hierom zult gij haar, die minst hare armod kennen,
Met alle naarstigheid bewaren, u gewennen
Voor sneeuw en hagel haar te hoeden, te voorzien
450 Van voeder en van loof, en 's winters bovendien
Bijwijlen voederen met hooi uit uwe schuren.
Maar als de westenwind de blijde zomeruren
Nu aanlokt, drijf den bok en 't schaap in weide en bosch,
En laat ze, in 't krieken van den dag, in koelte, los
455
En vrij in 't open veld gaan grazen uit de stallen
Heel vroeg, terwiji de rijp, op 't nuchtre gras gevallen,
De dauw op 't jonge gras het gratig vee bekoor',
En na vier uren, als de zon, aan 't rijzen, door
Haar hitte 't vee op 't veld met grooten dorst bespringe,
460 De krekel over veld en struiken hene zinge,
Dan kudden uit den put gedrenkt en nat besproeid,
Of in het water, dat door eiken buizen vloeit;
Doch dat men 's middags, als de zon steekt, zich verkloeke
En een beschaduwd dal of koelen lommer zoeke,
465 Daar d'eik, aan Jupiter gewijd en toegeleid,
Of een aloude stam zijn breede takken spreidt,
Of ergens bruin en dicht een bosch vol eeklen hange,
Dat haar in zijn gewijde en frissche schaftuw ontvange.
Wanneer de zon beginn' te dalen, d'avond vall',
470 En matige den brand met koelte in berg en dal,
De maan met haren dauw verkwikke bosch en spruiten,
d'Ysvogels aan het strand, de distelvink met fluiten
Zijn zang de haag en berg laat hooren in de zon,
Dan drijf ze weer te weide en drenk ze in klare bron,
475 Gij, herders! langs de kust der Libyaansche vloeden,
Wat leert mijn zang u meer, hoe gij uw vee zult hoeden ?
Hoe bouw ik met uw hutte en woning mijnen zang,
Uw hutten, dun gezaaid. Uw vee gaat weken lang
Ter weide, nacht en dag, langs woeste en wilde kusten;
480 Ook zonder onder dak te schuilen of te rusten;
Zoo luttel stallen draagt het Afrikaansche land,
Welks herder al zijn schat en 't kostelijkste pand
447. De Proza-vertaling heeft beter: hoe z e mins t ha a r no o d d r uftigh eid kennen. — 480. Zonder onder: een klein vlekje in dit anders
fraai gerijmde gedeelte. — 480. Zonder onder: een klein vlekje in dit
anders fraai gerijmde gedeelte.
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Met zich voert, dat 's zijn huis en haard en zijn geweren,
Den Lakonyschen hond, en pijlen, snel van veeren,
In zijn Kretenzer schee, den koker, op den rug,
485
Gelijk een trotsch Romein, in 's vaders harnas vlug,
Beladen met een pak, vast optrekt in slagorden,
En komt den vijand op, om handgemeen te worden,
Eer 't iemand riekt, daar hij dan voort zijn leger plant.
Doch anders gaat het in het koude Russenland
490
En aan 't Meotisch meer, en daar de snelle stroomen
Des Isters 't roode zand van onder op doen komen,
En Rhodope, naar d'as van 't noorden uitgestrekt,
Aan Hemus wordt gehecht. De stal hier 't vee bedekt.
495 Het veld staat grazeloos, 't geboomte zonder bladen.
't Gewest legt woest, 't gebergt van sneeuwjacht overladen.
Het ijs legt zeven vadm gevrozen, wijd en zijd.
Het wintert bier doorgaans. Hier ruischt de wintertijd
Doorgaans van 't noorden, en de zon kan zoo niet klimmen,
500 Dat zij de schaduwen en bleeke en doodsche schimmen
Verdrijve, 't zij ze steil opsteigre met hare as,
Of steil voorover zich in roode baren wassch'.
Hier wordt de snelle stroom met eene korst betogen,
Dat paard en wagen vrij hierover rijden mogen.
505 De kielen voeren flus nog door het open nat,
Nu wagens, en dan vriest de kod het koopren vat,
In stukken. 't Kleed bevriest aan 't lichaam zelf bijwijlen.
Men houwt bevrozen wijn aan morzelen met bijlen.
Geheele poelen staan in ijs verkeerd heel vast.
510 De kille ijskegel hangt bevrozen, als een last,
Aan d'ongekemde kin. De sneeuw komt dicht gevallen
Op 't veld. Het vee vriest dood op 't veld en in de stallen.
486, 487. V 1 u g, be lad en me t e en p a k: de Proza-vertaling heeft :
m et een pa k over la d e n, welk laatste woord de kracht van 't Lat.
iniu s to s u b fa sc e in den zin behouden doet, die in den bovenstaanden regel te loor is gegaan. En werkelijk, de Romeinsche soldaat droeg een
vracht, waarmede die van een bijleman uit onze dagen nauwelijks te vergelijken is. Behalve zijn gewone wapens en rusting, droeg hij een korf, een
zaag, een houweel, een akst, een snoeimes, een lederen riem en ketting,
eenige palen, soms tot 12 toe (wat hem diende om waar hij aankwam v o o r t
z ij n leg e r t e plan t e n — zie vs. 489), en den noodigen leeftocht voor
14 dagen : een en ander tot een gezamenlijk gewicht van zestig pond en
meer. Het gebruik van 't epitheton vlug bij Vondel is zeer gepast, als
doende uitkomen, wat ook in de bedoeling des Latijnschen dichters ligt, hoe
de Romeinsche soldaat, ondanks zijn bagage, als hij op marsch was, niet
onderdeed voor den Afrikaanschen herder. — 491. 't M e o tis c h me e r :
tegenwoordig de Zee van Azof. — 493. Rhodope: een hoog gebergte in
westelijk Thracie, dat zich noordwaarts uitstrekte tot aan den Hemus, nu
den Balkan. — 508. Mor z el en: m orz el wordt nog in 't Eng. gebruikt
voor 't Fr. mor c ea u, en ook bij letterwissel als ons mort e 1.
VONDEL VIII.
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De groote stieren staan met rijp bestort om 't lijf,
De harten, troep bij troep, bevrozen, kil en stiff,
515 En aan den hals in 't sneeuw, en steken pas den horen
Ten sneeuwberg uit. Geen net, gespannen en geschoren,
Geen roode pen noch pluim, noch losgelaten hond
Vertsaagt hun, en vergeefs beproeven ze den mond
En borsten tegens 't sneeuw te duwen, om te wenden.
520 Men stoot ze met gemak den jachtspriet in de lenden,
Zoodat ze al gillende neerstorten in het sneeuw.
De jager voert zijn roof naar huis met blij geschreeuw.
Dus leeft de Rus gerust en leeg in diepe holen,
In d'aarde, en brandt den eik met stapelen aan kolen,
Legt olmen, ongekloofd en heel, aan zijnen haard.
525
Hier slijt hij al den nacht met tuischen, onbezwaard
En vroolijk, spoelt met bier en appeldrank de smarte,
En niet met wijn, den druk en zwarigheid van 't harte.
Dit woest en wild geslacht van menschen houdt zich stil
In 't noorden, daar de wind van 't oosten, koud en stil,
530
Uit woest Rifeesch gebergt komt buldren en hen kwellen,
Die voor den vorst zich kleén met rosse en ruige vellen.
Indien u wolwerk lust te kweeken, wacht u dan
Voor distel, brame en klisse, en al wat steken kan;
535 Schuw welig weiland; pas de zachte en witte vliezen
Der schapen, wit als sneeuw, nauwkeurig uit te kiezen,
En schuw den ram, die, wit van vel, beneén de tong
Een zwarte tongadr heeft, opdat hij niet het jong
Met zwarte vlakken spikkle, en kies een andren hamel
540 Uit uwe kudde. Zoo bekoorde Pan t'onschamel,
De groote Veegod van 't Arkadische geslacht,
[Indien 't geloofbaar is], met zijn sneeuwwitte yacht
De maan in 't hooge bosch, bewogen door zijn kermen,
Daar zij hem wellekomde en troetelde in hare ermen.
Maar zoekt gij mellek, smijt hun klaver, ziltig kruid
545
En zeefgetijkruid voor, dan drinken ze emers uit,
517. Roode pen noch pluim voor „roodgepluimde pijlen," puniceae
pin n a e, als 't Lat. zegt. De bedoeling van den zin is, dat de herten te zeer
door de koude bevangen zijn, om vatbaar te zijn voor de vrees, die hun
anders de honden en het jachtgeweer zouden aanjagen. — 540. Zoo b ek o o r d e, enz.: lees: „zoo bekoorde Pan, de groote Veegod, al te onbeschaamd." — t'0 n s c ha mel: de oude vorm, om 't rijm hier aangebracht. —
546. Zeefgetijkruid of zevengetijkruid, volgens KILIAEN aldus genoemd, omdat het gezegd wordt zevenmaal daags van geur te veranderen.
Hij vertaalt het met lotus sativum, trifolium odoratum alterum,
v ulgo her ba septem temporum. Zeer nauwkeurig schijnt echter zijn vertaling niet te zijn; 1 o t u s en trifoli um zijn niet synoniem; de eene benaming duidt de rolklaver aan, de andere wordt voor de gewone klaver gebezigd.
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Dan spannen d'uiers stijfst. De melk, schoon wij 't niet raken
Met reden, zal naar 't voer ook zout en ziltig smaken.
De herder, om den bok te stooten van de moer,
550 Wanneer hij groot wordt, past, een prikkelende snoer
Vol ijzren pennen hem om zijnen bek te knoopen.
De huislien persen 's nachts de kaas, die zij verkoopen,
Uit uchtendmelk, of die bij daag gemolken wordt.
Wat d'uier 's avonds spade in 't zuiver melkvat stort,
555
Dat voert de korf in stad, als 't oosten op wil klaren,
Of 't wordt met zout besprengd, om 's winters te bewaren,
Verzuim ook niet den hond, een vliegenden Spartaan,
Of bijtenden Molos met hui, die vet is, aan
Te fokken; want zoo lang zij uwe kooi bewaren,
560 Zal 's nachts noch dief noch wolf uw tamme kooi vervaren.
Gij zult niet schrikken, dat een stroopend Kastiljaan
U heimelijk bespring'. Gij zult ook dikwijl gaan,
Woudezels, bloc) van aard, met uwe jacht bespringen,
Het hazenleger ook met hazenwinden dwingen,
565 Den das verrassen met den windhond over 't veld.
Gij zult het everzwijn, om dit gebas ontsteld,
Door slijk en modder heen najagen, en de harten
Met hoornen, hoog van tak, vervolgen, tot hun smarten,
Op hooge bergen, en van overal bezet,
570 Narennen en verbaasd verwarren in uw net.
Nu leer ook uwen stal met cedrenhout berooken,
De felle waterslang verdrijven en besmoken
Met stinkenden galbaan. De vinnige adder zal
Zich dikwijl gaan uit schrik verschuilen in den stal,
575
In lange niet gevaagd, om daar het lijf te bergen.
De huisslang, eene plaag voor 't vee, en niet te tergen,
En die de kudde smet met doodelijk venijn,
Bouwt nesten, of in d'aarde, of veld, en in woestijn.
O huisman ! wapen u 1 Grijp steenen op; grijp stokken;
580 Verplet ze, die, den hals opstekende, onder 't wrokken
Vast zwicht, en piept, en dreigt. Uit bloOheid steekt ze alree
Haar hoofd heel diep in d'aarde, uit angst voor 't nakend wee,
Terwijl ze 't middenlijf, den langen staart, vol krollen,
547, 548. Schoon wij 't niet raken met reden: versta: „schoon
het boven 't bereik van onze reden zij," buiten o n s verstand, als de
Proza-vertaling heeft. R a k en en r eiken zijn nauw verwant. Zie TEN KATE,
II, bl. 682.— 550, 551. Een prikkelende snoer.... om zijnen bek:
korter uitgedrukt: een „muilband," doch 't woord s no e r is overgebleven
in de spreekwijze „iemand den mond snoeren." — 561. Een s t r o op en d
Kastiljaan: de stroopende Spanjaards heeft de Proza-vertaling;
't Lat.: impa c a tos Hiberos. De Spaansche veehoeders deden herhaaldelijk invallen in de laaggelegen streken van Cisalpijnsch Gallia, om vee
te rooven.
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Ontknoopt, de kringen van het achterlijf laat rollen
En langzaam na zich sleept. Ook is 't Calabrisch dier,
De boschslang, vinnig, die de borst en boezem fier
Omhoog steekt, en den rug, vol schubben, in wil trekken,
En al den buik langs is gevlakt met groote vlekken;
Terwijl de beek uit bronne en levende ader springt,
590 Het land, bij lentezon, den zuider-regen drinkt,
Onthoudt ze zich in slijk, en slijm, en waterpoelen,
En, wonende op den kant, beproeft haar lust te koelen
Met haren zwarten balg en vraatzucht stadig aan,
Met borrekikkren, vorsch en visschen te verzadn.
Wanneer de poel verdroogt, van hitte d'akkers splijten,
595
Dan springt de waterslang op 't land, om toe te bijten,
Slaat roode blikken op, en glipt, van dorst verwoed
En razende van brand, vervaarlijk in dien gloed,
Langs veld en akkers heen; dan zou het mij niet lusten,
600 In open lucht, op 't land te slapen en te rusten,
Noch onder eenen boom te leggen in den schoot
Van 't koele en groene gras; wanneer ze nu, ontbloot,
Gestroopt van d'oude huid, verjongt en raakt aan 't glimmen,
Haar ei of jongen in het nest laat leggen grimmen,
Zij zelf met hare tong, driesnedig en driekant,
605
Zich bakert in de zon en flikkert op het zand.
Ik wil d'oorzaken en de teekens der gebreken
Ook leeren. Schorftheid plaagt de schapen, na het leken
Der wolken, als zij nat en koud beregend zijn,
610 Of 's winters wit en stiff van rijp, en krank van pijn,
Of niet van 't zweet gevaagd, wanneer ze zijn geschoren,
En van een scherpe haag gesteken, en haar doren;
Waarom de herder 't vee in zoete beken wascht,
De rammen, ruig van lok, in vlieten plompt en plast,
Dat zij, voor wind, voor stroom, in 't water henedrijven;
615
Of weet 't geschoren schaap met oliemoér te wrijven,
Met levend zwavelpoér, met zeeschuim, zeeajuin
En lijmig was en teer van Ida, zwart en bruin,
Zwart lijm en nieskruid, bang van lucht en nauw te lijden.
620 De reedste raad is hun de puisten op te snijden
Met vlijm en scheermes; want zoo lang de herder zit
585

604. Grimm en kan wel van de jongen gezegd worden, maar niet van
de eieren, en 't staat hier dan ook alleen om 't rijm. De Proza-vertaling:
haar jongen en eiers in het nest latende, geeft eenvoudig en letterlijk het Latijn terug. De hier bedoelde slang is de Chersydrus, die in
Calabrie zeer menigvuldig voorkomt. In vs. 595-606 geeft de dichter de
tijdperken op, wanneer die 't gevaarlijkst is, namelijk I°. in 't heetst van
den zomer; 2°. als zij haar huid verwisselt; 3°. bij het jongen. — 617. L ev end z w a v elp 0 e r: ruw, ongezuiverd zwavelpoeder. — 619. Bang van
lucht: dat een zware lucht heeft, zegt de Proza-vertaling.
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En suft, en het gebrek niet aantast, maar slechts bidt
Dat toch de goede GoOn de plaag ten beste keeren,
Verergert het gebrek, ja, 't zal al stil vermeeren.
625 Wanneer een droge koorts het bloed allengs ontsteekt,
Het kwijnend lichaam, dus gepijnd, de kracht ontbreekt
En uitteert, en de smet en overgroote hitte
Den schapen in het merg van 't hol gebeente zitte,
Dan is het oorbaar, dat men haar de hitte breek',
630 Eene ader in den klauw beneden sla, en steek',
Als eer Bisalten en Gelonen, die, in 't trekken
Naar 't kille Rhodope en der Geten woeste plekken,
Den dorst met paardebloed, gemengd met meIk, verslaan.
Ziet gij van verre een schaap in koele schaduw gaan,
635 Of al kieskauwende den tip van 't gras afknagen
En kwijnen achteraan, of, leggende als verslagen,
Op eene heide 't groen vast kauwen, 's avonds spa,
Bij nacht alleen gedwaald ; waak daadlijk op en sla
Eene ader in den voet, om 't onheil voor te komen,
640 Eer zulk een booze smet, en bij u niet vernomen,
De gansche kudde schenne en voortkruipe onder 't vee.
De stormen bulderen zoo dikwijl niet op zee,
Als bij den zomertijd dees' plaag, met zooveel jammers,
Niet hier en daar een schaap, maar teffens schapen, lammers
645 En al de schaapskooi snel en gansche kudden treft;
Dat zou bevroen een, die 't gebergt, dat zich verheft
In d'Alpen, kwam te zien, en Norische kasteelen,
lapis' akkers, langs Timavus en die deelen
Van bosch en land, dat wijd en zijd, nu onbeweid
650 Van schapen en van vee, gansch woest en ledig let
Hier kwam voorhene, uit een bedorven lucht, een peste
En deerlijk onweer op. Een ziekte in dit geweste
Ontstak in 't heetste van den herfsttijd, en sloeg voorts
En blaakte 't akkervee en wild, gelijk een toorts,
640. Bij u niet vernomen: onverho e d s , zooals in de Proza-vertaling staat. — 646. Dat zou b e vr o en : in de Proza-vertaling staat : d a t
zou hij gelooven. — 647. Norische kasteelen: de landen, die onder
den algemeenen naam van Noricum bekend stonden, lagen bezuiden den
Donau en vormden het tegenwoordige Stiermarken, Karinthie en omliggende
streken. Ka st e e 1 e n : wel 't zelfde woord als 't Lat. castellae, maar de
beteekenis geheel niet teruggevende, waarin Vergilius het laatste bezigt,
t. w. die van „afdakken" of „schuren," hoedanige men boven in de bergen
plaatst om een onderkomen aan de herders te verschaffen, terwijl de kudden
aan 't grazen zijn. — 648. lapis' akkers: de akkers der Japyden, een
Keltischen volksstam, die in Elyria dicht bij de grens van het tegenwoordige
Croatia woonde en onder Augustus met de Liburniers vereenigd werd. —

T i m a vus: thans de Timavo, een rivier, die de grens vormt tusschen
Venetic en Istrie.
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655 Bedorf het water en vergiftigde de weide,
Daar geen natuurlijk van dit lastig leven scheidde;
Maar als versmachte dorst al d'aders had verdroogd,
De leen deed krimpen, nam 't bedorven bloed, nu voogd,
Door overtolligheid zoo toe, met smarte en pijnen,
660 Dat al 't gebeente allengs van ziekte sloeg aan 't kwijnen.
Het veege altaariam, met den band, die sneeuw verdooft,
En 't woilen snoer, alree bewonden om zijn hoofd,
Komt dikwijl, als men 't nu zal slachten en verbranden,
Te sneuvlen in den dienst, en onder 's priesters handen;
665 Of zoo 't de priester met zijn mes te kelen kwam,
Het ingewand ontvangt noch vier, noch outervlam,
En d'offervinder meldt den vrager merk noch teeken;
Geen bloed besmet het mes of luttel, onder 't steken
En kelen; en het zand wordt nauwelijks gemengd,
670 Of boven slechts van 't zwarte en vuile bloed besprengd.
Het kalf sterft overal, ook daar 't in 't veld gedreven,
Of aan de voile kribbe en 't voeder komt van 't leven
Te scheiden; en de hond, de vleier van zijn heer,
Slaat in een dolligheid. De zeug raakt meer en meer
675 Aan 't kuchen, nu de keel benauwd is door het zwellen,
En haar aamborstigheid en hoest op hoest komt kwellen.
Het ongelukkig paard vergeet zijn weide en voer,
Den renstrijd in de baan, en drinkt niet, trapt den vloer
Gedurig, trap op trap, en laat zijne ooren hangen.
68o Het koude zweet, een veeg merkteeken, baart verlangen
En zorg en achterdocht, dewijl 't niet zweet van last.
De huid valt hard en stiff, indien ze wordt getast.
Dees' merken treen vooruit, als voorboOn van het ende.
Indien die ziekte zich verheffe in deze ellende,
685 Dan branden d'oogen in het hoofd; het hijgt van dorst;
Het haalt den adem uit het diepste van zijn borst,
Zucht zwaarlijk midlerwijl, en hijgt om lucht te winnen;
Het zuchten spant gedarmte en ingewand van binnen;
Het zwarte bloed ontloopt den neus, valt ruw en rauw,
690 De keel de droge tonge al t'eng en veel te nauw,
Het plag te helpen, zoo men eenen vollen horen
Met wijn ter kele ingoot. Dit middel scheen gekoren,
Als 't eenige, om den dood te keeren, maar nu was
656. Geen: namel. „geen dier." Het Lat. nec via mortis simplex
verschafte den uitlegkundigen al vrij wat hoofdbrekens. De natuurlijkste
uitlegging schijnt te zijn, „dat de dood niet bij alien onder dezelfde yen.
schijnselen kwam," gelijk dan ook in de volgende verzen sterfgevallen van
zeer onderscheidenen aard, ofschoon door dezelfde plaag veroorzaakt, worden
vermeld. — 680. V e r la ngen: dat woord staat hier alleen om te rijmen
op hangen.
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Het schadelijk; doch als het paard hierdoor genas,
Gelijk het scheen voor 't oog, dan ving het aan te tieren,
En nu, ter dood toe krank, verscheurde het zijn spieren,
En vleesch, en zenuwen [de Goden gunnen stadg
Den vrome een beter lot, en schenden zulk een plaag
Den vijand op den hals], met zijn gebit aan stukken.
700
De stier, die met den ploeg al rookende aan komt rukken,
Stort neder, en braakt schuim en bloed alle oogenblik
Ten monde uit, geeft terstond den allerjongsten snik.
De droeve landman spant den makker uit, die drukkig
Zijn broeders dood betreurt. Zoo scheidt hij ongelukkig,
705
In 't mid den van het werk, van 't kouter in die streek.
Geen boschschim, blijde beemd, noch stroom, noch klare beek,
Die klaar, als barrensteen, ter klippe of komt gevallen,
Verkwikken 't kwijnend vee op weiden, noch in stallen.
De lendens worden slap. 't Gezicht staat stijf, als dood.
710 De hals hangt naar beneen ter aarde, zwaar als lood.
Wat baat hun akkerdienst en arbeid? Die blijft steken. '
Wat baat het, met den ploeg den harden grond te breken?
Campanjes lekkre wijn noch overdaan van spijs
Bedorven hunne maag. Zij leefden, op hun wijs,
715
Bij bladers en bij gras. Zij dronken bron en vlieten,
En klare beken, die langs d'oevers heneschieten.
Ook brak geen hartzorg hun gezonde en stille rust.
Men zegt dat nooit voorhene, in deze vruchtbre kust,
Naar ossen werd gezocht, om Juno's offervieren
720 Te voeden; dat een slag van ongelijke dieren
Woudossen 't wagenrad opvoerden naar de kerk;
En hierom bouwt men 't land met arbeid, stijf en sterk,
Met eggen, en men poot de vruchten met de handen,
En trekt den wagen naar 't gebergte door de landen
725 Met uitgerekten hals. Geen wolf houdt nu de wacht,
Beloert de schaapskooi, noch bespiedt het vee bij nacht;
Een heftiger verdriet betemt hem in deze erven.
De bloode dassen en de schuwe harten zwerven
Omtrent de honden en rondom de huizen been.
730 Nu worpt de wilde zee haar zeegebroed dooreen,
En allerhande slag van visch, als drenkelingen,
Die, schipbreuk lijdende, bij storm en nood vergingen,
Aan strand op. 't Zeekalf vliedt nu, tegens zijnen aard,
Naar vlieten. d'Adder zoekt, nu angstig en vervaard,
735 Vergeefs in 't kromme hol het leven nog te bergen,
En sterft. De waterslang steekt vreeselijk, zonder tergen,
Haar blauwe schubben op. De lucht vergiftigt vast
De vogels, die omhoog en uit het zwerk van last
Ter aarde storten, en den geest in 't vallen geven.
695
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740 Het baat niet midlerwijl, al wordt het vee verdreven,
Verweid. Alle artsenij is dood en zonder kracht.
Alle artsen, Chiron, van Fyllire voortgebracht,
En, Amythaons zoon, Melampus moeten 't geven.
De doodsche Tisifoon komt in de wereld streven,
745 En, opgedonderd uit den helschen jammerpoel,
Loopt hollen, brengt de ziekte en angst uit Pluto's stoel,
En steekt 't verslindend hoofd al trotscher op naar boven.
De dorstige oever, vliet en heuvel, rots en hoven
Aan 't galmen, reis op reis, op 't blaten van het vee,
750 En jammerlijk geloei der rundren en hun wee.
Zij tijt alreé met kracht aan 't vellen, 't een voor 't ander,
En stapelt zelf in stal de dooden op elkander,
Daar 't vee in etter, stank en 't vuile bloed versmacht,
Totdat de nood dit leert begraven in een gracht,
755 En delven in den kuil; want die bedorven huiden
Zijn tot geen leder nut; en niemand van de luiden
Kan 't ingewand met bron en stroom en water hier
Afwasschen, zuiveren, noch louteren door 't vier,
Noch ook de yacht, van stank en vuiligheid gegeten,
760 En etter, scheren; noch de stinkwol, half verbeten,
Ten oorbaar brengen; en indien er iemand kwam,
Die dit besmette kleed in zijne handen nam,
Die kreeg een roode puist aan 't lichaam en de leden;
Het vuile en bange zweet brak uit op alle steden,
765 En 't leed niet lang de wolf, de veeplaag van het land,
Verslond 't bevlekte lijf met zijnen bitsen tand.

HET VIERDE BOEK.
INHOUD.
Hij stelt den bijhof toe, ontvouwt der bijen aard,
En 't recht van vorst en yolk, die nauwlijks reden derven.
Hij toont ons 't honigwerk, en hoe men nectar gaart,
Ook nieuwe bijen wint, indien ze ontijdig sterven.
K zal voort achtereen mijn landwerk gaan voltrekken
Met honig, en den dauw, die ons uit 's hemels plekken
Gezegend toevloeit; o Meceen ! begunstig blij
Dit deel ook. 'k Zal u van die kleene dieren vrij
Wat vreemds vertoonen, en manhafte mogendheden
En volken, en hun werk, en oefeninge, en zeden,

I

5

744. Doodsch e: doodelijke, den dood berokkenende. — Het Vierde
Boek. 2, 3. En den dauw, die ons uit 's hemels plekken gezegend to evlo e i t: de Proza-vertaling heeft beter: „die nu met den d a u w
to evloei t." Op het oude volksgeloof, dat de honig uit den dauw ontstaat,
is reeds gewezen.
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Ook d'oorlogen van al dit brommende geslacht
Ontvouwen op een rij. Ik neem wel, zoo men 't acht,
Een slecht onnoozel werk ter hand; maar wil men 't wegen,
Hier is niet weinige eer en glorie in gelegen,
Indien de Goden mij niet wars zijn, en meteen
De God Apollo luistre en lette op mijn gebeen.
Men moet eerst een verblijf en legerstand opspeuren
Voor 't bijenleger, daar geen winden haar versteuren,
[Want wind belet ze 't aas te brengen in haar kas],
En daar geen dertel bok, noch schaap in bloem en gras
Ophupple, geene vaars den dauw des velds afstrijke,
Noch 't piepend gras vertrte. Gedoog omtrent de rijke
En voile korven geen haagdissen, glad van huid,
En spikklig, geenen specht, noch vogel, noch geluid
Van Progne, in welker Borst 't litteeken is gebleven
Van haar bebloede hand; want zij, op roof bedreven,
Bederven wijd en zijd het alles, beemd en lucht,
En vangen met den bek de bijen in haar vlucht,
Om met dees' lekkernij het wreede broeinest t'azen.
Maar zet de korven bij de bronnen, klaar als glazen,
Bij meren, groen geboord met mos, en daar een Beek,
Die smal is, henevloei' door eene klaverstreek,
De breede en wilde olijf, of dadel, dicht geladen,
Den toegang overdekk', beschaduw' met zijn bladen,
Opdat de koningen, nog jong in hun beroep,
Wanneer zij in de lent' met hunnen zwarm en troep
Te velde trekken, en de jongen, uit de korven
Gelaten, in de lucht zich eens vermeien dorven,
Zich laten noodigen van d'oevers uit den brand
Der zonne, hier omtrent, en daar de boom geplant
En reed sta, hen in 't loof met lust te wellekomen.
Zoo hier een staande meer, of water, zacht in 't stroomen,
Omtrent sta, smak er dan wat wilgetakken in,
Of groote steenen, opdat zij, naar heuren zin,
Gelijk op bruggen, hier wat rusten, zoo 't gebeure,
Dat, daar ze zitten, haar een dwarfing schichtig steure,
Verstrooie, of dompele in het water en den vloed,
En zij, voor gure bui en dwarreiwind behoed,
De vleugels wijd en breed ontvouwende, onder 't blakeren
Des zomerzonneschijns, zich zelfs hier mogen bakeren.
Plant groene kassie en den tijm, van zoeten geur,
Ook yzoop, sterk van reuk, bij menigte hierveur,
En laat een versche bron door violieren zwaaien.
Indien ge een hollen korf van eene schors wilt naaien,
Of teenen korven vlecht, de deur zij enge, want
De honig stremt van koude, of smilt van hitte en brand.
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De honigbij, die last van hitte en km) moet lijden,
Kleeft hierom d'enge spleet, en stopt aan alle zijden
De naden van haar huis, ook niet vergeefs, met was
En bloemen vlijtig toe, en veldgroen lentegras;
Hierom vergaart ze slijm, dat taai als lijm kan kleven,
En pek, den Frygiaan op Ida's kruin gegeven.
De bijen groeven [is het zeggen anders waar],
Ook dikwijl putten diep in d'aarde, om voor gevaar
Te schuilen, en men heeft de zwarmen dik vernomen
In hollen puimsteen, en vermolsemd hout en boomen.
Bestrijk al evenwel de hutten dun met slik,
En hal ze rondom dicht, en leg er, doch niet dik,
Wat groene bladers op. Schuw iepen, die heur schaden.
Laat bier geen rooden kreeft op gloende kolen braden.
Schuw diepe poelen. Ban den stank des misthoops uit.
Schuw holle steenrots, daar de galm der stemme op stuit.
Hierna, wanneer de zon met haar vergulde stralen
Den winter drijf beneen het aardrijk en zijn palen,
En met haar zomerlicht den hemel opensluit,
Dan maait dit heir, in Bosch, en beemd, en onder 't kruid,
De purpren bloem, en likt de lippen van de beken;
Dan pogen ze met vreugd haar teer gebroed te kweeken,
Te koesteren [ik weet ook nauwlijks met wat min],
In haar gevlochten nest; dan bouwen ze, eens van zin,
De raten van nieuw was, en storten vast en gieten
Den honig uit, die taai en klevig valt in 't schieten.
Wanneer gij nu hierna, bij heldre zomerlucht,
Den zwarm uit zijnen korf ziet vliegen met een vlucht
Ten hemel, en u vast verwondert hoe, door 't zweven
Des winds, die donkre wolk zoo lucht wordt voortgedreven,
Dan sla ze vlijtig ga. De bijenzwarm bemint
Zoet water en dicht loof. Dan strooi hier vrij cerint,
Dat in het wilde wast, en sap van kleen gestooten
Melissenkruid, en klink, als Cybeles' genooten
En offerpriesters, op een bekken of cymbaal;
De bijen zullen, door gerammel van 't metaal
Op zulk een rustplaats, haar zoo heilzaam, daadlijk strijken,
En in de kribbe en cel, naar heure wijze, wijken.

56. Veldgroen lentegras: de Proza-vertaling heeft meergras,
welke laatste benaming dan ook een betere vertoiking is van 't Lat. fuc o.
Sommige uitleggers willen voor dit fu co s u c c o lezen, waaronder 't bloemsap verstaan zou worden. V el d g r o en l e n t e g r as is in geen geval te
wettigen. — 66. De schalen van kreeften werden gebrand, om als geneesmiddel te dienen in sommige ziekten: en de rook daarvan werd nadeelig
geacht voor de bijen. — 68. Echo's verschrikken en verjagen de bijen. Geen
wonder, dat de bijenhouders er niet erg op gesteid waren.
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Maar zoo haar oorlog lust en krijg [want menigwerf
Ontsteekt er onder haar een vechtstorm op, om 't erf
En koninklijk bezit van twee verscheiden heeren],
Dan kan men 't hart van dees' gemeente kennen leeren,
95 Dat straks van wraaklust brandt en siddert, heel ontsteld,
Voor 't aangaan van 't gevecht; dan wordt de trage in 't veld
Van 's krijgsklaroen gedaagd. Men hoort het oorlogsteeken,
Gelijk een wapenklank, en veldtrompetten steken.
Zij zetten zich ontsteld eendrachtig in 't gelid,
100 De vleugels schitteren. Dan wetten scherp gebit
En bek den angel scherp. Zij stellen zich in orden,
Vergaren dicht bijeen, om handgemeen te worden,
Rondom den koning, en zijn stoet, en legertent,
Braveeren met haar keel den vijand. Als de lent'
Nu opluikt, en de lucht opheldert voor de vorsten,
105
Dan voort ter poorte met gedrommel uitgeborsten,
En tegens een gehort, dat hier de lucht of bromt.
Men ziet ze in eenen drom ook dicht ineen gedromd.
Zij tuimelen omlaag, zoo dicht als hagelsteenen
no In eene hagelbui, of eekels dicht uit eenen
Geschudden eekelboom. Dit krijgsvolk, trouw verknocht,
Met hunne vleugelen, in 't harte van den tocht,
Uitmuntende, bewijst door een uitmuntend teeken,
Dat in zoo klein een lijf zoo groot een hart kan steken.
Zij dringen tegens een van alle kanten aan,
115
En weten van geen vlucht, totdat, na 't heftig slaan,
De triomfeerder, al te machtig, boven drijve,
Zijn vijand, uit het veld geslagen, onder blijve.
Al dees' beroerte, daar ze in 't harnas staan gekant,
120 Wordt lichtelijk beslecht, met eene handvol zand
Te smijten in den hoop der vechtende oorlogsknechten.
Maar als gij d'oversten, van weerszijde onder 't vechten,
Hebt uit den slag gerukt, ontziel den slimsten vrij,
Opdat zijn kwistige aard u niet tot schá gedij,
125 En laat den besten het verdedigd hof regeeren.
De beste van die twee munt uit in 't triomfeeren
Met gouden spikklen [want men vindt tweevoudig slag],
En hoofd, en roode schub, en glansen in den dag;
Maar d'ander schriklijk, sleept, slaphartig, traag, en zachter,
108. In eenen d r o m.... ineen g e d r o m d: pleonastische, en niettemin schilderachtige uitdrukking. — 113. Uitmuntende.... door een uitmuntend teeken: hier, waar de herhaling van 't zelfde woord geen
kracht aan den zin bijzet, noch dient om eenig geluid te schilderen, acht
ik die minder goed te keuren. — 123. Den slimsten: t. w.: „die 't minste
deugt." — 129. d'Ander schriklijk, sleept, slaphartig: een fraai
voorbeeld van schilderende poezie.
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Het achterste van 't lijf, dat breed valt, na, van achter;
Doch d'onderdanen zien van weerszijde als hun worst;
Want d'eene bende ziet te vreeselijk bemorst,
Gelijk een reizend gast aanstappende elk doet gruwen,
En, droog en dik van stof, op d'aarde slijk zal spuwen,
135
Uit zijnen drogen mond ; maar d'andre bende straalt
Met eenen gouden glans, en 't lijf is overmaald
Eenparig overal met spikkelen en stippen.
Dees' aard is d'allerbeste en zal uw kiesche lippen,
Wanneer gij honig perst, vernoegen in 't seizoen
140 Met zoeten, doch veeleer met zuivren honig voen,
Bekwaam, om wrangen wijn te helpen te verzoeten.
Maar vliegen ze te wild, en wijder dan zij moeten
Vermeien in de lucht; verzuimen ze de raat
Te bouwen, en de cel te vullen op haar maat;
145 Dan moet gij haar speelzieke en wufte vlucht verminderen,
En 't kost een kleine moeite en arbeid dit te hinderen.
Men trekk' den koning fluks de vleugels uit. Indien
Dees inblijf, niemand zal de honigbijen zien
Te verre uitvliegen, dauw en bloem en kruiden lekken,
150 Noch met de standerdvaan te wijd te velde trekken.
Laat heele bedden met de goudbloem dicht beslaan,
En lokt ze met dien geur van alle kanten aan.
De Frygische Priaap, een moloch voor de veugelen
En dieven, wake om haar, en, om geweld te teugelen,
Hofi, met zijn snoeimes van geil wilgenhout, de wacht.
155
Een bijeman moet tijm en pijnboomloof met kracht
Gaan halen op 't gebergte en om de korven planten,
Dat eelt de handen dekk', gelijk twee taaie wanten,
Van zijne arbeidzaamheid. Hij zet er mei en plant,
160 Begiet ze liefelijk, wanneer de zomer brandt.
En zekerlijk, 't en waar ik, mijne reis ten ende,
Het zeil nu streek', den boeg rechtuit naar 't land toewendde,
Ik zong u nog misschien hoe men met beter aard'
De vruchtbre hoven bouwt, en Pestums rozengaard,
Die tweemaal 's jaars de roos op haren steel ziet gloeien,
165
En hoe andijvie liefst aan beken plag te groeien,
De peterselie graag langs vochtige oevers wass',
Hoe een komkommer krom en dikker groeie in 't gras.

130

133. Gelijk een reizend gast aanstappende elk doet gruwen:
lees, opdat de vergelijking begrijpelijk worde: „gelijk een reizende gast,
die, als hij komt aanstappen, elk doet gruwen," t. w.: „van zijn morsigheid." — 140. Doch veeleer: wij zouden schrijven: do ch vo oral. —
145. Haar speelzieke: in s p e elziek valt de nadruk op de eerste lettergreep. Beter hadde Vondel dus geschreven:
Moet gij haar speelzieke en te wufte vlucht verminderen.
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Ik wil geen tijdeloos, al komt ze spa, verzwijgen,
Noch krinklig bereklauw, groen eiloof, steil in 't stijgen,
En mirten, gaarne met den waterkant belend;
Want mij gedenkt hoe, bij de torens van Tarent,
Daar langs Galezus, met zijn bruinen waterzegen,
Het goudgeel gras besprengt, ik, bij geval, bejegen
175
Een van Cilicie, die grijs wat lands bezat,
Dat onbeploegbaar was, en daar geen vee in trad
Te weide, geene rank de muskadel wo g dragen.
Dees' grijze niettemin plukte, onder doornehagen,
En distels, bier ter stem, zijn warmoes, ijzerkruid,
18o Ook witte lelien en mankop, dat er spruit,
En was, in zijnen zin, een koning op die wijze.
Hij dekte, 's avonds spa, met ongekochte spijze
Den disch, zoo menigmaal hij thuiskwam afgesloofd.
De lent brocht rozen voort, de herfsttijd welig ooft.
185 Wanneer de rotsen in den kouden winter borsten,
Het water in den stroom bevroos met harde korsten,
Dan sneed hij bereklauw en riep den zomer in,
En westenwind, te traag gereed naar zijnen zin.
Dees had hierom heel vroeg een schat van jonge bijen
190 En zwarmen, perste voor alle andre lekkernijen
Van honig uit de raat, zoodat het schuimde op 't land.
Hij had zijn lindebosch en pijnboombosch geplant.
Zoo menig boom de lent met bloeisel sierde en bladen,
Zoo menig stond er in den herfst met ooft geladen.
195
De grootste boomen plant en poot hij op een rij,
Den harden perelaar, den doren aan zijn zij,
Die hem nu pruimen geeft. Hij poot er den andoren,
Belomraar van 't gelag, daar zich de vreugd laat hooren.
Doch ik van enger perk bepaald, ga dit voorbij:
200 Een ander zing, wien 't lust, van deze stof na mij.
Welaan dan, 'k wil u nu ontvouwen en opzingen
Wat aard de bijen van Jupijn ten loon ontvingen,
Dewijl ze, 't schel geluid der klinkende cymbaal
Van zijn Kretenzer rei navolgende, altemaal
205 Den vorst des hemels in 't Dikteesche hol opvoedden.
170

1 7 1. De Proza-vertaling heeft: en mirten, die den waterkant zoe
k en. — 173. Galezus: een rivier in Cala bri d, thans Galas o geheeten
en waarvan het water een donkere kleur heeft. — 174. He t goudge el
gr a s: verkeerdelijk voor 't go u d g e el g e w a s, zooals in de Proza-vertaling staat en waarmede de saffraan bedoeld wordt, die op den Corysus sterk
werd aangekweekt. — 175. Versta : een grijsaard van Cilicid, die eenig land
bezat. — 204. Van z ij n Kre t e n z er r e i: namel. van dien der priesters
van Cybele, die den jongen Jupiter opvoedden en door gestadig met cymbalen te klinken beletteden dat Saturnus het geschrei van het kind hooren
en zijn verblijf ontdekken zou.
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Zij hebben onderling gemeenschap van haar goeden
En kindren, ook alleen een stad in 't algemeen.
Zij slijten haren tijd, en leven doorgaans heen
Bij waste wetten, die bestendig zijn. Zij wennen
210 Haar eigen vaderland en eigen huis te kennen,
En, ziende intijds den vorst des winters te gemoet,
Bearrebeiden in den zomer overvloed
Van voorraad, opgelegd tot dit gemeene beste.
d'Een vliegt om lijftocht uit, haalt kost, en geen de leste;
215 Een ander ijveraar legt in den korf den grond
Der raat met boomlijm en narcisdauw in den mond.
Dan wordt het klevend was aan dezen grond gehangen.
d'Een voedt d'aankomende gebroedsels met verlangen,
De hoop van haar geslacht; een ander stuwt al vast
220 Den klaren honig op, en vult met haren last
De cel met nectar op. d'Een moet de poort bewaren
Bij lotinge, en zij let of 't weder op wil klaren,
En past op weer en wind, of neemt in dat bestek
Den innekomenden den last van haren nek,
225 Of houdt in eenen troep de hommels, vuige dieren,
Ten korf uit. 't Is hier drok. De honig, onder 't zwieren
Der bijen, riekt naar tijm; en even onversuft,
Als reuzen in hun smids, van taaie kluft bij kluft
Den gloenden bliksem smeen, de sommigen vast woelen,
230 Om 't kissend koper in den koelbak te verkoelen.
Het aanbeeld klinkt in 't hol van Etna dag en nacht.
De smeden onderling slag houden naar hun macht,
Het ijzer met de tang vast om en weerom keeren;
Een ingeboren zucht drijft dus, om zich t'erneeren,
235
[Indien men 't kleen bij 't groot gelijke met verlof],
De bijen van Hymet, in 't honigwerk niet slof,
Met kracht en ijver aan. Alle oudste slotsoldaten
Bewaren hunnen muur, bevestigen de raten,
En bouwen 't huis met kunst; de zwakke jeugd alleen
240 Keert 's avonds spade weer en met veel tijms aan 't been.
214. En geen de lest e: en geene wil bij dat werk de laatste wezen. —
216. Narcisdauw: de Proza-vertaling heeft: narcis-tr an e n, wat het
oorspr. Narcissi 1 a c r im am (vs. 16o) beter teruggeeft. — 225. In eenen
tr o e p : versta : „met een troep andere bijen vereenigd." Over 't geheel
moet men in deze schildering der onderscheiden werkzaamheden, die de bijen in
haar kleine maatschappij onderling verdeeld hebben, in gedachte het enkelv.
tegen 't meerv. verwisselen, welk laatste dan ook zoo in 't oorspr. als in de Prozavertaling gebezigd is. — 234. D us : hier voor aldus, evenzoo. Om zich
t'e rneeren: d. i.: „om zich van het noodige te voorzien," to earn heeft
nog het Eng. en e rnahren het H.D. 235. Versta : indien 't geoorloofd
is, het kleine bij 't groote te vergelijken. — 237. De hier ingevoerde s 1 o tsoldaten zijn van Vondel, en geestig uitgedacht.
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Zij snuffelt vast naar aas, op 's lands haagappelboomen,
Op grauwe willigen en vette linde, aan stroomen,
Op bruine meibloem, en op kassie en saffraan.
Zij rusten te gelijk; zij vallen teffens aan,
245 Gaan 's morgens uit de poorte en zitten nergens ledig.
Als d'avond endelijk den aftocht blaast, om vredig
Te keeren uit de weide en 't veld, dan gaan ze thuis,
Dan sterken ze het lijf. Men hoort dan een gedruisch,
Gedommel en gebrom rondom de honigkorven.
250 Wanneer ze in hare cel ten slaap zich vlijen, dorven
Zij geen geluid slaan, en zoo gaan de nachten heen;
Dan streelt de zachte slaap hare afgeslaafde leen.
Zij houden zich bij honk, indien men vreez' voor regen;
En zoo er wind opsteek', men ziet ze niet gestegen
255 Ten hemel in de lucht; zij zoeken dan haar best
Het water veilig dicht bij huis, om haar steevest.
Bij ongestuimig weer bevrachten ze van buiten
Zich zelfs met ballast, recht als hobbelende schuiten,
En vatten keikens aan, om onder hare vlucht,
260 Zich hiermede in 't gewicht te houden in de lucht.
Gij zoudt u menigmaal verwondren om de bijen
En haar manieren, nooit verslingerd op het vrijen
Of paren, noch die ook door traagheid immermeer
Op snoeplust zijn gesteld, noch baren, maar veeleer
265 Aantelen met den mond uit loof en geur van kruiden.
Zij zetten zelve een vorst en kleene burgerluiden,
En stichten hoven en een wassen rijk, wel vast.
In 't ommevliegen lijdt de honigbij veel last.
Zij kwetst den vleugel dik op scherpe rots en klippen,
270 En, onder haren last, komt haar de geest t'ontglippen;
Zoo bijster zijn ze op geur verlekkerd en op bloem,
En stellen in de winst des honigs al haar roem.
Al is haar leven eng bepaald in tijd en uren
[Want langer kan het niet dan zeven zomers durenj,
275
Nog sterft de stam niet uit. De stam, in 't rijk bezit,
Houdt vele jaren stand, en bloeit in 't vijfde lid.
Het groote Lydisch rijk, Egypte, Parth en Meden
Den koning minder eer bewijzen in hun steden,
Als onze honigzwarm. Zoolang de koning leeft,
261. volgg. Oudtijds geloofde men algemeen, dat de bijen niet door natuurlijke voortteling ontstonden, maar uit het sap van bloemen en planten, door
den gemeenschappelijken vader, om den honigkorf werden verzameld. Later
onderzoek heeft bewezen, dat de bijen-maatschappij bestaat uit eene koningin
of algemeene moeder, uit een zeker aantal mannetjes (hommels), en uit
arbeiders, die geslachtloos, of liever onontwikkelde wijfjes zijn. Zie HARTING,
Bouwkunst der dieren, bl. 316 volgg.
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280 Zijn ze alle ook eensgezind; maar zoo hij haar begeeft,
Dan breekt het rijksverbond, dan rooven d'onderzaten
Den honig overhoop, vernielen cel en raten.
Hij heeft 't beleid alleen van haren arrebeid.
z'Aanbidden uit ontzag haar konings majesteit,
285 Omringen hem heel dicht, bestuwen hem met brommen,
En dragen op haar schoft het hoofd der honigdommen.
Zij gaan op lijfsgevaar met hem in oorlogsnood,
En staan gekwetst, vol moeds, naar een befaamden dood.
Men vond er, die den aard der bijen gadesloegen,
290 Die elk ten spiegel dient, om zich hiernaar te voegen,
En rechtuit spraken, dat dees' aard, die heerscht en slaaft,
Met rijp vernuft en geest van boven is begaafd ;
Want eene godheid gaat alom onzichtbaar waren,
Door hemel, aarde en lucht en zee, en wilde baren,
295 En hieruit scheppen mensch en vee en ieder dier,
Een iegelijk voor zich, hun oorsprong, ziel en zwier.
Als 's lichaams band bezwijkt, vergaan ze in d'eerste stollen;
Want merk, het hemelsch deel wordt van geen dood getroffen,
Maar vliegt weer levende in den starrelichten boog,
300 En neemt onsterfelijk den hemel in omhoog.
Wanneer gij 't heerlijk hof en d'opgeleide schatten
Des honigs opent, pas een mond vol vats te vatten,
Besproei dan al de lucht; berook ze met een test.
Zij leevren tweemaal u den honig in haar nest.
305 De honigoogst beloont u tweemaal alle jaren,
Zoodra Taigete, een star, waarnaar de zeelien varen,
Voor d'aarde en 't aardsche yolk haar aanschijn klaar ontbloot,
De golf des oceaans veracht met voeten stoot ;
Of als dezelve star, de waterzucht der Visschen
310 Ontwijkende, bedroefd, bij 's winters duisternissen,
Uit 's hemels gouden poorte in zee te water gaat.
Haar toorne en wraakzucht houdt noch regel, nochte maat ;
Want kwetst gij haar, zij zal u prikklende vergeven,
En vreeslijk steken, dat zelf d'angel vast blijft kleven

286. Honig domme n: hier wordt h on i g d om in den zin van „gebied,
waar de honig voorkomt of zich bevindt," gebezigd; evenzoo zegt men: 't
peperland, de goudkust, de koraalbaai, enz. — 288. Een befaamden doo d: de Proza-vertaling heeft: een heerlijk en do o d. — 289 volgg.
In deze regels omhelst Vergilius het gevoelen van Pythagoras met betrekking tot de wereldziel, de anima mund i. —297. V e r g a a n z eli n d'e erste
st o ffen: keeren terug tot de elementen, waaruit zij ontstonden. — 306. T a ig et e: eene der Pleiaden of Vergilien, naar wier opkomen en ondergaan de
zeelieden zich richtten. Het eerste heeft bij de hier vermelde plaats den 22.
April, het andere den 8. November. — 308. Vera c h t voor v er a c h t el ij k
(verachtend), als in de Proza-vertaling.
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In d'aderen, en zij van wraak sterft, heel verwoed.
Indien ge een harden vorst en winter ziet te moet,
En wilt ge opleggen voor 't genaken van de smarte,
En gaat u hare ellende en droeve staat ter harte;
Berookt ze vrij met tijm, besnoei 't onnutte was;
320 Want dikwijl, eer men 't merkt, knaagde een haagdis de kas
En raten, of een mot kwam in de cellen snoepen
Bij nacht ; de hommel, traag van aard, kwam met haar troepen
En slikte eens anders kost; de felle horsel dorf
Haar scherpen angel ook wel steken in den korf.
325 Een booze honigworm berooft wel 't huis van binnen.
Arachne, in Pallas' haat, komt breed haar webbe spinnen
In 't midden van de deur. Hoe gij den korf meer vaagt
Van vuil onoorbaar was, hoe uwe bij meer draagt,
Om d'afbreuk van haar nest te boeten, enzij dekt er
330 De schuur van bloemen en belegt het yak met nekter.
Maar zoo de bijen, die de jammernis en pijn
Van 't leven hier, als wij, ook onderworpen zijn,
Door ziekte aan 't kwijnen slaan, hetwelk men kan gewennen
Aan zeekre teekens klaar te merken en te kennen,
335 Dan trekken zij terstond een ander aanzicht aan:
Het hoofd ziet gansch mismaakt, het lichaam ongedaan;
Zij brengen 't lijk, wanneer 't zijn oog luikt, ongelukkig
Ten huize uit, treen in rouw van achter, droef en drukkig,
Of hangen aan de deur gevlochten, been aan been,
340 Of houden zich in huis al treurende bijeen
Met toegesloten deur, verstijfd van koil, bevroren,
Verslapt van hongersnood; dan laat de bij zich hooren,
Veel luider, en zij bromt eenparig, mort en raast,
Gelijk de Zuidenwind bijwijl in bosschen blaast;
345 Gelijk het zeeschuim ruischt, wanneer 't komt aangestoven;
Gelijk verslindend vier, in een gesloten oven.
Dan rade ik, dat gij mild haar toerookt met galbaan,
En door een rieten pijp met honig zoudt bestaan
Te druppen, om haar graag te maken, en de blooden
350 En suffenden op dien gewonen kost te nooden.
Het is ook dienstig, dat gij galnootpoeder brengt,
En d'opgedroogde roos met galnootpoeder mengt,
Centauren, sterk van reuk, of Psythische rozijnen,
Cekropsche tijm, en ook heel sterkgezoden wijnen,
355 Een bloem ook, in een beemd gegroeid, en lang beroemd,
352. En d'opgedroogde r o o s: verkieslijker ware geweest: en d r o g e

r o z eblaan. — 353. C en t a u r e n: de bekende plant, aldus naar Chiron
den Centaur genaamd. — 354. C e k r o p s c h e t ij m: tijm van den berg
Hymettus in Attica. Cekropsche staat hier voor „Atheensche," omdat
Cekrops de stichter was van Athene.
VONDE L VIII.
25
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Licht vindbaar, die op 't land wordt starrekruid genoemd;
Want uit den wortel steel bij steel heel groeizaam spruiten.
z'Is geel van kleur, doch blinkt, hoe dicht de bladers sluiten,
Als een viool van bruine en donkre purperverf.
360 Men siert d'altaren van de Goden menigwerf
Met kransen van dees' bloem. z'Is wrang van smaak, te halen
Bij huislien op het land, in hun gemaaide dalen,
En langs den oever, die den krommen Melia stuit.
Men kookt in wijn, vol geurs, den wortel van dit kruid,
365 En zet de manden met dit voedsel voor de korven.
Maar of de bijen van den bijenhouder storven,
Die geenen middel weet, met jonge en wakkre bien
Zijn doodsche korven weer te vullen, te voorzien,
Zoo wil de tijd, dat wij d'aanmerkenswaarde vonden
370 Van een Arkadischen bijhouder nu doorgronden,
En ook hoe menigmaal 't geslachte runderbloed
Aan 't rotten, bijen hebb' bij menigte uitgebroed.
'k Zal dees' naamhaftige geschiedenis ophalen,
En van haar oorsprong u beginnen of te malen :
Want daar de burger woont, ter stede, die, vergroot
375
Van Alexander, aan den Nijl legt, uit wiens schoot
Al 't land bewaterd wordt, en daar bemaalde sloepen
Den stroom bevaren; en daar Perziaansche troepen,
Gewapend op den rug met pijlekokers, dicht
380 Aangrenzen, en 't groene Egypte, door 't gewicht
Van 't zwarte springvloedslib, ziet mesten veld en boomen,
Door 't water, dat, heel hoog uit Moorenland aan 't stroomen,
Door zeven monden bruist; al dit geweste grondt
En bouwt zijn zegeninge op Bien onfaalbren vond.
385
Men kiest eerst luttel erfs, om 't werrek te voltrekken,
En past dit met wat daks van pannen t'overdekken,
Met eenen nauwen wand te sluiten dit gesticht,
Waarin vier vensters naar vier winden haar gezicht
De zon toekeeren, die hier heet komt innestralen.
390 Dan past men eenen stier, twee jaren oud, te halen,
Wiens horens krommen. Dan de neuslucht met geweld
356. Starr ekruid: Aster am ellu s , waarvan het hart geel is en de
bloembladen purperkleurig zijn en die alleen in 't Noorden van Italie en in
Attica groeit. — 363. Mella: een rivier, die het grondgebied van Mantua
doorsneed, en van welke de Aster am ellus zijn naam heette te ontleenen. — 367. Bien: bijen. — 369. Zoo wil de t ij d : de Proza-vertaling
heeft: zoo is het nu tijd. — 370. Een Arkadischen bijhouder:
Aristeus, zoon van Apollo en Cyrene. Tot straf, dat hij door zijn toomloozen hartstocht Eurydice den dood berokkend had, verloor hij zijn bijen. Hij
kreeg er echter nieuwe voor in de plaats, die opgroeiden uit de lichamen
der runderen, door hem als zoenoffer geslacht. — 375. Ter s t e de: te
Canopus.
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Gestopt, den mull de lucht benomen, hem geveld
Met stokken, dat hij sterf, die nog een weinig lilde.
't Gepletterde ingewand dan over d'ongevilde
395 En rauwe huid gespreid van dezen dooden stier,
Dan versche kassiegeur geslingerd onder 't dier,
En tijm, en telg bij telg, gebroken van die heggen.
Zoo laten ze in die plaats den stier besloten leggen.
Dit wordt beschikt, wanneer de westenwind eerst speelt,
400 En met zijn adem in 't begin het water streelt,
Eer nog de beemd beginn' te broeien, versch bewaterd,
De zwaluw 't broeinest welve, en onder 't rietdak snatert,
Terwij1 't gekneusd gebeent' en warme bloed geraakt
Aan 't broeien, schijnt het of een vreemd gediert' genaakt,
405 En grimmelt ondereen. Men ziet eerst groote beenen,
Hoort veders snorren en zich mengen, en meteenen
Besteigeren ze allengs de hoogten in de lucht,
Totdat zij endelijk, gelijk een zomervlucht
En vlaag uit eene wolke, uitspatten voor elks oogen,
410 Of als een lichte pig uit Perziaansche bogen
Omhoog vliegt, als de Parth nu toestreeft met den schicht.
0, Zanggodinnen! meldt wat God brocht dit in 't licht?
Wat geest heeft deze kunst, dien vond eerst nieuw gevonden ?
Aristeus, zoo men zegt, een herder, land en gronden
415 Van Tempe en Peneus, die gevloten komt door 't dal,
Verlatende, naardien zijn bijen overal
Van honger, kommer, en van ziekte en evel storven,
Stond treurig klagende, om de schâ.' van zijne korven,
Omtrent den oorsprong van den godgewijden vliet,
420 En sprak zijn moeder aan, uit onlust en verdriet :
„Cyrene! moeder, die dit water hebt gekoren,
O moeder! waarom ben ik, uit uw schoot geboren,
Bij 't noodlot ongezien, en uit der Goon geslacht,
Zoo mij Apol, gelijk gij zegt, heeft voortgebracht
425 In 't licht der wereld? Of waar is uw gunst gebleven
Te mijwaart? Waarom mij in 's hemels troon verheven
Met uw belofte en mond; naardien ik, uit uw bloed
En schoot gesproten, d'eer in 't sterflijk leven moet
Ontberen, die ik heb verdiend door vee en vruchten,
430 Met zulk een wakkerheid en aandacht, die nooit vluchten
Den arbeid, die natuur en alle ding doorgrondt ?
Welaan dan, neemt gij zulk een onlust in mijn vond
En glorie, ruk vrij met uwe eigen hand de bosschen
De schoone boomen nit; steek stal en schuur, vol ossen
4 1 4. Aristeus: verkeerd; de naam luidt in 't Lat. Arista eus en moet
dus in vier lettergrepen geschreven worden, alsook te recht vs. 468 geschiedt.
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En vee, in lichten brand; verdelg, verbrand al 't zaad,
En houw den wijnstok met de bijle om, waar die staat !"
De moeder hoort zijn klacht, die kwam in 't water,binnen
De kamer van den stroom, daar blanke stroomgodinnen
Rondom haar bezig zijn met kam en scherpe kaard,
440 Om wol, waaraan geen verf noch zeegroen is gespaard,
't Miletisch vellewerk te havenen, te kemmen,
Met name Drymo, Xanth, Ligea, snel in 't zwemmen,
En Fylodoce, die de vlechten, zonder vlek,
Ziet blinken in den zwaai, om haren blanken nek,
445 Nesee, Cymodoce, en Spio, en Thalije,
Likorias, heel schoon, Cydippe, d'eene een vrije
En onbesmette maagd, en d'andre hier ter stee
Nu eerst van kind verlost, en Klie en Beroe,
Twee zusters, dochters van den Oceaan gerekend,
450 Omgord met vellen, schoon gespikkeld, en geteekend
Met vlakken, en versierd met riet om 't natte haar;
En Azie, en Efyre, en Dejopeia, klaar
Van oogen; Opis mede, en Arethuze, in 't ijlen
De sneiste, en die nu hier den koker met de pijlen
In 't ende nederlei. Klymeen verhaalde vast,
455
Bij dit gezelschap, hoe Vulcaan den boel verrast,
De schalkheid van God Mars, zijn zoete sluikerijen,
En hoe van 's werelds wieg de Goden slaan aan 't vrijen.
Terwijl ze al spinnende hier luistren naar lien toon,
460 Vernam Klymene weer de klacht van haren zoon.
En al de zusters en getrouwe spingenooten,
In 't helder glazen huis, verstomden en verschoten.
Maar Arethuze, die voor elk naar boven schiet,
En met het blonde hoofd opborrelt uit den vliet,
465 Riep haar van verre toe: Cyrene! waarde zuster,
Gij zijt niet zonder reen ontsteld, en ongeruster
Om dit bedrukt gekerm; hier staat uw zoon, vol smart,
Uw Aristeiis zelf, die diep u legt in 't hart.
Hij schreit hier aan de zij van zijnen vader smartig,
470 Den stroomgod Peneus, en hij noemt u onbarmhartig.
De moeder, op een nieuw in haren geest ontsteld,
Zegt dadelijk : welaan, men breng', men breng' den held
Hier onder; want hij mag wel zonder vreeze binnen
Den drempel stappen van de natte Vlietgodinnen.
Meteen gebiedt ze, dat de stroom zich openzett',
475
Opdat de jongeling vrij intrede in dit wed.
De stroom zet berregswijs zich om hem overende,
469. Sm art i g: deze rijmlap herinnert ons Vondel nog uit zijn
eersten tijd.
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En wellekomt den zoon bij deze waterbende,
In dezen ruimen schoot, daar hij verwonderd ziet
480 Zijn moedershof, en 't rijk van haren watervliet,
De meren, dicht omringd van holen, en het ruischen
Der bosschen, zich verbaast om 't klateren en bruisen
Van dezen grooten stroom der wateren, meteen
De vlieten ziet, die, om den grooten aardkloot heen,
485 Op vele plaatsen diep en weggescholen doken;
Eerst Fasis, Lycus mee, de bron, die doorgebroken
Uit d'ader van den vliet Enipeus eerst ontspringt,
Daar vader Tuberijn door 't zand naar boven dringt,
En Anio, met een stroom Hypanis, gezwollen
490 Van water, dat de rots en kaaien voort komt rollen.
Caicus mee, bekend bij elken Myziaan,
En die vergulde en trotsch gehorende Eridaan,
Die, sterker dan een stroom en waterval van sluizen,
Door 't welige gewas, in 't roode meer komt bruisen.
Nadat hij in 't gewelf van lichten puimsteen kwam,
495
Cyrene d'oorzaak van haar zoons verdriet vernam,
Die licht te troosten was, zoo werd 't handwater, mede
De ruige handdoek hem gebrocht, naar heure zede,
Van zijne zusteren. Een deel dekt met banket
500 En lekkernij den disch; een ander vaardig zet
Den vollen beker op de tafel; andren smoken,
Bewierooken 't altaar met Arabijnsche rooken.
De moeder zegt: „Aanvaard dien gouden kop, vol wijn,
Geperst uit druiven van Meonie om blij te zijn;
505 Laat ons den Oceaan toedrinken al te gader !"
z'Aanbad den Oceaan, der dingen bron en vader,
Haar zusters, nimf bij nimf, voogdessen over al
Het land en bosch en stroom, elk honderd in getal.
De haard ontvangt den drank tot driemaal, als een zegen,
510 De vlam kwam driewerf klaar in 't dak omhoog gestegen.
Een helder voorspook, om zijn moed te houden staan.
Toen hief Cyrene op 't leste aldus heel minzaam aan:
„De blauwe Proteus, in 't waarzeggen wel ervaren,
Houdt in 't Karpatisch meer zich in de woeste baren,
515 Die, met zijn zeepaard voor den wagen in 't gareel,
De groote zee bevaart, en nu bezoekt hij 't deel
494- 't Ro o de me e r: de Proza-vertaling heeft, juister, d e purp e r en
zee; 't roode me e r zou ons aan de zee doen denken, die bij uitsluiting
zoo genoemd wordt; terwijl purper een vrij gewone benaming is, die
door de diehters aan de zee gegeven wordt. 502. A r a b ij n s c h e r o ok en: Arabische reukwerken. Zie B. III, vs. 36o. — 504. Meoni6: spreek
uit anders deugt de regel niet: Meoonje. 513 volgg. Vergel. HOMERUS
Odyss. IV, 364 seq.
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Van 't oude Emathie, en zijn vaders stad en palen.
Stokoude Nereus en de nimfen hem onthalen,
Die weet en spelt wat is, wat was en worden zal.
520 't Geviel den Zeevoogd dus, wiens zeekudde overal
In zee te weide gaat, ook 't zeekalf, dat wanschapen,
Geweid van Proteus' staf, vertraagd door 't eeuwig slapen.
Gij moet, mijn zoon, hem eerst verstrikken met een touw,
Dat hij de bijplaag en hare oorzaak u ontvouw',
En raad hiertegens geef; want hij zal u niet leeren,
525
Tenzij door dwang, noch gij verwerft iet door begeeren
En bidden. Vang, verstrik hem listig met geweld.
Verleer hem dus 't bedrog, waarop hij is gesteld.
Ik wil u zelf, wanneer de zon des middags steke,
530 Het gras van dorst versmacht, de schaduwe, in die streke,
Het vee geheel verkwikk', geleiden binnenslots
In dees' geheimniszaal des grijzen watergods,
Daar hij, vermoeid van 't schuim, zich neerlegge en verschuile,
Dat gij den slapenden gemaklijk in dien kuile
535 Met list betrappen moogt. Maar als gij hem nu vast
In uwen strik beknelt, dan zal die looze gast
U in verscheiden vorm en schijn van vele dieren
Beguichlen, zich gezwind in 't everzwijn, dat vieren
Uit oog en tanden schiet, in 't schubbig drakevel,
540 Gevlakten tijger en leeuwinne, ros en fel,
Verandren, of zoo luid gelijk een fakkel kraken,
En zoo uit uwen strik ontglippen en geraken,
Of, smiltende in een bron, u druppen door de hand.
Maar nu, mijn zoon ! hoe hij zich meer en meer vermant
545 In vele vormen en gedaanten te verzetten,
Zooveel te stijver hoil hem vast in uwe netten,
Totdat zijn lichaam, die gedaante en 't wezen draagt,
Waarinne gij hem eerst in slaap gevallen zaagt."
Zoo sprak ze, en goot een geur ambrozy daar beneden,
550 Waarmee zij Karen zoon bestreek zijn lijf en leden.
De haarlok gaf terstond een lucht en zoeten geur,
En 't lichaam voelde een ziel en kracht de leden deur.
Ter zijde in eenen berg, gekabbeld van de vloeden,
Gaapt een geweldig hol, daar wind en stormen woeden
555 En eeuwig bulderen, de zee in eene bocht
Zich kromt, waarin bij storm de zeeman dikwijl mocht
Verzekerd schuilen, als hem 't onweer kwam bestoken.
De Zeegod Proteus weet, in dees' spelonk gedoken,
553. Gekabbeld: kabbelen is een frequent. van kappen, en als
dit, een transit. en inderdaad maakt het water, wanneer het kabbelt, een
afkappende beweging, die het voorwerp, dat er op den duur aan onderworpen is, doet verminderen en wegslijten.
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Zich op te sluiten met een ijslijk rotsgevaart.
560 De Vlietgodin verstak den zoon, heur lief en waard,
In dezen donkren hoek en duisternis gedolven.
Zij zelf verdween in mist, die neerviel op de golven.
De gloed der Hondstarre, en haar vier, dat al de lucht
Ontstak, bried Indus' kust en haar versmachte vrucht;
565 De zon, ten midweg aan den hemel opgestegen,
Stak den Moorjaan op 't hoofd, dat kruid en gras verlegen
Aan 't kwijnen sloegen, en de vlietkil, hol en bloot,
Van hare stralen kookte, en tot op 't slijm verzood;
Als Proteus naar zijn hol, ter zee uit, aan kwam streven,
570 Gelijk hij is gewoon. De zeegedrochten leven
En hupplen om hem hene, en spuiten overal
Het zoute pekelschuim. Een vreemd en groot getal
Zeerundren valt op strand in slaap, zoo voor als achter.
Hij ging [als op 't gebergt weleer een veestalwachter,
575
Die zijne kalvers uit de weide thuiswaart jaagt,
Als 's avonds 't lam den wolf met blaten tergt en plaagt],
In 't midden op een rots aan zee zich nederschikken,
En overzag zijn kudde. Om op zijn wit te mikken
Nam Aristeiis dees' gelegenheid en tijd
580 Ook waar. Hij wacht nauw dat de grijsaard nedervlijt
Zijne afgematte leen, en komt, van lust gedrongen,
Den Zeegod, daar hij legt, luidkeels op 't lijf gesprongen,
En knevelt hand aan hand. De God hiertegens aan,
Die zijne kunst nog kan, verkeert, om zich t'ontslaan
585 Van dezen knevelaar, zijn wezen op veel wijzen,
In vier en water, en een dier, dat elk doet ijzen.
Als Proteus hem niet ziet t'ontslippen, daar hij legt,
Zoo geeft hij 't op, komt bij zichzelven weer, en zegt
Met menschelijke stemme: „o stoutst' der jongelingen!
590 Wie tied u naar ons huis te gaan en ons bespringen?
Wat zoekt gij hier omtrent ?" Hij antwoordt met verdriet :
„Gij, Proteus! weet het, en men mag een godheid niet
Bedriegen: zoek me ook niet door list in 't net te leiden.
Wij komen, op 't bevel der Goden, naar uw weiden
595 Gedreven, om nu raad te vragen uwen mond,
In ons' verlegenheid. De Zeegod sloeg terstond
De zeegroene oogen en zijn blikken, die vast brandden,
Heel pijnelijk naar hem, en, bijtende op de tanden,
589. 0 stoutst' der j ongelin gen: geene navolging verdient de weglating der e achter stoutst', noch in 't algemeen, omdat zij tegen't spraakgebruik aandruischt, noch in 't bijzonder hier, om de hardheid, welke haar
horten op den opvolgenden medeklinker veroorzaakt. — 590. En ons b esprin g e n: moest zijn en ons te bespringe n. Dergelijke weglating
van t e achter een tweede werkwoord heeft Vondel zich meer veroorloofd.
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En 't knarsende gebit, ontsloot alzoo den mond,
600 Om hem t'ontvouwen waar zijn zegen in bestond :
„Een Godheid straft u dus in haar verbolgenheden ;
Gij rechtte een schelmstuk aan, en Orfeus, nu getreden
Van vele jammeren, berokkent met zijn klacht
Een zwaarder straf [ten waar het noodlot en zijn kracht
Dit schutte] dan gij hebt verdiend door eerloos blaken.
605
Hij klaagt u zwaarlijk aan, die zijne bruid woudt schaken.
Toen 't veege maagdelijn door 't water u ontvlood,
Vernam 't geen waterslang, die schrikkelijk en groot
Den oever, in het gras, besloeg voor hare zolen.
610 De Boomgodinnen voort aan 't huilen, dat de holen
En hooge bergen hiervan galmden algelijk,
Het klippig Rhodope, en 't Pangeesch bergachtig rijk,
En Resus' strijdbare landouw en velden kreten,
Ook 't Attische Orithye, en Hebrus, en de Geten.
61 5 De droevige Orfeus, die met vedelgalm den rouw
Van zijn bedrukte minne en liefde sussen woa,
Zong 's morgens, 's avonds spade : „o bedgenoote !" al droever
En droever, eenzaam bij zichzelven op den oever.
Ook ging hij naar den mond des afgronds, en de poort
620 Der helle, en 't nare bosch, den schaduwdichten oord
Der geesten, en den vorst der gruwzaamheden spreken,
Daar niemands hart vermurwt door bidden noch door smeeken.
De dunne schimmen en de zielen, van het licht
Versteken, noch beweegd door zijn gezang en dicht,
Verhuisden uit de diepte en onderste gewesten,
625
Bij duizenden, zoo sterk als vogels in hun nesten
En bosschen schuilen, als het spade en avond wordt,
Of een slagregen van 't gebergte nederstort ;
De levenlooze vorm van trotsche en dappre helden,
630 En mans, en vrouwen, en van vrijers, die zich kwelden
In 't minnen, en meteen van vrijsters, niet getrouwd,
Van jongelingen, in der oudren oog op hout
En lijkvier uitgestrekt; en die men hier zag keeren
Van zwarte slib en riet, dat om de jammermeren
En 't onbevaarbre veer, en drabbig water groeit,
635
Daar negenwerf de vliet en stroom der helle om vloeit ;
Ook zelf de huizinge en de bodem, laag gezonken,
Van 's nachts vergeetvliet, en de razernij, aan 't pronken
Met heure haarvlecht, met blauwe addren opgesnoerd,
640 Staan stom. De helhond gaapt en staat er onberoerd
Met zijn drie muilen, die noch morren, nochte bassen.
622. Daar niemands hart vermurwt: vermurwt staat hier onz.
voor „vermurwd wordt," evenals breken meermalen gebezigd wordt voor
„gebroken worden."
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Ixions rad houdt stil en draait nu om geene assen,
Maar rust op dit gezang. De speelman, dus terug
Gekeerd, was al 't gevaar ontslopen, snel en vlug,
Met zijne Euridice in ons lucht omhoog gestegen,
645
Die hij van Proserpijn had met beding herkregen.
Zij volgde op zijnen tred, wanneer de minnaar ras
Van eene dolheid, die verschoonenswaardig was,
[Indien ooit d'afgrond iet verschoonde op iemands bede],
65o Bevangen wierd, dies hij wat stand hiel daar ter stede,
En, reé genakende de grens van 't licht, zag om
Naar zijne Eurydice, van min, helaas! te dom
Verwonnen, zonder eens te denken om 't bedongen.
Toen sprong zijn arrebeid terug met wijde sprongen;
655 Het bondige verdrag met 's konings wreeden stoel
Lag dadelijk in twee. Men hoorde hoe de poel
Der jammeren driemaal van onder ijslijk schreide.
Zij riep : „och, Orfeus! och, wie heeft ons alle beide
Zoo derelijk vernield? Wat dolheid kwam u aan?
66o Het felle noodlot rukt mij, zonder tegenstaan,
Nu wederom terug. Vaarwel; nu moet ik duiken.
De trage slaap komt mijn beschotene oogen luiken.
Ik, met een dikken nacht beneveld, word vervoerd,
Ben langer niet uw eige, en steek, van smert beroerd,
665 Vergeefs u d'armen toe, die zwak nu niet vermogen."
Dit sprak zij en verdween terstond uit Orfeus' oogen,
Gelijk een dunne rook in lucht verdwijnt heel veer,
En sedert zag ze hem, een groote smert, nooit meer,
Die naar heur schaduwe vergeefs greep vol meedoogen
670 En veel te zeggen had; noch Charon werd bewogen,
Dat Orfeus 't jammerveer bevaren mocht hierna.
Wat zou hij doen? Waarheen zich geven, nu zijn gd.
Hem tweemaal was ontschaakt? Met welke jammerklachten
En tranen zou hij Goon en geestendom verzachten?
675 Nu voer ze heen; de boot der helle ging haar gang.
Men zegt, dat hij hierna, wel zeven maanden lang,
Gezeten in de lucht, en onder holle klippen,
En in spelonken dit beschreide, en aan de lippen
645. Euridice: en lager (vs. 652) Eurydice: de e achter Euridice
is altijd lang; doch Vondel handelt over 't geheel zeer willekeurig met
eigen namen, die op een vocaal eindigen. Zie HUYDECOPER, Proeve, III, bl. 6. --659. Wat dolheid kwa in u aan? De Proza-vertaling heeft : wat do 1heid ging u over? Wij daarentegen zouden schrijven „wat dolheid ging
u aan, of k w a m u over of overkwa rn u ?" Vondel zelf schreef, ofschoon dan wederom met een variante, in zijn Gijsbreeht, vs. 1669:
Helaas 1 wat ga ik aan ? Wat koomt mil waver over ?
678, 679. Aan de lippen van Strymon voor „aan den mond van
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Van Strymon om haar steende, en trof met zijne smart
680 Den harden eikeboom en tijger in het hart;
Hoedanig Filomeel, in populieren lommer,
Om 't missen van haar nest en jongen, treurt van kommer ;
Dewijl een landman fel 't gebroed bespiedde omleeg,
En lichtte 't kale nest, eer 't pluim en pennen kreeg ;
685 Waarom de moeder droef, op eenen tak gezeten,
Geheele nachten weent, den rouw weet uit to meten
Met hare jammerklachte, en geeft aan al 't gewest
Te kennen haren druk, om 't uitgeplonderd nest.
Geen min, geen huwelijk kan zijne droefheid paaien;
690 Nu zwerft hij eenzaam, daar de Noordewinden waaien
Op 't ijs, langs Tanais en langs 't Rifeesche veld,
Nooit vrij van rijp en sneeuw ; beklagende 't geweld
En 't schaken van zijn lief, hem vruchteloos geschonken
Van Pluto. 't Vrouwvolk van Ciconie, heel dronken
695
Versteken van zijn min, verscheuren, dol van geest,
En slingren bij den dienst der Gam en 's wijngods feest,
Den jongling over veld en akker, gansch in stukken.
Het marmerhoofd, dat zij van zijnen hals afrukken,
Drijft, midden in de kil van Hebrus, heen voor stroom.
700 Zijn stem en koude tong roept stervende en vol schroom :
„Eurydice, och mijn troost !" alle oevers wederbauwen,
„Eurydice, och mijn troost !" en galm op galm verflauwen."
Aldus sprak Proteus, sprong in zee van boven neer,
En plompte in 't water, dat de wieling keer op keer
705 Hem schuimd e boven 't hoofd ; doch 't moeders hart, Cyrene,
Hield stand en sprak hem aan, die nu vertsaagd alleene
Aan strand stond : „o mijn zoon ! laat varen uw verdriet.
Dit 's d'oorzaak van uw leed. De boschrei bij den vliet,
Waarmee zij ging ten reie in hemelhooge wouden,
710 Heeft met dees' bijenplaag uw snood bedrijf vergouden.
Welaan nu, bid en smeek die Godheën om gend ;
Verzoen de boschgodin, en eer ze, al leedt gij schd ;
Want om uw kerkbelofte en offer op d'altaren
Zal 't Godendom verzoend zijn gramschap laten varen.
715
1k zal u eerst geschikt afrechten op gebeen.
Verkies vier stieren van de grootste en beste alleen,
Die op Liceils' kruin nu weiden met genoegen,
En zooveel jonge koèn, die nooit het ploegjuk droegen.
Bouw vier altaren, daar de hooge kerken staan,
den Strymon," de bekende rivier in 't oude Macedonia, beoosten den berg.
Athos. Zij heet nu Strouma. — 694, 695. 't Vrouwvolk.... v e r s c h e ur en: dergelijke voorbeelden van een werkw. in 't meerv. bij een collectivum, treffen wij meermalen bij onzen dichter aan. Zie HUYDECOPER, Proeve,
M, bl. 4. -- 709. Zij: Eurydice.
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720 Voor Boschgodinnen. Laat de heilge strot na 't slaan.
Eerst uitbloén, en het vee, dat dood is en geslagen,
In 't boomrijk tempelwoud en zijne schaduw dragen.
Nadat het negenwerf in 't heldere oosten daagt;
Dan offer Orfeus' ziel hetgene haar behaagt,
725 Lijkofferen van heul en mankop, zaad en bldren,
Die door hun krachten fluks vergetenissen baren;
Ook slacht het zwarte schaap; bezoek het woud hiertoe,
En eer Eurydice met een gekeelde koe."
Hij toeft niet langer, maar gehoorzaamt moeders raden,
730 Genaakt de kerken, stelt altaren onder bladen
En loof toe, naar den eisch van 't moederlijk gebod,
Brengt twee paar stieren, 't puik, ten offer uitgelot,
Ten outer en een drift van twee paar jonge koeien,
Nog met geen juk belast. Nadat de zonnen groeien
735 Wel zevenmaal in 't oost, zoo droeg hij Orfeus voort
Lijkoffer op, bezocht het kerkwoud aan dien oord.
Hier zien ze fluks, een zaak te zeldzaam om gelooven,
De bijen brommen in gespreid gedarmte, boven
De runders heengespreid. Zij bersten teffens warm
740 Ten bulk en ribben uit, met eenen dikken zwarm,
Die, hoog aan eenen boom geslingerd en gewonden,
Gelijk een druiventors hangt aan een rank gebonden.
Dit zong ik van den bouw des akkers, plant en vee,
En van het honigwerk, een ieder op zijn stee;
745 Terwijl de groote vorst, held Cesar, opgetogen,
Gelijk een bliksem, aan d'Eufraat zijne orelogen
Zeeghaftig uitvoert, en het y olk, hem onderdaan,
Zijn wetten voorschrijft, zich ten hemel eene baan
Naar 't hof der starren baant. Omtrent die tijden voedstert
750 De Parthenoopsche lucht, die brave geesten koestert,
Mij, die, Virgilius genoemd, in d'oefening
Van onvermaarde ruste en landbespiegeling
Vast groeide en bloeide, stil mijn hardersverzen speelde,
En moedig op mijn jeugd en jeugdelijke weelde,
755 0 Tityr 1 op een halm, van u, dus onbelaan,
In beukeschaduw zong, bedekt van loof en blaan.
734, 735. " Nadat:de zonnen groeien wel zevenmaal: versta: „na
zeven zonnen," of, in nog nuchterder proza: „na zeven dagen." — 737. Om
geloov en voor o m te geloove n, of, nog beter: „om geloofd te worden." — 737 volgg. Reeds is in de noot op vs. 261 van dezen zang gesproken van het oude volksgeloof aangaande het ontstaan der bijen. Zeker is 't,
dat in de woeste Oostersche landen, de bijen, wild rondvliegende, dikwijls
haar honig nederleggen in de karkassen der wilde dieren. Men denke aan
Samsons raadsel van „den eter, van wien spijze, en den sterke, van wien
zoetigheid uitging." Zie Richteren XIV : x4.

BLILAGEN.

q(cin 3000i $. TonbeE.
Ilt mijn vrijpostigheid met morschheid niet ontmoeten ;
Eerwaarde heer, dat u nu komt begroeten
Diegeen, die 't met zijn tong voor dezen heeft gedaan,
En nu met letteren zijn spraak zal vangen aan,
S Ik zie mijn stamboek in; ik zie daar heerlijk pralen
De paarlen van uw pen vol vier, vol glans, vol stralen.
Ik moet bekennen, Heer ! dat wie Gods werk bestormt
En 't welgeschapen beeld door waanwijsheid hervormt,
Dat die ten hoogsten dwaalt, en die daarmee gevuld is,
10
Dat daar laatdunkendheid de allergrootste schuld is.
Maar twiffel wie 'k als een, die door een valschen bril
Het oud geloof aanschouwt, en nog hervormen wil
Schoon dat het kenbaar is door teekenen en merken,
Zal houden zijnde blind in God en Christus' Kerke.
15
Want schat ik blind te zijn die in oprechtigheid
Haar weg, haar baan, haar spoor ook met godvruchtigheid
Bewandelen en begaan, en met een goed geweten
Haar leven en haar werk naar Gods geboden meteni
En achten 't oud-geloof te zijn d'Apostelleer,
20
Waaruit te halen is de Godendienst en d'eer,
Die elk hem schuldig is, zoo zoud' ik zonder voordeel
Gehouden mogen zijn voor goddeloos van oordeel.
En zal ik wederom diegeen, die al gelijk
Steeds stoffen op den naam van oudheid katholijk,
25
Successie, duurzaamheid, mirakelen zuivre-bladers,
Haar nagelaten van d'aloude Kerkenvaders,
Erkennen voor die zien, zoo was ik blind en bot,

W

i. Morschh e i d: waarschijnlijk een drukfout voor n o r s c h h e i d. — 2. Uit
dezen regel schijnen een paar woorden te zijn uitgevallen. — 3. De dichter
had alzoo met Vondel een gesprek over dit onderwerp gehad. — 6. Hieruit
blijkt, dat het versje van Vondel in Koenerdings album was geschreven. —
14. Z ijnde blind: mogelijk een drukfout voor ziende blind.
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Want 't zeggen van een mensch geldt niet bij 't woord van God.
Gij weet het ook, mijn Heer 1 dus willen wij niet twisten :
De naam en maakt geen Kerk, veel weiniger een Christen.
Zoo doet ook d'oudheid niet; maar heeft hier d'oudheid recht,
Zoo kies ik Gods Schriftuur waar ik dan mede vecht.
Dan zal de nieuwigheid, als pauselijke aflaten,
De Mis en Vagevier dengenen weinig baten,
Die daarop roemt ; en wat successie (aan)belangt,
Dat is voorwaar een punt, dat weinig stut, maar hangt
En waggelt ginds en weer, hoe dikmaal is die telling
Gebroken en gekreukt door staats-zuchts-drift verzelling,
Wanneer op eenen tijd vier Hoofden van de Kerk,
Dan drie, dan twee met kracht zich hielden even sterk,
En wilden met geweld den toom en teugel voeren,
En 't katholiek geloof dan meerderen dan weer snoeren.
Maar zoo 't vervolg geschach door loting of geval,
Gelijk als 't is geschied toen een van twaleftal
Zich uit zijn staat verliep, zoo zou ik hiervan zwijgen,
Maar wijl ik weet hoe zij die dubbele kroon verkrijgen,
d'Een door des duivels list, den anderen door geld,
Den derden door den arm van 't wereldlijk geweld :
Zoo breekt d'orakel-rol en strekt maar (voor) de botten,
Een goddelijke keur voor wijzen mee te spotten.
Zoo is 't mirakel ook, want daar men meest op roemt,
Dat is de heilige Mis, maar mis en heel verbloemd,
Wats dat mirakel toch dat ieder waant dat yet is,
Maar niet wordt 't geen men meent dus 't maar een ijdle niet is,
Toen Christus wondren dee toen wierd de kreupele rad,
De doode levendig, de lazerige glad,
Daar was verandering in 't wonderwerk t'aanschouwen,
Maar 't blijft hier als het is : geen grond om op te bouwen.
Dat dit een teeken zij van d'alleroudste Kerk,
En andre wonderen en maken ook geen merk :
Wijl 't wonderengeroep niet is als beuslerijen,
Men zal mirakelen zien in d'Antichrist zijn tijen :
Dat weet men dat die dwaalt en is een vijand Gods :
Dus roem van wonderen is een merk van weinig slots.
Maar aan de heiligheid daaruit zoo zou men zeggen,
Dat daar de drempel wel van d'heilige Kerk mocht leggen,
Want die der heilig leeft, die heeft de Kerk in 't hert,
Waarmee men 't helsch-gedrog en d'afgodisten tert,
En d'uiterlijke praal en glans van zichtbre Kerken,

35. (Aan)b elangt: er staat in het oorspronkelijke belangt, zonder het
voorvoegsel, welk laatste blijkbaar onmisbaar is. — 43. G es cha c h voor
„geschiedde." — 56. L az erige voor „melaatsche." — 68. G e dr o g staat
hier niet voor „gedrocht," maar voor „bedrog."
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Dat kan een ieder niet voor ketterij versterken:
Want God die eischt het hert, niet 't uiterlijk gebaar,
Wiji 't laatste zonder 't eerst maar maakt een huichelaar,
Dus niemand zich vergaap aan heiligheid uitwendig,
Want d'innerlijke deugd die is voor God bestendig :
Dat ieder daarnaar tracht; waar die is, daar is God,
En d'uiterlijke is bij die deugde zot.
Ei, zeg mij dan, mijn beer, wie ik er voor zal houwen,
Die door een valschen bril het oud geloof aanschouwen,
En dwalen willens hier en zien niet dat men mag,
Maar duistre nachten kiest voor d'aangenamen dag.

Op ben i5oorscattbot tram.

D
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Er Pausen dolingen en waren nooit bestormd,

Had Rome 't oud geloof niet schandelijk hervormd:
Had Vondel recht gebruikt zijn redelijk vernuft,
Hij zat in 't misverstand zoo diep nu niet versuft.
Schriftuur en redenen, dat zijn de rechte bril;
Hij ziet verkeerd, die door een ander kijken wil,
En die zijn koersen zet op een onzeker merk,
Verzeilt wel schip en schuit en mist de heele Kerk.
I. WESTERBAEN.
't IS beter dus de Kerkemis,
l En leven Christelijk in zijn kluis,
En bouwen God een Kerk in huis,
Als gaan daar 't afgodshuisjen is.
KOENERDING.

g•Ctit

Ve g itr6atu en Itoentrbing.
1K vraag of dus de Kerkemis,
I Wel Christelijk thuis to leven is :
En of die zelf een Kerke bouwt,
Zich vrij van 't afgodshuisjen houdt.

Een Nacht-uil zonder naam.
76. Hier ontbreken weer woorden; maar de bundel wemelt van feilen.
Op den voorgaanden trant: d. i.: „op
—Opdenvorgat.
dezelfde eindrijmen," namelijk van Vondels gedichtje, op bl. 52 hierboven
afgedrukt. — 5. Reden en: om de maat; hij bedoelt: „reden."
VONDEL VIII.
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ANTWOORD.
is van 't afgodshuis bevrijd,

H"
Die Christlijk thuis zijn tijd verslijt,
En door godvruchtigheid een Kerk in 't herte bouwt,
Want Godes Kerk is niet gemaakt van steen noch hout.
5

i0

15

Dus vraag ik wederom die God belijdt en eert,
En dient, en looft, en hem doorgaans tot Christus keert,
En tracht zijn Heiland steeds door smeeken en gebeden,
Te bidden in zijn huis, dat, 't geen hij heeft geleden,
Voor aller menschen hell me door hem mag ontvaan,
Niet dat ik wraken wil met God ter Kerk te gaan ;
Maar wig die niet altoos juist in de predikhuizen,
Daar een schijnheiligen hoort beknabblen en bepluizen :
Dan 't woordje dit dan dat en teemt den Bijbel door,
Daarom met groote moeit van achteren tot voor,
Om zoo nauwkeuriglijk welsprekende uit te leggen,
Wat ons het woordjen want of ende en ziet wil zeggen:
Dees vraag ik al die dus naar God en godsvrucht streeft,
Of die thuis blijvende, in 't afgodshuisjen leeft.
KOENERDING.

Vtg beo Ottneee.
Ndien gij God en Christus kent,
En dient hun door een waar geloove,
En u altijd tot godsvrucht went,
En komt de wereld te verdooven,
En mint uw naasten als uzelf,
Die stapt gewis naar Gods gewelf.

I

5

KOENERDING.

fan COIL 3. Uotiurbinq.
't S waar hij God in 't werk bestormt,
Die Godes Zoon in Mis hervormt,
En hem nog eet naar 't Roomsch vernuft,
Dat heel van oudheid zit en suft,
6. D o or gaa n s voor : „voortdurend."
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En kijkt door een bemisten bril,
Men 't vleesch voor geest zoo eten wil,
Die God zoo eet wrijft uit Gods werk,
Dat Joost vermist en d'ouwe Kerk.

5

I. v. M.
Die God alleen om loon bemint,
En God met hand en tand verslindt,
Ik geef 't op uw geweten,
Mag die wel Christen heeten?

Lese Religionis vindicandae, et amicae observantiae ergo ludebam.
L.

VAN DEN

Bos.

Die meer Aquin als God gelooft,
De knecht der knechten eert als 't Hoofd :
Ik geef 't op uw geweten,
Mag die wel Christen heeten?

Op 't Barg
VAN

L. VAN DEN BOS.

D
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Ie eigen woord voor Gods woord zaait,

Versmeed, hervormd, verworpt, verdraaid,
Ik geef het u te raden,
•
Zijn dit ook duivelsdaden?
Niet leerde zoo die 't gansche land
Doen 't heiden was met Jesu brand,
Met liefde heeft ontsteken.
Waarom dan hem ontweken?
En weetje niet die 't oud geloof
Verwerpt, werd zeker helsche roof,
En in het vuur gesmeten,
En gansch van God vergeten.
R. I. I. v. L.

8. Men ziet, dit is weder op de eindrijmen van Vondels gedicht vervaardigd. — L. van den Bos. Lese Religionis vindicandae, enz.:d.i.:
ik schertste (rijmde) tot verdediging van den aangeranden Godsdienst en
welwillendheidshalve. — 2. De knecht der k n e c h t en: den Paus, als
voerende den titel van S e r vus s e r v or urn. — 4. Dit antwoord — misschien
van Koenerding zelven — draagt geen onderteekening. — Op 't vers, enz.
5. D i e: hier schijnt op Willebrord of Bonifacius te worden gedoeld.
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eigen woord voor Gods woord zaait,
Versmeed, verworpt, hervormd, verdraaid,
Gij geeft het mij te raden,
Die speelt met valsche bladen;
Zoo doen ze, die het gansche land
Wel eerder stelden in den brand;
Een brand uit haat ontsteken,
Waarvan wij zijn geweken.
Maar hij, die op het oud geloof,
Zijn vonden bouwt, is blind en doof,
En steunt op eigen-weten,
Voor dwaling uitgekreten.

D

5

10

L. v. B.

TAW onbtrrtcOting.
VEREISCHT OP HET ONDERWIJS DER DRIEEENIGHEID.
DOOR

E

J. v. VONDEL.

En diepgedronken waan is zwaarlijk te ontwennen,
En noö wil 't onverstand zijn misverstand bekennen :
Wat heeft er menig Eeuw gezwindeld en gezwaaid
Om d'Aspunt en de Naaf, daar 't groot Geheim op draait
5 Van 't wonderlijk Drimen, recht standzaam te zien drijven ?
Wat is er tijds verspild met kijven, schrijven, wrijven,
En werken op die stof; wat heeft het Schoolvernuft
Zichzelf in dezen bouw gepijnd en uitgesuft,
Een onbedenklijkheid van namen uitgevonden,
10 Een punt in driën gesneén, drie aan een punt verbonden,
Om 't onbegrijpelijk en eeuwig wezen Gods
(Waarvan te spreken sta, eerbiedig buiten trots
Met matigheid en ernst) te malen, te verbeelden.
't Geen leider twist op twist, en scheur uit scheuring teelde.
15 Nu komt de Groote Geest van Vondel, om het spoor
Te wijzen op een draad, hij draagt de fakkel voor,
Opdat zich voor het Licht, de Schuiviken en Uilen,
En alle nachtgebroed, verschrikken en verschuilen.
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Ja, waar zijn macht misschien als d'ernst in dit bedrijf,
Hij schoer ze met de vlam de veeren van het Lijf,
Om dit hoogwichtig stuk op vasten voet te zetten,
(Hoe kan een schrand're vond haar eigen Lof trompetten)
Verschaft de wijsheid der Rabbijnen, als iet groots
En tot een heerlijk werk, hem stollen op zijn Joods.
25 Die 't opgevoerd gebouw als standb're Pijlers torsen,
Doch die geen Jode weet te vatten uit te vorschen,
Noch te ondervinden, hoe d'aanbiddelijke God,
Die een, die enkel is, zij opgeklommen tot
Een Drieheid, want de glans, die eenig' Eng'len droegen
30 Van Majesteit, in 't werk, waartoe hem God wo g voegen,
Wordt, dunken ze, te wijd op deze Leest gerekt;
Dewij1 een Afgezant zijns Heeren mond verstrekt.
Nu weet dit schrand're brein door ingewand en leden,
De Talmud de Kabal te jagen met zijn reden,
35 En 't werk, dat voor de vuist op Gods Gezalfde stormt,
Wordt tot een heilig wit verbezigd en hervormd,
En daar het t'zamen hangt van fabelen en grollen,
Schaft stof om zulk een stuk te kleeden en te vollen.
Dat meer is, 't Heidendom vat hier den weerslag van,
40 Daar 't met haar Godsgeheim een stut verstrekken kan.
Gelijk het Plato weet te wikken op zijn waarde,
Zoo geen Diogenes hem achter zijne gaarde
Koom zitten: Maar wat nood, zijn niet de Goden zelf
In 't Heidendom, als om den trans van 't Kerkgewelf
45 Versierd, en met den glans van eenig merk beschenen,
Die uit de Drieheid Gods haar Luister schijnt te leenen?
De groote Jupiter vertoont zijn macht aldus,
(Het zijn de woorden van Elias Schedius): ,
„En voert in zijne vuist den Bliksem met drie punten;
50 „Gelijk den Drietand dus den Zeegod uit doet munten;
„Apollo, Liber, Sol, zijn drie en nochtans 66n;
„Zoo heeft de Maagd Diaan drie bakkesen gemeen,
„En Pluto zijnen Hond den Driekop tot een Wachter,
„Want alle telgetal left bij het Drietal achter,
55 „Het Drietal boven al, en driemaal eenen God.
Is dat met ernst gezeid, of is er mee gespot,
Dat 's niet op zijn Serveets bij Cerberus geleken!
Die Ketter was te dom, hij kost niet heilig spreken.
Wat nog? Dat verder ga : hoe 't heilloos Heidendom
60 God den Drieeenigen bijna gekend heb : om
Den blinden dienst aan Zon en Maan, en 't vuur bewezen
(Als aan den Eeuwigen in een Drieeenig wezen)
48. EL Scheddius de diis Germanis. Cap. XXV. Kantteekening der oude

20

uitgave.
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Drie Goden tot een God gemaakt, een God tot drie
Om drieerleie kracht en eigenschappen, die
65 In Licht, en Lucht, en viam, zich toonen klaar en zuiver
Doordringende, en vol kracht, beweert de groote Kluiver :
En gaande langs den draad van zulke gruw'len voort,
Wordt van hem met een zwier (wie schrikt niet, die het hoort)
Die Driemaal-heilige, van geen tongen uit te spreken,
70 Als Vader bij de Zon en Hemel vergeleken ;
En d'eeuwige Gods Zoon, bij Juno Lucht en Maan ;
De Heil'ge Geest bij 't vuur, of God des vuurs Vulkaan ;
En om tot klaar verstand van 't wijd bewerp te komen,
Reikt hem Macrobius zijn Droomlicht, rijk van droomen.
75 Vrouw Juno wordt genaamd de Zuster en de Vrouw,
(Dus zeit die) van Jupijn ; en die men billijk hob'.
De wijde Lucht te zijn, die zuster wordt geheeten,
Omdat de Lucht (gelijk de Stoffekenners weten)
Uit d'eigen zaden als de Hemel is geteeld,
8o En Vrouw, omdat de Lucht daaronder leit en speelt.
„Daar bouwt de Kluiver op ; bier wordt verstaan bij 't wezen
„Des Hemels, Jupiter; dat God is, de geprezen :
„En Jezus Godes Zoon (die uit het eigen zaad,
„Waaruit de Vader zelfs van eeuwigheid bestaat)
85 „Kan niet onbillijk hier bij Juno zijn gerekend ;
„Doch die in dit geval geen Zuster meer beteekent,
„Maar eer de Broeder zelfs van God de Vader schijn,
„Omdat ze even oud en even eeuwig zijn;
„En wordt ook hier terecht met waarheid aangewezen,
90 „Dat hij hem onderleg, niet als, (gelijk voor dezen)
„Een vrouw, maar als een Zoon ; nu meldt Homerus, rijk
Van vonden al vanouds dat uit het Huwelijk
„Van Juno met Jupijn Vulkanus is geboren,
„ (Gelijk der Heid'nen Godgeleerdheid droeg te voren).
95 „bat's vuur ; de Heil'ge Geest, die neder is gedaald,
„Gelijk een Licht en vier, dat zichtbaar schijnt en straalt, &c.
Dus dwaalt en maalt het brein in diepen dut verzonken,
Om 't schendig Smook-altaar des Heidens op te pronken
Als rechts naar 't Gods geheim den Heidenen vanouds
TOO Van Adam of bekend, en voort gereikt, God wouds :
Dit zijn dees' Yveraars, van wien met zulk een staatsie
's Drieeenigheids Geheim verdedigd wordt eilacie,
En hooggewogen wat een haarbreed wordt miszeid,
Haars ingebeelden waans hoogachtbare Heiligheid,
105 En kan ik mij alhier van uit te roepen spanen
Om uw geweld'gen dood, van beet en bitt're tranen,
66. Philippus Cluverius Lib. I, Cap. XXIX, Germanise antique. Kantteekening der oude uitgave.
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Te storten op uw Asch, te treuren om uw Leed,
0 groote Martelaar, o zalige Serveet !
Die, zeit men, zulk een woord te bitter most ontgelden,
110 Gelijk de bitse Muis dit tot een hoofdstuk telden,
En knaagde en graafde door uw knokbeen en uw nasch,
Omdat die lastering uw groote misdaad was.
En kan men 't wezen Gods, met zulk een smet econtwijken,
Nu bij den Duiveldienst der Heidenen gelijken ?
115 Van wien de waarheid Gods in leugen is verkeerd,
En 't Schepsel boven hem verheven en geeerd,
Die Schepper is van al in eeuwigheid te prijzen,
Waarmede wijs geacht, haar dwaasheid zij bewijzen,
In haar bedenkingen verijdeld en verwerd.
I20 Bedwelmd, verduisterd in haar onverstandig Hert,
Waarom ze God verstokt en over heeft gegeven,
Tot al onreinigheid, die ze onvermoeid bedreven,
Des blijft bij ons gevreesd en wel te recht verdacht
Een leerstuk uit de bron van zulk een wel gebracht,
125 Daar zijnen zetel heeft Gods groote Rijksverstoorder
Dees' oude Leugenaar en Ziel- en Mensche-moorder.
Onsterfelijke God, die 't ongenaakb're Licht
Der eeuwigheid bewoont, waar berg ik mijn gezicht
Van schaamt' en herten-wee voor deze duisternissen ?
130 Wel waardig om uw Licht in eeuwigheid te missen,
Dees gruw'len, die uw naam en Heilige Majesteit
Beneevlen met de smet van haar onzuiverheid.
Men maalt op 't wezen Gods bij zelfs erdichte kennis
En zoekt hier stoffe toe, o grouwelijke schennis
135 En sterkende bewijs bij Heidenen en Joon,
Zelfs als haar grouw'lijkheén d'Almachtige op den Troon
Bestoken, en met stank in 't eeuwig aanschijn stijgen :
Wie schrikt niet voor dien smook ? Wie kan ze zien en zwijgen ?
Wien gloeit het Hert van vuur, die 's hoogsten eere niet
140 Verdadig en bewaak, daar hij die gruw'len ziet.
't Zij hoe gesmukten schijn dit Godsgeheim verglimpe ?
Dat vrij Socijn dien ernst vernietig en beschimpe ?
Dewijl d'Almachtige, die heerlijke Yveraar
Voor d'Eere zijnes naams ontsteken wonderbaar,
145 Zich hier de minste smet oneindelijk wil belgen,
En die zijn naam misbruikt verdoemen en verdelgen.
Hij, onverderfelijke en ongemeten God,
Die Hemel, Aard en Zee heeft onder zijn Gebod,
En meet ze met een span, en vat ze met een vinger,
150 En wikt de berregen met waag, of nog geringer,
109. Musculus in Epitaphio. Kantteekening der oude uitgave
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Is God van eeuwigheid, en aller Goden God,
Heeft niemand boven zich, erkent geen ander tot
Zijn bijstand, onbepaald van grootheid en vermogen :
Zijn Woord, de Geest zijns monds, zijn wijsheid in den hoogen,
155 Verstand en wetenschap bereide en zette vast
Het Aardrijk, dat het rust als op zijn eigen last.
Hij schiep het hemelsch Heir, en dee de Heemlen hangen,
En heeft met eenen ring des Afgronds vlakte omvangen,
Dien hij Naar kameren gezet heeft, en de Zee
160 Verzegeld, dat ze niet den oever overtree.
Hij gaf, vermogende Heer, uit min, om in te wonen
Dit zichtbaar aarden Rond den Mensch en zijne Zonen;
Maar toen de Mensch zichzelf en zijne rust, helaas !
Vergat, verat door list van 't lust-verlokkende aas,
165 Heeft zijn Algoedigheid hem echter niet vergeten,
Maar weer een Zaal'gen stand in wijlen toegeweten,
Wanneer hij zijnen Zoon, voorzien voor 's werelds grond,
Als nu gekomen was des tijdes volheid, zond
Een spruit uit Davids zaad, uit eene Maagd geboren,
170 Die ons dan hooren doet (wij schrikken 't aan te hooren
Als een Godslastering, die God voor 't voorhoofd slaat,
En zijne eer bestrijdt en schandvlekt inderdaad)
Alsof hem die geboort' tot zulken uitslag porde,
„Hier leit dien Eeuwigen, en is een Kind geworden,
175 „Hier drukt hem smert en nood, hier leit hij in een stal,
„Dien d'Hemel is te klein, de Schepper van 't Heelal.
Of, als men om den dood des Heeren uit te breden,
Zijn onbeschaafde stem verheft met zulke reden,
Hier, hier, onschuilt het Licht hem Schepper van het Licht,
i 8o En treurt omdat hij sterft, die alles heeft gesticht.
Schold ooit Callimachus Kretenzen leugenachtig,
Omdat ze Jupiter (en immers was 't waarachtig)
Als een gestorvene, versage van een graf,
Wat onschuld, wat verschoon, wischt dan die schensmet af,
185 Die d'Eeuwiglevende zoo driest en dom betichten,
En nood, en sterflijkheid, en sterven op durf dichten?
Sta stil, verwatene, ontrouwe, sta hier stil,
Ofschoon uw Dommekracht een sluiphol zoeken wil.
Gij, Christen, Godes Zoon, ons uit zijn liefd' gegeven
190 Ten hoorn der Zaligheid, en 's Menschen Zoon daarneven
Waarachtig Mensch, meer Mensch dan andere Menschen, meer
In Macht en Heiligheid, en die dien Opperheer
Tot eigen Vader hebt, op wonderwijs geboren,
Gelijk ontvangen uit den heil'gen Geest te voren.
195 Het gaat ook uwe Kroon, uw liefd' en Menschdom, ja
Gehoorzaamheid, en plicht, en ootmoed veel te na,
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Die ons hebt vrijgekocht, verzoend met uwen bloede,
Dat men uw Menschen werk van meer als Mensch vermoede :
Wij willen ongeveinsd, tot voorstand van uw Eer,
200 Den drang van ons gemoed belijden, want o Heer,
Wat uitvlucht blijft ons nog, of wat voor lot te wenschen ?
Want zegt gij, Wie u zal belijden voor de Menschen,
Dien zult gij wederom belijden, Menschen Zoon,
Voor d'Engelen Gods, en zelf voor God in zijnen troon.
205
Die dorst en honger lijdt, dien arbeid, waken, vasten,
Ellend' en droefheid kan vermoeien en belasten,
Ja, die (na. Ziel en Lijf van Menschelijk gestel)
Gesleept is tot den Dood door velerlei gekwel,
Kan iemand die te recht een Mensch te zijn ontkennen?
210 En dus woil Godes Zoon zich dragen en gewennen,
Opdat hij, ons te nut, in alle leed beproeft,
Ook medelijden toon daar 't onze zwakheid hoeft.
En dus kan 't geen we van den Mensche Christus lezen,
Dit van den hoogsten God, plat uit, niet moog'lijk wezen.
215
Die, grooter dan hem zelfs zijn Vader zelfs belijdt,
Die, wat zijn aanvang raakt, is van bepaalden tijd.
Die van den Vader, heeft al wat hij heeft, en zonder
Denzelven niet vermag noch mogendheid noch wonder
Onkundig van den dag des Oordeels, 't welk alleen
220 Den Vader is bekend, is immers onderscheid
Van dien oneindelijk, onzichtbare, onbepaalde,
Die in den Zoon gekend zijn liefde nederstraalde.
Die hand, en voet, en oog, als 't recht ootmoedig lam,
(In wien des Vaders Ziel Zijn welbehagen nam)
225 d'Ellendigen versterkte, het zwakke kweekte en kuste,
't Gekrookte riet niet brak, noch 't vlammen lemmet bluschte,
Die op de straten riep, noch twiste spade of vroeg,
Die trouw de scharen spijsde, en onze kwalen droeg,
Die weidde met d en staf van zoetheid, die zijn leven,
230 Getrouwe Herder, voor zijn Schapen heeft gegeven,
In wien wij hebben de verlossing door zijn bloed,
Dat voor ons uitgestort, vergoten als een vloed,
En hebbende den Zoon van hoog en laag verkregen,
Is Gode tot een reuk welriekende opgestegen,
235 Wanneer hij tot den dood gehoorzaam, ja den dood
Des Kruises, zijnen mond met dauw van zege sloot :
Totdat hem in het graf de Vader niet gelaten,
Maar hem verhoogende verhoogd heeft boven maten,
Gegeven eenen naam daar alle naam voor zwicht,
240 Met Eer en Heerlijkheid gekroond in 't Eeuwig licht,
Opdat in zijnen naam zich alle knieen buigen,
In Hemel en op Aard', derwijl hij trouwe tuigen,
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En op der Engelen tong het lam 't geen is geslacht
Te ontvangen waardig is eer Godlijkheid en kracht,
245 En wijsheid, en geweld, en Heerlijkheid, en zegen,
Kan, zeg ik, zulk een Held niet billijken bewegen
Tot Liefd', en trouw, en plicht, ontzag en eer, dengeen,
Om wiens behoud hij dit gedaan heeft en geleen?
Die God, van God gezalfd, met olie overgoten.
250 Met vreugden-olie ver voor all' zijn meegenooten,
Den Schepper des Gerichts en Koninklijken Staf
Met macht in handen voert en echter streng noch straf,
Aan Godes Rechterhand, als Middelaar in 't midden
En tusschen God-en-mensch, voor ons volhardt te bidden.
255 Hij, mensche Jezus, hij nu God, en God-en-mensch:
Maar Heere wisten wij (dat waar ons herten-wensch)
Gelijk gij waardig zijt deemoedig en verslagen,
Ons aandacht en Gebed in ernst u op te dragen,
Zoo wierd uw Vader zelfs door zulk een eer geeerd,
260 En niet gelijk men durft versieren geschaffeerd,
Wijl hij de Volkeren en Tongen en Geslachten
Aan u gegeven heeft om eere van te wachten,
Aan u verheerlijkt en verheven Menschen-Zoon.
Want zeg eens, wat heeft God verheven op den Troon?
265
Zijn eeuw'ge Godheid? Neen, dat zult gij niet belijden.
Zoo dan de Menschheid? Wie durft bier zijn eer bestrijden,
En heillooze, ongewijde, en stoute Lasteraar,
Dien Heiland, bij een Beeld, en Afgod op 't Altaar
Der Heidenen getild, ten gruweldienst verheven,
270 Gelijken? en alzoo zijn Glorie wederstreven?
Daar alle eer en dienst, den Afgod toegebracht,
De Wierook op gesmookt, het Offervee geslacht,
Den Duivelen geschiede, en God gedoemde Geesten;
En deze ootmoedigheid ten minsten, ja ten meesten,
(Schoon 't waar uit misverstand) tot Jezus' eer besta;
275
0, dat hij dus niet dien Genaden-geest versmd?
Gods Zoon vertrede als een bestormer of verzaker,
Of onrein achte het bloed van onzen Zaligmaker;
Maar dat hij zich verschuil' of diep in 't stof verkruip',
280 Eer 't weerlicht van dien vloek hem in zijn oogen druip',
Opdat ze toegeplakt, en nimmer weer ontsloten,
Hij 't scherp der Angel voelt, waarop zijn versens stooten.
Ga heen nu Ostorot beschelden, of Socijn;
Door Gods genade staan ze, en zijn ze dat ze zijn,
En hebben haren strijd ten einde niet volstreden,
285
Of beide in haren loop een klauw van 't Beest geleden.
Den Heiland dus verhoogd (het dunke niemand vreemd),
Als hij den Trooster zendt (die van het zijne neemt),
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Dien zijnes Vaders Geest, welk heilig en waarachtig,
290 Wat hij gesproken heeft, weer maken zou indachtig,
Vertoont de heerlijkheid en rijkdom en gebied,
Waarvan de Vader zelfs hem de bestiering liet,
In wien geschapen zijn de dingen hoog van waarden,
Onzienlijk of te zien, in Hemel en op Aarden,
't Zij Tronen, Heerschappijen, Machten, Overheén,
295
Geschapen zijn ze al t'zaam door hem, tot hem alleen:
Des zendt hij gaven neer, uit 's Vaders schat genomen,
Om mild en zegenrijk de zijnen te bestroomen,
Dat zijn die Tongen vuurs en Goddelijke gloed;
300 Dat is die waterstroom en levendigen vloed,
Die sterk gedreven Wind, die heil'ge Geest of blazing.
Zie hier een vast gebouw, geen ijdele verazing
Van woorden of geluid, maar een Drieeenigheid,
Die nooit van 't waar geloof gewraakt wordt of miszeid;
0 zalig hij, die God tot Vader heeft, de Vader
305
Van Jezus onzen Heer, de Bron en opperste Ader
Van goedheid, heiligheid, heil, wijsheid, macht en kracht,
Tot Heiland, onzen Heer, d'Heer Jezus, die geslacht
Aan 't Kruis, het Zoen-altaar, waarop hij is gestorven,
310 De vloeken heeft gehecht, en onzen zoen verworven,
Tot daar hij opgevoerd aan Godes rechterhand
Nu zit als Middelaar, en die 't genadepand,
't Pand door verzegeling, en handgift van ons erven,
Die Goddelijke Geest, ten Trooster mag verwerven,
Op zulken Godsgeheim blijft ankervast gevest,
315
Geloof, en liefd', en hoop van al wie streeft na 't best :
Dit leerstuk toont zich klaar en staat op vaste voeten
Van reden en Gods Woord, dat elk zal eeren moeten.
Ofschoon hoogdravendheid nu weide zonder toom,
320 En pikkende als een Specht op eenen dikken Boom
Haarzelven moede maakt; of iemand diep wil dringen
In Gods inwendig werk, met zijn bespiegelingen,
In d'eeuwige geboort', en spiegel wederschijn,
Of hoe van eeuwigheid dus onderscheiden zijn,
325 De Vader, Zoon, en Geest eens wezens met elkander,
Wien zulks te peilen lust, ik laat dat voor een ander;
En vind' mij niet beroerd, zoo lang mij niet verplicht
Het licht van Godes Woord of 't ingeschapen Licht
Van reden, om zoo steil langs slibberige trappen,
330 Zulk uitgepuurd vernuft of wijsheid na te stappen.
Al stelt men Athanaas, als Standerdrig, vooraan,
Die zulke Prenten maalt en opsteekt in zijn Vaan,
Dat nooit zoo schriks en krom ineengesloten zaten
De strikken op de Moorsch, of Turksche Dukaten,
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Verward, of vast gehaakt, of los, dat menig Man
Zoo weinig die verstaan, als deze lezen kan,
Ik kan wat mij belangt, ik kan ze niet begrijpen,
En denk er evenwel geen Hersens op te slijpen.
Maar zeit men 't recht Geloof zal zonder om te zien
340 Eenvoudig en oprecht die eeren op de Knien;
Dat, ja, belijd ik, maar alleen wanneer van Gode
Ons heilig bindt de band van Voorschrift of Gebode,
Maar niet om iemands lust, en hersen Schilderij,
Zoo menigmaal gevormd, en weer hersmeed, als hij
345 Zichzelven machtig dacht het wezen van den Vader,
En Zoon, en heil'ge Geest nu te doorgronden nader,
En nader te verstaan: wat wil een ijd'le Worm
Dien nooit begrepenen doen vallen op den Vorm
Van zijn verdraaid verstand, wat wil hij ons verbinden,
350 Of zich met vollen mond dees' uitspraak onderwinden,
Van Zaligheid, of geen, die slechts den Rechter past?
Vermeeele! doch geen nood, de waarheid lijdt geen last,
En hangt niet aan den mond eens onbesuisden drijvers,
Waarin te speuren is meer twist en bitt'ren ijvers,
355 Dan wijsheid of verstand, zoodat ik om die zaak
Veel liever met Serveet woir branden aan een Staak,
Dan in die duizeling en duist're schriklijkheden,
Van oordeel en gevoel met Athanaas gaan treden.
Zoo trouwens Athanaas die naamsmet waardig zij,
360 Dat zijn vernuft die wond'ren wrocht, dat hij
Dees' Standaar, dit Livrei, tot een onfeilbaar teeken
En merk van 't Kruisgeloof ooit heb omhoog gesteken :
Waarvan Meletius, zoo klaar als 't Licht, vermeldt
De valschheid, Anker-vast bij Vossius gesteld.
365 Dat Vondel dit geheim wil helpen en verlichten
Met toets en toeschrift van personen toe te richten,
En zeker vatbare verklaring halen kan
Van 't wezen en natuur, en aard van Jacob, Jan,
En Peter, is een rist van woorden t'zaam gehangen,
370 Van woorden vol van Galm om Ooren mee te vangen,
En in verwondering te leiden, maar helaas,
Te laten even wijs of maken even dwaas,
Of dat hij om 't geheim der waarheid uit te visschen,
Zich schaars behelpen wil met zi? gelijkenissen,
375
En zelf de zwakheid der gelijkenis belijdt,
Die, schoon ze veel verlicht geen duisternis en splijt,
En daarom aan dit Webb', als van ter zijden ravel
Van Zon, en Bron, en Boom, Kwik-zilver, Zout en Zwavel,
Of hoe de Stoffebaas, drie Stoffen scheidde en klief,
380 Dat's veel te laag gedaald in 't geen hij hoog verhief

NADER ONDERRECHTING.

413

En zijne Vijanden te breeden Voet gegeven,
Om zijn bedieding langs dat spoor te wederstreven:
Hij kom dan als hij zegt (dit is het, dat ik zoek
En in geheiligde ernst wil achten) tot Gods Boek,
385 Waar is nu uit Gods Boek op onverwrikbre gronden,
't Punt der Drieeenigheid bij Vondel uitgevonden,
Gelijk hij 't staande houdt, zoo ziet hij door dit werk
Veel arendachtiger dan al de Roomsche Kerk,
En 't scherp geslepen brein der kloekste Kardinalen,
390 Die toestaan dat het uit Gods Woord niet is te halen,
Maar door een hooger Geest verstaan wordt; hij nochtans
Brengt ons de Bladen voor van Goddelijken Glans.
Hier lees ik (en laat daar die twijfel of gedurig
Dit zoo te lezen stond, dewij1 den druk van Zurig
395 Voor meer dan Honderd jaar die les niet heeft geleen:)
Van Vader, Woord, en Geest, en deze Drie zijn een.
Maar Een is niet dan Drie, dees' omgekeerde reden,
Heeft daar de Lezer nooit gelezen of geleden;
Zoo bidt de Heiland voor zijn Jongeren, dat zij
400 Te zaam, in God en hem 66n mogen zijn, als hij
In God, en God in hem; zoospreekt hij van te blijven
In hem en hij in haar; zoo zijn verscheiden lijven
Van Man en Vrouw een Vleesch (om verder niet te treen
Dan 't woordelijk besluit), want Man en Vrouw zijn 66n.
Nog staat de stribbeling eens tweeden voorwerps open:
405
Den Heiland geeft bevel om in den Naam te Doopen
Van Vader, Zoon, en Geest, dat's een Drieeenigheid;
En zoo we deze twee van d'opper-Majesteit
Ontkleeden, staat het vast onszelven te vergapen
410 Aan uit hun eigen aard tot Schepselen geschapen,
Dat volgt niet; want gelijk Gods goedheid, heiligheid,
Of wijsheid niet bestaat uit een Geschapenheid,
Zoomede niet Gods Geest; ook valt er dit bedenken
Dat Doopen in den Naam is door en door doordrenken
415 In eerbied, vrees, en kracht van God, zijn Zoon en Geest,
Opdat, gelijk men God als God erkent en vreest,
Men zijnen Zoon bemin als onzen Heer en oorzaak
Van onze Zaligheid geworden en ons' Voorspraak,
En zulks den heil'gen Geest erkenne, als, Gods kracht,
420 Na Christus' Hemelvaart ten Trooster afgebracht;
Of doopen in den Naam kan mee bekrachtigd blijven
De Leergenooten aan denzelven in te lijven.
Wat nog, wat rest er aan, als dat men voor het slot
Van Frans te Zevenberg, Socijn, en Ostorot,
425 Om hun wanschapenheid, drie Hoofden, drie Grimassen,

Een Drie-oneenigheid scherpzinnig toe ga passen
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Om op dien Letter-klank te spelen, dat's gewis
Een vond van aardigheid, die Vondel waardig is.
Maar waarom deze Drie gekozen boven ander?
430 Of blijft nu Arrius versteken van den stander?
En met zijn ingewand verzonken in de gas?
Daar 't blauw en paars vergif 's Doods kenbaar teeken was ;
En heeft in dit geschil Serveet genoeg geleden,
Zoodat hij des voldaan zijn asschen laat met vreden?
435 En dat Zamezateen, Zabellius, Fotijn,
Verlepte Ketters, of te diep begraven zijn?
Blijft daarom evenwel dit Drietal zonder makker?
En sloeg nooit metgenoot de zeisen in dien Akker?
Dank heb uw reed'lijkheid, en Vondel, deze vond,
440 Daardoor zich uwe Pen aan dit getal verbond
En niet te verde bracht de lasterlijke logen,
Om de Drieeenigheid te stormen uit den hoogen,
Door 't Grof-stuk van Rakau, dewijl het is bekend,
Dat niet zoodanig Boek, maar 't Nieuwe Testament
De Druk-pers bezig hiel eer zij haar Erf verlieten
445
Door 't opgeprest geweld der Poolsche Jezuieten.
0 Lezer, scheld mij kwijt, misbruik ik uw geduld
Door 't al te lang verhaal, 't is zonder onze schuld;
Wij zijn in dit gespreek niet buiten nood en reden,
450 Maar om d'hoogwaardigheid van 't wichtig stuk getreden :
En niet om iemands oor te kwetsen, of gevoel
Te schenden, of gemoed te werpen in gewoel,
Als dien we, kenne God, gewillig willen dragen,
Gelijk hij best betrouwt te konnen God behagen;
Indien hij and'ren niet veroordeel noch verdoem,
455
Maar waarheid en Gods eer, (het blijve mijnen roem)
Zijn 't voorwerp, daar mijn Pen haar ijver aan bestede:
Nu sta geen bitse nijd, noch laster zonder cede,
Die stralen in de Lucht; maar dat ze als een Zon
460 Doorbreken, daar geen nijd ooit tegen op zien kon.

Quia me vestigia terrent.
Quiet me vestigia terrent. Dit gedicht wordt in de Nederduitsche en Latajnsche Keurdichten, Rott. P. van der Goes 171o, aan J. Oudaan toegeschreven.
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