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TREURSPEL.

DEN WELEDELEN EN GESTRENGEN HEERE

CORNELIS VAN OUTSHOREN,
Ridder, heere van Outshoren en Gnephoek, Burgemeester en
Raad van Amsterdam.

Oewel God niet dan louter God en wezen is, nochtans bespiegelen de Godgeleerden dit eenig wezen in verscheide
eigenschappen, hem toegeeigend. Onder deze eigenschappen
blijken zijne wijsheid, goedheid, en mogendheid, die zich in Samson levendig openbaren; want hij is van Gods wijsheid geschikt,
om eenen grooten Verlosser, door zijn geboorte, leven en sterven,
uit te beelden. Gods goedheid blijkt in hem, als hij, door dien
sterken, zijne uitgekoornen van het veertigjarige juk der Heidensche slavernije verlost, en hen twintig jaren onder zijn rechterschap en wethouderije beschermt; maar Gods mogendheid ontdekt
zich allermeest in de sterkheid van dezen held, bestaande in zijne

H

Samson werd 13 September 166o voor de eerste maal op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond. Daarna volgden nog een paar voorstellingen op i6 September en 9 December 1661. — Cornelis van Out shor en: deze was de zoon van Vondels voormaligen beschermer, Dirck de
Vlaming van Outshoorn. In 1645 Schepen geworden, bekleedde hij de
waardigheid van Schout van 1649 tot 1655, en die van Burgemeester in de
jaren 1656, 166o, 1662, 1668, 1672, 1676, 1677, 1679 en 1680. Hij was
het, die, ten gevolge van een verschil, met den leeraar van Alfen ontstaan, in welk dorp vroeger die van Oudshoorn te kerk gingen, in deze
laatste plaats een nieuw kerkgebouw stichtte, op 't model der Oosterkerk
te Amsterdam, en waarin nog de wapens van zijn geslacht zijn te zien.
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2 OPDRACHT AAN CORNELIS VAN OUTSHOREN.

haarlokken. Het haar is niet anders dan een uitworpsel, om het
hoofd te dekken en tot sieraad te dienen, gelijk het loof de
boomen versiert en het ooft beschut. Maar wat is er onsterker
dan het haar ? Evenwel werd Gods kracht te meer in deze onsterkheid geopenbaard, toen het hem beliefde, dit tot een heilzaam eind te gebruiken; en wanneer de menschen Gods gaven
misbruiken en verwaarloozen, dan ontrukt d'allerhoogste hun zijne
genade, en laat ze onderdrukken, om hen te leeren, hoe los zij
buiten God en zijne invloeiende kracht staan. In den dood van
Samson blijkt zijne wraakzucht, zich wrekende, door eene heilige
aandrift van Gods geest, aan de Filistijnen, Gods erfvijanden en
afgodisten, over het uitsteken van zijne oogen. Hij overwint de
vijanden door zijn dood, tot een voorbeeld van den beloofden
verlosser en wetgever der menschen, die, door het voorschrift
van de wet der liefde, in het eenige woord bemin begrepen, alle
voorgaande wetgevers en wijsheid der wijzen overtreft, en de
wraakgierigheid, met wortel met al uit de harten zijner leerlingen
rukkende, deze nieuwe en volkomen wet plant, waar tegens alle,
die op zijnen naam ijdel roemen, zich ten hoogste bevlekken, zoo
menigmaal zij hun leed en ongelijk met gedachten, woorden, of
werken wreken, en niet liever door weldadigheid hunne haters
overtuigen, om te toonen, dat zij van den geest der liefde gedreven worden, naar het onbevlekte voorbeeld, hun in dien hemelschen wetgever voorgesteld. De held Samson, van den allerhoogsten met zulk eene onoverwinbare kracht en sterkheid gewapend,
werd endelijk ontwapend door de loosheid en bekoorlijkheid van
zijne boelschap, om de reukelooze jonkheid te waarschuwen, zich
van de bekoorlijke streken der lichtvaardige schoonheden te
hoeden, waardoor zoovele dappere mannen ten val geraakten.
Ik oordeelde niet ondienstig, Samson in zijne versmaadheid ten
tooneele te voeren, om wulpsche zinnen in te toomen van alle
ongeregeldheid, en hen te leeren de natuurgaven Gode, den oorsprong van alle goed, ter eere te gebruiken. Om dezen grootdadigen held in zijne vernederinge heerlijker te voorschijn te
brengen, ontleene ik den glans van uwen Ridderlijken naam en
stam, wiens overouden luister nu al omtrent driehonderd en vijftig
R. 1. U it w or p s e 1: bier in den zin van „uitspruitsel, uitgroeisel, uitwas," wat inderdaad de letterlijke vertaling is van 't Lat. ex cr ementum.
Zie Kul. in v. — 3, 4. Wat is er onsterker dan het haar? Zeker is
e en haar op zichzelf onsterk; doch he t haar pleegt aangemerkt te worden
als een kenmerk van manlijke kracht. — 15. De w et der liefde, in
het eenige woord BEMIN begrepen: bier spreekt Vondel niet als
dogmatiseerend theoloog, maar uit de volheid van zijn oprecht en hartelijk
gemoed. — 27. B o e ls c ha p: een goed Neërduitsch woord (voor 't eenvoudig b o e 1, evenals h e e r s c h a p voor he e r) en waarvoor men thans bij
voorkeur 't basterdwoord ma itr es gebruikt, of den onzuiveren vorm
boeleerster.
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jaren geblonken heeft, in den heere Willem van Outshoren en
zijnen broeder Jakob, tot de hoogheid en eer des bisdoms van
Utrecht verheven; een stam, die sedert eene lange rij van brave
mannen uitleverde, waaronder uwe voorouders, grootvader en
vader met lof gesteld worden, naardien zij het vaderland en deze
stad door getrouwe diensten aan hunne nakomelingen eeuwig
verbonden; dat mij te hooger verplicht altijd te blijven,
Weledele en gestrenge heer,
Uwer weled. en gestr. dienstwillige
J. V.
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Anoe, uit den stamme van Dan, en zijne huisvrouw woonden
te Sarad, lange kinderloos. Gods engel verscheen haar eerst
in 't bijzonder, daarna hun beiden, en spelde dat hun een zoon
te telen stond, die, van moeders lichaam aan, Gode toegeheiligd,
wijn nochte sterken drank zoude drinken, geene onreine spijs
proeven, nochte zijn haar laten scheren, en de twalef stammen
beginnen te verlossen uit de veertigjarige slavernije der Filistijnen;
na welke openbaringe de hemelsche gezant, in de vlamme des
altaars, ten hemel voer. Hierna baarde de huisvrouw den beloofden zoon, noemde hem Samson, dat de zon beteekent. Hij,
van Gods Geest gezalfd en gedreven, zette zich neder tusschen
Sarad en Esthol. Eerst verscheurde hij te Thamnata eenen jongen
brullenden leeuw, en vond in het wederkeeren eenen bijenzwarm in
het leeuwenaas. Hij trouwde door Gods ingeven eene Filistijnsche
vrouw, en gaf op de bruiloft dit dubbelzinnige raadsel uit:

M

Een eter sfiijst. Net sterke jong
Schaft zoetigheid voor mond en tong.
R. 1. Willem v an Out sh or en: Willem van Outshoorn liet het rechtsgebied van Amsterdam vergrooten en verwierf daartoe voor de stad een
privilege van Graaf Willem III, in d°. 9 December 1342; een daad, welke
hem natuurlijk aanspraak moest geven op de erkentenis van Vondel. Jakob
van Outshoorn, zijn broeder, die Deken van Utrecht was, werd aldaar tot
Bisschop verkozen in den jare 1322, na 't overlijden van Frederik van
Zirik. Hij stierf echter nog in 't zelfde jaar, niet zonder vermoeden op
vergiftiging. De schrijver der Batavia Sacra prijst hem als een man „van
uitstekende vroomigheit, geleerdheit en godsdienstigheit." Zie ald. Deel II,
bl. 322. — Inhoud. R. 2. S a r a a: in den Staten-Bijbel Z o r a genaamd. —
lo. D at de z on bet e e k e n t : dit is niet volkomen juist. De Hebr. naam
beteekent: „die naar de zon gelijkt." — 17. De berijming dezer bekende
plaats van Richteren XIV : 14 is niet bijzonder gelukkig geslaagd, en met
het jong er bij, zou niemand geloof hebben geslagen aan de oplossing,
uit den mond van Samsons vrouw vernomen.
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Samsons bruid, van de bruiloftsgasten [die, bij gebrek van het
raadsel te raden, den prijs, daarop gezet, verliezen zouden],
schrikkelijk gedreigd, perste den bruidegom met vele tranen den
zin des raadsels uit, en meldde het den gasten, die hiermede
dertig hemden en vierkleeders wonnen, hun van Samson geleverd, toen hij bij Askalon dertig mannen versloeg, en stroopte.
De held ving driehonderd vossen, koppelde ze staart aan staart,
met vierwerk daarin gevlochten, dreef ze in het korenland der
vijanden, en verbrandde hun koren, wijnbergen, en olijfboomen.
Hij brak den Filistijnen, bij menigten, armen en beenen. Toen
de stam van Juda, om der Filistijnen gramschap te stillen, hem
gebonden in hunne handen leverde, rukte hij strikken en banden
in stukken, sloeg duizend mannen met een ezelskinnebakken,
waaruit, op zijn gebed in nood gestort, eene levendige bron
sprong, die zijnen dorst leschte. Te Gaza, van zijne vijanden
bezet en besloten, rees hij bij midnacht uit den bedde, rukte
stadspoorte, met beide de posten, uit hare krammen en pannen,
en droeg ze op zijnen hals te Hebron op den berg. Endelijk
verliefde hij bij Sorek op de schoone Dalila, die, lichtvaardig en
geldgierig, van den vijand omgekocht, hem verscheiden reizen
listig ondertastte, waar zijne kracht in bestond. Driemaal paaide
hij haar met beuzelingen. Driemaal gebonden, rukte de held zijne
banden los, en stelde haar en de vijanden teleur; doch ten
vierden male, door het vleien en schreien van zijne boelschap
afgemat, openbaarde hij heur hoe Gods kracht in zijne haarlokken
school. Zij, nu haar oogmerk bereikende, liet hem, in haren
schoot slapende, de zeven lokken afscheren, waarop de Filistijnen,
haar eerst den beloofden prijs toetellende, den machteloozen
overvielen, d'oogen uitstaken, en, met twee ketenen gebonden,
naar Gaza voerden, daar hij in gevankenisse most malen, totdat,
zijn haar weder aan 't wassen, de Filistijnsche vorsten op Dagons
feest vergaderden, over hem triomfeerden, en, onder d'offermaaltijd
vroolijk, den gevangen dwongen voor hen te spelen. De held,
tijd en gelegenheid waarnemende, beval den tuchtknaap, die hem
leidde, hem te brengen bij de twee hoofdpilaren, waarop het gansche
gebouw van Dagons kerk steunde. Toen vatte hij beide de pilaren
in zijne armen, riep God om sterkheid aan, opdat hij zich over
R. 5. Vierkleeders voor „kleederen, waar men feest mee vier t,
feestkleeren." De Staten-Bijbel heeft w is selkleedere n. — 15. W a a ruit.... eene levendige bron sprong: zoo luidt het in de vertaling
der Vulgata en in die van Luther. Volgens de Staten-overzetters sprong
het water uit de steenrots, en had de zaak alzoo op een zeer natuurlijke
wijze plaats, waarbij geen dubbel mirakel noodig was. — 34. T u c h t k n a a p:
„knecht of bediende in een t u c h t- of gevangenhuis," of ook wellicht eenvoudig „tuchtiger, beulsknecht." Zie vs. 22, 23, 126, 127 van het treurspel.
In het Bijbelverhaal wordt eenvoudig van een jong e, of leidsman gesproken.
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zijne blindheid aan den vijand mocht wreken, en boog de pilaren
met voile kracht te zamen, waarop het gansche kerkgebouw
instortte op de vorsten en eenige duizenden van mannen en
vrouwen; zulks dat Samson in zijn dood meer vijanden met zich
vernielde, dan hij ooit in zijn gansche leven verslagen hadde.
Op dit gerucht kwamen zijne broeders en vaders bloedvrienden,
alreede op weg naar Gaza, in de stad zijne uitvaart bekleeden,
om het lijk in het vaderlijke graf, tusschen Sarad en Esthol, te
begraven, na het twintigste jaar van zijne landvoogdije en
rechterschap.
Het treurspel is getrokken uit het boek der Rechteren, en
Josefus' vijfde boek der Joodsche geschiedenissen. Het tooneel is
te Gaza, op Dagons kerkhof, bij het hof. Het spel begint vOOr
den opgang, en eindigt met den ondergang der zonne. De Jodinnen
bekleeden den rei.

DE TREURSPELERS.
DAGON.

De vorst des afgronds, en allergrootste afgod der

Filistijnen.
DE TUCHTKNAAP VAN SAMSON.
SAMSON. De landvoogd en rechter van
DE REI VAN JODINNEN.
DE VORST VAN GAZA.
DE VORSTIN VAN GAZA.
DE AARTSPRIESTER DER FILISTI JNEN.
DE WAARZEGGERIN VAN AKKARON.
DE KORALEN.
DE BODE.
SAMSONS BLOEDVRIENDEN.
FADAEL. Samsons geboortengel.

Israel.

SAMSON
OF

HEILIGE WRAAK.
HET EERSTE BEDRIJF.
Dagon.
K, die den ijzren staf, van roest half opgegeten,
Beneden zwaaie, en, in den helschen raad gezeten,
1 Voorstelle
en sluite, wat ten dienst van 't zwarte rijk
1-12. Dagon wordt hier geschilderd als een echt-leelijke, vuile en vieze
duivel of heintje-pik, hoedanige men zich dien in Vondels dagen voorstelde; —
voorwaar geen zoodanige, die zich in een engel des lichts vermomt.
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Wordt goed gekend, koom hier te Gaza, d'oude wijk
Der geesten, wien het lustte in open lucht te zwieren
Met vleermuisvleuglen, en dit feest te helpen vieren,
Den grooten ommegang te volgen met mijn stoet,
Die naar den zwavel stinkt, en morsig, vuil van roet,
Met kromme krauwels kemt mijn pruik en ruige lokken,
Al giftige adders, boos en afgerecht op wrokken,
Gelijk ze 't gloeiend nest, den diepen zwavelpoel,
Ontrukt zijn, mij tot pracht; hetzij ik uit den stoel
Beneden spreke, of hier in 't heilig kerkbeeld ware,
Daar Dagons priesterdom, eerbiedig ten altare
Getreën, ter eere van mijn godheid stieren slacht,
Spijsoffers inwijdt, en den grootvorst van den nacht
Met juichen en triomf verwelkomt, en gezangen,
En offerspelen, daar wij, spoken, naar verlangen.
Wat wil 't een vreugd zijn, als voor onze majesteit
d'Aartsvijand Samson in triomf wordt omgeleid,
Zoo blind gelijk hij is, aan eene dubble keten
Gesloten, en op straat getouwd, en dicht gesmeten
Met eene bolpees, van den tuchtknaap, die hem stiert,
De schakels van den toom, de keten, ruimer viert,
Of aanhaalt, dat hij rijst of neerstort van vermoeien,
En 't zweet bij druppels langs het aanzicht drupt. Hier groeien
Ons dienaars bij, terwijl die landplaag zucht en steent,
De voorhuidlooze Jood, de vloek van mijn gemeent'.
Wat heeft ze twintig jaar en langer al geleden
Van dezen rechter, daar alom de Joodsche steden
Om vierden, toen hij Naar verlichtte van ons juk,
Een juk wel veertig jaar bezuurd met smerte en druk.
Zooveel vermocht de kracht, hem heilloos aangeboren,
Die met de lokken nu zoo glad is afgeschoren.
De leeuwentemmer, kort getemd van eene vrouw,
Legt mak, gelijk een lam, gesloten in zijn kouw,
Bestoven van het meel, kan nauwlijks adem halen,
Eet brokken, als een hond. Hij grimbekt onder 't malen,
En knarsetandt van spijt. Wat plaagde hij ons vroeg,
Die stout voor Askalon wel dertig mannen sloeg,
Hun kleeders stroopte, en ging met al dien vrijbuit strijken.
Nog slimmer ging 't, toen hij, tot afbreuk van vijf rijken,
Driehonderd vossen ving, hen knoopte staart aan staart,

22, 23. Dicht gesmeten met eene bolpees: smijten wordt hier
gebezigd in de beteekenis van „slaan," welke daaraan vroeger werd toegekend; thans bezigt men het meer in den zin van : „werpen," doch altijd
met het denkbeeld van : „treffen." — 26. B ij d r uppels langs het a a nzic ht dr upt: Dagon drukt zich hier vrij pleonastisch uit. — 42. V ij f
r ij k e n : eigenlijk „vijf steden," doch die onafhankelijke souvereinen hadden.
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Met vierwerk, hars, en vlas, en zwavel. Hierop vaart
De vlam in 't koren, waar zij voor zijn geesel streven;
De hongerige vlam, in 't voortslaan nog gedreven
Van eenen sterken wind, zet al het korenland,
Veel mijlen wijd en breed, in eene zee van brand,
Zoovele duizenden van Dagons onderdanen,
Vijf hoofdsteen, Tangs de zee, en al 't gebied in tranen.
De wijnberg mist zijn druif, d'olijfboom zijne vrucht,
De korenbloem haar eer. De zeekust kermt en zucht,
Van Gaza tot aan Geth, daar onze tempelheeren
Spijsoffers, inkomste, en kerkschattingen ontberen.
Toen een Thamniet dees' plaag verstak van zijne vrouw,
Bezuurde 't gansche land dien smaad met zulk een rouw;
En schoon de Filisteen dit straften, en den vader
Met zijne dochter in een zelve vier te gader
Verbrandden, nog sloeg hij uit wraaklust echter voort,
En brak ze hals en been. De Filistijns, gestoord
Met reden, kwamen fel de JoOn beorelogen,
Die zich onschuldigden, en zelfs, tot recht bewogen,
Den rechter leverden in zijn doodvijands macht;
Toen brak hij koorde en band, als vlas, door zijne kracht,
Sloeg duizend helden met een ezelskinnebakken.
Ten leste kwam hij bier in Gaza nederzakken;
Men sloot de poorten toe. De booswicht, loos en valsch,
Rijst 's nachts, en neemt stadspoort op zijnen sterken hals,
Stapt recht naar Hebron toe, als met een lichte veder,
En legt steepoort en post op berg en steenrots neder.
Men bond hem reis op reis vergeefs met touw en snoer,
Totdat zijn boelschap loos de zeven lokken schoer,
Het broeinest van zijn kracht. Wij, meester door haar treken,
Verzuimen niet, hem bei d'oogappels uit te steken,
Te tuchtigen. Nu zit hij bier te Gaza vast,
Jeruzalem ten schimp. De macht van Dagon wast
En groeit geweldig aan. Wij gaan de Joden storen,
Brandschatten, om de schá, te boeten van ons koren.
Het hof van Dagon is met reden voor den geest
Van onze erfvijanden, het Jodendom, bevreesd,
Dat, met de Godsdracht en zijn kistspel, beet op wreken,
Ons godheid nog eens dreigt met kracht den hals te breken,
Te bonzen van 't altaar; waarom ik, schalk en stil,

55. Een Thamniet: een Filistijn uit Timnath of Timnit. Zie Richteren XIV :
1, 2; XV : 6. — 57, 6o. Filis t e en, Fills t ij n s: opmerking verdienen de
twee verschillende meervouden, hier zoo kort op elkaar gebezigd, en zonder
noodzaak van rijm of maat. — 8i. De Godsdracht en zijn kistspel:
versta : het ronddragen der kist (of ark), waar Gods Heiligheid boven
zweefde.

SAMSON.

8

Als in slagorde, mij hier tegens kanten wil.
Gij alien zult vandaag, vermomd, vernist met glimpen,
En schijn van heiligheid, het Jodendom beschimpen
In Samson, die zoo lang mijn heirkracht onder hiel,
Het voorhuidloos gebroed, dat in ons erfdeel viel,
Zooveel geweldenaars, die goon en menschen plagen,
90 En, onder schijn van recht en godsdienst, moorden, jagen,
Beeldstormen, branden, en schoffeeren, zullen zien,
Dat Dagons macht en kracht den sterksten kan gebien,
Die 't hoofd der vreeselijke en hooggewassen reuzen
Durf met een kakebeen, zijn knots, te mortel kneuzen.
95
Een ieder vaar', daar hij zijn personage speelt:
Wij gaan ons zetten in 't helheilig outerbeeld.

85

TUCHTKNAAP. SAMSON.

Tuchtknaap.
Verblinde Jood 1 ga voort. Nu is 't geen tijd van treuren,
Het is genade, die u heden zal gebeuren,
Dat gij wat adems schept. De vorsten, alle steen

100 Vergaderen op 's lands triomffeest hier bijeen.
Gij zult nu blindeling den ommegang bekleeden,
En voor ons heiligdom geketend henetreden,
Bestoven van het meel. Verdraag het met geduld.
Al schimpt het yolk; genoeg, dat gij niet malen zult,
105 Dewijl het vierdag is. Komt iemand u belachen,
En wilt ge dansen, 't zal u vrij staan geld te prachen,
Of vleesch, of tarwekorst. Verneemt ge wat geschals,
Gerucht van menschen, klink de bel om uwen hals;
Uit mededoogen kunt gij nog een gaaf genieten,
110 Tot nooddruft in dien stand, vol onlust en verdrieten.
De tuchtvoogd heeft u dit om 't hoogtijd toegestaan.
9 5. Een i e d e r vaar': een ieder begeve zich daar ter plaatse. —
96. Helh eilig: „aan de h, el geheiligd," dus het tegendeel van heili g.
Vondel spreekt hier, als naar gewoonte, met de gelijkheid van voorletter
en klank. Voorts kan men uit dezen regel zien, hoe hij zich schijnt te
hebben voorgesteld, dat werkelijk de oude afgodsbeelden door de godheden,
aan we1ke zij waren toegewijd, ook werden bewoond of bezield. — 97. V e rblin de Jood voor „geblinde." Het hedendaagsch spraakgebruik bezigt
v er blind alleen wanneer 't zedelijke blindheid geldt. — io8. D e b el om
u w en hals: hieruit blijkt, dat Samson niet alleen wordt voorgesteld als
gedwongen, om, gelijk een paard of ezel, in den molen te loopen, maar
zelfs, om, evenals een molenaarsgezel, met een bel aan den hals te loopen.
Intusschen kan de bel ook gediend hebben om anderen te waarschuwen.
Zie voorts vs. 123.
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Samson.
Nu schep ik lucht. Is 't nacht? Of schijnt de halve maan?

115

Tuchtknaap.
De zon schijnt uit de kim in velden en landouwen,
Voor menschen, waardiger het hemelsch licht t'aanschouwen
Dan Samson, die zichzelf verstak van 's levens troost.
Samson.
Waar stappe ik bij den tast, ten zuiden of in 't oost?

Tuchtknaap.
Op Dagons kerkhof, bij het prinsenhof, daar d'eiken
Den grond beschaduwen, en met hunne armen reiken
Tot boven aan de lucht. Nu volgt me bij den tast.
I20 Ik sluite u met den ring van uw halsketen vast
Aan dezen hollen eik, een hol om in te schuilen,
Wanneer ge, moe beschimpt, belust wordt uit te pruilen.
Gij moogt hier uit en in, en prachen met de schel;
Terwijl ik in het hof uw tuchtvoogds streng bevel
125
Uitvoere, zoo 't behoort. Gij moet u zedig dragen,
Of deze bolpees zou u met de huid vol slagen
Begroeten; want de straf houdt boozen aard in tucht.

Misbruik de gunst niet van den tuchtvoogd. Zoo gij vlucht,
En niet ontvlucht, gelijk 't onmooglijk is t'ontsluipen,
130 Dat zou u schrikkelijk en fel in d'oogen druipen.
Men zou, na 't geeslen met een taaien bondel roën,
Uw taak en arbeid nog verzwaren, en u voën
Met haverkorsten, of gemalen brij van schorsen.
Gij zoudt na 't malen nog het brandhout moeten torsen,
135 En kloven, tot een boet van uw moedwilligheid.
Ik ga ten hove, daar de tuchtvoogd mij verbeidt.
Gij, tuchtwacht! hail u hier om 't kerkhof. Sla hem gade.
De wacht is u betrouwd, op 's vorsten ongenade.
Het ijzer wordt door goud en list bijwijl gekrenkt:
140 Een arm gevangen vorst bedenkt, dat niemand denkt.
112. De vraag van Samson is niet zeer natuurlijk. Al miste hij 't gezicht,
hij miste daarom 't gevoel niet, en dat had hem, in de open lucht zijnde,
kunnen doen voelen, dat de zon stak en het alzoo dag moest wezen. —
II7. Op Da gons kerkhof: men denke niet aan een „begraafplaats,"
maar eenvoudig aan een open hof, voor of bij de kerk, in tegenstelling van
het prinsenhof, daarnevens. — 123. Prachen met de sch el: bedelen
bij hen, die door het geluid der schel worden opmerkzaam gemaakt. Zie
vs. 106 en io8. — 133. G e m a1e n brij van schor s en: een spijs, waarmede
men zich nog in Zweden voedt, en Welke aan Vondel, toen hij zich in 1628
te Gothenburg be yond, wellicht was voorgezet, doch hem, aan de Hollandsche
keuken gewend, zeker niet bijzonder zal gesmaakt hebben.
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Zang.
Wij dienen ons wat in te toomen,
Beschroomd aan eene zijde heen,
In schaduw van dees' kerkhofboomen
Te duiken. Vrouwen van Hebreën
Zijn al te kenbaar bij Gazanen.
Wat 's dit een heerelijke kerk !
Hoe krielt de stad van onderdanen
En burgerijen ! Wat een werk
Is 't hof, ten hemel opgetogen !
Wat galerijen zien we bier !
De marmerpijlers dragen bogen
Ten trots gewelfd. Wat staat het dier,
Zoo groot een kerk in top te bouwen,
Tot aan de starren ! Reuzekracht
Heeft uit de rots arduin gehouwen,
Dit uitgevoerd met voile pracht.
Och, kende God hen voor zijn vrienden !
Och, of ze Belzebub niet dienden,
Noch Dagons beeld, noch Astaroth,
Maar 't eenig wezen, Jakobs God !
Tegenzang.
Dat lot is ons ten deel gevallen,
En niet den blinden Filisteen.
Wat oaten hoven, sterke wallen,
Geweer en wapens? God alleen,
Bij ons bekend, is erfbeschermer
Van zijn verkoornen. Geen gesticht,
Hoe hoog gebouwd, noch goud, noch marmer,
Behagen hem, die zijn gezicht
Van afgoOn keert, en hunne klanken
En kerkgezangen. Wierookvat,
En geur van afgoon acht hij stanken,
Spijsofferanden, pracht en schat
Van afgodisten, ongetrouwen
Mishagen hem. Wat zal men niet
Al gruwelen vandaag aanschouwen !
Hoe zullen wij, tot ons verdriet,
De priesterdommen en landsheeren
Zien over Samson triomfeeren,
In Dagons ketenen bekneld !
Helaas, waartoe verviel God- held !

SAMSON.

II

HET TWEEDE BEDRI JF.
REI. SAMSON.

R e i.
At schel mag 't wezen, die wij ginder hoorden klinken ?
Wie schijnt van verre ons uit dien hollen boom te winken,
Te roepen ? Gaan we eens al te zamen derwaart heen !
Wat mensch zit in dien eik dus eenzaam en alleen ?
Het schijnt, hij bidt ons om een aalmoes, gansch verlegen
Van bittere armoede.

W

185

Samson.
Och, ontferm u toch ! God zegen,
God hoede u allen ! wie gij zijt of niet moogt zijn,
Vertroost en help me toch, in dezen droeven schijn,
Een armen blinden man, op zijnen hals gevangen,
190 Geboeid, geketend, met een ruwe pij behangen,
Versuft, en afgeslaafd van arbeid, van het stof
En zweet en boozen stank bekrozen. Dit 's het hof
Van Samson, onlangs nog een landvoogd, vorst, en rechter
Van duizend duizenden, van zooveel lands, en echter
195

Te jammerlijk, helaas ! vervallen van zijn staat.

R e i.
God hoede ons alien! Wat verschijnt ons? Och! wat raad?
Och, och ! hoe kunnen wij dit schikken ? Dit verduwen ?

20

205

Samson.
Ai, staat ! Gij hoeft u niet te schamen, mij te schuwen
Misschien uw landsman ; want het schijnt aan uwe reen,
Dat gij u rekent uit den stamme der Hebreen,
En mogelijk uit Dan gesproten. Treedt wat nader.
Zoo ik aan 't ruischen hoor, springt hier omtrent eene ader,
Een levendige bron. Heeft iemand kroes of schaal,
Zoo bid ik, laaf mijn hart, opdat het adem haal'.
'k Heb vele maanden lang, gesloten aan dees' keten,
In 't molentuchthuis hier mijn tijd bedroefd gesleten,
Zoo blind, gelijk ge ziet, geslagen en begrauwd.
R e i.
Nu drink eens. Vat de schaal.

192. Bekrozen: bevuild. — 197. Hoe kunnen wij dit schikken?
dit schijnt hier te beteekenen: „hoe konden wij zoo iets met schik toezien?"
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Wat was mijn hart benauwd,
Versmacht van grooten dorst ! In duizend ongevallen
En pijnen is de dorst het bitterste van alien.
Toen door Gods kracht een bron uit elzelstanden sprongk,
En ik, verhit van slaan, het hart verkoelde en dronk,
Bekwam die wonderbron mij dus in mijne smarte.
De hemel zegene u voor uw meedoogend harte !
R e i.

Prins Samson, vrome prins ! wat is het ons een pijn
U hier te vinden, in dien jammerlijken schijn 1
Wij zijn Jodinnen, hier vergadrd van west en oosten,
En komen op dit feest u zoeken, u vertroosten,
Naar tijdsgelegenheid, maar niet naar onzen wensch.
220 Geen onbeschaamder dier dan een ondankbaar mensch;
Dat weten wij, u dienst, en hulp, en eere schuldig.
Verdadiger des yolks, och 1 draag uw smert geduldig,
Totdat het God voorzie. 0 hartewee ! 0 smart!
Al weigert u de zon haar licht, God kan uw hart
225
Verlichten met een glans inwendig, die de stralen
Van duizend zonnen dooft. Wie kan de macht bepalen
Des alleroppersten? Die u zoo wonderbaar
Begaafde met een kracht, verborgen in uw haar,
Is machtig, als het hem belieft, in u te werken,
230 Ook zonder haarlok u te wapenen, te sterken,
Te rukken uit den klauw des tijgers, die u drukt.
Verhaal ons toch, hoe komt gij dus verongelukt,
Verlaten van uw kracht ? Wij hoorden 't slechts in 't honderd.
Al 't land heeft van uw val gewaagd. Dat heeft gedonderd
235 Van Dan tot Berseba. Wat oude, kunne, en staat
Zat niet in rouwe om u, en uw bederf, en smaad!
215

240

Samson.
Och, waar' ik schuw geweest van Filistijnsche vrouwen,
Bedrieglijk in den aard ! Mij mag de dag wel rouwen,
Dat ik bij Sorek lest verliefde op Dalila,
Lichtvaardig, liefdeloos, en gierig. Op genA
En ongenade van een boelschap los te drijven,

Is op een stille zee, in nood van eens te blijven,
Zich reukloos wagen. Zij, die op beloften zag,
223. T o tdat het God v o or z i e: of: „er in voorzie," als men nu zou
zeggen. — 232. Vero n g el u k t voor „tot volslagen ongeluk gebracht." V e r
heeft in dit woord, evenals in vergaan, v e r d r e v e n, v e r n i el en, enz. de
kracht van: „geheel, ten eenenmale."
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Door 's vijands geld bekoord, hield aan mij nacht en dag
245 Te vergen het geheim van mijne kracht te melden,
In 't heetste van den gloed der minne; een zielstorm, zelden
Van mannen wederstaan. Had toen, helaas! mijn geest
Zoo sterk van krachten en geweld als 't lijf geweest,
'k Had dicht gebleven, mij gehoed dit klaar te zeggen.
250 Nog wist ik 't driewerf haar met eenen schijn t'ontleggen,
Van groene basten; van de zeven zeelen, nooit
Gebezigd; van mijn haar gevlochten en getooid,
De zeven lokken in een snoer, en vast geslagen,
Genageld aan den muur. Gods vijand, uit zijn lagen
255
Gesprongen, schoot driewerf in zijne kracht te kort.
Toen klampte ze mij dus aan boord, als uitgestort :
„Meineedige aard! hoe zoude ik u een hart toedragen,
Die mij uw hart ontveinst, en nimmer op mijn vragen
Waarachtig antwoord geeft? Zijt gij aan God verloofd,
260 Van moeders lichaam; schoer nooit scheermes 't ruige hoofd
En lokken; spaant ge uw lust van wijn en dronkenschappen ;
Zijt gij besneen, en volgt ge uw grootvaars op hun stappen,
En uwe strenge wet, die 't jonge kind besnijdt;
Ontziet ge onreine spijs te proeven: 'k schel 't u kwijt;
265
Ik vorder niet, dat gij veraardt van Mozes' zeden.
Volhard bij die gewoonte, en offer uw gebeden
Aan uwe godheid, die, alleen in uwe hut
Besloten, op een kist haar priesterdom beschut;
Maar toon me waar uw wet leert liegen en bedriegen,
270 Een schoonheid, die u mint en eert, in slaap te wiegen
Met woorden, zonder kracht en nadruk. Is dat trouw
Bewijzen aan uw bruid, en d'allerschoonste vrouw
Van Palestijne, zelf geweigerd aan de grooten?
Wat hebt ge al weelde, wat al vriendschap korts genoten
275 Bij mijnen ommegang! Hoe plukte gij met vreugd
De bloem van mijnen tijd, de rozen van mijn jeugd
En levens dageraad! Hoe offerde ik mijn leden,
Dit zuiver marmerbeeld, van boven tot beneden,
Dit lichaam [waardiger geheiligd aan het bed
280 Der groote koningen van Askalon of Geth,
Azothus, Akkaron, of Gaze] 1 aan uw behagen
249. 'k Had dic ht g e b 1 e v en voor „ik had hezwegen." Zoo bezigen
wij nog uitdrukkingen als: „hij is zoo di c h t als een pot, hij houdt zich
gesloten," wanneer er sprake is van 't bewaren van een geheim. —
250. T'o n tl e gg en voor „te verhelen;" 't is het tegenovergestelde van:
„uit te leggen." — 250-254. Zie Richteren XIV : 5-14. — 254. Gods
v ij and : niet „de duivel," maar „de Filistijnen." — 269. volgg. Hier is Vondel,
naar dichterenrecht, bij Vergilius ter markt gegaan. Vergel. Dido's verwijtingen aan Eneas. — 280, 281. Askalo n-G a z e: de vijf steden der Filistijnen.
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Elk roept : zij heeft een Jode, ons landplaag, aangeslagen,
Haar jeugd verijdeltuit aan eenen Joodschen hond !
Hoe schoon staat nu mijn zaak ! 0, weiflaar, zonder grond,
En dubbelhartig, zal men dus de liefste onthalen,
285
Een rijk beloven, al beloven, nooit betalen ?
Gij, die 's lands rechter zijt, 's yolks ongelijk beslecht,
Ga nu ter vierschare in u zelven. Is dit recht ?
Verongelijkt ge dus uw allerliefste, uw trouwe ?
290 Hoe zoudt ge een vreemde dan bejegenen, een vrouwe,
Wiens schoonheid bij de mijne een schaduwe is en schim ?
Waar vondt ge ooit mijns gelijke in Dan of Efraim ?
Ben ik het waardig, dat de keurigste om mij hengel,
Zoo hat me in waarde. Durft gij roemen, dat een engel
295 Uwe oudren spelde van een godgewijden zoon,
Die hun to telen stond ; zoo laat uw mond de kroon
Van heiligheid, u vroeg tot een sieraad gegeven,
Niet schenden. Wordt ge van een hoogen geest gedreven,
Tot voorstand van uw yolk, leg of dien valschen schijn;
300 Laat rechter Samsons woord gelijk een zegel zijn !"
Re i.
Die vleister zou een hart, zoo hard als steen, bewegen.
Samson.
Nog stond ik nacht en dag die stormen moedig tegen,
En week noch zwichtte nooit. Toen borst ze in tranen uit,
Gelijk een krokodil, en sloeg een loos geluid.
305 Zij zag me 's morgens vroeg van gloende minne blaken,
Verzwoer me haar genft, de tranen op de kaken ;
Dat gaf het blozen van de wang een eedler gloed,
Gelijk de lenteroos, verdronken in een vloed,
Ons aangloeit met een kracht, geen bloemen ingeschapen.
310 Het schreien van een vrouwe, een schoone, is 't reedste wapen,
Wanneer ze wanhoopt van het oogmerk, daar ze op mikt.
Zij dreigt zichzelve met een korten dood, verschrikt
Mijn hart, om haar in last. Zij houdt niet op van kermen.
Ga hene, wreedaard ! val een liever bruid in d'ermen,
315 Naardien mijn wellust niet zooveel op u vermag,
Dat gij uwe ooren naar mijn zuchten en beklag
Eens neigen zoudt, uw hart mij rustig openbaren.

Gezworen vijand van ons goden, en altaren,
En kerken, rep me niet ! Voortaan zal geen Hebreeuw
320 Dit poezelig albast, dit blauw dooraderd sneeuw,
Dees' bloemen op mijn wang, dees' bloedroos, versch ontloken
Voor Filistijnschen dauw, meer reppen ongewroken,
283. Verijdeltuit: verslingerd, verspeeld.

SAMSON.

I5

Indien ik 't niet besterf. Keer elders uw gezicht.
Gij zijt niet waardig, dat dit diamanten licht
325
Der oogen u beschijn'. Vergeefs hebt gij de vonken
Van mij, niet meer uw lief, zoo gulzig ingedronken,
U telkens veinzende van mijne min verrukt,
Als gij de rozen op mijn wangen kreukt' en drukt',
Mijn borst en lippen kuste, en ik u wederkuste,
330 U streelde, nippelde, en uw dolle vlammen bluschte.
Dat hebt ge weg, gij zijt des waardig ofte niet.
Vertrek uit mijn gezicht, o joffereverdriet!
R e i.
Och, hadt ge, nog was 't tijd, u van haar minne onttrokken
Samson.
Mijn hart was blind van liefde, en dat gedurig nokken
335 Bedroefde mij ter dood. Haar jammerklacht in top
Vermurwde 't hart, als was. Zoo wint de waterdrop
Op eenen harden steen. Ik laat me in 't end bewegen,
Ontvouwe, hoe mijn kracht, door 's allerhoogsten zegen,
In 't nooit geschoren haar bestaat. Zij zweert vooral
340 Bij Dagon, dat de mond dit niemand melden zal;
En echter regent er in haren schoot een regen
Van 's vijands zilvren munt, die, scherper dan een degen,
Door 's boelschaps boezem dringt, en 't gierig hart bekoort.
De wraakzucht bij der hand, verlaat zich op haar woord.
345 Toen gunde ze ons volop van wellust, liet me ronken
In haar verzaden schoot, naar lijf en ziel verdronken
Van minne. Midlerwijl [dat God de schenster straff'!]
Scheert mij het scheermes stil de zeven lokken af.
'k Ontwaak, maar och, te spa! De vijand, heet van toren,
350 Berst in, ontziet zich niet mijne oogen uit te boren.
Hij ketent mij, en sleept me in Gaza, daar ik krimp,
Gedoemd ten arbeid in het tuchthuis, elk ten schimp.

355

R e i.
O prins van Israel! handhaver van de vromen!
Hoe is uw staat verkeerd! Waar zijt ge toe gekomen!
Wat eischt ge in dezen schijn van ons? Wij staan hier ree,
U nog te dienen. Och, ontdek uw hartewee!
Samson.
De tuchtknaap keert terstond. Hij zal geen tijd verzuimen.
Mijn lokken groeien weer. Ik legge op mijne luimen

33o. Nippeld e: frequentat. van nipp en of nibben, dat van n e b
komt. 't Woord heeft de beteekenis van „trekkebekken."
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Om mij te wreken aan dit Heidensche geslacht,
360 En vroeger dan men waant. De Geest wees mij te nacht
Een middel, om mijn ziel te slaken van dees' banden.
Getroost u. Schreit niet meer; mijn afscheid is voorhanden.
Een triomfante dood, daar 't aardrijk van gewaagt,
Hangt Samson over 't hoofd. Hij zal niet lang geplaagd,
365 Beschimpt van alle kunne en oude, koren malen.
Zij zullen met den hals dien arbeid dier betalen.
Dit bidde ik, dat men mij, na mijnen sterrefdag,
Eene uitvaart gunn', begrave in 't vaderlijke graf.
Belooft me, elk met uw hand, dit heilig uit te werken.
Rei.
370 Bedroefde prins, helaas ! de hemel wil u sterken.
Wij hopen immers niet, noch durven het vermoen,
Dat gij u zelven zoudt met uwe hand verdoen.
Samson.
Ik zweer, mijn handen aan dit lichaam niet te schenden,
Maar wil, gelijk Gods held, mijn leven heerlijk enden,
375 Dat teffens aarde en zee hiervan gewagen zal.
Verschrikt niet, hoort gij, hoe de vijand kwam ten val.
Rei.
Indien ge heerlijk sterft, ten spiegel van de braven,
Wij zullen uw gebeent' bij Manoe begraven,
En vaders asschen nog verheugen met uw lijk,
380 Is 't anders in ons macht. Ontvang, tot eene blijk
En zegel van ons trouw, de hand van al de vrouwen.
De hemel straf ze, wie ontbreekt haar woord te houwen.
Ontvang, o prins des lands ! dees' zilverlingen toch,
Om u te dienen in uwe armoede, och, och, och !
385

Samson.
Behoudt die gaaf voor u. 'k Verwachte blijder uren.
Al ben ik arm, wil 't God 1 het zal niet lange duren.
Rei.
Gebié ons vrij; wij staan tot uwen dienst alleen.
Samson.
Draagt zorge, waar gij komt en gaat, dat geen Hebredn

363. E en triomfante dood: een dood, met zegepraal gepaard. —
379. Asschen: een heidensche uitdrukking, en, strikt genomen, ongepast
in den mond der Jodinnen; doch men moet hier asschen nemen als figuurlijk gezegd voor „stof," of „gebeente." — 385. 'k V e r w a c h t e: is hier 't
praesens voor 'k v e r w a c h t.
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Zich heden in de kerk van Dagon vinden laten ;

390 Zij zullen u misschien gemoeten langs de straten
Of merkten, op de maar van dit afgodisch feest,
Geschikt tot een triomf, om, trotsch en blij van geest,
Gevangen Samson uit te lachen met hun reien,
En in den ommegang, hun godsdracht, om te leien.

395

Rei.
Uw landslien zijn belust nog eens den prins te zien,
In dezen droeven schijn.

Samson.
Zeer wel. Dat kan geschien
Door eene tralie, uit een venster, of van daken.
Het voegt den stammen niet, die zuiver offer blaken,
En branden, God ten prijs, zich in afgodendom
400 Te mengen, daar men danst op hun geloei en bom,
Voor Dagons zwart altaar, en, onder 't banketteeren,
Hun geile spelen wijdt. Gij moet dien laster keeren.
Gebiedt uit onzen naam, wij ijvren voor de wet,
Dat niemand zijnen voet op Dagons drempel zett',
405 Of God zich openbaarde, als eertijds, door een wonder,
En klonk 't gevloekt gebouw de kruin in met den donder.
1k zeg het nu niet al, wat mijn geboortegeest
En wachter mij te nacht voorspelde van dit feest.
TUCHTKNAAP. REI.

Tuchtknaap.
Jodinnen ! hebt gij hier zoo vroeg den prins gevonden ?
Rei.
410 Een prins om zijnen hals met ketenen gebonden,
Van zijn gezicht beroofd, gedoemd ten arrebeid
In 't molentuchthuis. Och, wat's dit een onbescheid,
Een overwonnen held te ketenen, te treden,
Te laten malen 1 Gij volgt billijkheid noch reden.
Tuchtknaap.
415 Wij slachten Samson, die met kakebeenen sloeg,
400. 0 p hun geloei en b o m: er gaat geen woord vooraf, waar dit
hun op slaan kan; doch het ontbreken daarvan kan verholpen worden
door het gebaarde, dat door den spreker gemaakt wordt. Hij spreekt natuurlijk van het gezag en het spelen der Filistijnen. — 407. G e boor t egees t:
geloofde Samson aan een „geleigeest," naar de leer van de Perzen? —
Doch hier wordt de „engel" bedoeld, die zijn geboorte aan zijn ouders
voorspeld had.
VONDEL X.
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De vossen, staart aan staart geknoopt, in 't koren joeg;
Zoo schoone landen, als de zon ooit mocht beschijnen,
Misschepte in wildernisse, en heiden, en woestijnen.
Uw vaders zonken zelfs hun broeder in den put,
420 Verkochten hem voor slaaf, beroofden van zijn stut
Den ouden vader, die zoo lang te deerlijk treurde,
Door 't overdenken, dat een ondier hem verscheurde.
Re i.
Het diende Jozef tot eene opkomst, na een wijl
Gekoren tot een vorst en rijksvoogd aan den Nijl.
Tuchtknaap.
425 Dat 's waar, het diende hem tot eer, zoo hoog gezeten,
Maar dit behoefde hij zijn broers geen dank te weten.
Re i.
In welk een jammer heeft de boelschap hem gebrocht,
In zijnen diepen slaap verraden en verkocht !
Hij is niet voor de vuist getemd en overwonnen.
Tuchtknaap.
430 Zoo varen ze met recht, die zich niet spanen konnen
Van schoone boelen, valsch en trouweloos van aard !
Nu wordt het tijd te gaan, eer 't yolk op straat vergaArt.
Gij kunt zijn droefheid niet verminderen met schreien.
Het hof belast hem nog in hechtenis te leien,
435 Tot nader overleg. Ik bond op 's meesters last
Den blinden aan dien boom met zijne keten vast :
Nu worde ik wederom met hem naar huis gezonden.
Zoo staat mijn wacht aan hem, hij aan mijn wacht gebonden.
Wat is de hofdienst ook een jammerlijk bedwang !
440 Daar hapert altijd iet. Dan valt het snoer te lang,
En dan te kort; zoo draait de weerhaan van de zinnen.
Ik brocht hem daadlijk uit, nu drijft men ons naar binnen.
R e i.
Wij bidden u, verschoon den armen, blinden man !
Tuchtknaap.
Wat eischt ge dit van mij ? Daar komt de vorst, die kan,
445 Behaagt het hem, dit juk verlichten of bezwaren.
418. Misschepte: voor misschiep: de zonde van 't eene imperf.
voor 't andere te gebruiken, wordt dikwerf begaan. — 438. Omtrent op
gelijke wijze drukt de Biechtvader zich uit in de Maria Stuart, vs. 29:
Zoo houdt de vrees de wacht, de wacht Mevrouw gevangen.
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1k volg mijn last; mij wordt bevolen voort te varen.

Gaat hene, spreekt den vorst; misschien wat gij verwerft.
Rei.
0 prins! God sterke uw hart, eer gij van droefheid sterft.
DE VORST. REI.

Vorst.
De groote toevloed der rondomgelegen volken
450 In deze hoofdstad zag de zon, met droeve wolken
Behangen, opgaan uit den oosten, dies men vreest,
Of eenig onweër en stortregen Dagons feest
Mocht storen op zijn schoonste, en blusschen d'outervieren,
t'Ontsteken met triomf voor honderd witte stieren,
455
Zijn godheid toegewijd, tot eene dankbre pracht,
Dewijl de landplaag van gansch Palestijne ons macht
In ketenen gevoelt; doch 't weder kan verkeeren,
De lucht opklaren. Wie komt hier het hoogtijd eeren?
Dit schijnen altemaal Jodinnen, niet te blij.
460 Zij zien versuft en bloO. Het hoofd hangt op een zij.
De moed is haar vergaan, ontzonken. 't Is geen wonder.
Wij kregen endelijk den grooten vijand onder
De klauwen. Hoe of heur die maar' in d'ooren klinkt,
En nu de ketenklank; daar hij vergaat, verstinkt
465 In zijn gevangenis! zij komen herwaart treden.
Rei.
Genadigste! gedoog, dat wij u met gebeden
Genaken, en vergeef ons dees' vrijmoedigheid!
Vorst.
Hebreeuwsche joffers! wat is d'oorzaak, dat gij schreit?
Verkortte u iemand? Hier is 't hof, dat elk verdadigt
470 En handhaaft bij zijn recht, weldoeners begenadigt,
De boozen strait. Dit hof ziet geen personen aan.

475

Rei.
Genadigste! dat's recht. Zoo kan een rijk bestaan.
Maar evenwel waardeert een vorst geleden schade
Zoo dier niet, of hij mengt gestrengheid en genade
In eenen, die naar recht verdient de hoogste straf.
Wij kwamen op den roep van dit triomffeest of

454. t ' Ontstek en: die men voornemens is te ontsteken. — 464. V e rs tinkt: wegstinkt, verrot. Zie vs. 912.
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Naar Gaza, met die hoop, of wij de strenge machten
Van Palestijne nog met onze jammerklachten
Bewegen mochten, acht te nemen op den staat
480 Van onzen prins, te droef vervallen in dien haat,
Helaas 1 bij hoog en laag, en geenszins zonder reden.
De schade, alom geleen bij Filistijnsche steden,
Is onvergoebaar, kwetst vijf hoofdsteen in haar ziel.
Maar 't ongenadig lot, dat hem ten deele viel,
485
Het licht t'ontberen, in een nacht van duisternissen,
Wat is dit anders dan het halve leven missen?
Hij Teed een halven dood, toen hem, van kracht beroofd,
De vijand boorde bei zijne oogen uit het hoofd,
Geketend door 't gejuich der straten henevoerde,
490 Dat zelfs de harten der beleedigden beroerde
Tot mededoogen. Meng ten minste [al is het spa,
Nu wij u smeeken] nog een druppel van gena
Met uw rechtvaardigheid. Laat uwe wraak bedaren,
Zoo volgt u d'eer, dat gij uw vijand nog kunt sparen.
Vorst.

495 Gelijk uw hoofdstam, die den leeuw voert in zijn vaan,
Zoodra niet overtrekt de kil van ons' Jordaan,
En Adonibezek, den koning, 't veld leert ruimen,
Of houwt hem, in de vlucht gegrepen, fluks de duimen
Van hand en voeten af. Toen most hij, als een hond,
500 De kruimen, van den disch gevallen, met den mond
Van d'aarde zamelen, op handen en op voeten
Gekropen, in het stof zich wentelen en wroeten,
En, naar Jeruzalem vervoerd met veel geschals,
In banden sterven, en het boeten met den hals.
Rei.
505 Zoo hij geen zeventig erfkoningen moorddadig
Mishandelde op die wijs, men had dus ongenadig
Hem zijne tirannij niet weer betaald gezet.
Men streek het vonnis naar zijne ingestelde wet.
Vorst.
Zoo kan dan Samson met geen reden zich beklagen;
510 Wie andren plagen wil, verdient dezelve plagen.
Rei.
Is Samson losbaar, stel hem op een hoogen prijs.
495 . Uw hoofdstam, die den leeuw voert in zijn vaan: Juda. —
497 . Adonibezek: zie Richteren I:5 volgg.
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Vorst.
Men koopt hier 't recht niet om, dat strijdt met onze wijs.
Men geeft geen vijand macht en vrijheid zich te wreken.
Rei.
De prins zit blind, van licht en zijn gezicht versteken.

515 Een blinde is machteloos, en droomt van geene wraak.
Vorst.
Hij slijte dus den tijd, den boozen tot een baak.
Rei.
Het missen van 't gezicht dient andren tot een voorbeeld.
Vorst.
Men heeft hem eeuwig ter gevangenis veroordeeld.
Rei.
En beter eeuwig dan voor een gezetten tijd.
520 Een zelve macht verwijst; een zelve scheldt hem kwijt.
Vorst.
Een vonnis krenken, nog niet lang geleen gestreken?
Rei.
Het vonnis blijve, geef hem lucht om uit te breken.
Vorst.
Uitbreken ? Hoe kan dit, behoudens recht, geschién?
Rei.
Men kan, ontveinzende, wel door de vingers zien.
Vorst.
525 De menschen zijn te loos, en loozen zouden 't merken;
En waartoe dient het, als om booze in 't kwaad te sterken,
Den ouden gang te gaan, geburen tot verdriet.
Rei.
Zoo Samson dit bekwam, gelust het niemand niet.
Vorst.
Gij zult den nadruk eerst gevoelen van ons kusten;
530 Wij laten 't bij de straf van Samson niet berusten:
Het is besloten, dat men 't gansche Jodenland
Zal overtrekken, en tot aan den waterkant
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535

Der stroomende Jordaan brandschatten alle stammen,
Of zetten voor de vuist al 't land in bloed en vlammen.
Wij willen boven dat hereischen achterstel
Van schattingen, ons hof door Samsons trotsch bevel
En sterkheid, twintig jaar, te wrevelig onthouwen.
Re i.
Zoo wreed bejegenen Gods erfdeel en getrouwen?
Vorst.
Wat erfdeel?

Re i.
Kanadn is lang van Abraham,
540 Achthonderd jaar geleén, bezeten. Dit's de stam
Van God gezegend, in Egypten aangewassen.
Vorst.
Gij, onbeschaamden ! wilt met roemen elk verbassen.
Gij putte Egypten uit, beroofde 't van zijn schat.
Een akker lands was 't al, dat een Chaldeeuw bezat
545 Te Mamre, daar hij vreemd van 't zuiden kwam getogen.
Re i.
Aartsvader Abraham heeft dappere orelogen
Met koningen gevoerd, zijn broeder Loth ontzet,
De neef van Abraham Egyptenland gered,
Gespijsd uit zijnen schoot. Zij danken 't vreemdelingen,
550 Dat ze al van hongersnood niet storven en vergingen.
De God der vaadren schonk ons 't vruchtbre Kanadn.
Vorst.
Hij schonk het u ? Aan Wien ? Een heilloos moordgespan,
Erfvijanden van Goon, en kerken, en altaren,
Beeldstormers, die noch koor noch heiligdommen sparen.
555 Gij kwaamt van buiten in, verhongerd en verwoed,
En stiet gewettigden, erfvorsten, uit hun goed,
En overoud bezit, en, van dien geest bezeten,
Voert nieuwe wetten in, en pijnigt het geweten.
Men loop' niet wijd : uw prins, voor Wien gij spreekt en pleit,
560 Heeft gruwzamer dan ooit al 't land in d'asch geleid.
R e i.
Vergeef het naar uw macht. Ons past geen tegenspreken.
Wij kwamen hier, om slechts te bidden en te smeeken.
535, 536. Achterstel van schattingen: achterstallige belasting,
zegt men nu. — 542. V e r b a s s en: wegblaffen, overbluffen.
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Vorst.
Dit smeeken is vergeefs; vergeefs genä gevergd.
Zoo wordt geen straf verzacht, maar 't vonnis eer getergd.
05 Men kan, naar billijkheid, niet tweemaal vonnis strijken.
Re i.
Ten minste, laat een straal van uw genade blijken,
In deze strengheid, en behot1 uw recht geheel.
Vorst.
Kan 't voegelijk geschien, betoont ons in wat deel.
R e i.
Dees' ongelukkige, verkloekt, verrast, gegrepen,
570 Beroofd van 't hemelsch licht, met ketenen genepen,
Gedoemd ten arbeid, op 's aanklagers straffen eisch,
Gevoelt, in luttel tijds, de krachten en het vleisch
Zoo weggesmolten, dat hij wankelt op zijn beenen,
Allengs aan 't kwijnen slaat, den tijd verslijt met stenen
575
En zuchten. Dus geperst door 't nijpen van den nood,
Verwacht dees' onlangs sterke een onverwachten dood.
Dat 's d'eenige uitkomste en zijn uiterste verlangen.
Mocht hij tot zijnen troost de blijde maar' ontvangen,
Dat hem vergund wordt, na deze uitgestane straf,
580 Te rusten in den schoot van 't vaderlijke graf,
d'Ellendige zou dit de hoogste weldaad achten.
Dat 's buiten landgevaar 's gevangens smert verzachten.
Het toestaan van een graf en uitvaart is het al,
Waarop hij hoopt. Helaas! verwerven wij 't, het zal
585 U tot onsterflijke eer en eenen naam gedijen
Bij alle staten, zelfs die uwe kroon benijen.
Genadigste! och, vergun dat vrouwen, luttel kloek,
En bloode en schaamrood, in haar mondelitig verzoek,
Zooveel genade hier ten hove in u gemoeten.
590 Wij worpen met dees' hope, aan 't outer van uw voeten,
Ons met eerbiedigheid in 't stof ter aarde neer.
De titel van genade ontsta u nimmermeer !

595

Vorst.
Hebreeuwsche joffers! rijst; schept moed; houdt op van
[treuren.
Wischt of uw tranen. Wat gij bidt, zal u gebeuren.
1k zweer bij Dagon, bij mijn hoofd, en 't hoog altaar,
Zoo Samson sterft, men zal de vorstelijke baar,
De rosbaar van het hof, zijn lichaam niet ontzeggen.
Vervoert het. Laat het lijk in vaders grafstee leggen.

24

SAMSON.

Is ergens sterker God, waarbij men zweren mag,
600 Hij rukke 't kerkgewelf van Dagon, dezen dag,
In 't midden van de vreugd, op 't hoofd der Filistijnen,
Begrave en overstulpe al, die te feest verschijnen;
En kunt gij 't vinden bij uw vaderlijke wet,
Vergast te middag ons op Dagons kerkbanket !
REI VAN JODINNEN.

605

610

615

620

625

630

I. Zang.
Bestaan hier alle dingen,
In 't groot heelal, bij trek
En tegenheid, en houdt Gods macht
Het al in zijn bestek
Door eenigheid en tegendringen,
Als een gewelf met kracht
Gebonden hangt te gader;
Wat wonder is 't, dat bloed naar bloed
Getrokken wordt met zulk een gloed,
Als eigen aan eene ader !
Na 't overlijden zoekt het kind
De moeder, vroolijk als 't haar vindt;
De zoon zoekt rust bij wader.
I. Tegenzang.
Zoo schijnt het hier gelegen
Met Samson, in zijn smart:
In zulk een jammerlijken staat
Trekt nog zijn treurig hart
Naar vaders asch, als naar een zegen
En troost, in zooveel smaad :
Alsof hij dan wog klagen
Het onheil, dat hem wedervoer :
Hoe 't scheermes al de kracht afschoer;
d'Erfvijand uit zijn lagen
Den wereloozen overviel,
En pijnigde een bedroefde ziel.
Wat baart de min al plagen !
II. Zang.
d'Aartsvaders, door die reden
Bewogen in 't gemoed,

6o6, 607. Trek en tegenheid: d. i. : „de attractieve en repulsieve, of
middelpuntzoekende en -schuwende kracht," die de hemellichamen in voortdurende beweging houdt. — 615. Na't overl ij d e n : „der moeder" namel. -626. Afschoer: afschoor, als w o e g voor w o o g. Zie ook vs. 1466.
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Zoo menige eeuw geleen,
Gaan op dienzelven voet
Begraven elk zijn overleden
Te Hebron al bijeen,
Op eene zelve stede,
Hiertoe gewijd van Abraham.
Daar raakt de telg bij haren stam.
't Gebeent' van Jozef mede
Wordt derwaart, naar der stammen stip,
Gevoerd van Memfis en den Nijl.
Zoo rusten ze alle in vrede.

635

640

II. Tegenzang.
De vorst heeft hoog gezworen
Bij Dagon met een eed ;
Best, dat we naar den kerker gaan
En in zijn harteleed
Den droeven prins, bij God verkoren,
Dit melden, om het hart t'ontslaan
Van zijn bekommeringen
Voor graf en uitvaart, of hij snel
Ons kwam t'ontvallen, door gekwel
En druk, die hem omringen,
Daar d'arme blinde in duisternis
Van menschentroost versteken is.
Hij zal van blijdschap springen.

645

650

655

HET DERDE BEDRIJF.
VORSTIN. VORST.

Vorstin.
E triomfeerende vijf hoven, hier bijeen,
En elk op 't prachtigste, vergaárd uit alle steen,
Om 't heilig offerfeest, waarop gij hun liet nooden,
66o Te vieren,. tot eene eer der Filistijnsche Goden,
Begeeren ernstig, dat gevangen Samson speel',
Het Godsbanket verheuge, en op een kerktooneel
Zijn kunst vertoone, voor 's lands vorsten en vorstinnen;
Zoo kunt ge Dagons gunst en 't hart der heeren winnen.
665 Al 't joffrentimmer dringt eendrachtig hier op aan
Van alle kanten. Kan de vorst dit zoo verstaan,
Hij toone heden, wat we op zijn gent, vermogen.

D

Vorst.
Tooneelspel heeft voorhene ons meer dan eens bedrogen
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Met schijn van waarheid; en niet ongelukkig, want
670 Zoo wordt de deugd met vreugd den vorsten ingeplant,
Al 't wereldlijk beloop naar 't leven afgeschilderd,
Door sprekende schildrij. Men ziet een hof verwilderd,
Verward en overend, geverfd met prinsenmoord.
Daar wordt van schennisse en wraakgierigheid gehoord.
675 Men rukt gekroonden en gezalfden van hun stoelen.
Hartstochten, onderlinge aan 't barrenen, aan 't woelen,
Ontvouwen zich, gelijk de verven, met de naald
Of schietspoel net gelegd, en daar geen meester dwaalt
Van wel te schikken, zijn tapijtwerk geestig teekent,
68o Dat wie 't bespiegelt dit een overeenkomst rekent
Van hemelsch oogmuziek. Hier geeft de bloem van spreuk
En hemelval een geur, een liefelijken reuk,
Die meer dan wierookgeur, den Goden opgedragen
Met gouden wierookvat, en schalen, hun behagen.
685
Tooneelspel sticht een staat, verschoont geen lastervlek
En smet in heilig noch onheilig. Elks gebrek
Wordt, zonder iemands naam te kwetsen, aangewezen.
Tooneelspel wordt alleen van dommekracht misprezen,
Die recht noch reden volgt. Tooneelspel leent een schat
6go Van wijsheid bij de naald van Memfis, Zonnestad,
De hooge rijksschool der befaamde Egyptenaren,
Die op de wolken treën en kost noch arbeid sparen,
Om vrouw natuur, van lid tot lid, geheel t'ontleèn.
Zoo zamelden zij al wat kenbaar is bijeen,
695 Een schat van wijsheid, opgestapeld van vele eeuwen.
Het snaterbekken van alle eksteren en spreeuwen
Verbluft geen speeltooneel. Is eenig vorst belust
Op spel, wie meer dan wij? Dit 's u, mevrouw! bewust.
Vorstin.
Zoo stemt de vorst met ons, en hun, die dit begeeren?
Vorst.
700 Betrouw ons toe, de kunst zou heden triomfeeren,
Indien men vroeger op dien voorslag had gelet.
Nu schiet ons tijd te kort. Het kerkelijk banket
Wordt reede al toegesteld.
Vorstin.
Wilt ge ons die blijdschap gunnen,
Dan wil het blijken, wat wij nog uitwerken kunnen.
705 De rol van Samson zal afloopen, als een draad.
685. S t i c h t e en s t a a t: geeft stichtelijke onderwijzing aan een staat.
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Vorst.
Hier valt een zwarigheid. Het priesterdom verstaat
Niet licht tot nieuwigheid, en steunt op oude zeden.
Vorstin.
In alle hoven wordt tooneelspel wel geleden.
Vorst.
Tooneelspel in een kerke, en van een blinden Jood ?
Vorstin.
710 Of Dagonist, of Jode, is dit geschil zoo groot,
Wie speelt of waar men speelt?

715

Vorst.
Men mag geen kerk ontwijden,
Geloof, het priesterdom van Dagon zal 't niet lijden,
En minst van een Hebreeuw, die, door zijn nieuwe wet,
Den ouden godsdienst van den Filistijn besmet.
Doch lust den vorsten spel, dit hof staat voor hen open.

V orstin.
Van d'offermaaltijd uit de kerk in 't hof te loopen,
Zou luttel voegen; maar al zittende aan den disch
Der Goden, bij den wijn, terwijl men vroolijk is,
De kelken ommegaan, te zien op een stellage
720 Den onlangs sterken, hoe hij zijne personage,
Het feest ter eere, speelt, dat waar de tafelvreugd
Verdubbelen. Indien godvruchtigheid een deugd,
Ook d'allerhoogste deugd geschat wordt, kan men laken
Altaargenooten, die van grooten ijver blaken
725 Om God te danken, dus t'onthalen op een dag,
Tot blijdschap ingesteld ; naardien men, zonder slag,
En storinge van bloed, geraakte aan eenen zegen,
In twintig jaren nooit met wapenen gekregen.
Vorst.
Ik love uw oogmerk, maar de wijs is ongeradn.
730

Vorstin.
Verstaat de vorst dit, al de wereld zal 't verstaan.

706. He t pr i e ster do m: dat van Dagon, waarmede, als ik nauwelijks
behoef te zeggen, Vondel hier de Gereformeerde Predikanten bedoelt. —
730. V er staa n: dit heeft in dezen regel de beteekenis van „goeddunken,
goedkeuren." Vgl. mede vs. 77o en 847.

SAMSON.

28

Vorst.
De menschen zijn gedeeld in aard en zinlijkheden.
Vorstin.
Hoe kan een reedlijk dier zich kanten tegens reden
Vorst.
Wat 's rede bij het yolk ?
Vorstin.
Dat redematig is.
Vorst.
Nu stel de maat van reen eens zeker en gewis.
Vorstin.

735 Dat bij de wijzen mag de maat van rede heeten.
Vorst.
Der wijzen rede zelf valt ongelijk in 't meten.
Vorstin.
Hoe kan dit zijn?
Vorst.
Dees schiet te verre, en die te kort.
Vorstin.
Is rede niet den mensch natuurlijk ingestort?
Vorst.
z'Is elk naturelijk, doch ongelijk, gegeven.
Vorstin.
740 Hoe waar"t dan mogelijk, op &nen voet te leven?
Vorst.
Dat is onmogelijk ! Dit houdt het yolk gedeeld,
Het y olk, dat, hoofd voor hoofd, in 't oordeel wijd verscheelt.
Vorstin.
Om dan gelijk te gaan, werd macht vereischt in 't stieren
Van menschen.
Vorst.
Een geslacht van heele en halve dieren.
731-762. Men merke hier de vernuftig casuistische uiteenzetting op der
vereeniging van Kerk en Staat.
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745 Deze ongelijkheid heeft de machten ingezet.
De wereldwijsheid smeedde uit nood een wijze wet,
Om al wat afdwaalt van de middellijn te toomen.
Nog kon ze tot haar wit en oogmerk geenszins komen,
Door hoop van loon en vrees voor straffe van het kwaad ;
750 Daar werd nog iet vereischt, dat vrij wat verder gaat !
Want wereldsche overheid kon slechts de leen regeeren,
Zoo wijd haar macht reikt, maar de harten niet grondeeren :
Dies kwam de vreeze voor de goon [een hooger macht,
Die elks gedachten kent, en, als een zwaard, met kracht
755 Door 's menschen boezem dringt, ontrust het valsch geweten,
Het vrome rust bestelt, en uit en in kan meten,
Wat elk verdient], ten steun der overheen, den staat,
Door 't innevoeren van den Godsdienst, nog te baat.
Zoo dienen dan, om 't yolk geschikt en recht te leiden,
760 Het outerboek en 't zwaard in geener wijs gescheiden.
De tweederhande macht is noodig, en 't gemeen
Leeft zalig, stemmen deze eenstemmig overeen,
Als snaren op een luit. Men schuw' dan valsche klanken
Van toonen, op dit feest ; wij zullen 't ons bedanken.
765 Het hoofd van Dagons kerk, wien d'eer van 't godendom
Bevolen blijft en uit zijn hoogen stoel alom,
Van Gaza tot aan Dor, de wacht houdt over tempels,
Bewaart de handvest van 't gebien. Men mag Gods drempels
Niet bezigen, tenzij de kerkstoel wordt gekend.
770 Kan hij 't verstaan, 't is tijd, dat gij een bode zendt,
En eerst verneemt, of hem uw voorslag zou behagen.
Wij vragen 't niet, zoo wordt het ons niet afgeslagen,
En gaan ten hove, daar een drang van heeren beidt.
Vorstin.
Hofmeester ! 'k wensche, dat 's aartspriesters heiligheid
775 Zichzelf gewaardigde ons verzoek terstond te hoogen.
Ga hene. 'k Zou hem noode in bezigheden storen.
De plechtigheden van den godsdienst geven hem
Gedurig werk. Hij hoeft zijn wettigheid en stem
Alom te leenen, tot een blijk en heilig zegel.
780 Zoo dwaalt geen ambtenaar van zijn gewoonte en regel.
Daar komt d'aartspriester juist ter kerke uit naar ons toe.
AARTSPRIESTER. VORSTIN.

Aartspriester.
Genadigste vorstin ! dat Dagon u behoe !
764. Wij zullen 't ons bedanken: wij zullen reden hebben er ons
geluk mede te wenschen. — 766. En uit zijn hoogen stoel: hier had
de zuiverheid der taal vereischt: En die uit, enz.
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Vorstin.
Eerwaardste vader, die, ter eere van de Goden,
Gedurig waakt, en met den toom van uw geboden
785
Zoovele volken stiert langs 't Palestijnsche strand;
De Goden leverden dien vijand in ons' hand,
Door kracht van uw gebeen. Nu wenschten al de heeren
Dat Samson, onder dit zeeghaftig banketteeren,
Die vijand, onlangs nog onoverwinbaar sterk,
790 Op een triomftooneel, mocht spelen in de kerk,
Ten prijs van Dagon, en tot blijdschap van hun alien ;
Gevalt die voorslag u, wij laten 't ons gevallen.
Aartspriester.
Tooneelspel was vanouds verdienstig bij de GoOn;
Zoo wordt hun naam geeerd, een hooger draf en toon
795 Gezet op stoffen, die, met wetenschap te schikken,
Toehoorders wonderlijk verrukken en verkwikken :
Want als de personage in 't ende binnenstapt,
Dan hoort men hoe al 't yolk in zijne handen klapt,
Den Goden toejuicht, lacht, en, met een laid geschater,
800 Den schouwburg uitberst, dat het, over wal en water
En merkt en hoftin klinkt, en weergalmt langs de kust.
Zijn nu de vorsten en vorstinnen met een lust
Van spelen aangedaan ; men volge wijze en wetten.
Laat Samson inkleen. Laat den schouwburg open zetten.
805 Wij zegenen het spel, God Dagons naam ten lof!
Vorstin.
De vorst van Gaza biedt tot Samsons spel zijn hof
Te leenen ; maar men wenscht dit in de kerk t'aanschouwen.
Aartspriester.
Daar staat geen speeltooneel.
Vorstin.
Wij zullen 't daadlijk bouwen.
Het hof heeft bouwers en gereedschap bij der hand.
810 De bouwheer van het hof ontbreekt geen snel verstand,
Om zonder kerkgerucht, het houtwerk, als gewassen
Tot een tooneel, terstond met kunst ineen te passen,

De kerkkapel, die zooveel heiligdoms bewaart,
En, tot der Goden dienst, gewaad noch speeltuig spaart,
793. volgg. In deze regels laat Vondel door een priester het recht bepleiten om gewijde stoffen ten tooneele te voeren. — 794. Een hooger
draf: de oude uitgave heeft hier: e en ho o gen d r a f, wat tegen de taal
strijdt, dewij1 draf in den isten nv. staat.
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Maar garen uitreikt, zal, tot een godvruchtig teiken,
Niet weigren, Samson op uw last de hand te reiken.
Aartspriester.
Is blinde Samson dus op spelen afgerecht ?

Vorstin.
Wat speelde Samson niet ! Hij worstelt, schermt en vecht,
En plag den harnasdans te dansen, eer 't vermogen
820 Hem door de schoone werd al vleiende uitgetogen.
De godshut van de Joan stond stom, zoo menigmaal
Hij voor de godskist diende, als zanger en koraal,
Met eene harpe of fluite alle ooren wist te streelen.
Wij zullen in de kerke een spel van zinnen spelen,
825 Hoe Wellust Sterkheid legt al slapende aan een band
Van rozen, en den held ontwapent, met haar hand
Ten toon voert, makker dan een lam, hem, blind van minne,
Leert luistren naar den mond der vleiende boelinne,
Die, in zijn blindheid, zich godvruchtig aan hem wreekt,
830 Ten dienst van haren God.
Aartsprieste r.
Hoe gaat dit toe ?
Vorstin.
Zij steekt
Het gouden wierookvat, eer 't wierook wordt geroken,
Hem in de hand, en zwaait, en helpt den blinden smoken,
Voor Dagons outerbeeld. Zoo geeft hij Dagon d'eer,
Dan zal, op 't schateren des yolks, het Doode Meer,
835 De stroomende Jordaan verbaasd teruggevaren,
En Silo, doodsch van schrik en boosheid, al de haren
Te berge zetten, als de vorst van 't Joodsche land
De godskist schandvlekt met deze onafwischbre schand'.
De blinde midlerwijl, zal, onder al de deelen
840 Van 't stichtig zinnespel, met dansen, zingen, spelen,
Uw priesters, hand aan hand, omvoeren op dien toon.
Wat Godheid heet, zal uit de wolken, haren troon,
Van boven neerzien, en, gelijk uit schouwburgstoelen,
Met duizenden omlaag, 't genoegen zelf gevoelen.
845 De godsdienst des Hebreeuws, wien 't nooit aan roem gebrak,
Krijgt dus door Samsons spel een vreeselijken krak.
824. Een spel van zinnen: echte herinnering uit de dagen van de
kamer ,,Uit levender Jonst." — Maar dat Vondel van Samson een rederijker
wil maken, is wel wat heel sterk. — 835. Teruggevaren: terug doen
varen? — of moet men wellicht in vs. 834 voor d at lezen, dan?
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SAMSON.
Aartspriester.
Wij wenschten, dat het alle ons priestess eerst verstonden.
De nauwgezetten staan, als aan een stroo, gebonden.

Vorstin.
Men zal 't afkundigen, eer iemand zich ontstell';
850 Eer Samson wordt gehaald uit uwe kerkkapel,
Om, vorstelijk gekleed, to treën ter kerkstellage.
Aartspriester.
Dat 's wel. Maar noem mij nu ook d'andre personage.
Vorstin.
Noema heet ze, in wie de Wellust hare rol
Zal spelen.
Aartspriester.
Is zij loos?
Vorstin.
Een, die den rijksten pol
855 Van Palestijne zoo betooverde en beroofde
Van zinnen, onder 't spel, dat hij zijn trouw beloofde
Aan die lichtvaardige bekoorster, zonder trouw.
Aartspriester.
Dat 's een naar Samsons by, indien hij spelen zou;
Want naar uw voorstel schijnt de kunst hem aangeboren.
Vorstin.

86o Hij werd 's lands rechter vs5Or zijn twintig jaar gekoren ;
Want toen de sterkheid nog bij zijne wijsheid kwam,
Gaf dit hem zulk een glans.
Aartspriester.
En eene vleister nam
Dien held de wijsheid en de kracht, toen min hem griefde?
Vorstin.
Zoo een in dwaling valt, uit kracht van vrouwenliefde,
865 Dat is verschoonbaar, en in prinsen allermeest.
Aartspriester.
Hoewel ik schuw ben van Hebreen, nog wordt mijn geest
Door uwe rede ontvonkt. Wij stemmen uw begeeren,
Naardien gij met dit spel God Dagon wilt vereeren.
848. Versta : de nauwgezetten ergeren zich aan 't minste wissewasje.
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Vorstin.
Gij zult de vorsten en dees' vorstelijke poort
870 Verplichten door dit spel.
Aartspriester.
Wij stemmen 't. Vaar vrij voort.
Kerkmeester ! rep u. Laat den blinden hier verschijnen.
Bestel het kerktooneel te bouwen. Leen gordijnen,
Tapijten, speeltuig en gewaad in Gods kapel,
En al wat dienen kan tot dit godvruchtig spel.
Vorstin.
875 Ons zal verlangen, hoe dit Samson wil behagen,
Men dient hem, door belofte en allerhande lagen,
Een hart te steken in den boezem, opdat hij
Gewilliger den hove en ons ter wille zij.
Zijn last verlichten dient om hem in slaap te wiegen.
88o Daar komt hij. Kon men slechts dien Jood met hoop bedriegen !
SAMSON. TUCHTKNAAP. VORSTIN.

Samson.
Waarhene leidt men mij ?
Tuchtknaap.
Gij staat voor 's lands vorstin.
Samson.
Zeg liever voor mijn grootste en wreedste vijandin.
Tuchtknaap.
Wie overheerd is, leer' bijtijds het juk verdragen.
Samson.
Och ! bitter leeren, uitgehongerd, blauw geslagen,
885 Van malen afgemat, beroofd van 't hemelsch licht,
Ontbloot van hulp en troost.
Tuchtknaap.
Zoo moet het gaan ! Zoo sticht
Een Jood geen korenbrand met opgevangen vossen.
877. Een hart te steken in den boezem: de uitdrukking, hier door
Vondel gebezigd, levert een nieuw bewijs op, dat men, in gelijke beteekenis, zeggen moet: „een hart onder den riem," en niet omgekeerd : „een
riem onder 't hart steken."
VONDEL X.
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SAMSON.
Vorstin.

Schep moed, gevangen vorst! Gij kunt u zelf verlossen,
Of uwen zwaren last verlichten. Laat u raftn.
890 Men wint genade en gunst met aan de hand te gaan.
Samson.
Geen mensch, geen vorst kan mij mijne oogen wedergeven.
Ik mis mijne oogen, och ! dat 's meer dan 't halve leven.
De dag ging onder, eens voor eeuwig. Ik verwacht
Den opgang nimmermeer. Het is hier eeuwig nacht;
895 Nog mogen in den nacht alle andre dieren slapen
En rusten; Samson ziet geen rust voor hem geschapen.
Vorstin.
Gij ziet zoo deerlijk, dat mij zelve uw droefheid deert.
Samson.
Bezie dit kranke lijf! Hoe is mijn vleesch verteerd!
De beenen wankelen en waggelen alreede.
900 'k Verandere in een schim. Tot nog heeft mijne bede
Den tuchtvoogd nooit verzacht. Hij valt ons even straf,
Hoewel de kracht bezwijkt. Men roept: „Uw werk moet af!
Het hof hoeft meel ! Voort, voort, te molen! Voort te molen !
Het hof beschuldigt mij. De wacht staat mij bevolen."
905
Men rijdt een ezel zoo den hals af. Is er dan
Geen mededoogen? Och, de kunst van menschen kan
Een harden diamant vermurwen en verzachten:
Al zweet ik bloed voor zweet, geen tranen, geene klachten
Vermurwen 's vijands hart; dat is en blijft verstokt.
910 Verzaadt u 't meel niet, dat ik male; hakt me, en brokt
Dit mager lichaam, vel en beenders, in uw potten;
Aan 't vleesch is geen belang; het stinkt, en moet verrotten.
Verrot het in uw mage, en smaakt het uwen mond,
't Gedije u tot een spijs. Tast aan; tast aan! zoo kondt
915 Gij roemen overal hoe Samson, dood van slaven,
En opgegeten, in uw mage legt begraven,
Min vreeselijker dan of tijger Of griffoen
Mij opvrat voor een aas. 't Is toch om mij te doen;
Om Samson juicht dit feest. Gij moogt hem vrij beschimpen;
920 Zijn levensspil loopt af; het lijf begint te krimpen;
De geest is 't lijf te groot, en zoekt een ruimer lucht.
Een snikske, dan niet meer. Een zucht, de leste zucht!
89o. Met aan de hand te g a a n: met toe te geven, met zich te schikken naar 't geen men verlangt.
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Vorstin.
Bedaar wat, brave held ! bedaar wat. Al dit kwellen,
Dit jammeren kan u maar kwetsen en ontstellen.
925 Wij wenschten, [woudt gij 't van uw vijandin verstaan,
Zoo heet gij ons] u nog in uw verdriet te radn,
Verlossen wij u niet, ten minste uw last te minderen :
En, och ! of gij 't beproefde : een proef kan u niet hinderen.
Samson.
Is nog mevrouw belust, dus schots, op Dagons dag,
930 Te schimpen met een slaaf, een, dien zij over mag,
Een armen blinden man, op zijnen hals gevangen,
En meer dan op den hals. Mijn zuchten, mijn verlangen,
Mijn roepen, nacht en dag, is om een korten dood,
Voor duizend down. 0 God ! gij ziet, en kent mijn nood.
Vorstin.
935 Zoo gij 't betrouwen kunt, wij komen u ten beste.
Samson.
Zoo gij 't gelooven kunt, het loopt met mij op 't leste.
Vorstin.
Neen, neen, men sterft zoo niet; al is uw staat belast,
Een al te taaie band houdt ziel en lichaam vast.
De draad van 's levens webbe is al te sterk gesponnen.
940 Men ziet zieltogenden, en wat ze al lijden konnen,
Eer 't web wordt afgeknipt. Schoon 't leven endlijk stuit,
Dees vaart er lichter, die bezwarelijker uit.
Samson.
Wat middel ziet ge tot verlichting van ons' kwale ?
Durf Samson hopen, heet, dat hij niet langer male.
945 Betoon, dat ge eenen vorst van slaven onderscheidt.
Vorstin.
Daar is mijn hand.
Samson.
O hand, wat hebt ge lang gebeid 1
Vorstin.
Gij zult na dezen dag niet meer den molen trekken.
929. Scho t s: verkeerd, dwaas. KILIAEN vertaalt schotsch met in e ptus, incompositus. Wij bezigen 't nog in de uitdrukking: scho t s
en scheef.
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SAMSON.
Samson.
Wat is er nu, dat mij genade kan verwekken,
Verwerven bij den vorst?
Vorstin.
Dit plechtig offerfeest

950 Vereischt wat zonderlings. Wij weten, hoe uw geest
Begaafd is met de kunst van worstelen en springen
En schermen. Samson weet van dansen, spelen, zingen,
Ook van tooneelspel; want de wijsheid van den Nijl
Had Mozes opgekweekt, die zijn Hebree'n dien stijl
9 55 Hiet volgen. Kunt gij nu uw hoogheid eens verneéren,
En met een stichtig spel van zinnen triomfeeren,
In Dagons kerk, wanneer de vorsten zijn vergaard,
Wij zien het juk verlicht, dat uwen hals bezwaart.
Samson.
Kan ik met spel en zang den vrijen staat herwinnen,
960 Wij willen, op die hoop, een heilig spel beginnen,
Dat Gaze en al het land wel eeuwig heugen zal.
Vorstin.
Gij kunt in Dagons kerk veel duizend in getal
Verheugen op het feest.
Samson.
Zoo zij 't gehengen konnen.
Vorstin.
Wij hebben lastig zelf 's aartspriesters hart gewonnen ;
Hij heeft het toegestemd. Men zocht een, die op 't feest
965
Mocht spelen tegens u : Nodma, rijk van geest,
En wonderlijk begaafd.
Samson.
Laat haar de stof versieren;
Een spel van zinnen, dat den wulpschen aard leert stieren,
Zal teffens stichten en verkwikken ; en ik rijk,
970 Met zingen, dansen, en een hemelsche muzijk,
Het speelgerecht, als met een edel sap, begieten,
Dat dit d'aanschouwers na dien dag niet zal verdrieten.
Hoewel ik luttel danks bij Silo kan begaan,
'k Zoeke uitkomste in mijn ramp. Wat reen zou dit ontradn ?
955. H i e t: heette. -- 964. L a s ti g: door ons aanhouden.
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Vorstin.
975 Ga rustig hene. Laat u heerlijk innekleeden.
Aileen getroost u, in den ommegang te treden
Voor 't heiligdom. Dan wacht in onze kerkkapel.
Men zal u nooden, om het stichtelijke spel
Te spelen naar den eisch, als gij geraän zult vinden.
Samson.
980 Het rechte middel, om mij van dees' boei t'ontbinden.
V or s t i n.
Geld: den landvorst ter kapelle. Hod u reed.
Verklee hem naar zijn staat; verander mede uw kleed.
Hoe snel veranderde de Jood, zoo ras hij hoorde
Van zijne ontlastinge, en de vrijheid hem bekoorde !
985 Dees' heerlijke ommegang, en kerktriomf, en faam
Van Samsons wierook en tooneelspel zal den naam
Der Filistijnsche Goon tot aan de lucht verheffen,
d'Aanpalende Hebreen vernederen en treffen,
Dat hun gezantschap, bier te Gaze, in ons paleis,
990 Met kracht aanhouden zal om rust en vasten peis.
REI VAN JODINNEN.

995

1000

1005

I. Zang.
Wordt 's lichaams blindheid onvermogen
En arremoe gerekend, wat
Is 't missen der inwendige oogen
Een grooter armoe, zoo men schat
De ziel en 't lichaam naar heur waarde !
Het lichaam is slechts asch en aarde,
De ziel aI geest en niet dan geest;
Het lichaam in der tijd bederflijk;
De ziel leeft eeuwig en onsterflijk;
Zij schoeit op eene hooger leest,
En zoekt den oorsprong aller vromen,
Dat 's God, van wien ze is afgekomen.
I. Tegenzang.
Gevangen Samson, nu aan 't kwijnen,
Voelt blind deze armoede in den druk :
Nog armer staan de Filistijnen,
In 't midden van hun staatgeluk.

981. D en landvorst: zoo noemt de Vorstin Samson thans en begint
hem zijn rol reeds te laten spelen, gelijk later de Tuchtknaap, vs. 1115 en
volgende.
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SAMSON.
Zij missen hun gezicht inwendig,
Gevoelen niet, dat zij t'ellendig
Versteken zijn van 't hoogste goed,
Dat 's God te kennen en aanschouwen,
Hem aan te hangen met betrouwen,
Ontvonkt van 's hemels Geest en gloed.
Den reenlooze is 't gezicht gegeven,
De rede leert ons hooger zweven.
II. Zang.
Zoo d'onbesneden Dagonisten
Hun blindheid kenden, zouden zij,
Misleid door 's afgronds looze listen,
Den afgod op zijn jaargetij
Met offerande en omgang eeren,
Op d'offermaaltijd banketteeren,
Verzaken God, der dingen bron,
Waaruit zij lijf en ziel ontvangen?
Nu houdt hen Dagons nacht gevangen :
Dat 's meer te missen dan de zon,
Het eenig en onendig wezen.
O licht der Godheid, nooit volprezen !
II. Tegenzang.
Gelukkiger staan wij, Hebreeuwen,
Wien God die glansen openbaart.
Eerst vader Abram, voor vele eeuwen,
Daarna aan Mozes zich verklaart,
In zijne wetten en bevelen.
Een eenig wezen, God, te deelen,
Is of te gaan van 't eenig een,
Een gruwelijke afgoderije.
O God ! bewaar in slavernije
Held Samson, nu beschimpt, getreen
Van Dagons razende offerknapen ;
Gij zijt alleen zijn sterkte en wapen!
HET VIERDE BEDRI JF.
TUCHTKNAAP. SAMSON.

1040

Tuchtknaap.
E Joodsche rechter, bij 't Gazaansch gerecht verwezen,
Gedoemd ten schimp en smaad, begint alree te vreezen,
Nu hij voor 't heiligdom, in Dagons ommegang,

uno. K e n n e n: de oude uitgave heeft verkeerdelijk: k e r m e n. —
iox6. Zouden z ij: let op het vraagteeken, achter vs. 1022.
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Zal worden omgeleid, door aller volken drang
En toevloed ; nu hij moet, getredn ter kerkstellage,
Bekleèn op 't offerfeest zijn eigen personage,
1045 De Sterkheid, in den strik der Wellust, van haar kracht
En scherp gezicht beroofd, in eenen langen nacht
Geketend, als een slaaf, van arrebeid gebroken,
Om vrijheid prachen en voor Dagons outer smoken.
Dat legt hem op de leen. Nu ziedt het bloed, van spijt
1050 En wraak, doch al vergeefs. De lokken is hij kwijt,
Het broeinest van zijn kracht, en kan zich nauwlijks reppen.
Ga, haal hem 1 Ziet, hij komt en zoekt wat luchts te scheppen,
En schijnt te twijflen aan den vrijdom, hem beroofd.
Hij schuimbekt, knarstandt, bruit. d'Oogwinkels in zijn hoofd
1055 Broén wraak en gruwelen. De wraak begint t'ontsteken;
Hij schudt het hoofd. Hij trapt, en stampt, en kan niet spreken.
De leeuwentemmer, een landstroopende Hebreeuw,
Gelijkt zichzelven niet; durft nu geen jongen leeuw
Aanranden, scheuren, van den mull en bei zijne ooren
io6o Tot achter aan den staart; geen land noch lieden storen
Met vossekoppelen, en zetten 't korenland,
Zoo wijd men of kan zien, in eenen lichten brand;
Daar arme bouwlien, van den oogst, hun hoop, versteken,
Ten hemel schreien, dat een steenen hart moet breken;
1065 Hij, koel op eenen berg gezeten, dit belacht,
En groeit in 's yolks verdriet. 0 stokebrand ! — maar zacht :
Best zwijge ik, eer hij 't hoor'. Best luistre ik aan een zijde,
Waar hem de wraak vervoert. Hij klaagt, maar al t'ontijde.

1070

1075

io8o

Samson.
Zie eenmaal neer, o groote God
Van Abraham 1 zie eenmaal neder :
Herstel mijn eerste sterkheid weder;
Wat lijdt uw naam al schimp en spot,
Bij deze blinde Filistijnen,
Afgodendienaars, die uw wet
Ontheiligen met Dagons smet !
Dat smert mij meer dan alle pijnen.
'k Heb mijne blindheid, mijn verdriet
Verwonnen. Wilt ge, sla mij stijver.
Nu blaakt mijn hart alleen van ijver;
Het hart zoekt God en anders niet.
Uwe eer, o vader in den hoogen !
Was 't eenig oogmerk van den stam,
Den onverwinbren Abraham.

1044. Z ij n e i g en per sonage: de rol, die hijzelf vroeger speelde. —
1o54. Oogw ink e 1 s: of wel de „oogholten." Vergel. vs. 1178.

40
1085

1090

1095

I TOO

1105

I 110

1 115

1120

SAMSON.
Uwe eer ga boven bei mijne oogen !
Zij voeren vrij mijne oogen om,
Geregen aan de zeven lokken ;
Zij slaan dit lichaam blauw met stokken,
Voor Dagons beeld, op pijp en bom ;
Zij mogen schimpen en braveeren
Met Samson, armen blindeman,
Zoo lang hij zich niet weren kan ;
Laat Palestijne triomfeeren,
Als, midden onder 't zegefeest
Der Heidenen, nog wordt bevonden
Dat d'almacht geenszins staat gebonden
Aan 't haar, een vuilnis, lang gevreesd.
Mijn engel Fadael kwam heden
Mij nog vertroosten, daar ik zat,
En op de kniën om sterkheid bad ;
Toen steef een nieuwe kracht mijn leden.
Gods Geest, die mij, van kindsbeen af,
Tot hooge daden heeft gedreven,
Gebiedt me rustig door te streven.
Bereidt me een heerlijk vorstengraf;
Een lijkgraf, daar geen Memfis' naalden,
Zoo hoog gesteigerd door de lucht,
Zoo wijd en zijd alom berucht,
Noch voor noch na mij, prijs bij haalden.
Als God mij sterkt, zal kakebeen,
De reuzeneérlaag, korenvelden
In asch, noch Gaza's poort niet gelden,
Noch wat Gods vijand schriklijk scheen.
Tuchtknaap.
Doorluchte prins ! ik hoore uw jammerklagen.
'k Heb mij, door last van ons' vorstin, gedragen
Benevens u, gelijk uw hooge staat
Vereischt. Men heeft u 't vorstelijk gewaad,
Den staatsierok eerbiedig aangetogen,
Uw hoofd, opdat gij praalt voor ieders oogen,
Beschaduwd met een rijken tulleband,
Daar een pluimage, aan eenen diamant
Gehecht, om zwaait. Waartoe u zelven langer

Iii I. Niet gelden: vul aan : „bij hetgeen ik thans voornemens ben te
verrichten." — 1115. Bene y ens u: hier in den zin van „ten uwen opzichte, jegens u." Evenzoo wordt ook a p u d in 't Lat. wel gebruikt. —
1116-1121. Men ziet, dat Vondel hier zijn Samson kleedt naar de wijze,
waarop de schilders van zijn tijd gewoon waren de Oostersche vorsten af
te beelden.
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Getergd, en dus, gelijk van wraakzucht zwanger,
Dien vloek gebaard, dit schandelijk verwijt ?
Gij zijt, 't is waar, 'k beklaag 't, uwe oogen kwijt ;
Geen heer, geen vorst, geen koning in dit Leven
Is machtig, u uwe oogen weer te geven,
Als Dagon, daar dees' hoofdstad in gelooft,
Bij zweert en teert. Ai, landvoogd ! schud uw hoofd
Van belgzucht niet ; ik spreek naar onze zede
En landgebruik. De godsdienst brengt dit mede
In ons gebied, en kondt gij 't zoo verstaan,
Om naar 't gebruik aan 's priesters hand te gaan ;
Gij zoudt eene eer inleggen bij Gazanen,
En, aangebeen van yolk en onderdanen,
Den rechterstoel des Filistijns bekleen,
Met grooter eer dan ooit in Jakobs steen.

Samson.
Laat Samson zich braveeren van een jongen !
Dat feed hij van geen jongen leeuw, die, dol
Van hongersnood, al brullende, uit zijn hol,
1140 Met open muil hem kwam op 't lijf gesprongen.
Wat vrage ik na een knots of kakebeen !
De strandreus moet zich met geweer beschermen ;
Held Samson hoeft geen wapens. Bei deze ermen
Zijn sterker dan metaal, en staal, en steen.
1145 Dit 's nog de man ; dit zijn dezelve klauwen,
Van reuzeland, en zeestrand, en gebergt,
Nooit, zonder wraak te voelen, aangetergd.

Geen tuchtknaap zal, wil 't God, mij lang begrauwen !
Mijn kracht, die, nu geknakt, het koren maalt,
1150 Indien ze nog haar kracht eens mag herhalen,
Zal harsenpan, gebeente, en schenkels malen !
Zoo zet ze rijk haar achterstel betaald.
Dees' voeten staan nog vaster dan pilaren
In Dagons kerk, van donderslag geschokt.
1155
Mijn wraak ! wat rust ge ? Al lang genoeg gewrokt.
Berst uit, berst uit ! 't Is tijd u t'openbaren.
Hoe ziedt mijn bloed, opeengepakt, verrot !
De zwarte gal loopt in alie aders over :
Hereisch, hereisch uwe oogen van dien roover !
1160
Verdraag, verdraag niet langer schimp en spot !
Gelijk een gloed, aan 't broen, en lang besloten,
Ten leste berst uit eene zwangre wolk,
Vertsaagdheid baart en schrik in 't doodsche yolk,
Van donderkloot en bliksemstraal beschoten ; —
I 165
Dan zwicht het al, wat met een trotsche kruin
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De godheid dreigde, en tergde met zijn horen :
De donderslag en bliksem zien geen toren
Noch transen aan, noch kerk, noch rots, noch duin ; —
Zoo zal mijn wraak, getrotst, getrapt, in 't ende,
Al schijnt ze nu te slapen in een graf,
1170
Verrijzen, tot der Dagonisten straf,
Dat land en strand Gode aanschreie uit d'ellende.
Mijn haar, gewoon te zwaaien om den nek,
Gelijk een kroon van goud om 't hoofd te krullen,
1175 Kan ik niet meer opschudden, onder 't brullen,
Nog houdt mijn kracht zich binnen haar bestek.
Dan steke ik eerst mijn duimen in dees' holen
Van d'oogen, uit haar winkelen geboord,
En wek de wraak vt$Or 't aangaan van dien moord.
1 i 8o Wat wraak ? Gods wraak, mij van Gods Geest bevolen.
Dan roepe ik God, mijn God, om sterkheid aan :
„Mijn God, mijn God ! zie neer van 's hemels bogen."
„Wat eischt ge ?" a eisch den Filistijn mijne oogen !
Dan kraakt het, of de wereld wot vergaan.
1185 Al 't aardrijk beeft en davert, als getroffen
Van zulk een krak, gevolgd van zulk een slag ;
Maar, machtelooze en blinde man ! wat mag,
Die niets vermag, op zijne sterkheid stollen !
Tuchtknaap.
1k wenschte, dat gij Dagon glorie gaaft,
1190 Een godheid, die zoo sterk veel hooger draaft.
Samson.
Zwijg, jongen, zwijg ! Hod op van God te lasteren !
Wij willen niet veraarden, noch verbasteren
Van Mozes' stijl, al raast gij nog zoo fel.
Gelei me naar uw afgods kerkkapel.
1195 Wij zullen, vroeg verloofd, Gods macht betuigen,
Wanneer de kerk van Dagon spat aan duigen.
Tuchtknaap.
Spat Dagons kerk aan duigen, dezen dag,
Gewis, uw hoofd zal draaien van dien slag !
AARTSPRIESTER. KOORWAARZEGGERIN.

I

Aartspriester.
De koorwaarzeggerin van Akkaron, gedragen
200 Op hare rosbaar, daar de straten van gewagen,
Geeft groot bedenken, dat den Dagonisten stof
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Van opspraak wordt bereid. Laat Dagons kerrekhof
Bezetten. Voort, staffiers! 'k Heb honderd offerstieren
Al ingewijd. Men slacht, ontsteekt alle outervieren.
1205 Geen priesters rusten. Elk bewaart zijn ambt en beurt.
Zoo deze ontzagbre non den grooten omgang steurt,
Wat raad? Wat gaat ons aan? Dit raakt ons in 't gebeente,
Verdord van ouderdom. De wacht voor dees' gemeente
En alle zeesteen staat ons opzicht toebetrouwd.
1210 Dat bier het Jodendom geen oproer onder brouwt,
Om alle altaren door een rotterij te splissen.
Help, Dagon! wat zoudt gij al eer en offer missen!
Hoe zou de nieuwe rot aanwinnen, en dit strand,
Met Mozes' boek in d'eene en 't zwaard in d'andre hand,
1215 Afloopen regelrecht, en tegens recht en reden!
Daar komt die grijze non ten kerkhove opgetreden;
Twee joffers schorten haar eerbiedig van weerszij.
Hoogwaardste vrouw 1 verschijnt gij mede op 't jaargetij?
Zijt welkom met uw sleep gewijde en zuivre nonnen !

1220

Koorwaarzeggerin.
Wij komen inderij1 van Akkaron geronnen,
Eerwaardste vader! 'k Zou u zoeken in de kerk,
En vinden wij u hier? Dat God uw ijver sterk' 1
Aartspriester.
Wat ijver, moeder! drijft u herwaarts aan, en heden
Op dit gezegend feest ? Gewis, dit steunt op reden.

Koorwaarzeggerin.
1225 Wel degelijk. Geloof, wij zouden niet zoo licht
U komen steuren, in het midden van uw plicht,
En plechtigheden, die God Dagons eer bewaren.
O heiligdom, o kerk, o koren, o altaren!
O offerijveraars, o zielen, zonder tal.
1230 Op dezen Godstriomf vergaard van overal,
Wat donkre wolken zien wij boven Gaza hangen!
1211. R o t ter ij: samenrotting. Zie

Uitl. Woordenb. op

HOOFT

in v.

—123.Hoezu:ind tgafs,ochverkd:uz.
Dat zich bij de volkeren van Phenicie en Palestina vrouwen aan den
-129.
dienst der afgoden wijdden, is bekend; maar het waren, over 't geheel,
volmaakt het tegenovergestelde van zuivere nonnen. Moge intusschen
deze voorstelling der Oostersche profetes als een Germaansche Velleede,
naar wier orakeltaal zelfs de priesters gewoon zijn te luisteren, niet volkomen in harmonie zijn met de toestanden en zeden dier tijden en landen,
zij doet eene te schoone uitwerking in het stuk, dan dat wij haar zouden
willen missen. -- 1220. Geronnen: geloopen.
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Aartspriester.
Laat hooren,, wat gij ziet ! Wij luistren met verlangen.
Koorwaarzeggerin.

De vorst van Akkaron reed nauw met zijn vorstin
Te wagen herwaart aan, bestuwd van hofgezin
1235 En adel, of men ging het offer toebereiden,
Met wenschen en gebeen hun godevaart geleiden;
Maar al wat in den dienst der goden ons gemoet,
Loopt op kwaad voorspook uit. d'Altaarvlam, rood als bloed,
Ontzegt te rijzen. 't Vee heeft mangel. d'Ingewanden
1240 Zien blauw, vol sprenklen bloeds. Het ongel wil niet branden.
De lever is verrot. Alle offervinders staan
Verbaasd, zien merk bij merk met schreiende oogen aan.
De kerk is vol gespooks. Men hoort geschrei van vrouwen,
En mans, en kinderen, instorten van gebouwen.
1245 De kerkpilaren staan en schudden. 's Avonds spa
Wordt eene stem gehoord. De kerkgalm bauwt het na,
En antwoordt zevenmaal uit heiligdom en koren.
Hij scheen te roepen: „Och, nu gaat het al verloren !"
De kerkwacht tuigt het zelf. De koopren kerkdeur kraakt,
1250 En slaat een schor geluid, van niemands hand geraakt.
De dierenwichlaars zien een veldslang den vrijbuiter
Aanranden op den weg, zoo ras het paard den ruiter
Bezwijkt, daar zij den hiel gevat houdt met den tand.
De starrenkijkers, zoo verheven van verstand,
1255 Zien 's hemels Reus omhoog een leger overrompelen.
Al 't priesterdom verbaasd, nu dees' geruchten mompelen
En morren, drijven ons ten heiligdomme om raad.
Ik schiete op hun gebeen 't gewijde koorgewaad
Godvruchtig aan, bekrans het hoofd, als Gods gewijde,
1260 Met lauwer, dek het met sneeuwwitte sluierzijde,
Valle in de koorkapel op 't aanzicht driemaal neer,
En roepe ons' godheid aan : „0 God ! indien we d'eer
Van offren en gebeen u naar den eisch opdragen,
En gij uw antwoord niet onwaardigt die u vragen,
1265 Gewaardig heden ons, in een verlegen staat,
t'Ontvouwen op wat ramp dit heilloos voorspook slaat,
Wat nakende ongeval zoovele teekens spellen.
1236. Godevaart: bedevaart, optocht. — 1251. Den vrijbuiter: een
voorbijgaanden roover. — 1252, 1253. Den ruiter bezwijkt: onder den
ruiter bezwijkt. — 1264. Versta: „en gij hen, die u vragen, een antwoord
waardig keurt." Onwaardigen staat tegenover gewaardigen — zie
vs. 1265. — Dit laatste en vooral ver w a a r dig en zijn nog in gebruik gebleven.

SAMSON.

45

Och ! handhaaf uw kapel, alleen uit veel kapellen
Behandvest, voor den tijd te melden, van wat vrucht
1270 De tijd in arbeid gaat." Op dat gebed verzucht
En steent het koor; gelijk een zwangre, die verlegen
In barensnood zit. Ik verwacht, en leg verslegen
Op 't aanzicht, luistre, wat op 't zuchten volgen zal;
Ten leste berst dees' stem ten kore uit met geschal,
1275 Dat alle priesters in de kerk het hooren meugen :
„Het Joodsche treurspel zal gansch Palestijne heugen."
Wij roepen: „God bewaar' den vorst en zijn vorstin !"
Zoo roept de gansche kerk, verbaasd van hart en zin.
De priesters drijven ons naar Gaze, en onderwegen
1280 Loopt ons een landgeschrei voor alle kanten tegen,
Dat Samson in de kerk van Dagon spelen zal.
Aartspriester.
Is dit uw zwarigheid ? Dit spelt geen ongeval.
Koorwaarzeggerin.
Waar' hier geen zwarigheid voor 't gansche land geschapen,
Geloof, het Akkaronsche orakel lieu ons slapen.
Aartspriester.
1285 Wij eeren heilig Gods orakels en Gods tolk.
Koorwaarzeggerin.
Wanneer ze u dienen, zijt ge een wachter over 't yolk.
Aartspriester.
Indien gij 't ons betrouwt, men sloft hier niet te waken.
Koorwaarzeggerin.
Betoon het dan, dat Gods waarschuwingen u raken.
Aartspriester.
Hoe waarschuwt God, dat wij elkandren recht verstaan ?
Koorwaarzeggerin.
1290 Hij waarschuwt, dat dit spel u kwalijk zal vergaan.
Aartspriester.
Verhaal 't orakel, dat wij 't klaarder kennen meugen.
1268-12 70. Alleen uit veel kapellen behandvest, enz.: versta:
„die alleen, onder vele kapellen, het voorrecht heeft, een plaats te zijn,
uit Welke orakelen, die de toekomst voorspellen, gegeven worden." —
12 75 en 1291. M e ug en voor mogen: een dialectvorm, tegenwoordig in
deftigen stijl niet gebruikelijk meer, doch in losser dichttrant niet onbevallig.
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Koorwaarzeggerin.
„Het Joodsche treurspel zal gansch Palestijne heugen !"
Aartspriester.
Wat 's dit gezegd? Hij dreigt ons met geen ongeval.
Koorwaarzeggerin.
Hij spelt, dat ons dit spel tot ramp gedijen zal.

Aartspriester.
1295 Hij spelt, dat ons dit spel tot blijdschap zal gedijen.
Koorwaarzeggerin.
Zijt gij Gods tolk alleen, zoo vast er niet te strijen.
Aartspriester.
Wij meten reukloos ons uw wettigheid niet aan.
Koorwaarzeggerin.
Zoo luister naar Gods mond, daar moogt ge vast op staan.
Aartspriester.
Een dubbelzinnigheid geeft vrije keur in 't kiezen.
Koorwaarzeggerin.
1300 En keur baart hoop en angst van winnen of verliezen.
Het veiligste is, dat gij de koornon dit betrouwt,
Gedreven van een geest, die haar Gods zin ontvouwt.
Aartspriester.
Belieft het u, laat ons met reen ter zake komen.
Koorwaarzeggerin.
Welaan ! Wij hoeven voor de reden niet te schromen.
Aartspriester.
1305 Wat misdaad steekt ons in eene onverzoenbre schuld ?
Koorwaarzeggerin.
Dat gij door 't Joodsche spel een kerk ontwijden zult.
Aartspriester.
De kerk ontwijden ? Neen, dit spel zal Dagon eeren.
Koorwaarzeggerin.
Dit Joodsche treurspel zal Gods kerk en God schoffeeren.
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Aartspriester.
De vorsten drijven 't zelfs, tot zinrijk spel gezind.
Koorwaarzeggerin.
1310 De wereldwijzen zijn in 't heilig stekeblind.
Aartspriester.
Getrouw aan Astaroth en zuivre Dagonisten.
Koorwaarzeggerin.
Verzaakt gij onzen God en rokkent tempeltwisten ?
Aartspriester.
Wij zonden menigmaal naar Akkaron om raad.
Koorwaarzeggerin.
Nu antwoordt u Gods mond, en d'antwoord wordt versmaad.
Aartspriester.
1315 Men moet wel dagelijks verkeeren met de Joden.
Koorwaarzeggerin.
In 't heilige wordt hun gemeenschap ons verboden.
Aartspriester.
Om een tooneelspel drijft gij dit zoo stip en straf.
Koorwaarzeggerin.
Zij roeien kerken uit. Zij houwen 't kerkwoud af.
Zij branden beelden en de Goon, die 't land beschermen,
1320 En durven juichende zich bij de kolen wermen.
Aartspriester.
Indien hun rechter voor God Dagons outer speelt,
En 't gouden wierookvat hem toezwaait en zijn beeld,
Het zal in 't heiligdom voor Silo's Godskist schreeuwen,
En overtuigen al de nijdige Hebreeuwen.
Koorwaarzeggerin.
1325 Gij zoekt uw drift een verf te geven en een glans.
Vaar echter voort ! Men zal uit geenen torentrans
Al 't onheil overzien, uit zulk een spel te spruiten.
1312. Rokk en t: bereidt, zet op; doch hier, waar een vraag gedaan
wordt, had gij herhaald moeten worden.
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Aartspriester.
Wat raad? Wat zullen wij vaststellen? Wat besluiten?
Dit spel is toegestemd met onzen vrijen wil.
1330 Men heeft ons' raad gevraagd; en nu een kerkgeschil
Verwekken? d'Ongena der vorsten en vorstinnen
Ons halen op den hals? Geen tijd kan dit herwinnen.
't Aartspriesterlijk gezag te krenken om een woord,
Dat twijfelachtig luidt?
Koorwaarzeggerin.
Gij hebt gelijk : vaar voort,
1335 Behaagt het u; vaar voort; wij hebben ons gekweten.
Wat zijt ge met den geest van 't Jodendom bezeten !
Die groote stokebrand zal op een kerktooneel
Beschimpen in zijn hart den godsdisch. Een bordeel
Behaagde hem doorgaans veel meer dan Dagons tempels.
1340 Hij zette nooit een voet op ons' gewijde drempels ;
En, trouwen, 't is een aard van dit besneen geslacht,
Dat, onbesneen van geest, noch God noch godsdienst acht,
Dan dien een vondeling van Faro heeft gevonden,
Alle oude wetten door zijn nieuwe wet geschonden,
1345 pe vorsten uit hun erf met vier en zwaard gezet.
Waar' Samson omgebrocht, toen hij in 't geile bed
En in den gloenden schoot van zijn boelinne ontslapen,
Gesmoord lag in dien droom; het stond hier niet geschapen
Al 't Filistijnsch gebied te geven eenen krak,
1350 Die eeuwig heugen zal.
Aartspriester.
Een blindeman, zoo mak
Gelijk een jarig lam? 0, hoorde gij zijn schinkelen,
Zijn mergeloos gebeent', van malen dor, eens rinkelen
En rammelen, gij zoudt niet reppen, zonder grond,
Dat ons een landbederf van hem te wachten stond.
Koorwaarzeggerin.
1355 Van hem of anders, wil men onzen God betrouwen.
De dubbelzinnigheid staat ons met recht t'ontvouwe n
Het gansche priesterdom te luistren, hoe het luidt.
Aartspriester.
Zijt gij onfaalbaar in uw oordeel en besluit?
1343. Een vondeling van Faro heeft gevonden: de vondeling
is „Motes," schimpwijze hier door de wichelares dus genoemd. Fraai is
hier bovendien de uitdrukking van minachting in de woordspeling von d e.
ling-gevonden.
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Koorwaarzeggerin.
Wilt gij d'orakels nu afschaffen of bedillen?
Aartspriester.
1360 In geenerhande wijs. Wie kan dit onwedr stillen?
Mevrouw gaf al to spa zich herwaart aan op weg,
Wanneer men tijdig spreekt, en raadt met overleg
Van een vergaderinge uit alle priesterdommen,
Dan kan men tegenspraak door kerkgezag verstommen,
1365 En rijp besluiten, wat men volgen moet of niet.
Koorwaarzeggerin.
Wij kwamen op zijn tijd, gelijk Gods inspraak ried.
Laat gij u door zooveel voorspoken niet bewegen,
Alle elementen, GoOn en menschen staan u tegen.
Aartspriester.
Dees' landstriomf moet voort, al hoorde men gewag
1370 Van voorspook.
Koorwaarzeggerin.
Staak het spel!
Aartspriester.
Dat krenkt het hoofdgezag,
Te hoog ons toebetrouwd. Om stem, gespook, noch maren,
Om offervinders, noch om vogelwichelaren,
Om starrenkijkers, noch om handbekijkers droom
En drift is 't niet geraan den kerkelijken toom
1375 Te laten glijden. 'k Zou mij anders voor u buigen.
Koorwaarzeggerin.
Wij zullen t'Akkaron voor al de kerk betuigen
Hoe wij ons kweten, om dit dreigende ongeval
Te schutten, daar men reed' zoo verre een landgeschal,
Een landgedruisch van hoort. 0, droeve aanstaande tijden!
1380 Geldt Gods orakel niet, en durft men dat bestrijden,
Zoo heeft die Godsdienst uit; zoo hoeft de kerk geen tolk :
Zoo zit ons Godheid stom. Het ijverende yolk,
Dat raad wil vragen, zal veranderen, met hoopen,
Bij menigten van heir om raad naar Silo loopen.
1385 Zoo wordt de Godskist van de Joden aangebeen.
Aartspriester.
Hier wordt nu Akkarons orakel niet bestreen,
Maar zachter uitgeleid. Wij strijden in 't verklaren.
VONDEL X.
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Koorwaarzeggerin.
Span in de rosbaar; 't is hoog tijd, dat wij vervaren.
Aartspriester.
Belieft het u, beklee den grooten ommegang.

Koorwaarzeggerin.
1390 Span in de rosbaar 1 Voort, wij blijven hier te lang.
Gehoorzame aard plag fluks te volgen op ons winken :
Hier geldt geen wijze raad. De schouwburg moet verzinken,
Met Dagons kerke en al wat, aan dien gruwel vast,
Op koorwaarzeggerij, noch ons waarschuwing past.
Aartspriester.

1395 Ontschuldig ons, mevrouw ! wij hoeven tijd te winnen.
De priesters wachten vast; het hoogtijd roept ons binnen,
En Samson ingekleed, staat vaardig en bereid,
Te volgen in triomf den tuchtknaap, die hem leidt.
AARTSPRIESTER. KORALEN.

1400

1405

1410

1415

Aartspriester.
Nu den grooten ommegang
Eens gevierd met spel en zang,
En in Dagons naam begonnen,
Die den vijand heeft verwonnen.
Laat de schutterij vooruit
Henetreen op bom en fluit,
Feestbazuinen en trompetten.
Laat zich Gods gewijden zetten
In hunne orde, paar en paar,
Met een statig kerkgebaar,
En, gekranst met eikebaren,
d'Eer van 't hooge feest bewaren.
Laat koralen hunne keel
Mengen met schalmeie en vedl.
Samson trede op hun gezangen,
Met een braven stoet behangen,
Dan de torts, dan 't wierookvat.
Dagon, 't heiligdom der stad,
Volge, op eenen stoel gedragen.
Wij, gereed op zijn behagen,

1388. Ver y ar en: vertrekken, en even goed van samenstelling.
1395. Wij hoev en tijd te win n en: wij hebben onzen tijd noodig.
1397. In g e k 1 e e d: gekostumeerd, zouden wij nu zeggen.
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Volgen hem, en op dien trant
Al de vorsten van het land
En vorstinnen en de Grooten,
Met den stoet van 't hof gesloten.
Gij, koralen! zingt ons voor
Op dit zegenrijke spoor !
Koralen.
Groot is Dagon, 't hoofd der Goden,
Die nods vijand onverwacht
Heeft geleverd in ons' macht,
Voor wiens kracht de reuzen vloden;
Die alleen zoo veel vermocht,
Zonder zwaard op zij te gorden,
Als een heirkracht in slagorden,
Op een vorstelijken tocht.
Groot is Dagon, 't hoofd der Goden,
Die Gods vijand leide aan band,
En hem leverde in ons' hand,
Tot een schimp der blinde Joden.
Ziet, hoe is hij nu verneerd,
Tegens wien nooit Filisteenen
Ongekwetst in 't veld verschenen.
Ziet, hoe Gaza triomfeert!
Groot is Dagon, 't hoofd der Goden,
Die Gods vijand, overal
Zoo ontzaglijk, brocht ten val.
Haalt uw hart op, gij, genooden,
Die ten offermaaltijd zult
Samson zelf op treurtooneelen
Zien zijne eigen treurrol spelen.
Schrikt niet, zoo hij briescht en bruit.
REI VAN JODINNEN.

1450

Zang.
Wanneer de zon, aan 't nedervaren
En dalen, uit den Leeuw, met kracht
Haar stralen schiet op 't aardsch geslacht,
De Leeuw zijn kracht begint te baren,
Dan valt haar gloed te sterk :
Gelijk in 't dierenperk

K oralen: van 't Lat. choraules, wat eigenlijk beteekent: „zij, die in
't orkest of koor de fluit bespelen." Hier wordt het echter in den zin van
„koorzangers" genomen, als uit vs. 1411 en 1424 blijkt. — 1452. Bar en:
toonen, aan den dag leggen.
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SAMSON.
De koning van de dieren,
Van zenuwen en spieren,
Gebit en klauw voorzien,
Verslindt wat weer wil bién.
De zon wint kracht in 't leeuwenbloed,
Dan zwicht het al voor haren gloed.
Tegenzang.
Zoo mocht het bier den Filistijnen
Wel gaan, in 't end van 't landgeschil,
Als God held Samson sterken wil,
Die, nu aan 't afgaan, schijnt te kwijnen.
Men schoer hem, tot zijn straf,
De lange haarlok af;
Maar God, te geene stonden,
Staat aan een haar gebonden,
Noch vuilnis, als hij werkt,
En zijne helden sterkt.
Al slaapt Gods kracht voor eene poos,
Zij slaapt niet eeuwig en altoos.
Toezang.
Zoo Samson Gods getijde raam',
Met een doorluchte daad zijn naam
Bezeegle, en wekke een landgeschreeuw :
De zon zal gloeien uit den Leeuw.
Dan zal men alle Filisteenen
Zien henesmilten, doodgeschenen;
Dan smilt Gods zon een berg van sneeuw.
HET VI JFDE BEDRI JF.
REI. BODE.

R e i.
G Enade, o God! genade. 0, help ons, help ons heden!
Vertroost ons in dien nood. Wij schreien van beneden
Naar uwen hoogen troon. Wat 's dit een overval!
Waar zijn, waar staan we? Dit afgrijselijk geschal
Verdooft onze ooren. Al dit stof verblindt onze oogen.
1485 Wij stikken. Wij vergaan van stof. Het puin gevlogen,
Gestoven door de stad, vervult de ruime lucht.
De stad is vol geschreis, vol jammers. Het gerucht,
Het huilen, het gekerm verspreidt zich door de straten.
De stad zit overstulpt van droefheid, zit verlaten.
1490 Elk zoekt zijn dooden, en nog weet men niet hoe 't left.

1480
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Wij durven, en 't is best, niet uitzien naar bescheid.
Wij duiken stil een wijl in deze kerkhofhagen.
Hier komt er een, verbaasd, verbijsterd, en verslagen.
Laat ons vernemen hoe het staat, hoe 't is vergaan.
1495 Ai, hoveling 1 belieft het u, ai, blijf wat staan !
Verhaal ons toch hoe 't legt geschapen en geschoren.
Bode.
Hebreeuwsche joffers, och ! heel Gaze is nu verloren,
Al 't Filistijnsche land in zijnen hoogsten nood.
Re i.
Hoe ging 't met Samson, is hij levendig of dood ?
Bode.
1500 Al dood en koud. Och, waar' hij tijdig dood gesmeten,
In steë van blindeling, gebonden aan een keten,
Mishandeld, omgevoerd, verbitterd en verstokt!
Nu heeft hij in zijn wraak zichzelven ingebrokt.
R e i.
Zoo missen wij, Hebreen, voor eeuwig onzen rechter
1505 En landbeschermer. Och, dit's jammerlijk! Maar echter
Verhaal ons, stuk voor stuk, al wat gij hoorde en zaagt.
Bode.
Ik zag een wraak, daar al de wereld van gewaagt.
De koorwaarzeggerin wist dit zoo klaar te spellen,
Als zag ze Dagons kerk bouwvallig overhellen.
1510 Dat komt van spelen en tooneelspel in Gods kerk,
Ontwijd om eenen Jode, alleen al 't land te sterk !
Wij zagen Samson eerst den ommegang geleien,
Voor Dagons heiligdom ten toon treen op schalmeien,
Op snaar en zegezang en vroolijk feestgeluid.
1515 Hij stond den schimp en smaad des yolks geduldig uit,
En mak, gelijk een lam, en hiel zich ingetrokken,
Maar kauwde midlerwijl de heimelijke wrokken.
Zoo raakte d'ommegang van Dagon aan zijn end;
Het offermaal begon, gelijk men is gewend,
1520 Doch heerlijker dan ooit, uit blijdschap, dat de landen
Den grootsten vijand, nu gevangen in hun handen,
Vast ringeloorden, in zijn blindheid en verdriet.
Men gaf hem honigraat te praven, of ze niet
Zoo lekker was, gelijk de honig en de raten
1525 Der bijen, die in 't aas van zijnen leeuwsromp zaten.
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Van hem voorheen verscheurd, toen, in zijn voile kracht,
Hij nooit om 't kerkbanket van Gaza had gedacht.
Men noodde hem, hij zou zich toeven en verzaden.
Men vraagde of hier nu niet een raadsel viel te raden,
1530 Dat dubbelzinnig was? Wie hem de sterkste scheen?
Of nu een leger yolks niet sterker was dan een?
De priesters kroonden hem het hoofd met eikekransen,
En noodden hunnen gast, en porden hem te dansen
Voor Dagons hoog altaar. Hij zweeg, als doof en stom.
1535 Terwijl ging op 't banket de berkemeier om,
Op Samsons rechterschap. Men dronk met groote togen.
Zij wenschten hem geluk, en twee paar andere oogen.
Dat schimpen nam geen end. Ten leste kwam een vrouw,
Noema, voor den dag, die 't maal besluiten zou
1540 Met geen onstichtig spel, een zedig spel van zinnen.
Zij klommen ten tooneele, en zouden 't werk beginnen.
Hij speelde eerst op een harp, zong vroolijk onder 't spel;
De toon ging middelbaar, dan langzaam, dan weer snel.
De kerkgenootschap juicht. Zij lachen, Fiat ze schateren.
1545 De kerkgalm bauwt hun na. Men hoort de galmen klateren,
Die groeien bij den wijn. De groote kelk ging om,
Op d'eer van Dagon, en het gansche Godendom.
Men zou, tot slot van 't feest, ten spele zich bereiden.
De blinde Samson zegt : „Ai, tuchtknaap! wil me leiden,
1550 Daar dit tooneel aan bei de hoofdpilaren leunt,
En 't schrikkelijk gevaart' van al de kerk op steunt,
Opdat we, moe van spel en dans, wat rusten mogen,
En dan met voile kracht aanheffen voor elks oogen!
Verpoozen sterkt den geest met eenen nieuwen lust.
1555 Hij, van zijn opzet en wraakgierigheid bewust,
Die afgetergd in 't iicht zou komen uitgeborsten,
Ten ondergang van al de Filistijnsche vorsten,
Betast van wederzij de hoofdpilaren vast,
Die Dagons kerkgebouw, van duizenden vermast,
1560 En zulk een werkstuk van de reuzen onderschragen;
Terwijl d'aanschouwers door het dak van boven zagen,
Behaive duizenden om galerijen heen,
Drie hoog gebouwd, en een ontelbaarheid beneén
In 't koor, en in den buik der kerke, en ommegangen,
1565 Die opgespannen al naar Samsons spel verlangen.
Het schijnt hij rookt het, hoe Noêma, luttel trouw,
Hem door het wierookvat in 't spel verschalken woii,
Wanneer ze, hand aan hand, den blinden om zou draaien,
En hij den wierookgeur met haar den God toezwaaien,
1528. Zich toev en: zich vergasten.
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1570 Ten schimp van Arons dienst, waarop de macht van 't land
De feest besluiten door het klappen in de hand :
Maar anders ging het, en dat blijspel voor de grooten
Werd, met hun treurspel, al t'afgrijselijk besloten.
R e i.
Wij schrikken voor het end des treurspels, nu 't genaakt.
Bode.
1575 Hij staat in 't midden der pilaren, brandt en blaakt
Van eenen hoogen geest, een godheid, een vermogen,
Een grooter sterkte dan hem korts was uitgetogen.
De blinde vorst vertrekt zijn winkbrauw, knarsetandt,
Schijnt zelf een fiere leeuw, die, eene wijl aan band,
158o En ongenezen van zijn korts ontvangen wonden,
Het hoofd schudt, losrukt wat hem tergde, en hiel gebonden,
En zoo vervaarlijk bruit, dat al, wat daaromtrent
Zich houdt, zijn doodverf zet, en 't haar zet overend.
Het haar om Samsons hoofd scheen haastig aan te wassen;
1585 Hij hief zijn hoofd heel trotsch omhoog naar 's hemels assen,
En riep: „Mijn God, mijn God! vaar neder; ruk beneen!
Nu handhaaf uwen naam. Hereisch den Filisteen
Onze oogen. Nu is 't tijd, uw kracht in ons te baren !"
Zoo rukt hij kruisgewijs de beide hoofdpilaren
1590 Met bei zijne armen, dat ze buigen overeen.
Hij roept: „Mijn ziel, nu sterf met al de Filisteen !"
Zoo ras hotivasten, balk, en dak, en galerijen
Hun steunsel wordt ontrukt, ontzet van alle zijen,
Verkiezen zwaarte en last van menschen en gesticht
1595 Het middelpunt omlaag. De zon schijnt met haar licht
Terug te varen. Dat geschrei van doode volken
En hallef levenden vaart op in dikke wolken
Van stof, en assche, en puin. De grond der aarde loeit
En davert van dien smak. 't Gerucht slaat voort, en groeit
1600 Door dal en duinen aan. Gansch Gaza raakt aan 't hollen.
De reuzen in 't gebergt zien uit, en wat gezwollen
Van hoovaardije op dees' triomffeest roemt en stoft,
Ontzinkt den moed, zoo laag als Dagon nederploft,
Begraven onder puin met bekkeneel en schedel.
1605 Een zelve graf bestulpt hier edel en onedel.
1570. D e ma c h t van 't 1 an d voor „de machtigen, de landbestuurders,"
en daarom ook, als collectief, een w.woord in 't meerv. achter zich hebbende. Zoo zegt het yolk bij ons nog: de rijkdom voor „de rijken;" bijv.:
„er was veel r ij kdom op de kermis," voor „er waren veel rijke lieden." —
1589. Kruisgewijs: waarschijnlijk heeft Vondel hier een plastische voorstelling willen geven van Christus, typisch door Samson afgebeeld.
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De staat des Filistijns, die 't hoofd ten hemel stak,
Kreeg nu door Samsons val zoo schrikkelijk een krak
En nederlaag, als nooit voorhene in al zijn leven;
Het is er teffens al met denen slag gebleven.
1610 De wreker, afgemat van 't jammer, dat hij lee,
Nam al de vijanden op zijne tanden mee.
R e i.
Gij zijt gelukkig, die ontglipt dit moogt vertellen.
Bode.
Ik hing aan een pilaar, alreede aan 't overhellen,
En zag van boven al dit deerlijk schouwspel aan,
1615 Bescheidenlijker toen het stuiven was vergaan;
Geplet en half geplet, en hals en been gebroken,
Het bloed en puin gemengd, de bleeke geesten spoken
En waren om den romp, of dood, Of hallef dood.
Dees rept den arm nog, die vertrekt zijn been in nood ;
1620 Een ander zieltoogt vast; een ander onder 't karmen
Komt onder uit het puin opdondren. Schenkels, darmen,
En hoofd, en ingewand, een misselijk beslag,
Dooreen gemengd, en vleesch, en been, en brein den dag
Bezwalken met een lucht, die haast een pest zal baren.
1625 Het yolk, van overal toeschietende op dees' maren,
Geraakt in oorlog, elk om zijn verwant en bloed.
Het bloedig puin wordt om en wederom gewroet.
De doOn begruisd, gekneusd, zijn nauwlijks t'onderscheien.
Dat handenwringen, dat gekerm, dat deerlijk schreien
1630 Is onverdragelijk. Zij kennen ze aan 't gewaad,
Zoo 't aanzicht is geschend, of heel of half. Men slaat
Litteekens gade, of let op ieders kunne of jaren.
R e i.
En weet noch zaagt ge niet hoe Samson is gevaren?
Bode.
Het schijnt, een zware , steen heeft hem het hart geplet,
1635 En van verdriet verlost. Men heeft het lijk gezet
In eene rosbaar, uit ontzag voor uw Hebreeuwen;
Want om een dooden leeuw zoo menig duizend leeuwen
Te tergen, vindt de stad, in rouw, nu ongeraan.
Men weet, de worst had u zijne uitvaart toegestaan;
1640 Men zal de rosbaar nu hier brengen, zonder beiden.
Gij moogt, belieft het u, het doode lijk geleiden
Ter hofpoort achter uit, om zoo d'ontstelde straat
Te mijden, en 't gerucht des yolks, verkropt van haat.
1622. Miss e 1 ij k : deerlijk, jammerlijk.
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BLOEDVRIENDEN. REI. FADAEL.

Bloedvrienden.
Wij wenschten nog voor 't lest den dooden held t'aanschouwen ;
1645 Maar zien we ginder niet een schaar Hebreeuwsche vrouwen ?
R e i.
Ter goeder ure komt gij bier met ons bijeen,
Om d'uitvaart van uw bloed met uwen rouw te kleen.
Daar komt de rosbaar. Zet ze een wijl op 't kerkhof neder,
Bij deze hage. Och, och ! hoe keert de landvoogd weder,
1650 Heel anders dan hij korts te velde ging, om roof
Te halen voor de vuist op 't Heidensch ongeloof!
Wij trokken herwaarts aan, of wij hem spreken mochten,
En hoorende, hoe vroom hij zich had vrij gevochten,
Door zulk een schoone wraak, zoo komen wij in stee
1655 Ter uitvaart van zijn lijk. Nu laat ons eene bee
Uitstorten, opdat God het lijk en ons beware,
Terwijl al 't yolk zich geeft naar Gaze op deze mare.
Fadae 1.
Gij, zoons en dochters van aartsvader Abraham !
Verschrikt niet; 't is om u, dat ik van boven kwam.
1660 Gij ziet hier Fadael, gedaald uit 's hemels poorte.
'k Heb Samsons ouderen gespeld van zijn geboorte,
En hoe d'onvruchtbre nog zou baren eenen zoon,
Van moeders lichaam of verloofd aan 's hemels kroon ;
Hoe nimmer scheermes zou zijn hoofd en haar ontwijden,
1665 Geeri wijn zijn tong; hij sterk al 't stamhuis trouw bevrijden
Voor 't Filistijnsch geweld. Nu heeft de held Gods wraak
Standvastig uitgevoerd, uit ijver voor Gods zaak.
Zijn dood bedroeve u niet. De geest, bevrijd van kommer
En 's lichaams blindheid, waart gerust in koele en zoete lommer,
1670 Bij d'oude helden, hem grootdadig vOOrgetreen.
Na twalefhonderd jaar, door alle starren been
Omhoog gevoerd, zal hij zijn faam, hier op den wagen
Gezeten, onder al Gods Heiligen zien dragen,
Omvoeren in triomf, wanneer men klaar verstaat,
1675 Hoe 't voorbeeld van zijn dood en leven doorgaans slaat
Op een verlosser, van Gods Geest, als hij gedreven,
Die stervende den Dood den doodssteek nog zal geven,
En door een zachter wet elks hart van wrake ontlast ,
Een wet van liefde, daar de hoogste kroon op past.
1651. Voor de vuist: onverwachts, zonder het nemen der anders gebruikelijke maatregelen.

5 8SAMSON.
1680 Gij zult bij 's vaders lijk zijn grafsteé heerlijk bouwen,
En op de zerk des zoons dit grafschrift laten houwen :
„Hier rust held Samson, die Gods yolk beschutten kon;
Wat held ! Die stervende den Filistijn verwon."
Staat op, en volgt mijn spoor terstond met deze bare;
1685 Ik dekke u met een wolk, dat niemand u bezware.
De muilen aan de poort staan reede en bij der hand.
Voort, voort! 't Is tijd, dat gij hen in de lijkbaar spant.
Re i.
Och ! gave God, dat een verlosser mocht verschijnen,
Die grooter vijanden dan alle Filistijnen
1690 Verdelgde, door de macht en nadruk van zijn dood.
Wij brengen op dien wensch dit lijk in 's vaders schoot.

SAMSONS GRAFSCHRIFT.
SAMSON,
DOOR DUIZEND WONDERDADEN BEFAAMD, EN ZELF NIET DAN EEN
ENKELE WONDERDAAD, RUST GESLOTEN IN DEZEN MARMERSTEEN ;
WANT HIJ WORDT VAN ZI JNEN GEBOORTE-ENGEL, ALS EEN WONDERWERK VOORSPELD, VAN EENE ONVRUCHTBARE MOEDER ONTVANGEN, EN GEBOREN TOT ' S VOLKS VERLOSSINGE, DOOR EENEN WONDERBAREN GEEST DES HEEREN IN WONDERDADEN GESTERKT,
SCHEURT EENEN BRULLENDEN LEEUW IN STUKKEN, VERSLAAT ALLEEN
DERTIG ASKALONNERS MET ZIJNE HANDEN, KNO OPT DE VOSSEN,
STAART AAN STAART, MET VIERWERK AANEEN, STEEKT DEN
BRAND IN HET KOREN DER FILISTI JNEN, TREFT DEN VI JAND MET
GEWELDIGE NEDERLAGEN, BREEKT ZI JNE STERKE BANDEN, GEBRUIKT EEN EZELSKINNEBAKKEN, ALS EENE KNOTS, VERSLAAT ER
DUIZEND MANNEN MEDE, EN, BENAUWD VAN DORST, LAAT HIER
EEN VERSCHE BRONADER UIT SPRINGEN, LEGT DE POORTEN
VAN GAZA OP ZI JNE SCHOUDERS, EN DRAAGT ZE TE HEBRON
OP DEN BERG, BREEKT ZEVEN TAAIE ZEELEN, ALS SPINNEWEBBEN, EN DIE WI JZE EN STERKE HELD WORDT TEN
LESTE VAN EEN WEERLOOZE VROUWE BEDROGEN, EN GEVANGEN VAN ZIJNE VIJANDEN TE GAZA GEVOERD,
DAAR HIJ, TEN SPELE EN SCHIMP MISBRUIKT, DE
KOLOMMEN VAN DAGONS KERKE OMMERUKT, EN
VELE DUIZEND VIJANDEN MET ZICH IN HET PUIN
OVERSTULPT.

LI JKKLACHT OVER ZACHARIAS DE METS.
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Aijilfiretc0i
OVER DEN HOOGWAARDIGSTEN HEER

ZACHARIAS DE METS,I
Bisschop van Trallen &c.
SAL TERRE.

Oe schichtig komt die nevel vallen,
En nederschieten voor 't gezicht !
Wat 's d'oorzaak ? Och, het licht van Trallen
Gaat onder, dat Godvruchtig licht.
Waarom ? De boosheid haat de klaarheid
Van nutte tucht, die niemand schroomt.
De Farizeeuwschheid kruist de waarheid,
Die haar in 't licht staat en betoomt.
Zij werden beide nooit vereenigd.
Zoo Zacharias, als Gods tolk,

H
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I. Door den Pauselijken Vicaris in de Nederlanden, Jacobus de la Torre,
was in den jare 1656, toen hij bij de Brabanters in ballingschap leefde,
een medehelper in zijn ambt verzocht. Als zoodanig was aangesteld geworden Zacharias du Mez of de Mets, Licentiaat in de beide Rechten, Kanunnik
te Utrecht, Pauselijke Pronotaris, voor dezen pastoor te Scheveningen en
huiskapelaan van den Spaanschen Gezant le Brun, en ter zelver tijd tot
Bisschop van Thrallen verheven, hoezeer tegen zijn bepaald geuiten wensch
en in weerwil van langen tegenstand zijnerzijds. Van Rome teruggekeerd,
waarheen hij zich begeven had, om gewijd te worden, had hij zijn woonplaats gevestigd te Amsterdam. Zijn verkiezing was der Geestelijkheid hier
te lande, die, zich beroepende op de aloude rechten van het Utrechtsch
Kapittel, een Vicaris uit haar eigen lichaam, naar eigen keuze, en geen uitlander begeerde, hoogst onwelkom. De Metz wist zich bovendien niet naar
de zeden en gewoonten der Amsterdammers te voegen. Hij werd aangeklaagd, dat hij de Geestelijkheid wilde overheerschen, dat hij aalmoezen
bijeenschraapte en zijn bedieningen met al te grooten zwier verrichtte. Het
laatste vooral werd door de Regeering euvel opgenomen, en de stad hem
ontzegd. Sedert reisde hij nu hier dan daar, overal het hoofd stootende, en
zich sober onderhoudende, ja zelfs gebrek lijdende, zonder ergens veel heul
of troost te vinden. Verzocht hij hulp van het Roomsche Hof, dan kreeg
hij tot bescheid: „Wij hebben u den mijter gegeven, gij moet voor 't overige
zorgen." Wendde hij zich tot de la Torre, dan was het: „Gij zijt mijn nazaat
niet, maar mijn medehelper, met hoop van opvolging, en dat moet u genoeg
zijn." Van hartzeer en verdriet raakte de arme Bisschop aan 't kwijnen,
totdat hij, na een langdurige ziekte, op den 15den Juli 1661, te Amsterdam,
waar hij teruggekomen was, overleed.
Sal terrae: d. i. : „het zout der aarde." Zinspeling op het gezegde van
Christus tot zijne apostelen: „Gij zijt het zout der aarde."
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Wil ijvren, hij wordt nog gesteenigd,
Gemarteld van zijn eigen yolk.
De Mets, die naar geen mijter streefde,
Noch bisschopsstaf, noch kerkvoogdij,
Maar Gode alleen ter eere leefde,
Wordt nu gekend in zijn waardij.
Standvastig, needrig, en geduldig,
Is hij zijn kindren voorgetredn,
En leed onnoozel en onschuldig,
Bestreen van 't kwaad, nooit overstreen.
Het wettig recht, hem opgedrongen,
Beschutte hij, gelijk 't betaamt,
In 't barrenen der lastertongen,
Door 's helds standvastigheid beschaamd.
Schoon 's mans gezondheid daaglijks mindert,
Als Christus' eer hierdoor vermeert,
Verdraagt hij gaarne wat hem hindert,
En acht niet, wat het lichaam deert.
Men hope, dat Gods stedehouder
Een herder wekken zal, die 't lam,
Dat afdwaalt, lieflijk op den schouder
Ter kooie breng', waaruit het kwam.
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Op b'4f6ttrbittst
VAN DE JONKVROUW

CATHARINA QUESTIERS.11
Oo maalde een Schilders hand de schoone Katharijn;
Doch 't leven overtreft zoo ver den schilderschijn,
Als een gemaalde Roos met hare doove kleuren
Een Roos in 't leven wijkt, wiens levendige geuren
Het hart verkwikken, op den oever van den dood.
Apollo noemde dees de tiende kunstgenoot,
Een waarde Zuster van de negen Kunstgodinnen.
Hij wenschte uit minnegloed haar edel hart to winnen;

Z
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II. Het gedichtje is in den Lauwerstrild tusschen C. Questiers en C. Van
gedagteekend: „t'Amsterdam 1661, den 2osten in Hooimaand."

der Veer

ii. Hij wordt nog gesteenigd : toespeling op het gebeurde van Zacharias, den zoon van Jojada, die op last van koning Joas, wien hij zijn afval
verweten had, in 't voorhof van den tempel gesteenigd werd. Zie 2 Kron.
XXIV: 20, 2t; Lukas XI : 51. - 20. Bestreen.... nooit overstreen:
navolging van 't Lat. virtus premitur, non opprimitur.

OP D'AFBEELDINGE VAN C. QUESTIERS.
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Maar zij, tevreden met der sterfelijken lot,
Ontzei de min van dien onsterfelijken God ;
En had hij Naar bestaan te schaken tegens d'orden,
Questiers waar' geen Laurier, maar eene Roos geworden.

atoob5ttr
TEGENS DE INBREUK VAN

TURKIJE.
VIRGILIUS.
ARMA, VIRI, FERTE ARMA : V OCAT LUX ULTIMA VICTOS.

Oen China's rijksmuur open lag,
Borst 's Tarters heir verwoed
Ten rijke in, zonder stoot en slag,
Gelijk een wereldvloed.
De vorst van 't Indiaansch Euroop',
Verradn van inheemsch zaad,
En overrompeld, zonder hoop,
In dien benauwden staat,
Verhing zichzelven op den troon,
Aan eenen zij den strik.
Aldus streek Chams gebroed die kroon,
In eenen oogenblik;
Nog spiegelt Christenrijk zich niet;
Is 't zulk een titel waard
Te dragen, daar, tot Gods verdriet,
Men d'eer van 't kruis niet spaart,
En, in het nijpen van den nood,
God laaft met gal en eek.
De kruisgrens legt gesloopt en bloot,
En ziet verbaasd en bleek.
Oud-Kreten, eer door honderd steen
T

5

IO

I5

20

12. Versta: „Questiers ware niet, gelijk Daphne, in een laurier, maar in
een roos veranderd." — Noodweer, enz. Arm a, v iri, ferte arm a, c a e t.:
d. i.: „te wapen, mannen, schaft geweer, het is de jongste dag voor de
overwonnenen." Zie Aen. II. 668. — i-io. Het hier verhaalde ziet op de verovering van China door de Tartaren, te welker gelegenheid zich de Keizer,
Zunchin, met een strop om hals bracht, een voorval, 't welk Vondel later
in een treurspel behandelde. — II. Chams g e b r o e d: volgens het toen
ter tijde algemeen heerschend gevoelen stamden de Scythen en Tartaren of
van Cham.
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Ten hemel toe vermaard,
Wordt vast de hartaár afgesneen;
De Donau, onbewaard,
Roept hulp, verdaagt een Scanderbeg,
Een anderen Martel,
Die 't Sarazijnsch geweld ontzegg',
En heenstier' naar de hel;
Maar d'ooren zijn gestopt en doof.
Inheemsche staatreen wet
Het zwaard, en geeft het ongeloof,
Den vloek van Mahomed,
Het veld gewonnen. Kan men dit
Verdadigen? Zij staan
Verstokt, hoe droef de grenswacht bidt
En schreit; de Turk trekt aan.
Indien Byzanse, dus gesterkt,
Europe voort afloop'
Met een gedruisch, en op zijn inerkt
's Volks overschot verkoop',
Gelijk het vee, dat deerlijk blaat,
Dan zal men ommezien,
En smeeken al te spade om raad.
Wie kan die plaag ontvlien?

25. Een Scanderbeg: Scanderbeg, d. i.: „Alexander Bey," was
een Albaneesche vorst, wiens ware naam Joris Castriot luidde. Hij maakte
zich in de vijftiende eeuw beroemd door zijn heldenfeiten tegen de Turken,
onder hun Sultan Amurath of Morat II. — 26. E en and e r en Mart el:
Karel Martel, den overwinnaar der Saracenen, die bij Tours den voorspoed
hunner wapenen stuitte en hen naar Spanje terugdreef. — 3o Inheemsche
s t a a t r e e n: 't saamgetrokken r e en wordt tegenwoordig alleen gebezigd
om 't meerv. r e d e n e n uit te drukken; bier echter is „staatreen," als uit
het daarachter volgende wet blijkt, voor 't enkelv. staa tr e den, „reden
van staat," gebruikt. — 34, 35 . Z ij st aan verstokt: wie? niet de T u rk en; want die t r e k k en a an; maar de ooren, van wie vs. 29 gesproken
is, of liever: „zij, aan wie die ooren toebehooren." — 38. A floo p': a flo op e n vordert altijd den nadruk op de eerste lettergreep.
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gijocOrifien
AAN DE EDELE MOGENDE ZEERADEN
PENKHUIZEN.m
Op het Roode Paard met zijn metalen Kanon, uit den overwonnen
Duinkerker, onder den zeestrijd, in hopman Volkaert Kanonijks
oorlogsschip overgesprongen, in den jare 1622, den
22sten in Wijnmaand.
KLINKDICHT.
FATALIS EQUUS SALTU SUPER ARDUA VENIT.

At heeft de stofferij der ouden ons vervaard
Met Perseus en Pegaas, die, over zee gevlogen,
De wereld sloeg voor 't hoofd met een gedichte logen,
Een logen, in 't gestarnt gesteigerd hemelwaart!
Het brave Enkhuizen draaft, vol moeds, op 't Roode Paard,
5
Met zijnen koopren mond, dat gloende bliksems braakte
En donderklooten, daar Noordzee en lucht of kraakte,
Een Paard, op 't prinsenhof in eeuwigheid bewaard.
Het kwam, toen Volkaert dien Duinkerker had gedrongen
Jo Uit 's meesters zeekasteel, in 't Hollandsch slot gesprongen.
De zeeheld greep het bij den zeetoom zonder last.
Het opent met zijn hoef een Bronaär voor den zanger :
Wij drinken op Parnas noch Helikon niet langer;
Dit is ons paardebron. Hier is geen droom aan vast.

W

ANDERS.
HET ROODE PAARD SPREEKT :

I

K holp op zee Duinkerken orelogen;
Maar Volkaert leerde ons Hollandsch schutmuzijk;
Mijn meester kwam ten hemel opgevlogen,

III. Te Hoorn wordt, onder andere merkwaardigheden, ook het zoogenaamde „Roode Paard" getoond, zijnde een kanon, dat in den jare 1622,
bij een scheepsstrijd tegen de Duinkerkers, uit een vijandelijk schip, dat in
de lucht sprong, was gesmeten op het dek van het zegevierende en door
zekeren Volkaert Kanonijx aangevoerde Enkhuizer schip.
F a t a lis equus saltu, c a e t. : d. i.: „het noodlottige paard komt met
een sprong over de steilten heen." Zie Aen. VI, 515. — 3. Sloeg vo or 't
hoofd: in den zin van „braveerde." — 4. Een logen, in 't gestarnt
gesteigerd: omdat Perseus en het paard Pegasus onder de sterrenbeelden
zijn opgenomen. — so. Slot: is bier 't zelfde als zeekaste e 1, voor :
„oorlogsschip." — Anders. 2. Schutmuz ij k: muziek van geschut.
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OP 'S LANDS NIEUW RAADHUIS.
Toen koos ik 't schip des vijands tot een wijk.
Laat Grieken met Pegazen elk verguizen,
Het Roode Paard, dat heldendichters teelt,
Verwekt een bron in 't wijdbefaamde Enkhuizen ;
Daar bloeit Parnas ; oud-Grieken zit misdeeld.

Op 'S Actilbo niett53 aZactbOttio,'
GE BOUW D BI J DE WE LEDELE EN MO GE NDE HE ERE N

RADEN
TER ADMIRALITEIT T'AMSTERDAM.
TEMPORA NAVALI FULGENT ROSTRATA CORONA.
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Raadhuis van 's lands Zeeraad, schrap gezeten
Om al de zee te schuimen van 't geweld
Des roofgedrochts, dat schepen, goed en geld
Verslindt, waarom zoovele koopsteen zweeten;
Gij, Kapitool en vaderlijke wijk
Der overal belaagde koopvaardije,
Wat dekt uw dak al zorg en slavernije,
Tot veiligheid van 't gansche Christenrijk !
's Lands zeildoek dekt de zeen en waterstroomen,
Gij, vlag en zeil met uw getrouwe wacht;
Uw vrij gelel verzekert vloot en vracht,
En hoopt met God den afgrond in te toomen.
's Lands hoofdgezag verschijnt in uw gezag,
Zoo wakker in 't handhaven van 't vertrouwde.
Dat bleek, toen gij Geloof en Liefde bouwde,
Den vloek ten schrik, voltooid bij winterdag.
Zoo rees dit hof, eer zes paar manen sleten,
Uit puin, en hief zijn voorhoofd aan 't gestarnt.

IV. Voor de vergadering der Admiraliteit werd tot nog toe gebruikt het
oude Prinsenhof aan de Oudezijds-Voorburgwal. In 1661 werd het evenwel
afgebroken en vervangen door „een ander grooter Koninklyk gebouw, staande
onder op een hart-steene voetstal en zuylen. Het bovenste opstal voorts
van harde roode gebakkene steenen, konst-cierlijk opgehaalt, hebbende alle
de vensters en lichten op de binneplaats haar uitsigt."
Tempora navali, c a e t. : d. i. : „de slapen zijn met een scheepskroon
versierd." Zie Aen. VIII, 684. — i. Schrap g e z e t e n: voor : „gereed,
klaar zittende tot het uitvaardigen der noodige bevelen." — 9. 's Lands
zeildoek: voor: „onze zeilen." — 15. Geloof en L i efde: naam van een
schip, of misschien van twee.
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Ernsthaftigheid, wiens hart van bouwlust barnt,
Vindt rust, als hij zichzelve heeft gekweten.
Alree verschrikt Antxus zonder wet,
Die God en al zijn roeden meent t'ontwassen,
En wat de vlag op zee voert, wil verbassen,
Met zijn bloeddronke en dolle moordtrompet.
25
De slaven van het oud-Karthage hopen,
Dat uwe macht zal entren 't heilloos strand
Van Barbarije, en al wat legt aan band
En keten, u verheugd in d'armen loopen.
Zoo braaf een tocht streeft Hercles' strandkolom
30
Dan wijd voorbij, waarmee de Grieken praalden,
Die hierom 't zeil zoo hoog in top ophaalden,
Hoewel hun vloot nog nooit ter Strate uit zwom.
Alcides' knots kon nooit zoo verre reiken
Als bliksemstraal en snelle donderkloot
Van uw kortouw, grof zwanger van den dood,
35
Uitberstende op de leus en 't oorlogsteiken.
Aireede strijdt de tweede Hannibal
Voor Scipio van Neerland, waard te vieren,
Wiens scheepskroon al de kronen en laurieren
40Van Rome, in zijn triomf, verdooven zal.
De maagdenrei, de weezen en de weeuwen
Omringen dan, en zingen prijs en lof
Den vrijen Staat en 't zegenrijke hof,
Dat helden baart en trotsche waterleeuwen.
De zeeleeuw van Sint-Mark bekent ronduit,
45
Dat hij alleen niet drijft op zijnen vlogel,
Maar ook de leeuw der vrijheid, als een vogel,
Antxus' klauw ontrukt dien rijken buit.
't Versiersel van Andromeda bekreten,
50
Aan hare rots ontboeid door Perseus' zwaard,
Wordt dan verstaan bij 't vrijen van de vaart
Voor 't helsch gedrocht, van gruwelen bezeten.

20

20. Hij: dit moest z ij wezen, als slaande op Er n s t ha f ti g h e i d; waarschijnlijk, dat Vondel hier, van een manlijke daad sprekende, ook in zijn
verbeelding een manlijk persoon zag. — 21. Ant ee us: deze staat hier als
zinnebeeld der zeeroovers op de Middellandsche Zee. — 38. S c i pi o van
N e erlan d: bier kan Vondel een bepaalden zeevoogd mede bedoeld hebben; doch waarschijnlijker komt het mij voor, dat, evenals de H a n nib a 1,
van wien in vs. 37 gesproken wordt, niet voor eenig persoon in 't bijzonder,
maar, in 't algemeen, voor den aanvoerder der vijandelijke zeemacht gesteld
is, evenzoo met Scipio de admiraal gemeend wordt, onverschillig wie, aan
wien 't bevel over de vloot der Staten zou worden toevertrouwd. —
45-4 8. Versta: Venetie erkent, dat het alleen niet bij machte is, de zeeroovers te tuchtigen; doch dat het daartoe den bijstand noodig heeft van
de Vereenigde Nederlanden. — 49. 't Versiers el: de fabel, 't verzinsel.
VONDEL X.
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OP 'S LANDS NIEUW RAADHUIS.
Zoo voert het land den moedwil 't oorlog thuis,
Van strand tot strand, met drijvende kasteelen,
Al Etna's, die uit duizend koopren kelen
Vlam braken, met een elementsch gedruisch.
Zoo offerden, door vier en staal gedreven,
Uw Kurtien en Decien hun ziel;
Toen Heemskerk, Tromp, held Witte en Floris viel,
En Galen scheidde in 't harnas uit dit leven..
's Lands Zeeraad sluit aldus den leeuwentuin,
En kwijt zich als een oorlogsdansbeleier.
Op dat beding ga nu de berkemeier
Eens om den disch, in 't raadhuis van arduin.
Dees' Raad houdt zich aan Amstels Burgerheeren
En hun Gerecht met recht en reen verplicht,
Nu zij verheugd hen helpen 't nieuw gesticht
Inwijden, om de vriendschap to vermeeren.
Men spoel' met wijn de zorgen van het hart.
De droogten zijn gevaarlijk voor de kielen.
't Waar' jammer, dat ze aan lager wal vervielen.
De wijn verheugt den geest en heelt de smart.
Dus moet de vloot des koopmans gaan en keeren,
En bank en beurs stoffeeren, zwaar van goud;
Dus zeegne God dit zeehof, nieuw gebouwd,
Terwijl we in vrede en oorlog triomfeeren 1

53. Versta : zoo doet de Staat den moedwil op zijn eigen grond- (of zee)ge,
bied het (den) oorlog aan. — 56. Een elementsch gedruisch voor
„een gedruisch, dat door de strijdende elementen, vuur, water en lucht
veroorzaakt wordt." De uitdrukking klinkt min gelukkig en heeft wel wat
van een vloek. — 59. He emskerk: Jakob van Heemskerk, die bij Gibraltar
sneuvelde. — Tromp: t. w. : Marten Harpertszoon. — Witte: Witte Cornelisz. de With. — Floris: de Admiraal Florisz., van Hoorn. — 6o. Galen:
Jan van Galen.
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Op Ott sairtitge itriftertc0e.
VAN

TITUS MANLIUS TORQUATUS,
Op het nieuwe Raadhuis ter Admiraliteit t'Amsterdam.
UTCUNQUE FERENT EA FATA MINORES.

c Estrenge Manlius gebiedt zijn zoon te rechten,
Die tegens vaders last den vijand heeft bestreen ;
Het baat niet, dat de zoon verwinner blijft in 't vechten,
De strenge vader acht geen zoon, noch 's yolks gebeen.
5 Al wordt de zegekans den vijand afgekeken,
Dat baat geen dienaar, die op 's heeren woord niet past.
Het Krijgsrecht kent geen bloed, noch luistert naar geen smeeken.
Zoo leert een dienaar stipt te volgen 's meesters last.

j

Op Ott ttifbeefot Ur prijyn bus 3testrijbo
VAN

KONING ENEAS.
SUNT HIC ETIAM SUA PREMIA LAUDI.

D

E vorst Eneas deelt, op 't vroolijk strandgeschater
Des yolks, en 't klinken van de schelle zeetrompet,
Den prijs des zeestrijds uit aan elk, die zich te water

V. In de Raadkamer van het Admiraalschap waren twee fraaie schoorsteenstukken aangebracht, door Ferdinand Bol geschilderd. Het eene stelt
den jongen Manlius voor, toen hij op bevel zijns vaders, omdat hij tegen
zijn land gestreden had, onthalsd werd. Het tweede stelde Eneas voor, de
prijzen van den scheepsstrijd uitdeelende. Dit laatste stuk berust nog in het
depot van 's Rijks Museum.
Utcunque ferent ea fata minores: d. i.: „dat minderen zoodanig
lot ondergingen." Zie Aen. VI, 821. — 1. Rechten: d. i. de doodstraf te
doen ondergaan. De zoon van den Romeinschen veldheer Manlius had
namelijk, tegen het uitdrukkelijk bevel zijns vaders, den vijand aangetast,
en, ofschoon hij een glansrijke overwinning had behaald, werd hij echter,
ter handhaving der krijgstucht, op last diens vaders, ter dood gebracht.
het uitdeelen der prijzen. Sunt hic etiam sua praemia laudi:
-Op
d. i. „voor den lofwaardige zijn hier ook prijzen." Zie Aen. I, 461.
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OP HET UITDEELEN DER PRI JZEN.
Om 't braafst gekweten heeft, naar d'ingestelde wet.
Men handhaaft staten door het straffen en beloonen.
Gestrengheid baart ontzag. Milddadigheid baart min.
De booze schroomt de roe. De brave staat naar kronen.
Zoo wordt de rijke zee geveiligd om 't gewin.

Op Ott rtiojc4c0i
DER

WELEDELE HEEREN RADEN TER ADMIRALITEIT.

5

D E groote Zeevoogdin, gebied der Waterheilig
En Admiraal der zee, in haren dienst getreen,
Dat hij de zeevaart voor 's lands vrede en welvaart
En zegene den bouw en koopvaardij der steen.
[veilig'
Dees' zeeheld, om dien last groothartig uit te voeren,
Neemt Sterkheid, Wijsheid en Voorzichtigheid te baat,
Nu durf geen zeegedrocht op zee de vinnen roeren,
Dus groeit de handel aan, ten wasdom van den staat.

Op Ott RfoRmu3ier
T'AMSTERDAM.
NEC MORTALE SONANS.

Aat al d'oude Grieken zwijgen,

zoo trotsch en fier,
L VanStoffende,
Amfions gouden Tier,
VI. Bekend is het, dat ons Vaderland van overlang beroemd was, en
nog is, wegens de fraaie klokmuziek onzer torens, meest vervaardigd door
de gebroeders Hemony uit Lotharingen. Zoo had, nu kort te voren, Francois
Hemony, die een klokkegieterij op de Keizersgracht had, den Oudekerkstoren van een klokkespel voorzien, dat door zekeren Verbeek werd bespeeld.
In de „Aanteekeningboeken" van Secretarissen van Amsterdam leest men
de volgende bijzonderheid, door Dr. P. SCHELTEMA in zijn werk Amstels
oudheid opgegeven:
,,24 Aug. 166o. Met HEMONY afgerekend : het voornaamste door hem gemaakt, is het speelwerk op den Oudekerkstoren, hebbende gekostf 28,716."
In het Eerste Deel van hetzelfde werk vindt men ontleend aan het Resolutieboek der Thesaurieren, „dat Hemony den 'sten April 1664 werd aangezegd de klokken op het stadhuis te gieten binnen 6 a 7 maanden, wegende
omtrent 27000 pond, a 17 stuivers het pond, enz.
„Den i6en July 1664, dat by zou gieten drie klokken, een tot de Weesper,
N e c mortale sonans: d. i. : „niet klinkende als een geluid, door sterfelijken gegeven," alzoo : „hemelsche muziek, hemelval." Zie Aen. VI, 5o.
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Op wiens klank de vesten stijgen,
Bacchus zijn geboortestad
Van den hemel zag beschenen,
Daar zooveel verstrooide steenen
Zich verhieven uit het plat,
Op de maat van snaar en zanger.
Wij verwondren ons niet langer.
Droom en kluchten gaven stof
Aan de lichtgeloovende ouden,
Die gedroomde steden bouwden.
Dat verhieven ging to grof.
Grieken, dertel in zijn vonden,
Zocht uit duisternisse licht,
Diende zich van ijdel dicht,
Aan geen schijn van reen gebonden,
Toen het geestig logens goot,
En zijn verf niet eens verschoot.
Wij, verlicht door rijper klaarheid,
Mogen spreken, rijk van roem,
Zonder dat men 't werk verbloem',
Inderdaad en in der waarheid :
Gijsbrechts stad wordt rondom heen,
Op muziek van torenklokken,
Met een steenen muur omtrokken,
Wordt geklonken hecht aaneen,

een tot de Utrechtsche en een tot de Leydsche poort, ieder van omtrent
1400 pond.
„Den 23sten July 166 4, dat by 2000 pond koper konde koopen, tot het
maken van de spha era m u n d i, op den Atlas, op het Stadhuis.
5. Bacchus z ij n geboortestad: Thebe, gesticht door Cadmus, bij
wiens dochter Semele Bacchus door Jupiter verwekt werd. — 8. H e t
plat: de vlakke grond. — 13. Die gedroomde steden bouwden: „die
van een fabelachtigen stedebouw droomden." — 25, 27, 4o. Deze regels
zien op de nieuwe of vierde uitlegging van Amsterdam, waartoe in den
jare 1657 besloten was, en bij welke de Heere-, Keizers- en Prinsegrachten,
van de Leidsche gracht zuidoostwaarts, benevens de daarom en tusschenliggende straten en kaaien, werden gebouwd, en de stad voorts nog omgeven van veertien nieuwe bolwerken, met steen bemuurd en aan elkander
met hooge wallen verbonden. Vondel doelt hierbij waarschijnlijk ook op
de bijzonderheid, dat al de uurwerken in Amsterdam geregeld werden
naar dat van de Oude Kerk, en dat de tijdsverdeeling in het werk zich
alzoo daar naar richtte.
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Als Verbeek met voet en vingren
Klanken weet dooreen te slingren.

Hij verdooft met klokgeluid
d'Allereelste kerkkoralen,
Speelt met klokken als cymbalen;
's Hemels koren kijken uit.
Op
de heele en halleve uren,
35
En de vierendeelen mee,
Steekt de Koningin der zee
't Hoofd nu trotscher uit haar muren,
Gordt haar vruchtbren schepentuin
40Met een gordel van arduin.
29. V e r b e e k: Salomon Verbeek, geboren te Groningen, ondertrouwde,
26 jaar oud, 15 November 1658 met Marie Cornelisdr. van Amelant, oud
20 jaar. Zij stierf reeds in het volgend jaar en werd 29 Mei 1659 begraven.
Drie jaren later, 19 Augustus 1662, ondertrouwde hij met Eva Molerius,
oud 20 jaar. In de eerste akte heet hij klokkespeelder, in de tweede:
„Clockenist van de Oude Kerck tooren." Hij stierf in Januari 1685 en
werd den 1 9den van die maand in de Oude-zijdskapel begraven, nalatende
zes kinderen. — 29, 3o. Als Verbeek met voet en vingren klanken weet door een te sli n g r e n: fraai gezegd, en getrouw uitdrukkende wat werkelijk plaats had. Tot goed verstand der bijzonderheden,
voorkomende in dit liefelijk gedicht, diene men te weten, dat in de
Oude Kerk het kunstig klokkespel bestond uit speel- en slagklokken,
gezamenlijk ten getale van 35. Iedere klok had twee hamers van buiten
en een klepel van binnen; terwijl de twee klokken, die het heele en
halve uur sloegen, elk nog een zwaarder hamer hadden. De klokken
werden op tweeerlei wijze bespeeld, met de hamers en met de klepels.
De eerste door het ronddraaien van een groot metalen rad, de klokk et o n — zie vs. 48 en let op de fraaie speling met dat woord — of speelton
genaamd, een soort van trommel, die, eenige zolders lager dan het uurwerk
geplaatst, en vol vierkante gaatjes was, waarin de ijzeren noten werden
gestoken, die van binnen werden vastgeschroefd. Deze noten brachten dan,
wanneer de trommel aan het draaien ging, 35 klavieren in beweging, en
deze, op hunne beurt, de hamers der 35 klokken. Dit kunstwerk was vervaardigd door Wouter Geurtzen, meester smid te Amsterdam. De tweede
wijze van spelen, en waar Vondel bier meer bijzonder op doelt, geschiedde
door den meester, die met handen en voeten de klepels in beweging bracht.
Aan deze wijze van spelen had men meer bepaaldelijk de benaming van
beieren gegeven. leder weet, dat dit woord synoniem is met klokluiden,
en dat nog, inzonderheid in de Vlaamsche Gewesten, de klokketoren de
beiaar d, b a a y a r d genoemd wordt. — Aan de klepels nu, die in de klokken hingen, zaten koorden, die over katrollen recht naar beneden liepen
tot in een afgesloten vertrek, waar zij vastgehecht waren aan houten klavieren, den vorm hebbende van een trommelstok. Voor de halve tonen
waren er korter stokken, enz. dan bij een gewoon klavecimbaal. De klavieren moesten, wegens hun zwaarte, met de geheele hand bewogen worden, en de zwaarste of basklavieren met den voet getreden worden als de
pedalen van een orgel. Op die wijze werden de klepels boven in de klokken
in beweging gebracht. Een meer uitvoerige beschrijving door een ooggetuige
vindt men bij COMMELIN, waar hij van de Oude Kerk gewaagt.
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Ik verhef mijn toon in 't zingen
Aan den Amstel en het If,
Op den geest van Hemonij,
d'Eeuwige eer van Lotheringen,
43. Hemon ij: Francois Hemony, in het begin der I7de eeuw te Levecourt in Lotharingen geboren, kan als de hervormer van het klokkespel
worden beschouwd. Tot op zijn tijd hing het treffen van den juisten toon
der klokken van vele berekeningen af, die, wanneer zij faalden, het geheele
werk deden mislukken. Er moest daarom niet alleen meermalen opnieuw
worden gevormd en gegoten, totdat gelukkiger uitkomst verkregen was,
maar allicht stelde zich de gieter tevreden, wanneer hij „nagenoeg" den
toon getroffen had. Vandaar dat de vroegere klokkenspellen doorgaans veel
te wenschen overlieten. Hemony kwam 't eerst op de gedachte om de
zwaarte van het gietwerk iets ruimer en den toon hooger dan vroeger te
nemen, en dan de klokken, omgekeerd, in beweging te brengen en met
stalen beitelwerk uit te draaien, tot ze op den juisten toon waren gebracht
en alle volstrekt samenstemden. Dat stemmen werd zoo nauwlettend verricht, dat niemand bij 't geluid mocht spreken. Geroemd om zijn uitstekenden
arbeid, verkreeg hij eerlang van alle kanten bestellingen, die hemzelven
groote winsten aanbrachten en groote eere aan de steden, die zich van zijn
kunstwerk bedienden. De eerste arbeid, dien hij bier te lande verrichtte,
was te Zutfen, waar hij met zijn broeder Pieter in 1646 de 26 klokken
voor den Wijnhuistoren, en in 1647 de 25 voor den toren der Lebuinuskerk
te Deventer goot. Later verplaatste hij zich naar Amsterdam, waar de
Regeering hem vergunde, aan het zuideinde van de Keizersgracht een goed
ingerichte klokkengieterij te bouwen. Hier goot hij in 1658 het klokkenspel
voor den nieuwgebouwden toren der Oude Kerk. Ook het Stadhuis, de
Wester-, Zuider- en Regulierstorens voorzag hij van klokkenspellen; gelijk
mede in 166o de Groote Kerk te Rotterdam en voorts nog groote en
andere kerken of torens te Haarlem, Enkhuizen, Delft, Utrecht, Amersfoort,
Leiden, Arnhem, Kampen, Groningen, Middelstum, Purinerende, Medemblik,
Den Briel, enz., enz. Hemony muntte ook uit in 't aanbrengen van sieraden :
de beeldjes bijv., die, en relie f, om den bovenrand der klokken der Groote
Kerk te Rotterdam staan, zijn voortreffelijk bewerkt en zouden der afbeelding
overwaardig zijn. Ook zou hij de beelden gegoten hebben, die te Amsterdam
boven het paleis staan. Zie over hem en zijn broeder: VAN TIL, Beschr.
van Zutfen; DUMBAR, Kerkel. en W ereldl. Deventer; COMMELIN. Beschr. van
Artist.; GERBER, Neuest hist. biogr. Lexicon der Toonkunst ; 2ter Th. 1812;
ABBING, Bekn. Gesch. der stadt Hoorn, enz.; ALKEMADE en V. D. SCHELLING,
Beschr. van Bridle; De Navorscher, VII Jaarg., bl. 124.
Francois Hemony overleed in 1667 en werd 24 Mei op het Hoogkoor
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.
Pieter Hemony, die den r7den Februari 1680 overleed, was waarschijnlijk
zijn broeder.
Uit eene notarieele akte, 14 Juni 1664 gepasseerd voor den notaris Jac.
Hellerus, blijkt dat Petrus Hemony toen 45 jaar oud was. Met nog een
buurman verklaarde hij „ten versoecke van Sr. Artus Quellinus, dese stadts
beelthouwer, en Juffr. Margaretha Verdoessen, echteluyden, mede wonende
op de Keysersgraft", dat zij als buren dikwijls ten huize van Quellinus komende, verklaarden „en getuygt waerheit te zijn" dat Quellinus „ende syn
familie ende huisgesin alien syn gesonde luyden, sonder dat deselve ofte
des requirants (Quellinus) buys met de pestelentie of besmettelycke zieckte
besmet zyn ofte geweest zyn."
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Die 't gehoor verlekkren kon
Op zijn klokspijs en zijn noten,
Ons zoo kunstrijk toegegoten;
't Lust ons op de klokketon,
Om doorluchte torentransen,
Eenen klokkedans te dansen.
Cybele behaalt geen prijs
Door geschal van keteltrommen,
Nu de torentransen brommen,
Met een liefelijker wijs
Dan haar dolle Korybanten.
Geen of een alleen vermag
Om te voeren, nacht en dag,
Eenen rei van muzikanten.
Voert dien klokheld op 't altaar,
Eens gezien in duizend jaar.

Op cRirtl er413tir
uurglas is verloopen;
Dledriks
Nog volhardt hid met St.-Jan
't Volk te leeren en te doopen,
Daar het grimmelt om dien man,
VII. Dirk en Wouter Crabeth waren de zoons van Pieter Dircxsz. (Crabeth)
(alias Pieter Crepel) in 1514 glasschrijver te Gouda. Zij zijn voornamelijk
beroemd door het schilderen der glazen in de Sint-Janskerk te Gouda,
waarvan Dirk er negen en Wouter vier beschilderde. Dirk overleed te
Gouda als weduwnaar voor 8 Juli 1577, Wouter voor 28 Mei 159o. Zie
OBREENS Archief voor Ned. Kunstgeschiedenis, VII, bl. 284.
46. Z ij n klokspijs en zijn no ten: woordspeling: 't eerste woord
toch beteekent zoowel „de compositie, waaruit men k 1 o k k en giet," als
„zoodanige spijs, die de klok (of k e el) smaakt," terwijl no ten hier in
zijn dubbelen zin van „tonen" en van „boomvruchten" kan worden genomen; beiden echter, klokspijs en noten, tot verlekkering, van den
smaak en van 't geho or. Vermoedelijk goot Hemony ook de ijzeren noten
van de klokketon. — 48. De klokket on: zie de noot op vs. 29 en 3o. —
49. Doorluchte torentransen: transen, waar de lucht doorheenspeelt. — 53. Bromm en: gepaste en daarom ook gelukkige speling met de
dubbele beteekenis van 't woord : „een groot geluid slaan," en „zich luide beroemen." — 55. Haar doll e Koryb ant e n: de Corybanten waren priesters
van Cybele en vierden haar dienst, door al dansende, schreeuwende en op
holle trommels slaande, een geweldig misbaar te maken langs de straten. —
56-58. Versta: niemand, dan Hemony alleen, is in staat geweest de steden,
dag en nacht, op een blijvende muziek te vergasten. — 59, 6o. Versta: eert
dien klokheld, zooals men er maar eens eenen eert in duizend jaren.
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Zoo vol ijver als boetvaardig.
Is die held geen kunstkroon waardig?

Op Vouter erdet0.
Ffert Wouter met Elias,
Doove verf schijnt hemels vier.
Eet hij 't Paaschlam met Messias,
Zijn Penseel, vol aard en zwier,
Draaft te moediger en stouter,
Stel het beeld op 't Schilders outer.

O
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RAMPZALIGE KROONZUCHT.
TREURSPEL.

DEN WELEDELEN HEERE
JACOB DE GRAEFF,
Jonkheere van Zuidpolsbroek.
Ier wordt het heilig treurtooneel weder opgeschoven, daar
Davids zoon, Salomon, die gezegende vredevorst, en dat heerlijk voorbeeld van den toekomenden Messias in zijne heerlijkheid, ter vierschare gaat, in zijn eerste recht, het gestrenge halsgerecht over zijnen ouder broeder Adonias, die, onder schijn van
d'overschoone Abisag, zijn vaders ongerepte weduwe, met 's konings
believen te trouwen, niet zonder heimelijk verstand van aartpriester
Abjathar en veldheere Joab, ten tweeden male naar de kroon
van Juda staat. Hier draven, onder zoovele barningen van verscheiden hartstochten, de twee hoofdsieraden van een volkomen
treurspel, Herkennis en Staatsveranderinge, op het hoogste; want

H

Jacob de G r a e ff: hij was de zoon van Cornelis de Graeff en van
Katharina Hooft. Zie deel VIII, 1658-6o bl. 229, dezer uitgave. — R. 11. Dat
er Staatsveranderinge in het hier volgende treurspel plaats heeft, is
buiten twijfel; maar Vondels beweren, dat Herkennis er een groote rol
in speelt, of; zooals hij 't uitdrukt, er „op het hoogste in draaft", zal menigeen
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de beoogde bruiloft verandert in een bloedbanket, de bruiloftszaal
in een schavot, en de bruidsledikant in een graf des rampzaligen
bruidegoms, en het erfkroongeschil valt tusschen bloed en bloed.
Men vindt er, die hier een schalk oog op houden, gedenkende
aan deze lang gesleten spreuk :
Indien men voor geen rechtbreuk schroom',
Bedrijf geweld
Als 't kronen geldt;
In andre zaken hat u vroom!
Eveneens gelijk of Salomons oordeel onrechtvaardig waar, aangezien het tegens de natuurwet en het recht der volken streed,
waarbij de jongste billijk den oudsten broeder, [en bijzonder onder
de Hebreen, daar d'eerstgeboren eens zoo diep in de erfenisse
tastte], behoorde te wijken; maar zij letten niet, van hoe groot
eenen nadruk dit zij, het onfaalbare blad, daar het zoo klaar
spreekt, met achterdocht van valschheid te bevlekken, en anders
dan waarheid, wijd afgescheiden van logentaal en onrechtvaardigheid, te leeren spreken. Een omzichtige wacht zich wel, den Heiligen Geest te wederstreven, die uit den mond van koning David,
eenen man naar Gods hart, aldus spreekt : Onder de zonen, mij
van den Heere [want hij gaf mij vele zonen] gegeven, verkoos hij
Salomon, mijnen zoon, om op den troon van het rijk des Heeren
te zitten over Israel, en sprak tegens mij : Salomon, uw zoon, zal
mij een huis en mijne kerkftoortalen bouwen; want ik verkoos hem
mij ten zone, en wil zijn vader zijn, en zijn rijk eeuwig bevestigen,
indien hij volhardt, mijne geboden en rechten, gelijk heden, t'onderhouden. Deze eenige getuigenis, uit meer anderen gekozen, is alleen
genoeg, om in het broederlijk halsrecht Salomon te verdadigen,
verwonderen; althans er is in 't stuk geen sprake van eenigen persoon, die
herkend wordt. Vondel neemt stellig het woord „herkennis" (a gni ti o) in
een anderen zin op: doch in welken is niet volkomen duidelijk. — R. 4. D i e
hier een schalk oog op h o u d e n, enz.: die Salomons handelwijze met
afkeuring beschouwen en zijn vonnis wraken, als niet anders te verdedigen
dan door de bewering, dat, zoodra 't een kroon geldt, de gewone rechtsbeginselen niet meer te pas kwamen. — 6. In di en men v o or g e en
r e c h t b r e u k schroo m': zuiverder zouden taal en stijl geweest zijn, zoo
yonder hier geschreven had: „voor zooverre g ij niet voor rechtbreuk
s c hr o o m t." Het overspringen van den derden op den tweeden persoon
brengt hier duisternis in den zin teweeg. — io. S a lo m on s o o r d e e 1:
liever, om alle dubbelzinnigheid te vermijden: „Salomons vonn is." —
14. Maar z ij letten n i e t, enz.: versta: „maar zij letten er niet op,
hoe grof zij zich bezondigen, wanneer zij, door zulk een gevoelen te opperen, den onfeilbaren tekst der H. Schrift, die hier zoo duidelijk is, logenstraffen en van valschheid en onrecht beschuldigen." — 26-27. t'O n d erhoud en: de plaats is uit i Kron. XXVIII: 5. — 28. Het broederlijk
h al sr ech t: neen, voorwaar, allesbehalve broed er 1 ij k! doch Vondel
meent: „het halsrecht, aan den broeder gepleegd."
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eenen koning tot zoo groot eene majesteit en wijsheid geschikt,
dat hij niet alleen de wijste boven alle menschen genoemd werd,
maar ook in gelijkenisse komt bij het hemelsche orakel der wijsheid, daar het zegt : ziet, hier is sneer dan Salomon. Wie zou dan
dorven ontkennen, dat de natuurwet en het recht der volken wijken
moet, daar God zelf spreekt en de wet stelt ? Ik nam de vrijmoedigheid mijzelven d'eer te geven dit treurspel uwe weledele
jeugd op te dragen, die, ter burgerlijke regeeringe geboren, de
burgerije hoop geeft u eens te zien bekleeden den stoel en de
staatambten, ten beste van zijne stad en vaderland, zoovele jaren
loflijk bekleed bij wijlen uwen grootdadigen heer grootvader, wiens
naam gij niet onwaardig draagt, en nog waardiger zult dragen,
als zijne dapperheid en grootdadigheid eens in u, zijn levendig
afzetsel, op het raadhuis, herleven zullen. Uwe edelmoedigheid
blijkt alreede, gelijk in een voorspel, in het ridderlijk oefenen van
brave paarden, om onder onze jonge ridderschap de kornet te
voeren, en prinsen en prinsessen t'onthalen. In het bespiegelen
van die blijde inkomsten u ziende, vielen mijne gedachten op den
kleenen Priaam, die, onder de Trojaansche kornet, van edelmoedige
jongelingen gevolgd werd, en van wien de Poeet zegt
Nomen avi referens
en ik zette dit vaars op uwen rustigen draf:
Hoe levend ziet die brave spruit
Zijn grootvacirs aard ten oogen uit 1
Indien het u gelieve dit treurspel, voorgevallen met den intrede
van Salomons rijk, gunstig t'ontvangen; ik zal het mij tot eene
onverdiende eere rekenen, gelijk toen wijlen uw heer grootvader
R. 7 . 8. Uw e w ele d el e jeugd: aan u, weledele jongeling! — 8. Ter
burgerlijke regeeringe geboren: het erfrecht der Graven was reeds
in Holland door het erfrecht der Patriciers vervangen. — 11. Uwen
grootdadigen heer grootvader: Jacob de Graeff, geboren in 1571
en overleden 6 October 1638. Zie in deze uitgave de deelen III, bl. 258
en VIII, bl. 45. — 16-17. D e kornet te v o e r en: wij zouden zeggen:
„een detachement aan te voeren." — 17. Prinsessen t'onthalen:
dit ziet op het gebeurde ter gelegenheid van het bezoek, door Willem III
aan Amsterdam gebracht. — B e s p i e g e 1 e n: beschouwen. — 21. Nomen
avi refer e ns: „den naam zijns grootvaders dragende." Zie Aen. V, 564.
Hetzelfde motto paste Vondel ook bij een andere gelegenheid op Jacob de
Graeff toe. — 22. En ik zette dit vaars op uwen rustigen draf:
versta: en ik paste deze woorden van Vergilius, of liever de vertaling
daarvan, die hier volgt, op u, die daar zoo rustig voortstreefdet, toe.
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mijn treurspel van Gijsbrecht van Amstel met zijne tegenwoordigheid verheerlijkte. Ondertusschen wensche ik altijd te blijven,
weledele heer,
Uwer weledele ootmoedige dienaar
J. v. VONDEL.

INHOUD.
Prins Adonias, koning Davids oudste zoon, kroonzuchtig in den
aard en gesteven door inbeeldinge van zijn voorrecht, stond, met
heimelijk verstand van aartspriester Abjathar en veldheere Joab,
vergeefs naar het rijk, dat hem mislukte; want de vader liet, uit
kracht van Gods bevel, Salomon koning zalven, en ten troon voeren. Kort na Davids overlijden hervatte Adonias [met kennisse
der gemelde wederspannigen, uit kracht van Davids uitersten wille
ten hove met den nek aangezien] dien aanslag, doch onder schijn
van door voorbede der koninginne Bersaba, schoone Abisag, Davids
ongerepte weduwe, bij Salomon ten huwelijk te laten aanzoeken;
maar de jongste broeder rook de schalkheid van den oudsten, belastte, na rijp beraad, Banajas, overste der hofbenden, Adonias
en Joab met den dood te straffen, en bande Abjathar buiten en
Seine binnen Jeruzalem.
Het tooneel is op den berg Sion, in Davids stad.
Ho, fjoffers bekleeden den rei.

TREURSPELERS.
ADONIAS, Davids oudste zoon.
ABISAG, Davids weduwe.
BERSABA, Salomons moeder.
REI VAN HOF JOFFEREN.
AB JATHAR, Aartspriester.
JOAB, oud Veldheer.
SALOMON, Koning over Israel.
BANA JAS, Overste der Hofbenden.
SADOK, Aartspriester.
NATAN, de Profeet.
CHUSA1, Hofraad.

ACHIMAAS, Sadoks zoon.
SEMEI, de Koningslasteraar.
R. 5. V o o r r e c h t: dit woord staat hier, in zijn letterlijke opvatting, voor
„r e cht, dat men v o o r", of „boven anderen heeft." — 28. In de oude uitgave was verzuimd, dezen persoon op de lijst te vermelden.
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Adonias.
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E hut van Aron zingt den God der vaadren lof:

En rijst Abisag niet, de morgenstar van 't hof,
En joffrentimmer, die mijn vader Davids oogen,
Met eene dunne wolk van ouderdom betogen,
Nog kon verkwikken, toen zij hem in 't harte scheen,
Het leven langer rekte in d'afgeleefde leen,
En 't bloed, in d'aderen bevrozen, zacht ontdooide?
Geen morgenglans, ter kimme uitrijzende, bestrooide
Het aanschijn van het oost met schooner rozeblaän,
Gelijk Natuur haar wang. Daar komt die schoonheid aan,
Zoo schoon geschapen, dat een prinsenhart zou lusten
In haren schoot, vol gloeds, en blanken arm te rusten.
Hoe rijzig munt ze in al dien sleep hofjoffren uit.
De hemel zette u haast te prijk, aanstaande bruid !
En trouwe uw rechte hand aan mijne, o overschoone!
Gij waart den vader lief, en zijt den oudsten zone
Nog liever. Mij verlangt naar geenen blijder dag
Dan dat ik in uw hart de kroon eens spannen mag.
De hemel geev' het! Och, gebeurde mij die zegen;
Ik zou het tegens goud noch kronegoud opwegen.
Gij, schoone! belg u niet, noch keer zoo streng en ras
Uw blinkende oogen van den prinse Adonias;
De tijd verandert wel der dingen naam en orden:
Gij waart mijn moeder, dat verbiedt u niet te worden
Mijn bedgenoote, zoo het hemelsche geluk
Ons bet gewaardigde door banden van den juk
Te paren; neen, gewis! Kwaamt gij mijn vier te koelen,
Dat zou mijn vaders geest en assche zelfs gevoelen,
Zoo d'overleen nog met zijne afkomste is beladn.
Ik bidde u, luister toch, en blijf een luttel staan.
Abisag.
Doorluchtste prins, van God gezegend!
Wat strooit ge zulk een loof voor mij,

1 5. Aan mijne: zou aan de mijn e behooren te zijn. — 29. Belaan
bezorgd, bewogen.
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Die nooit van u dus ben bejegend?
Deze eer gaat boven mijn waardij :
Ook lijdt de tijd niet dartle rede
Zoo vroeg te voeren. Het gebeent'
Van uw heer vader rust in vrede.
Ik heb mijne oogen uitgeweend,
Het rouwgewaad pas uitgetogen.
De lijkklacht en het hofgeschrei,
Jeruzalem en 't rijk bewogen.
Het is te vroeg van bruiloftsrei
En bruid en bruiloften te reppen.
Ook leerde vader dag en nacht
Mij lust in Mozes' wetten scheppen;
Dat voegt het vaderlijk geslacht.
Wat leerde ik al verborgenheden
Uit 's konings mond, daar God door sprak !
Toen hij mij 's nachts, op mijn gebeden,
De fakkel van Gods woord ontstak,
Mij wees den wandel der aartsvaderen,
En monsterde eeuwen, die voorheen
Verliepen, of van verre naderen,
Daar Jakobs hoop en troost uit scheen.
Hij leerde mij Messias kennen
Uit schaduwen en ommetrek.
Ik zweefde op Cherubijnepennen,
En trad den leeuwen op den nek.
Hij toonde mij de schets des tempels,
Zoo rijkelijk door Salomon
Te bouwen, koor, altaar, en drempels,
En wat geen mensch bedenken kon.
Zijn aandacht heeft mijn geest ontsteken.
Het lust me alleen van God te spreken.
Adonias.

65

70

Het spreken van Gods recht en wet
Is loffelijk, doch eischt zijn stonden;
Daar staan de priesters aan gebonden,
Die voor ons waken in 't gebed.
Het vrijen eischt ook zijne tijden,
En voegt den jongelingen eerst.
De liefde, die het al beheerscht,
Gebiedt ons in dit veld te strijden.
Zoo gingen al de vaders voor,

44 . Va der: niet de vader van Abisag, maar de he e r v a d e r, van Wien
vs. 37 gesproken is, „David."
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En noodden ons hun streek te houden.
Heldinnen, die geslachten bouwden,
Verdagen ons op 't zelve spoor.
Het is mij ernst. Ik hoop u heden
Nog aan te zoeken bij het hof.
O schoone! 't zij met u verlof;
Och, neig uw oor naar mijn gebeden!
Abisag.
Dat is een donderslag in 't oor.
Zou mij de prins ten hove aanzoeken?
Daar komt hij langzaam tot gehoor.
Bedenk u wel. Leef raad met kloeken.
Verschoon uwe eer en achtbaarheid:
Uw broeder zoekt u niet te huwen.
En wordt uw aanzoek u ontzeid,
Al 't joffrentimmer zal u schuwen.
't Verzoeken staat den prinse vrij:
Maar kunt ge mij hierin gelooven,
Gij raakt er lichtelijk in lij,
Of kommerlijk dien hoek te boven.
Wie t'ontijd vruchten plukken wil,
Zal 't zwaarlijk naar zijn wensch gelukken.
Wat hindert uitstel? Hai u stil:
Ontijdig ooft valt wrang in 't plukken.
Adonias.
Betrouwt gij 't ons, men heeft de zaak
Met wijze mannen overwogen,
En raad van aanzien en vermogen.
Gij zijt de liefste, om wie ik blaak.
Men zal dit aanzoek zOO beleiden,
Dat ons de bruid niet kan ontstaan.
Wij vangen 't werk niet reukloos aan,
Maar rijp, omzichtig en bescheiden.

Abisag.
105 Wie zijn die raden? Meld ze mij.
Zie toe en laat u niet verblinden.
Ga hier een luttel aan een zij;
Wat grondvest heeft dit onderwinden?

110

Adonias.
De groote aartspriester Abjathar
Met veldheer Joab onderstutte
Mijn huwlijksvoorslag in Gods hutte,
0 licht des rijks! o morgenstar!
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Men zal eerst 's konings moeder winnen,
En houden aan bij Berseba;
Zoo kan men, onder haar gend,
't Verzoek aan Salomon beginnen.
De zoon kan zijn vrouw moeder niet
Haar bede ontzeggen en beschamen.
Hoe zou den koning dit betamen,
In 't opgaan van zijn rijksgebied?
Abisag.
Gij stut met afgezette machten
En machteloozen raad uw daad.
Wat uitkomst staat u hier te wachten,
Indien dit averechts beslaat?
Doch is uw jeugd aldus op trouwen
Verslingerd, ga te keur in 't hof,
En kies de bloem uit alle vrouwen.
Een prins als gij ontbrak nooit stof.
Adonias.
Mijn vader had u uitgekozen
Uit twalef stammen, waar de zon
Een schoone maagd beschijnen kon;
Gij zijt de bloem van al de rozen.
Verkwik mijn hart met uwen geur,
En zwelg mijn ziel in met de tippen
Van uwen mond en roode lippen.
Waarom verschiet ge dus uw kleur?
Ik hoop de honiglekkernijen
Uit uwen mond, in uwen schoot,
Te zuigen, daar de min mij noodt.
Ik ga hierop ten hove vrijen.
Daar komt nu d'oude koningin
Ter hutte treden naar Gods outer.
De liefde maak' den minnaar stouter;
De Hemel zegene ons begin !
Abisag.
Wat mij belangt, ik sta gelaten
Aan 's konings wil en Sadoks stem.
De hemel zeegne Davids staten
En wake voor Jeruzalem !
Wij zullen ons gehoorzaam dragen;
Wat God behaagt, zal mij behagen.

121, 122. Afgezette machten en machteloozen raad: hiermede
bedoelt zij Joab en Abjathar met hun aanhang. Zie 1 Koningen II: 5-8.
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Bersaba.
Adonias, dus vroeg en vierig in het werk,
Abisag het gelei gegeven naar de kerk,
En met een morgengroet den kerkgang onderhouden?
Dat ging zoo minnelijk, als waart gij ondertrouwden,
Of eerstgetrouwden, zoo 't mij uit de tralie scheen.
Wat luistert gij ze in 't oor, daar zij u spreekt alleen,
Zoo stil aan d'eene zij? Wat broeit hier, twist of vrede?
Adonias.
Vrouw moeder 1 durf men u ootmoedig met een Bede
Van ver genaken, 'k heb een vriendelijk verzoek.

Bersaba.
160 Indien gij onraad broeit, zoo treffe u vaders vloek.
Laat hooren, wat uw geest ontworpt en heeft begrepen.
Hoe schijnt ge zoo verbaasd, als waar' het hart benepen?
Uw aangezicht ziet bleek, en kwijnt, als afgevast.
Adonias.
De bleekheid is de verf, die eenen minnaar past,
165
En jongeling, getroost van hartewee te sterven,
Indien hij troosteloos zijn liefste pand moet derven;
Het is uit loutre min, dat ik aan 't kwijnen sla.
Mijn leven drijft alleen op hoop van uw gena..
Belieft uw majesteit mijn toeleg nu te zegenen,
170 Zoo kan mij heden niet dan heil en troost bejegenen.
'k Verwacht van uwe hand alleen 't gewenschte goed.
Bersaba.
Gij meent Abisag?

175

Adonias.
Recht. Abisag is de gloed,
Daar 't jeugdig hart in blaakt. Die schoonste, uit alle stammen
Voor vader opgezocht, is voedster van mijn vlammen.
Hetzij ik wake of slape, of nederlegge of sta,
Abisag of haar schijn en schaduw volgt me na.
Zij houdt mijn zinnen met haar schoonheid opgespannen.
Mij lust geen spiegelstrijd, geen poort noch burg te mannen,
Noch met den zwijnspriet het schuimbekkende everzwijn

1 79, 180. Vondel is hier met zijn gedachten bij een Europeesche en meer
bepaald bij een Duitsche jacht geweest. Een z w ij n s p r i et was zeker in
Palestina een ongewoon wapentuig, en een J o ods c he Prins, zelfs al ware
hij niet verliefd geweest, zou een z w ij n evenmin in den mond gevlogen
zijn, als in den mond genomen hebben.
VONDEL X.
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180 Te vliegen in den mond, noch, vroolijk bij den wijn,
De bloem der ridderschap met boordevolle schalen,
Op feest- en hofbanket, te toeven en onthalen;
Mij lust Abisag nu alleen ten dienst te staan.
Bersaba.
En wanneer ging die brand in uwen boezem aan?
Adonias.
185 Toen vader overleed en d'oogen had geloken.
Bersaba.
En wanneer hebt ge haar hierover aangesproken?
Adonias.
Eerst daadlijk, nooit voorheen.
Bersaba.
Waarom zoo lang gebeid?
Waarom niet eer ?
Adonias.
Zij heeft den rouw eerst afgeleid,
Hoewel zij jaren lang dien rouw in 't hart zal dragen,
190 Tenzij een wedergd, die smart kome uit te vagen;
En jammer waar' het, dat ze, in staat van weduwvrouw,
Het leven, dat elk lust, dus eenzaam slijten zou,
En geen afzetsel den nakomeling getuigen
Van zulk een schoonheid, daar zich engelen voor buigen
Met alle eerbiedigheid, nog nooit bespieglens moe.
195
Hoe dikwijl zwaaide haar mijn hart het wierook toe,
Als zij ten outer ging, of kwam door 's konings zalen,
Gelijk een lentezon, het hofgewelf bestralen!
Dan eerde kerk en hof haar, als een heiligdom.
200 Wat oogen had in 't hoofd, stond voor die schoonheid stom.
En lag ik dood of blind in dikke duisternissen,
Dat waar' mij liever dan haar aanschijn lang te missen.
Vrouw moeder ! had u ooit mijn vaders min geraakt,
Zoo troost en help den zoon, wiens hart van minne blaakt.
205 Gij kunt mijn vaders asch nog in het graf verblijden.
Hem stond met machtigen, mij staat alleen te strijden
Om eene schuwe maagd, de zuiverste, die leeft,
En daar heer vaders bed getuigenis van geeft.
182. Te toev en en on t h al e n: zie, over het weglaten van te bij een
tweede werkwoord, het aangeteekende. — 187. Eerst daadlijk: nu pas,
zoo meteen.
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Bersaba.
'k Beken, de koning, die dees' bedgenoot nooit repte,
210 Getuigde, dat natuur nooit kuischer schoonheid schepte.
En zulk een diende hem, in zijnen lesten dag,
Tot 's levens onderhoud, daar ze in den arrem lag
Des ouden kouden helds. Maar is zij niet manachtig,
En schuw van huwelijk, hoe valt ge dan dus klachtig ?
Een jongeling, als gij, in 't blakendst van zijn jeugd,
215
Hoeft wedermin, een bruid, die leven schept en vreugd,
Den bruidegom en held in 't veld van min t'ontmoeten,
Den kus met wederkus, een echte schuld, te boeten.
Ontstaat u dit, wat baat u 't liefdelooze schoon?
220 Eene ongevoelijkheid ? De rozen op de koon
Te kreuken, en van haar geen wedergroet te voelen?
En veinst ze min, dat kan oprechte min niet koelen.
Een zoon van David blijf voor geen Abisag staan.
Gij moogt door al het rijk ten kusse en keure gaan.
225 Of lust het uwe jeugd de rijksgrens t'oversteigeren ;
Geen omgelegen vorst zal u zijn dochter weigeren,
En broeder uw verzoek inwilligen, indien
Dit zonder Mozes' wet t'ontwijden kan geschien.
Bedenk u liever. Laat uw liefde wat bedaren.
230 Hij struikelt menigmaal, die haastig voort wil varen.
Adonias •
Doorluchtste koningin ! naast God, mijn toeverlaat,
Al wie een minnend hart in 't blaken wederstaat,
Die noopt rechtschapen min met sporen, helpt ze aan 't hollen.
Men schut geen donderkloot; hij moet ten ende rollen.
235 Zoo berst een zwangre wolk met vier en bliksem uit.
Mijn leven loopt gevaar, wordt deze drift gestuit.
Gij kent te wel den aard van koning Davids zonen.
Zij volgen vader na, die leven, staat en kronen
Min schatte dan een schoone en aangename ziel,
240 En, toen de macht bezweek, nog trek tot vrouwen hiel,
Ja, 't leven onderhiel door levende artsenijen.
Zijn hoogste vreugd bestond in wapenen en vrijen.
Als hij de harpsnaar op de hoogste tonen trekt,
210. Schepte: s chiep, om het rijm; ofschoon het gebruik van 't eene
imperf. voor het andere bij vele schrijvers, zelfs waar rijm of maat niet in
aanmerking komen, en ook bij onzen dichter, lang niet ongewoon is. -213, 214. Is zij niet manachtig, en schuw: en is zij schuw. 219. O n t s t a at u: ontbreekt u, ontgaat u. Zie ook vs. 389. — 234. Men
schut geen donderkloot: wat of Adonias wel met dien donderkloot
bedoelt? — „een kanonskogel", zou men denken, indien maar Adonias het
geschut gekend had.
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Dan hoort men 't bruiloftslied, Gods wijsheid, zoo bedekt
Met loof en bloemwerk, dat men billijk hem ten prijs zeit;
Het harpgezang begrijpt een overbloemde wijsheid,
Wat anders in den klank, wat anders in den zin;
Zoo hing hij gansch aaneen van vrouwenliefde en min;
En schoon Abisag mij bezweek in minneplichten,
250 Zij kan me uit waders mond met raad en wijsheid stichten;
Want onze bruske jeugd behoeft een spore en toom,
Om in godvruchtigheid, recht tusschen hoop en schroom,
Voor God te wandelen, en, schuw van 't spoor der boozen,
Te letten hoe de kwaa,n zich zelfs verreukeloozen.
255 Had blakende Ammon en staatzuchtige Absolon,
Eer elk van beide blind zijn lasterstuk begon,
Met zulk een raadsvrouw raad geleefd; zij blonken heden
Nog in hun vollen glans, gediend en aangebeden;
En nooit had ik voorheen 's rijks erfgenaam, uw zoon,
260 Den recht gewettigden, zoo reukloos naar de kroon
Gesteken, dat hij ons genadig heeft vergeven;
Dies houde ik nu, naast God, van hem alleen mijn leven
Te leene, en wensch dien dag te leven, dat ik dit
Nog eens verdienen mag. 1k toone u 't zuiver wit,
265 Waarop mijn minne mikt. Och, of men 't mocht beschietenl
Dat waar' nog eens van hem het levenslicht genieten.
245

Bersaba.
Wat eischt ge Abisag van uw moeder tot een bruid?
Dit hangt aan mijnen zoon en 't koninklijk besluit.
Ga, spreek den koning zelf, uw noodhulp en uw broeder.
Adonias.
270 Helaas, mijn aard is blood De voorspraak van de moeder
Vermag dit op den zoon, die zijne moeder eert.
De hemel heeft het rijk van mij op hem gekeerd;
Schoon mij de rijkskroon van den hemel scheen beschoren;
Want ik, na Absolon, was d'oudste en eerstgeboren;
275 Waarom al 't stamhuis op het wettig kroonrecht zag,
Toen elk mij toeviel. Nu bij onderling verdrag
En 't hemelsche beleid en vaderlijk begeeren,
Bezworen met een eed, de jongste moet regeeren,
Zoo buigen wij ons hoofd gewillig onder hem,
28o En smeeken u: verwerf, dat broeder toch zijn stem
Verleene op uwe Bede, en mij Abisag schenke,
Gelijk een pand, waarbij ik zijn gend gedenke.
269. Uw noodhulp: hij, die u uit den nood kan helpen.
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Wat is ter wereld, dat een zoon in dit geval
De moeder, hem zoo hoog bevolen, weigren zal ?
Stemt uw en mijn verzoek in billijkheid te zamen,
Gij zult mijn bee, noch hij uw voorbee, niet beschamen.
Bersaba.

Abisag minne ik met een moederlijk gemoed.
z'Is waardig uitbesteed aan 't koninklijke bloed.
Een, die den vader minde en onderhiel in 't leven,
290 Zal Davids trouwen zone in trouwe niet begeven.
'k Verwachte uit haren schoot een zoon ten steun van 't rijk,
Die zijn grootvader in geen dapperheid bezwijk'.
Adonias! 'k belove uw woord ten hoof te houden.
Mijn zoon heeft uw vergrijp van harte kwijtgeschouden.
295
Volhard standvastig en getrouw tot 's levens end.
Gij weet, hoe hij zich kwetst, die majesteiten schendt.
Abisag zal u niet dan loutre deugd inscherpen,
En leeren hoe men zich de kroon moet onderwerpen.
Wij gaan ten berg op God aanbidden veur het koor ;
300
Belieft het u, beklee mijn zijde op 't heilig spoor !

REI VAN HOF JOFFEREN.

Zang.

305

310

315

Hoewel wij 't rouwkleed nederleiden,
En maanden lang, op Davids lijk,
't Verlies des grooten helds beschreiden,
Met al de vromen van het rijk;
Nog dragen wij den rouw in 't harte.
De rouw hangt allerminst in 't kleed.
Den nadruk voelen wij met smarte
En al te bitter harteleed.
De weezen missen hunnen vader,
De weefiwen haren man en voogd.
De tranen vloeien uit eene ader
En bron van droefheid, nooit verdroogd,
Bij zonneschijn en bij het maanlicht.
De held is meer dan tranen waard.
De druk zet kreuken in ons aanzicht
De jonkvrouw schijnt te vroeg bejaard.

284. Hem zoo hoog bevolen: die hij zoo hoog in waarde houden
moet. — 299. V eur : waarschijnlijk heeft Vondel hier dezen dialectvorm
gekozen om de herhaling van den o o r klank te vermijden.
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Al leert de reden rouw ontwennen ;
Het geeft ons dankbaar hart te kennen.
Tegenzang.

320

325

330

335

Met reden eeren wij hem dankbaar,
Die zooveel strijds heeft doorgestreen,
En steilten, woest en onbegangbaar,
Met zure trappen opgetreen.
Zij wij van Goliath beginnen,
Totdat hij oud met lijfsgevaar
Reus Isbibenob holp verwinnen,
Al viel het harrenas te zwaar
Den bevenden en afgeleefden;
Wie kon hem volgen, tocht op tocht,
Daar zooveel brave mannen sneefden ?
Wat rampen liet hij onbezocht ?
Uit vrees van al zijne eer te dooven
Most zelf de krijgsraad hem gebien,
Die lang alle afgunst was te boven,
Te rusten, om gevaar te vlien :
Een minder zou het rijk beschermen.
Toen viel hij in Abisags ermen.
Toezang.

340

345

350

Abisag heeft al 't rijk verplicht,
Toen d'alleropperste gehengde,
Dat zij den held met haar gezicht
Bestraalde, en 't leven nog verlengde,
Uit loutre liefde, niet uit lust
Tot wellust. Zoo de nazaat weder
Die schoonheid, waard van hem gekust,
Vergold, en uit den rijkstroon neder
Kwam dalen, om haar aan zijn zij
Te zetten ; zeker z'is het waardig,
Maar 't huwlijk hachelijk ; en wij,
Tot 's jongen konings dienst wilvaardig,
Begroeten hem, op 's vaders graf.
De hemel handhaav' Jesses staf.

325. Isbib en ob: zi p: 2 Samucl XXI: 16, 17. Zeer nauwkeurig is Vondel hier weder, dat hij de uitdrukking holp v e r w i n n en bezigt; immers
David zelf was te zwak en moest, om den reus te verslaan, den bijstand
van AbizaI inroepen. — 331-334. Zie 2 Samuel XXI: 17. — 34 1, 342. Ui t
lust tot w ellust: vreemde en waarschijnlijk gedachteloos aan de pen
ontsnapte tautologie. Doch Vondel heeft hier met 't woord w ellus t niet
den „trek," maar de „voldoening van den trek" verstaan.
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HET TWEEDE BEDRIJF.
ABJATHAR. JOAB. ADONIAS.

Abjathar.

Z

Aagt gij Adonias met Bersaba den drempel
Opklimmen, en hoe hij opwachtte in Arons tempel
Met alle eerbiedigheid ?
J o a b.

355

Eerwaardigste Abjathar I
Ik zag d'opgaande zon de heldre morgenstar
Abisag volgen, en de koningin geleiden.
Abjathar.
Wat docht heer Joab ?
J o a b.

Zij betoonde hem in 't scheiden
Een openhartig hart. Hij dankte haar, gelijk
Een zoon van David voegt, die, d'opperste van 't rijk,
Des konings moeder eert, en troost wacht op zijn Bede:
360 Daar komt de prins nu zelf.
Abjathar.
Wat tijding brengt ge mede ?
Adonias.
De kans is eens gewaagd met een benauwden geest.
Het hart klopte in mijn lijf. Zij zag, ik was bedeesd,
En hoe het aangezicht van angst zijn doodverf zette.
Dat gaf wat achterdochts. Zij vraagde, wat mij lette;
365 Maar ik bewimpelde mijn bleekheid met de min,
En kreeg gehoor. Zij nam het aanzoek gunstig in ;
De koningin beloofde in 't end mijn woord to houden.
Abjathar.
Dat 's d'eerste grondsteen, daar wij 't werk op bouwen zouden.
Houdt zij uw woord ten hove, ik zie uw bruidegom
370 En alle ons vijanden voor zulk een huwlijk stom.
369. Ho u d t zij uw woord ten hove: is zij uw voorspraak ten hove.
Vergelijk het aangeteekende op Lucifer, vs. 1398.
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Adonias.
De koning zal het eerst met hofradn overleggen;
Hier hebben Banajas en Sadok in te zeggen,
En Natan boven al, dies wenscht me geen geluk;
Zij zullen niet zoo licht tot dit gewichtig stuk
375 Hun stem verleenen, maar den vollen raad eerst hooren.
Zoo dat gebeurt, is eerst de zwarigheid geboren;
Want dit besluit zal dan aan alle stammen staan.
Abjathar.
Die zijn Adonias in 't kroonrecht toegedaan.
Dat bleek, toen, in den drang en 't juichen van de troepen,
380 Gij met bazuingeschal zoo trotsch wierdt uitgeroepen
Voor erfgenaam des rijks, en zelf bij vaders tijd,
Die 't kommerlijk belette; en nu hij dood is, slijt
De gunst tot Salomon, te wulpsch en jong van jaren.
Adonias.
De wapens kunnen hem handhaven en bewaren.
Joab.
Wat baten wapens, zoo al 't yolk hier tegens kraait?
Urias' moord roept wraak; dat bloed is niet gepaaid;
Al stutte vaders hals dien ingedrongen basterd,
Een overspeelsters zoon; hij wordt van elk gelasterd.
Het eerstgeboorterecht ontstaat u nimmermeer,
390 En wettigt u vooruit tot koning en landsheer.
Toen vader zijdeloos den toom der staten mende,
De deugd ten hove onthaalde, en haar verdiensten kende,
Stond Abjathar en ik in eere aan zijne zij:
Maar toen hij Amaza met 's rijks veldheerschappij,
395
Zoo trouw van mij bekleed, beloofde in top te zetten,
En Abjathar van 't boek, dat Arons dienst en wetten
Bewaart, versteken woude, om Sadok in zijn plaats
Te wijden, konden wij, gekwetst door zooveel smaads,
Niet laten 't recht aan u, den oudsten zoon, te geven:
400 Doch niet als Absolon, die bij zijn vaders leven
Ten troon dorst klimmen, en hem stout naar 't leven stond.

385

Abjathar.
Dat 's recht, en hierop rust ons onderling verbond,
Zoo gij standvastig tijd en luimen kunt verbeiden.
Gelukt dit huwelijk, het kan den weg bereiden
386. Men vergete niet, dat het Joab was, die, op 's Konings last, Uria
aan het gevaar had blootgesteld, waar hij in omkwam. — 391. Z ij deloos:
onzijdig, zonder eene zijde te kiezen.
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405 Ter krone; want zoo ras Abisag uwe hand
Zal trouwen, wint uw recht meer velds door 't gansche land,
Naardien geen ander dan de koning 's konings vrouwen
En weefiwen, naar den stip van Azle, mag trouwen.
Adonias.
En zouden Salomon, de moeder, en de staat
410 Niet rieken, dat hier broedt een heimelijk verraad?
Abjathar.
Verraad is glimpelijk te werke gaan door lagen;
Nu schuwt men achterdocht met orelof te vragen.
Adonias.
Het vragen staat ons vrij, maar 't weigeren hier bij.
J oab.

415

Gij wont aired de gunst van moeder op uw zij,
Dat 's meer dan 't halve rijk, en zonder last, gewonnen.
Adonias.
Het is gerokkend, maar, helaas ! niet afgesponnen.
Abjathar.
Hoe nu, bezwijkt een zoon van David in 't begin?
Adonias.
'k Bezwijk nog niet, maar zie 't gevaar wat dieper in.
Joab.
Indien 't geweigerd wordt, men laat het tijdig steken.
Adonias.

420 En berst het uit?
Joab.
Dit lijdt geen last van uit te breken.
Adonias.
Zoo 't huwelijk gelukt, hoe lange dan getoefd ?
Abjathar.
De tijd zal leeren. Eerst uwe eer in top geschroefd.
4 1 5. R ij k : wellicht moet hier w e r k gelezen worden : 't woord lag
althans Vondel, bij 't schrijven van den volgenden regel, in 't hoofd.
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Adonias.
Waarmee?
Joab.
Men hoeft geweer, noch yolk, noch harrenassen;
Uw aanzien zal allengs opsteigeren, en wassen
425 Den koning over 't hoofd, eer 't iemand droome of waan'.
Dan zal het zeil des rijks vanzelf voort overslaan.
Adonias.
Ik durf me, tusschen vrees en hoop, dit niet beloven.
Joab.
Men zeilt eerst scherp, daarna heel ruim den hoek te boven.
Zoo krijgt men, recht voor wind, de loef van zijn partij.
430 Aldus legt Salomon, eer hij ontwake, in lij.
Adonias.
Ik noodigde op dees' hoop mijn broers ter offerstaatsie,
Als vaders erfgenaam; maar d'aanslag bleef, eilacie!

435

Zoo plotsling steken, als men moedig 't werk begon.
Dit gaf een opgang aan den kleenen Salomon,
Gezalfd door vaders last; en ik, die 't hof dorst tergen,
Kon aan den vrijburg van 't altaar mijn lijf nauw bergen.
Abjathar.
Die misslag leert ons, dat men nu wat verder ziet.

Joab.
Wie niet durf wagen, als het tijd is, wint ook niet;
Uw vader dorst den hals om 's konings dochter wagen.
440 Wie niet durf wagen, is niet waard een kroon te dragen ;
Zij wordt u nu met kans en voordeel aangeboOn.
Adonias.
Hier dreigt me 't zwaard, en daar bekoort me vaders kroon :
Gewogen in een schaal, aan 't overslaan zal 't hangen.
Abjathar.
Men kan een prins hierom betichten, nochte vangen,
445 Die naar een huwelijk met 's konings kennis staat.
428-43 0. Fraai uitgedrukt, mits Joab maar, in stede van veldheer, vlootvoogd geweest ware. — 434. D en kl e e n en S a 1 omon: Adonias spreekt
hier verachtend; doch ook onze Bijbelvertalers gebruiken telkens kle inen,
de k lei nste in den zin van „jong," „de jongste"; zie ook vs. 548 gro o tste voor „oudste." — 439. 's K o nings do c h t e r: Michol. Zie i Samuel
XVIII: 25-27.
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Adonias.
Naar 's konings bedgenoot ?
Abjathar.
Hij sla het af, is 't kwaad.
Adonia s.
1k schroom, hem achterdocht door dit verzoek te geven.
J o a b.
Zoo 't bij de moeder slechts eenvouwig wordt gedreven,
Hoe kan de zoon dees' bee haar weigeren met glimp ?
450 Een koning stelt niet licht zijn moeders woord ten schimp.
Men zal haast merken, hoe dit kluwen af wil loopen.
Mij dunkt, van ver, daar gaat de gulden hofpoort open.
Laat ons vertrekken in de butte, eer 't iemand zie.
Het kan slechts hindren, zoo men ons gesprek bespie.
455
De koning gaat ten troon, bestuwd van alle grooten.
De stammevaders en doorluchtste raadgenooten
Verschijnen voor het hof, en vallen hem te voet,
Uit ootmoed en ontzag. Zij wenschen heil en spoed
Aan Davids nazaat met den intrede in Gods rijken.
460 Het is geraftn, dat wij, verschovelingen, wijken.
De moeder zal terstond ter hofzale innetreen,
Om, u ten dienst, den zoon te winnen met gebeen.
SALOMON. BERSABA.

Salomon.
Gij, stammevaders, en rijksambtenaars, en heeren,
Die Davids nazaat elk uw gaven komt vereeren,
465 'k Zal uw milddadigheid erkennen, vroom en trouw,
In 't rijk, dat ik van Gode alleen te leene hod,
Die vader met een eed verzekerde te voren,
Dat mij de heerschappij van boven was beschoren,
En ' ik, zijn naam ten prijs, inwijden zoude een kerk,
470 Een goddelijk gebouw en werelds wonderwerk,
Om Arons heiligdom, dus lange met tapijten
Beschaduwd, diep in goud te zetten, daar Levijten
En priesters wierooken en offren dag en nacht,
Een ieder op zijn beurt en toebetrouwde wacht,
475 De Godheid is bij nacht ons in den droom verschenen
En hemelsch licht, waarvoor de schaduwen verdwenen.
448. Slechts e env o u w ig: dit luidt een weinig pleonastisch. — 467. Zie
i Koningen I: 47 en II: 4.
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Zij bood ons rijkdom, eer en eene lange rij
Van blijde jaren en veel zegens aan; maar wij
Verkozen wijsheid, om dit rijk, en zulk een zegen,
480 Door vaders wapens en grootdadigheid verkregen,
In staat te houden, en door kloek en wijs beleid
Het yolk, Gods eigendom, naar recht en billijkheid
Te stieren. Handhaaft dan mijn wettigheid, als braven.
Gij, schatbewaarders ! komt, ontvangt dees' rijke gaven,
En bergt ze in 't schatkoor, tot eene erfgedachtenis,
485
Hoe Davids erfgenaam in hen gehouden is.
Daar komt vrouw moeder, om de majesteit te groeten.
Vertrekt, belieft het u ; het voegt me haar t'ontmoeten.
Hofdienaars ! brengt een stoel; zij komt ons naderbij.
490 Geluk, vrouw moeder ! Koom, zit hier aan onze zij.
Den staf van Juda, uit den hemel ons gegeven,
Aanvaarde ik liever, nu, nog bij vrouw moeders leven,
Dit lot ons toeviel. 'k Wensch u eeuwig onderdaan
Naast God, den oppersten, getrouw ten dienst te staan.
Wat eischt ge van den zoon, alree zoo hoog aan 't steigeren?
495
Wat zoude een zoon, als ik, zijn moeder kunnen weigeren,
Die mij ter wereld brocht, en opvoedde, om gewijd
Te triomfeeren, als geen voor noch na mijn tijd?
Bersaba.
0 zoon ! wat is 't me een troost, dat ge, op den troon gezeten,
500 Uw moeder, Davids weeaw, den lijkrouw helpt vergeten,
En haar godvruchtig eert ! 0, eerst opgaande zon !
Wat heeft me David niet beloofd van Salomon !
Zoo God in u voltrekt de schets der profecijen,
Gij zult de palen van uw rijk en heerschappijen
Uitbreiden van den Nijl nog hooger dan d'Eufraat.
505
Wat sluierkronen voert, begint naar uwen staat
En opgang om te zien, en worpt zich voor u neder.
De God te Sion, op de cherubijneveder
Der bondkist zwevende, verhoore altijd uw bee !
510 Een rijke goudvloot vloeie u toe van overzee !
De hemel bouwe uw hof, verheffe uw steen en muren,
Verbinde u door een gade aan machtige geburen,
485 . S c hatko or : in de Katholieke kerken worden de gewijde kostbaarheden in een schatko or bewaard, en zoodanige plaats schijnt Vondel
zich hier ook te hebben gedacht. — 489. Ho fd iena a r s, b r e n g t een
sto e 1: de uitdrukking moge een weinig beneden de deftigheid van het
treurspel schijnen, zij is getrouw aan den tekst : en deed ee nen s to el
voor de moeder des konings zetten. Zie i Koningen II: 19. —
498. Als ge en: als niet een, als niemand. — 506. Wat sluierkronen
v o e r t voor „alle vorsten."
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Den vromen tot een stut, den boozen tot ontzag,
En schenke u vrede en meer dan moeders wensch vermag.
Salomon.
515 Getrouwe moeder! is uw zoon dien zegen waardig,
Gebie me wat de kroon vermag; ik sta wilvaardig,
En zwere heilig bij den God, die eeuwig leeft,
En Abrahams geslacht in ons verheerlijkt heeft,
Naar zijn belofte en eed, te stemmen uw begeeren.
520 De hoogste sta getuige, en hoore wat wij zweren.
Genaak me, en raak hierop den koninklijken staf.
Bersaba.
Zoo sla dan mijn verzoek, een kleene bee, niet af.
Salomon.
Hoe luidt het? 'k Zal mijn woord voltrekken naar 't betamen,
En wil het aanschijn van vrouw moeder niet beschamen.
Bersaba.
525 'k Verzoeke Abisag voor Adonias, naardien
Dit, zonder uwe kroon t'ontluistren, kan geschien.
Gedenk, hij is uw vleesch en bloed, uw eigen broeder.
Hij nadert u van ver door voorbee van uw moeder.
Hoe nu, mijn zoon? Hoe dus? Ontstelt u mijn verzoek?
530 'k Genaak den troon geenszins, opdat men u verkloek'.
Vergun hem dezen troost, in 't blakendst van zijn minne.
De schoone stralen van uw vaders bedvriendinne
Doorprikkelen het hart, bijkans ter dood gewond;
Hij zoekt gehoorzaamheid uit Karen wijzen mond
535
Te leeren, en te staan in 't broederlijk behagen.
Dit blijkt : de broeder wofi niet zonder raad te vragen
Aan zijn heer broeder, vast gesteld in 't hoog bezit,
Dit stuk beginnen, om zoo loffelijk een wit
Te treffen. Ai, verleen hem uw genadige ooren!
540 Hoe laag vernedert zich uw vaders oudstgeboren!
Salomon.
Vrouw moeder! hoe bedroeft ge uw zoon met dezen eisch!
Bersaba.
De hemel straf me, zoeke ik anders iet dan peis.
Salomon.
Onnoozle tortelduif! helaas, gij spreekt eenvuldig.
543. Eenvuldig: eenvoudig ; in sommige woorden, als drievuldigheid,
v e el vul dig, menigvuldig, is deze dialectvorm blijven bestaan; in
andere: als enkelvoudig, meervoudig, duizendvoudig, verdwenen.
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Bersaba.
De koning hail me vrij onnoozel en onschuldig!
Salomon.

545 Maar 't voegt den koning eerst te waken op den troon.
Wat eischt ge, Abisag? Eisch ten bruidsschat deze kroon
Met vaders schoone bruid al teffens. Blinde moeder 1
Is niet Adonias, mijn oudste en grootste broeder,
Gewettigd tot het rijk; indien natuur de wet
550 Der erfgenaamschap stelt, de vrucht van 't eerste bed
Den rijksstaf opdraagt, en den jongsten zoon vernedert?
Al 't stamhuis weet dit, dat hem onlangs aanhing. Sedert
Heeft d'uitkomste u mijn recht en wettigheid getoond,
Daar Natan, door Gods last en vaders last, mij kroont
En zalft en innewijdt, en nog bij vaders leven,
555
Om dien weerspanneling geen voet in 't rijk te geven.
Bersaba.
Wat kan Adonias, nu hem de macht ontbreekt?
Salomon.
Och, moeder! riekt ge nog de lagen niet? Hij kweekt
Eene adder, die verwarmt hem 't hart haast of zal steken.
560 Abisag zoekt hij minst, maar al zijn leed te wreken,
En, onder huwlijksschijn, mij listig onder 't zwaard
Te kruipen; maar hij wet met dien geveinsden aard
Het slagzwaard, dat hem dreigt den wissen slag te geven.
Hij brengt zich heden los om goed en bloed en leven.
Aartspriester Abjathar met veldheer Joab kant
565
Zich weder tegens ons. Zij vliegen van zijn hand,
En vlammen op den roof; als afgerechte valken;
Zij willen door de schoone Abisag mij verschalken.
Deze is de brandpop, om in eenen oogenblik
570 Dien brand te stichten door al 't koninkrijk; maar ik
Zweer tijdig 't smeulend vier met luttel bloeds te blusschen.
Abisag mag voor 't jongst het gapend hoofd dan kussen
Van haren bruidegom Adonias.
561, 562. Mij listig onder 't zwaard te kruipen: een bekende
kunstgreep in de schermkunst, waardoor men, met een gemaakte feinte, zijn
weerpartij van beneden naar boven met het zwaard treft. Wellicht is de gewone
spreekwijze : „iemand onderkruipen" hier haar oorsprong aan verschuldigd. —
569. D e br an d p o p: Abisag wordt hier vergeleken niet alleen bij een „opgeschikte pop", die door hare schoonheid bewondering en begeerte verwekt,
maar ook bij een „stroopop", die bestemd is om verbrand te worden, en
daardoor den brand in de nabuurschap te ontsteken.
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Bersaba.
Verschoon
Dien schoonen jongeling.
Salomon.
'k Vermag 't niet, bij mijn kroon,
575 Doch zal het halsrecht niet uitwerken door den Satan,
Maar vragen eerst Gods mond om raad. Men roepe Natan,
Den heiligen profeet, en 't hoofd van Arons hut,
Aartspriester Sadok, die de heiligdommen stut.
Behaagt het moeder, laat dit oordeel ons bevolen.
580 Wie God om raad vraagt, kan in 't halsgerecht niet dolen.
SADOK. NATAL SALOMON.

Sadok.
De God van Abraham behoede Davids zoon!
Natan.
Dezelve handhaav' d'eer van Jesse bij de kroon!
Sadok.
Hij Legere eene wacht van englen om zijn staten!
Natan.
Hij dempe erfvijanden, die Sions opgang haten!
Salomon.
Aartspriester Sadok en gij, heilige profeet 1
Geheimra'an van het rijk, die beide uw wacht bekleedt,
Ten dienst des konings en tot heil der onderzaten,
Wij mogen ons, naast God, op uwe wacht verlaten,
Als andren weifelen en wanklen in hun trouw.
590 Pilaren van dit hof en heerlijk hoofdgebouw
Der koninkrijken, ons door Gods gena. beschoren,
Wij vonden raadzaam en hoog noodig u te hooren.
Adonias verzoekt Abisag tot een bruid
Door moeders voorbed. Laat ons hooren uw besluit!

585

Sadok.
595 Verzoekt Adonias Abisag door uw moeder?
Salomon.
Gij hoort, wat hij verzoekt.
573, 574. Verschoon die n schoonen: indien deze woordspeling op.
zettelijk is, is zij niet gelukkig te noemen. — 575. Satan : deze staat hier
waarschijnlijk om 't rijm. De zin van dezen regel is: ik zal mij niet door drift
of eigenbelang laten vervoeren. — 582. Dezelve staat hier natuurlijk voor
dezelfde.

96

ADONIAS.
Natan.
D'alziende zij de hoeder
Van uwe majesteit, uit 's hemels hoogen trans !
Sadok.
Dat is een werk van een gevarelijke kans.
Natan.
Hoe, durf Adonias den leeuw van Juda wekken ?

Sadok.
600 Hij treedt op kool en asch, die smeulend vier bedekken.
Natan.
Laat hem uw tanden zien ! Waak op, o Salomon !
Sadok.
Hier smeult een oproer van den tweeden Absolon.
Natan.
Een tweede Seba trekt het stamhuis op zijn zijde.
Sadok.
Men dempe 't oproer, eer het uitberst'.
Natan.
Recht, men snijde
605 Die slang van Bichri weer het hoofd of tot ontzag.
Salomon.
Men onderzoeke eerst, wat de kroon verdragen mag :
Zoo wordt het halsrecht best ontschuldigd en verdadigd.
Natan.
Gij en uw vader hebt hem onlangs begenadigd,
En uw genade wordt dus lasterlijk gehoond.
Sadok.
610 Het oproer wordt gesterkt, zoo 't halsrecht dit verschoont.
Salomon.
Wij overwegen 't vast, en luistren met gedachten.
Ook naar den naklank, op dit halsgerecht to wachten.
603. Een tweede Seba: Seba was de zoon van Bichri (zie vs. 605) en
verwekte een oproer tegen David, in het laatste tijdperk van diens regeering. Zie 2 Samuel XX : 1-22.
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Sadok.
De wijze koning, die rechtvaardig loont en straft,
Bekreunt zich luttel, zoo een bond hier tegens blaft.
615

Natan.
Wie billijk loont en straft, zal 't nimmer zich ontdanken.
Salomon.
Een billijk koning schuwt ook lasterlijke klanken ;
De broeder moet hier voor zijn broeder staan te recht.

Sadok.
Het kroonrecht kent geen bloed, neen zeker; het beslecht
Dit ongelijk door 't zwaard. Wat valt hier lang te pleiten ?
62o Adonias kwetst Gods en 's konings majesteiten.
Salomon.
Hoe blijkt dit? Hij verzoekt, indien het ons behaagt,
Zijn vaders weeilw ten echte, eene ongerepte maagd.
Natan.
En trouwt hij 's konings weetw, dan is hij daadlijk koning.
Aartspriester Abjathar zal 't zalven, en de kroning
625 Met oliehoorne en kroon voltrekken naar den eisch.
Als Joabs degen hem dan voert in uw paleis,
Zoo staat Adonias geen Salomon te duchten ;
Die bergt zijn leven, kan hij nog ten rijke uit vluchten.
Sadok.
Al 't priesterdom, rondom en in Jeruzalem,
630 Hangt nog aan Abjathars, gelijk aan Arons stem.
Al d'oude krijgslien, die veel jaren met genoegen,
Ten dienst van vader, 't zwaard in Joabs krijgseed droegen,
Zien naar den veidheer om. Zij beide, aan dit verraad
Verknocht, getuigen hoe twee pijlers van den staat,
635 De godsdienst en het zwaard uw broeders aanslag stutten.
Men moet den springvloed, eer die inbreek', tijdig schutten,
Of anders is 't te spa.
Natan.
Gij weet hoe Isbozeth,
De zoon van Saul, snel door Abners veldtrompet
615. Z i c h on t d a n k en: ergens berouw over hebben. Zoo elders: „zich
misdanken." — 624. Z al 't zalv e n: zal, door hem te zalven, het koning.
schap bij hem bevestigen. — 627, 628. Versta : zoo behoeft Adonias niet
te duchten voor Salomon, en deze mag zien, hoe hij er levend afkome.
VONDEL X.
7
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In 't leger werd gevoerd en koning uitgeroepen,
640 Schoon Juda vader zalfde en aanbad met zijn troepen ;
Zijn rijk hield jaren stand, zoo pal gelijk een post,
Eer al het stamhuis wierd van dat geweld verlost,
Niet zonder stroomen bloeds godsjammerlijk te storten ;
Dies waak bijtijds, wilt gij u zelven niet verkorten.
Salomon.
645 Heer vader dempte lest zijn schoonvaArs overschot,
De zeven broeders, en niet zonder raad van God,
Ten zoen van Gabaon, om hongersnood te keereri,
Een scherp tweesnedig zwaard. Hij kon het recht verweren
Met Gods orakel ; nog ontging men d'opspraak niet,
650
Zoo lasterlijk gestrooid door al het rijksgebied,
Alsof de wraaklust zocht dat gruwelijk verdoemen
Met Gods orakelen te dekken en verbloemen ;
Geenszins genoegt, dat hij al Sauls erf bezat,
Ten waar' men 't overschot nog voort de borst intrad.
Sadok.
655 Uw vader vond zichzelf gerust in 't vroom geweten.
Salomon.
Een koning is ten toon op zijnen troon gezeten,
Als op een hoog tooneel, daar elk hem ziet en hoort ;
Rechtvaardig halsgerecht wordt met een vlak van moord
Geschandvlekt, zoo daar iet met glimp valle op te spreken.
66o Hier worstelt bloed met bloed. Men mag op schijnbaar teeken
Geen vonnis vellen, daar de reden tegens pleit.

665

Natan.
Waar 't minste blijk is van gekwetste majesteit,
Verschoont men niemands schuld. Wordt bier te kortgeschoten,
Zoo wordt door slapheid haast een zee vol bloeds vergoten,
Dat door gestrengheid met een druppel blijft geboet.
De kroonzucht schimpt niet, ziet noch God aan, noch haar bloed.
Salomon.
Wat wordt dit hart beklemd, genepen als met schroeven !

640. Vade r: lees: u w vader. 't Woord is voor 't minst onduidelijk in
den mond van Natan, en zoo men niet uit 2 Samuel II: 8 en 9 wist, dat
hier David wordt bedoeld, zou men 't hieruit niet leeren. Men vergete echter
niet, dat beiden, Sadok en Natan, het woord richten tot Salomon. — 659. Z o o
daar iet, enz.: versta: zoo er maar een voorwendsel gevonden kan worden
om er iets op te zeggen. — 666. Schimpt n i e t: in de middelbare beteekenis van: „scherts niet," n e bad in e pas als men in 't Fr. zou zeggen.
Vergel. ook vs. 835.
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God weet, hoe noode ik inijn heer broeder zou bedroeven,
Zoo noode als vader dien verstokten Absolon.
Sadok.
670 Uw vader stopte met dat heilloos lijk een bron
Van jammeren en bloed, voor hem en 't rijk te vreezen.
Die geest is weder in Adonias verrezen ;
Dees gaat zijn broeders gang in schoonheid hem gelijk,
Wint gunst, en spant de kroon in 't harte van uw rijk;
675 Om tegens vaders kroon zich met geweld te kanten,
Bestuwde hem een wacht van vijftig lijftrouwanten.
Hij stelde een ridderschap en veel strijdwagens toe,
Terwijl heer vader sliep, te luttel op zijn hoe.
Aartspriester Abjathar en veldheer Joab strekten
68o Slagpennen aan zijn wiek. Zij mompelden, en dekten
Hun godloos opzet, dat kwam op een onweer uit,
Toen elk ten offer liep, op schel bazuingeluid.
Nu popt men listig met Abisags feestbanketten,
Om onder bruiloftsschijn, met klinkende trompetten,
685 Dien bruidegom uw kroon te spannen om het hoofd.
Salomon.
Hij treurt, van inkomste en staatmiddelen beroofd;
Zijn armen vallen kort, om zulk een last t'omvatten.

690

Natan.
De milde Abisag, rijk van koninklijke schatten,
Indien ze hem ontvange in haren gloenden schoot,
Sluit geen trezoren voor haar liefste in hoogen nood.
Salomon.
Die zuivre maagd werd nooit van hoveling besproken.
Zij heeft haar vaders mond en oogen zelf geloken.
Hoe zou ze trouweloos zijn afkomst nu verraän?

695

700

683.

Sadok.
Men mag op liefde van een wankle vrouw niet staan,
Daar 't koninkrijken scheelt te winnen, of ontberen,
En d'oudste billijker den jongsten zou regeeren,
Naar eisch en reden van nature en hare wet.
De koning hoort wel wat men mompelt van dit bed,
Waaruit hij voortkwam, en hoe vader bij zijn leven,
Niet zonder opspraak, u ten troon heeft opgeheven.
De grondslag van uw staat, nog onbestorven, lijdt
Den minsten aanstoot niet, en eischt gewis meer tijd
Nu popt men: nu maakt men vertooning.
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Om zich te zetten, en begroeien tegens 't razen
Der dwerrelwinden, die uit twalef hoeken blazen,
705 En torens scheuren van hun taaien wortel af.
Salomon.
Och, mocht heer vader zelf eens opzien uit zijn graf,
En ik, in dezen schijn, nog raad bij hem gaan zoeken !
Natan.
Hog u gewaarschuwd; laat uw wijsheid niet verkloeken.
Salomon.
Ik wil godvruchtig mij hierop met God beradn,
710 En uitzien hoe men best alle opspraak mag ontgaan.
REI VAN HOF JOFFEREN.

715

720

725

730

Zang.
Wat is er nu op handen?
Wat mompelt het paleis?
Adonias, aan 't branden,
Verzoekt met 's konings peis
Abisags hand te trouwen.
Hoe wil dees' bee beslaan ?
Die bloem van alle vrouwen,
Veel waardiger te staan
In Salomons genade,
Is eenen prins te rijk
En schoon. Hij biedt haar schade.
Zij zal dat huwelijk
Ontzeggen, zoo verschooning
Ten hove gelden mag.
z'Is tegens eenen koning
En koninklijk gezag,
Van God zoo schoon geschapen,
En waard in 't vlakke veld
Gehaald door zwaard en wapen;
Als Jesses zoon, Gods held,
Om Sauls dochter slachtte
Den grooten Filistijn,
Die Jakobs heir verachtte.
Wie zal haar bruigom zijn?

7 1 4 . M et 's k onings p e i s: Latijnsche uitdrukking voor: ,,indien de
koning er vrede mee heeft, er in berust." — 723, 724. Zoo verscho oning ten hov e g e 1 d en m a g: zoo 't voegzaam is, dat men iets weigere,
dat van een vorst wordt aangeboden.
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Tegenzang.
Gevalt ze 's konings oogen,
Zoo schiet de prins te kort ;
De kroon kan niet gedoogen,
Dat hij verheven wordt.
De jongste lijdt geen ouder,
740Die zulk een aanhang had,
En onlangs met den schouder
Der koninklijke stad
Ten toon werd omgedragen,
Op d'algemeene stem,
En Abjathars behagen.
745
Indien Jeruzalem
Deze eere mocht gebeuren,
Dat zij, te prijk gezet,
Getoond met open deuren,
Als bruid, de minnewet
750
Aan Salomon mocht geven ;
Wat zouden wij aan haar
Al vreugd en troost beleven 1
Zij zoude jaar op jaar
Het hof met zonen zegenen,
755
Daar 's grootvadrs kroost in blonk !
Wat zou 't een goudeeuw regenen !
Jeruzalem werd jongk.
735

Toezang.
76o

765

Keer, o zorg des albehoeders !
Dat de schoone Abisag niet,
Door naijver van gebroeders,
Stof bestelle, tot verdriet
Van getrouwe burgerijen.
Heel genoegd aan 't schepterlot,
Dat, voor Davids overlijen,
Salomon is toegevallen,
Uit den rijken schoot van God,
Die geen oude schat noch kent.
d'Opperwijsheid trof haar end.

766. Het rijm in dezen regel blijft onbeantwoord; waarom die dan, tenzij
er een regel zij uitgevallen (wat ik niet geloof), vs. 766 en 767 aaneen moet
lezen. 't Is in deze versmaat niet ongewoon (ofschoon de voorbeelden bij
Vondel schaarscher zijn), dat de slepende regels nu eens rijmen, dan

weder met de staande samenloopen. — 768. Die geene oude scha t: die
zich niet stoort aan het eerstgeboorte-recht.
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Abisag.
'k H Eb 's konings oogen, tot mijn droefheid, eerst geloken,
En word ten hove alree gelasterd en besproken,
Alsof ik weifelde, en, lichtvaardig in mijn tronw,
Den prins Adonias ten trone opvoeren wofi,
Waaruit hij onlangs van de trappen neer kwam storten.
775 Zoo durf men reukeloos mijn naam en faam verkorten,
En storen 't nieuwe rijk des zoons op 's vaders graf;
Maar al deze opspraak zal verdwijnen, als het kaf
Voor 't stuiven van den wind, koom ik gehoor te krijgen.
Men kan met glimpen eene onnoozle maagd betijgen,
780 Niet overtuigen; doch eer 't lasteren geloof
Ten hove wint, en groeit, wordt mij geraft.n, ten hoof
Te klagen, en in 't licht dit ongelijk te toonen.
Ten minste mag mijn klachte Adonias verschoonen
En vrijen voor gevaar, uit zulk een lasterstuk
785 Te schromen; want hij, droef van 't koninklijk geluk
Misdeeld, en niet gekend voor 's vaders eerstgeboren,
Behoorde, zonder schuld, in zijn heer broeders toren,
Hem al te machtig, niet te sneuvelen, gelijk
Een, die zich met verraad indringen wil in 't rijk.
790 Daar komt de koningin. Het voegt me, haar t'ontmoeten,
En driewerf uit ontzag eerbiediglijk te groeten :
De hemel zegene de groote koningin !
De godheid zegene van 's hemels hooge tin
Des konings moeder. Dat zij lang gelukkig leve,
795 En niemand ongestraft haar opgang tegenstreve !
Bersaba.
Abisag I spruit uw wensch uit een oprecht gemoed,
En stemt die met uw hart, verwacht van ons al 't goed,
Dat 's konings kroon vermag ; maar spruit ze uit een geweten,
Van wederspannigheid en schalk bedrog bezeten,
Boo Zoo treffe een vloek uw hoofd, en drijve u uit het hofI
Abisag.
Genade, o koningin I wanneer gaf ik u stof
Tot onbenoegen? Wat verleider zaait mistrouwen
77o. Eerst: nauwelijks, pas. — 782. En in 't licht di t onge lij k t e
to onen: voor : „en in 't licht, aan den dag te brengen, duidelijk aan te
toonen, hoe men mij ongelijk aandoet." — 802. O n b en o e g e n: 't zelfde
als on genoege n. Zie KILIAEN in v. Verg. de noot op vs. 905.
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En onmin tusschen ons? Kon ooit de zon aanschouwen
Twee eveneensgezinde als wij, die in den arm
805 Van eenen koning korts nog lagen zacht en warm,
Hem hielden lijf en ziel aaneen door minzaam paren,
En schutten wat zijn hart kon kwetsen en bezwaren
En onderdrukken, in dien zwakken ouderdom.
Wij stutten elk hem, als een vierige kolom,
810 En vingen, toen hij storf, den adem met de tippen
Van onzen rooden mond en liefelijke lippen.
'k Heb hem ten uitersten onscheibaar bijgestaan :
En komt dus plotsling uw betrouwen om te slaan?
Gij mocht uw hart alleen Abisag toebetrouwen.
815 Geen koninginnen, geen van al des konings vrouwen
Verdienden dees' gelid ten hove ; en zoudt ge nu
Haar aanzien met den nek, afkeerig, stuur en schuw ?
Dat hoede God ! Dat durf, dat wil ik nimmer hopen !
Mijn hart, dit zuiver hart (God weet het !) staat nog open
820 Alleen voor Bersaba; gunt gij een ander 't oor,
Zoo gun genadig uwe Abisag ook gehoor,
Eer gij haar, ongehoord, en tegens recht en reden,
Beticht. Dat voegt het hof en hoffelijke zeden.
Bersaba.
Geveinsde ! waant ge dus uw schande t'overkleen ?
825 Hoe schoon gij 't kwaad vermomt, men ziet door 't mommen
[heen.
Woudt gij met 's konings zoon op dit beding verzamen ?
En most men heden mij voor mijnen zoon beschamen
Door d'eerste voorbede, en dit huwelijksverzoek?
Gij waart mij, simple duif! in 't veinzen veel te kloek;
830 Maar veins uit al uw macht, en vlam op dertig rijken;
Gij zult, als koningsbruid, met geene rijkskroon prijken.
Den prins Adonias zal 't eeuwig rouwen, om
Dat hij ter sluik dien weg naar Davids troon opklom.
De boosheid wordt een pons bedekt met schoone glimpen,
835 Maar meldt den meester haast. Men mag geen tweewerf
Met majesteiten. Neen, hij worstelt tegens God, [schimpen
Wie tegens 's hemels wil en uitgedrukt verbod
't Gezalfde en wettig hoofd naar zijne kroon durf steken.
Abisag.
Genadigste ! gedoog, dat wij een luttel spreken
840 Voor onze onnoozelheid, en neem zoo lang geduld.

Bersaba.
Onnoozel zijt ge niet.
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Abisag.
Gij zult de minste schuld
Bij ons niet vinden, schoon hier schuld in wordt gevonden.
Bersaba.
Ik weet, Adonias heeft zich niet onderwonden
U aan te zoeken, of gij droegt er kennis af.

Abisag.
Dat 's waar, hij meldde 't mij in 't henegaan. Ik gaf
Mijn oordeel op dien eisch, en ried den held getrouwelijk,
Zoo kort na vaders dood, ontijdig van geen houwelijk
Te reppen; een verzoek, dat langzaam zou beslaan.
Maar lichter kan men minne een jongeling ontradn,
850 Dan minnaars, heet van gloed, intoomen en regeeren,
De liefde wil te no6 't geliefde pand ontberen.

845

855

Bersaba.
Dat gij met schijn van ernst hem 't huwelijk ontriedt,
Stak 't vier in 's minnaars hart. 'k Geloof u verder niet,
Zag door de tralie, toen gij gingt naar Arons koren,
Wat hij u heimelijk toeluisterde in uwe ooren.
Abisag.
Mevrouw ! verschoon me to/ch, meteen den jongeling.
Hij luisterde ons in 't oor hoe hij te rade ging
In dit gewichtig stuk met geene onwijze heeren.

Bersaba.
Dat zijn de valken, die dus schalk te zamen zweren,
86o Om prins Adonias te helpen aan het rijk.
Abisag.
Aan rijk noch kroon; maar aan een eerlijk huwelijk,
Gelijk een prins betaamt, door voorbe'd van de moeder
En loutere gend des konings, zijn heer broeder.
Bersaba.
Tot nog toe worden mij de raadslién niet gemeld.
Abisag.
Aartspriester Abjathar en Joab, Davids held.
865
En oudste veldheer, bei beproefden en getrouwen.
86i. Huw el ij k : reeds meermalen is gezegd, dat een woord als dit
inderdaad maar twee lettergrepen heeft en beter aan 't slot van een slependen dan van een staanden regel voegt.
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Bersaba.
Twee vogels, afgerecht om dit verraad te brouwen,
Naardien ze, met den nek beide aangezien ten hoof,
De klauwen willen slaan in zulk een schepterroof.
Abisag.
870 De hemel straf me, viel dit ooit in mijn gedachten!
Bersaba.
De straf is voor de hand.
Abisag.
Mevrouw kan dit verzachten,
Ten beste schikken bij den koning, haren zoon.
Bersaba.
Zoo holp ik hem en mij om leven, staat en kroon.
'k Verzocht het huwelijk uit alle mijn vermogen,
En vind me in dit verzoek te schandelijk bedrogen.
875
Een prins, Wien 't huwen lustte, ontbrak nooit rijke stof;
Men vindt ze in 't gansche rijk. Hij hoeft geen schoone in 't hof
Te zoeken, om verraad te stichten, koninginnen
Te trouwen, en door haar het hart des yolks te winnen.
88o De hartkwetsuur des staats, nog nauwelijks geheeld,
Wordt weder opgekrabd. Hij rekent zich misdeeld
In 't erfrecht van de kroon. Dit kan hij niet verduwen.
De koning vond den draad; nu zal het gansche kluwen
Haast volgen. Dit verraad, in 't heimelijk gesticht,
Wordt nagespoord. Het wil, zoo helder als het licht,
885
Opdagen. Salomon, in zijn beleid zoo prijsbaar,
Kon zijn gekwetste kroon genezen heel bewijsbaar,
En heelen, zonder 't recht te schorten ; maar hij gaat
Omzichtig, en gebruikt gewicht, en toets, en maat;
890 Zoo vindt geen lastervlak op zijne kroon te vatten.
Abisag.
Ik wenschte Adonias, met al mijn bloed en schatten,
Te redden uit Bien nood. Mevrouw ! verschoon den held,
Den zoon van David toch !
Bersaba.
Indien verschoonen geldt,
Betrouw, de broeder zal den broeder eerst verschoonen;
886. P r ij sb a a r : ongewone vorm voor „prijslijk" en hier om 't rijm gekozen. — 886-888. Salomon .... en he elen: lees: „'t zou den wijzen
Salomon geen moeite kosten, te bewijzen, dat hij de beleediging, zijner
kroon aangedaan, wreken kon, zonder", enz.
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895 Maar God, die Salomon verhief op Davids tronen,
Eischt, dat hij 't kroonrecht streng handhave in zijne kracht.
Dit voegt den koningen van Abrahams geslacht,
Die, als het God behaagt, hunne eigen vrucht niet sparen.
Abisag.
Hat aan om uitstel, of de koning mocht bedaren
900 In zijn verbolgenheid.
Bersaba.
Wanneer een koning 't recht
En ongelijk in zijn verbolgenheid beslecht,
Dan gaat de gramschap blind ter vierschaar voor de reden.
De koning Salomon stapt met gewisse schreden
Zachtzinnig naar den troon, voor 't storten van dit bloed.
Abisag.
905 Helaas ! mijn bloed wordt koud van angst en schrik, mijn moed
Loopt over. Kan men nu geen hoop noch troost verwerven,
En moet Adonias den dood zoo bitter sterven,
In 't bloeiendst van zijn jeugd ? Hoe boet men deze scha ?
Bersaba.
Zoo 't u geraden dunkt, beproef, of gij gend
910 Ten hove voor den troon van Salomon kunt winnen.
Daar komt de koning uit zijn kabinet van binnen,
Zwaarmoedig, hangends hoofds, en met dit recht belast.
Vermurwt ge 's konings hart, ik stel mij zelve vast,
En wil beloven 't zal aan Bersaba niet hangen
915
Hem weder in genft, gelijk voorheen, t'ontvangen.
Mijn zoon heeft reede uw komst vernomen. Hij ziet uit.
Verbidt ge Adonias, en wordt het recht gestuit
Door uw bemiddeling : de prins, nog onverwezen,
Verrijzende, achte zich dan anderwerf verrezen.
SALOMON. ABISAG.

Salomon.
920 Hoe krachtig is de liefde in 't nijpen van den nood !
Een werelooze maagd ziet leven aan noch dood.
905, 906. Mijn moed loopt over: zoo ook bij HOOF; Henricus de
de moed der gemeente begon nu over to loopen van onbenoege n." — 911. K a b in e t: men ziet, dat dit woord toen reeds, in den.zelfden zin als heden, voor „geheim vertrek" werd gebezigd. — 919. Ander w e r f v e r r e z en: dit slaat op I Koningen I: 50-52, toen Adonias na
zijn eersten aanslag door Salomon begenadigd was geworden.
Groote:
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Abisag komt bedrukt ten hove om troost, en midden
Door al de lijfwacht hene Adonias verbidden.
Zij knelt. Gij komt te spa, bier geldt geen nabeklag.
925
Indien voorbidden den betichten helpen mag,
Bidt voor u zelve, die den prins holpt harrenassen,
En onder bruiloftsschijn den koning woudt verrassen.
Had mijn heer vader u dees' schalkheid toebetrouwd ?
Gij blonkt aan zijne kroon, gelijk gesteente in goud,
930 En diende hem getrouw voor andre bedverwanten.
Maar hij beschonk u mild met perlen en karkanten,
En goot in uwen schoot een zee van schatten uit;
Uw gunst en schoonheid streek dien koninklijken buit.
Doch geen milddadigheen een wufte vrouw verbinden,
Die wispelturig zich van allerhande winden
935
Bewegen laat, en, van staatzuchtigheid vervoerd,
Jeruzalem en 't hof in brand zet en beroert.
Uw schoonheid en gezag en rijkdom, zooveel gaven
Den jongling prikkelden om hooger aan te draven,
940 En zorgelijk en steil te grijpen naar den staf,
Dien vader mij door Gods gend rechtvaardig gaf.
Indien u 't huwen lustte, en liepen uwe zinnen
Op eene wederga; wij, die uw heil beminnen,
Niet min dan vader in zijn leven, hadden u
945 De keur uit al het hof vanzelf geschonken; nu
Misbruikt ge uw zegen, en, dat nimmer wordt geleden,
Wilt op ons staatgevaar u listig uitbesteden
Aan broeder, dien gij jaagt in een gewissen dood.
Hoe onlangs is 't geleen, dat hij ten outer vlood,
950 Verbaasd een vrijburg zocht, om 't lijf in nood te bergen ?
En durf men mijn genade en goedheid weder tergen?
Een, die gewijd werd om Gods stammen te gebien,
Kan dees' goedsmoeds en koel dien loozen handel zien?
Abisag, kon men u dees' boosheid toebetrouwen?
955 Hoe wordt die schoone prins misleid door list van vrouwen!
Abisag.
Genade, o Salomon ! Geloof geen los gerucht.
Salomon.
Geen los noch loos gerucht. Wat durf de schepterzucht
Niet aangaan 1 Meent ge uw schuld te dekken met ontveinzen ?
923. Adonias verbid de n: d. i.: „bidden (genade vragen) voor Adonias." — 941. Rechtvaardig: ongelukkig gekozen woord. Het vermaken
van de kroon aan Salomon stond David vrij, maar was en bleef een daad
van willekeur.
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Abisag.
De hartekenner kent de harten en gepeinzen,
960 En weet, dat geen verraad mij in de zinnen schoot.
Hoe zoude ik eerloos, korts uw vaders bedgenoot
En trouwe noodvriendin, mij laten blind bekoren,
Om, tegens zijnen zin en wet, Gods uitverkoren
Te stooten uit dien troon, van Gode u toegelegd,
965 Bij Davids jongsten wil? Dat waar' het heilig recht
Ontheiligen. Ik heb mij voor mevrouw, uw moeder,
Ontschuldigd. Wordt er schuld gevonden bij uw broeder,
En is de prins misleid en jammerlijk verkloekt,
Ik ken me vrij van schuld. Indien men 't onderzoekt
970 En naarspoort, geene smet zal in Abisag blijken;
Het stond met uw verlof hem vrij op huwelijken
Te denken; 't afslaan stond aan uwe majesteit.
Salomon.

975

Sta op, kent gij u vrij ! 't Is dan het loos beleid
Van trouweloozen, die ter offermaaltijd liepen,
En, op bazuingeschal, „geluk, heer koning !" riepen,
Van alle stammen met triomfe toegestaan.
Nu durf men weder stout dien onweg inneslaan.
Abisag.
Die misdaad werd gezoend, bij uw heer vaders seven.
Salomon.
Het bleef gezoend, waar' hij niet wederom gesteven.

Abisag.
98o Hij ziet niet verder dan door d'oude koningin,
Abisag t'eischen tot een bruid en gemalin.
Dit huwlijk stelde hij aan zijn heer broeders zeggen,
En toen hij heden mij het huwen voor kwam leggen,
Ontried ik hem met ernst ten hoof naar mij te staan,
985 Doch stelde mij den wil des konings onderdaan;
Hoe geeft mijn simpel hart dan stof tot achterdenken?
Salomon.
Men zocht door deze trouw de majesteit te krenken,
En op uw bruiloft mij te dingen naar den hals,
Meteenen naar dees' kroon.
974. V a n t r o u w e 10 oz e n: beter ware hier geweest „der trouw elo oz en." Zie i Koningen I: 7 volgg. — 977. 0 n w e g: verkeerde weg,
evenals ondienst, on dank, enz. gevormd.
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Abisag.
Abisag was nooit valsch;
990 Hoe zou ze op koningsmoord toeleggen ongenadig?
Salomon.
Neef Joab in den aard is bitter en moorddadig;
Dat bleek aan Abner en aan Amaza weleer,
Twee helden, in het spits van zijn vermomd geweer
Gesneuveld, daar hem 't recht nog reen van staat te geven.
99 Hij werd met Abjathar van eenen geest gedreven,
Adonias, vanzelf kroonzuchtig, eenen smaak
Te geven van verraad en broederlijke wraak,
En u van 't huwen met dien stouten prins. Hier draaien
Dees' voorbeth op. Men zoekt Abisag eerst te paaien
1000 Met zulk een bruidegom, de gading van haar jeugd,
En dan, in 't midden van de feest- en bruiloftsvreugd,
Den jongsten broeder met zijn vaders zerk te dekken.
Abisag.
Zou zich een broeders hand door broedermoord bevlekken?
Salomon.
Dat is gebleken aan den schalken Absolon,
1005 Die speelde 't Ammon bij den wijn. Staat Salomon
Nu van Adonias een beter lot te hopen?
Abisag.
Om Thamars schennis heeft zich Absolon verloopen,
Uit een getergde wraak; dat schelmstuk gaf hem stof.
Salomon.
En prins Addnias, onterfd van vaders hof
1010 En krone, kan dien smaad verkroppen noch verduwen;
Dies ziet de wraaklust uit, om, onder schijn van huwen
Aan schoone Abisag, stil door Joab, schelmsch van aard,
Zijn broeder bij den wijn te komen onder 't zwaard.
Abisag.
De koning wordt bewaakt met zijne leeuwsbanieren;
1015 De koning zit bestuwd van hofwacht en staffieren.
994. Daar hem 't recht nog reen van staat te geven: daar
hij nog aan dat recht (aan den rechter) reden (verantwoording) van geven
moet. — 997. Broed erlijke w r a a k: wraak tegen een broeder. Zie bl. 74,
noot van regel 28 en vs. 1139.— 1013. Te komen onder 't zwaard:
zie het aangeteekende op vs. 561.
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Salomon.
Zoo dicht niet, of het gaapt bijwijlen voor of na ;
Men slaat gelegenheid, en plaats en tijden ga.
De zee, bij 't schoonste weer, legt stil en op haar luimen.
Een storm steekt schichtig op; dan ziet men 't water schuimen,
1020 En zich verheffen, dat het aan de starren plast.
Zoo vindt de zeeman, die niet opwaakt, zich verrast,
En strijkt het zeil te spade, en kan het roer niet dringen.
Een koning wapene zich veilig voor bespringen.
Wij willen schrap staan, eer al 't stamhuis, blij van geest,
1025 En vroolijk bij den wijn, op dat geveinsde feest,
Eenstemmig uitroepe, op geklank van moordbazuinen :
„Lang leev' de koning en de koningin van Suinen !"
Wij willen tijdig eerst de hand slaan aan dien rei.
Abisag.
Natuur, die mij beschonkt met schoonheid ! hoe beschrei
1030 Ik uw milddadigheid en schadelijke gaven,
Die prins Adonias, den koninklijken braven,
Ten val gedijen ! Och, had koning David mij
Gelaten buiten 't hof, zoo mocht Abisag, vrij
Van achterdenken, in het bloeiendst van heur jaren
1035 En buiten opspraak, met een wedergade paren.
Nu is Abisag, fluks nog 's konings bedgenoot,
Eene oorzaak van des zoons al t'onverdienden dood.
Salomon.
Abisag niet, maar door haar trouw ten troon te stijgen,
DM 's oorzaak van zijn dood.
Abisag.
'k Zal dan van d'oorzaak zwijgen;
1040 De stam van Jesse ontzei nooit vijand zijn gend,
En minst den eigen zoon, die, zonder wederga.
In wederspannigheid, den vader dong naar 't leven.
Salomon.
Door vaders goedheid werd de boosheid meer gesteven,
Toen Absolon, gesterkt van aller stammen stem,
1045 Hem sedert met geweld dreef uit Jeruzalem,
En in zijn ballingschap gewapend naar kwam zetten.
1027. S uin en: Sunen, Abisags woonplaats. Op gelijke wijze zou, in
vroeger tijd, geen Hollander anders dan U i ter t en d e Uitertsche
schuit gezegd hebben voor Utrecht, de Utr echtsch e schuit. Maar
toen leefde bovendien 't gevoel voor de etymologie nog meer algemeen hi
de ziel des yolks.
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Abisag.
Zoudt gij uw eerste recht met broederbloed besmetten ?
Salomon.
Met geen onschuldig, maar strafschuldig broederbloed.
Abisag.
Het maagschap grenst to na.
Salomon.
Wie naar de kroon steekt, moet
1050 Het boeten met den hals. De kroon lijdt geen verschooning.
Dees' misdaad kwetste het hart des rijks, dat is de koning,
Het eigen beeld van God, op 't rijksaltaar gewijd.
Abisag.
En God scheldt daaglijks zelf der boozen misdaad kwijt;
Zoo beeldt de koning best de Godheid uit naar 't leven.
1055 De Godheid trekt min lof uit straf dan uit vergeven.
Salomon.
De Godheid in het recht ziet geen personen aan.
Abisag.
Gend kan eeuwig, geen gestrengheid lang bestaan.
Men geeft den koningen den titel van genadig;
De faam van goedheid, licht verzoenbaar, en weldadig,
1060 Verleent meer luisters aan den opgang van uw rijk.
Salomon.
Nooit droeg een rijk gerust twee koningen gelijk,
Gelijk de wereld geen twee zonnen kan gedoogen.
Abisag.
Een rijkszon Salomon verheugt der stammen oogen;
Hoe zou ze Abisag dan bedroeven in den zoon
1065 Van David, die u zette in 't goud van dezen troon ?
Geen vleier van het hof misleide u met zijn treken 1
Salomon.
Abisag rust. Het recht wordt met dit tegenspreken
Eer aangetergd, en min gelenigd en verzacht.
Gij wordt ten hove met dees' voorspraak meer verdacht.
Abisag.
1070 Genadigste ! gedoog, dat wij ons zelven kwijten.
1067. A b i sag rust: hou uw gemak, Abisag ! maal niet langer.
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Salomon.
Zoo kwijt u dan heel kort. Dit jammeren, dit krijten,
Dit kermen vordert niet. Nu klaag uw hart voort uit.
Het recht gaat zijnen gang. Kort of uw klachte, en sluit.

Abisag.
Genadigste ! eene maagd is teeder,
En allerteerst in dit geval,
1075
Daar 't 's konings broeder gelden zal.
Ik worp me aan uwe voeten neder,
Als voor een vrijburg in den nood.
Gekerm noch tranen kunnen baten.
Vergeef me, ik moet mijn tranen laten.
1080
Verdiende Adonias den dood,
Zoo wijt het mij. Is dit to stuiten ;
Gij kunt Abisag, waard veracht,
Bij waders vrouwen, dol verkracht
Van Absolon, met muren sluiten.
1085
Zoo kan ze, door dit huwelijk,
Den jongling niet ten trone opvoeren,
Noch door haar staatzucht 't rijk beroeren.
0 Salomon, o licht van 't rijk !
1090 Verdoof den glans der majesteiten
Niet in uw broeder met de kling;
Zoo moet ge bij nakomeling
En nazaat voor uwe eer niet pleiten.
Genft, geen recht zij uw besluit !
1095
Kies van dees' beide 't veiligste uit.
Salomon.
Rijs op, Abisag ! Wij, gediend bij 't meeste voordeel,
Beloven u voor God, door geen ontijdig oordeel,
Noch hem, noch 't heil des yolks, noch onzen naam en eer
Te kwetsen. Neen gewis : betrouw dat nimmermeer.
1100 Wij willen 't heilig recht om gunst noch afgunst buigen,
Noch op een donkre blijk, maar wettige getuigen
Het vonnis vellen; 't zij men 't recht uitvoere of zwicht'.
Zoo schromen wij geenszins 's yolks opspraak, noch het licht.
Dees' zwarigheid treft mij, zijn broeder, eerst in 't harte.
1105 Rijs op, Abisag! God verlichte u in dees' smarte!
BANA JAS. SALOMO.

Banajas.
Genadigste ! ik verwacht, tot 's konings dienst bereid,
In dezen stand den last van uwe majesteit.
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Salomon.
Hoe gaat het, Banajas? Wat mompelen de lieden?
Zal prins Adonias of Salomon gebieden ?
Banajas.
1I10 Elk heeft de bruiloft van Abisag in den mond.

Salomon.
Wat dunkt u van dees' bruid en zulk een trouwverbond ?
Banajas.
z'Is teffens rijk en schoon, en, boven hare dagen
En kunne, alreede wijs. Zou zij den zoon mishagen,
Een maagd, die vader, zwak van ouderdom, beviel ?
Salomon.
1115 Zij kent geen wedergd. De glansen van haar ziel
En geest, die door de wolk van 't schoone lichaam stralen,
Verbeelden 't ooge, dat een engel neer kwam dalen
In menschelijken schijn, met sterflijkheid bekleed.
Natuur heeft teffens al het eelste aan haar besteed.
1120 Zoo 't eerstgeboorterecht niet streed met vaders orden
En God, die mij verhief, wat kon ze minder worden
Als koningin van 't rijk? Want schoon het hof haar riep,
En zij, gelijk een roos, in vaders armen sliep,
z'Is nooit van hem gerept, maar zuiver maagd gebleven;
1125 En storf ik kinderloos, 'k wou haar aan broeder geven ;
Nu staat Adonias te vroeg op voor den tijd,
En tergt de wettigheid, ter heerschappij gewijd.
Zoo vader David mij dit voorrecht had geweigerd,
Ik waar' tevrede, en hij ten rijkstrappe opgesteigerd
1130 Met 's yolks toejuichen; nu verbindt me staat en plicht
Te hindren, dat mij geen onterfde sta in 't licht.
Heer vader spelde lang mijn opgang door de galmen
Van hemelsch harpgezang, en strooide olijf en palmen
Den vredevorst ter eere, en zette in 't lang en bred
1135 Mijn grenzepalen uit, van d'eene aan d'andre zee,
Van Faro's Nijl tot aan d'Eufraat en Nimrods stroomen ;
En durf Adonias vermeten mij 's rijks toomen
Ontrukken tegens Gods en vaders jongsten wil?
Banajas.
Indien men spreken mag in broederlijk geschil,
1140 Het voegt onwettigen voor wettigen te wijken
En Gods orakelen. Men mag de dertig rijken
1139. Br oederlijk geschil: geschil tusschen broeders.
VONDEL X.
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Ineengesmolten niet verdeelen; dat staat vast.
Het is geen suffens tijd. 't Gemor der burgren wast
Alle oogenblikken aan. Zoovele aanhangelingen,
1145 Die onlangs met gejuich ter offermaaltijd gingen,
Om prins Adonias te helpen op den stoel,
Verwachten 't woord van hem; en wilt ge stil en koel
Van ver dit aanzien : hij zal d'eerste rol herspelen.
Het oproer kankert in. Men moet staatkanker heelen
1150 Met vier en ijzer, eer die inkruip' naar het hart.
Salomon.
Ik vind me van wee'rszij benepen en benard
Hier staat mijn wettig recht, daar d'opspraak en de laster;
Hier 's huwlijks aanzoek, daar 't gevolg. Wij dienden vaster
In 't vonnissen te gaan, om door geen los besluit
1155 Te slibbren. Bloedrecht eischt een klaar bewijs vooruit,
Dat op getuigen rust van onbesproken koppen.
Men hoeft veel stofs, om al wat gaapt den mond te stoppen;
Dies liet ik door de stad naarsporen wat er broeit,
En wacht getuigen, hoe hier Joab onder roeit
1160 Met Abjathar. Bezet terstond de poort en vesten
Van Davids stad met wacht van alle vier gewesten.
Gij hebt de Kreten en de Plethen in uw eed.
Ga daadlijk hene, en hod u op mijn leus gereed.
REI VAN HOFJOFFEREN.
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Zang.
Had Jesses jongste zoon niet verder
Dan 's vaders stal gezien,
Genoegd te leven, als een herder,
En kudden te gebien;
Hoe vroolijk zouden zijne zonen
Den haat en nijd ontgaan,
En onbekoord naar koningskronen
Noch heerschappijen staan !
De kroonzucht, nu hun aangeboren
In 't vaderlijke hof,
Komt reis op reis het hart bekoren,
En geeft krakeelen std.
Hoewel de prinsen snel, als schimmen,
Verdwijnen uur op uur,
Nog zoeken ze al in top te klimmen,
Op 't wankele avontuur.
Men vindt geen rust in koningshoven;
Het hooge daalt, het laag stijgt boven.
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Tegenzang.
De zoons belagen eigen vaders,
De broeder 's broeders staat.
Het hof krioelt van aartsverraders;
Elk vlamt op eigen baat.
Men legt op rooven toe en moorden.
Geveinsdheid, vol bedrog,
Verlokt een duif met schoone woorden ;
De koning staat, och, och !
Gereed alle oogenblik te glijden ;
Biedt God hem niet de hand,
Hij stort, ten schimp van die 't benijden.
De rijke tulleband
Geneest geen hoofdpijn, purpren brozen
Voetevel nochte smart;
In doornen plukt men geur van rozen ;
De mond is niet als 't hart;
De gouden kelk schenkt moordvenijnen.
De dingen zijn niet als zij schijnen.
Toezang.
God zelf had Jesses zoon
Ter heerschappij gekoren,
En met den oliehoren
Door Samuel uit 's hemels troon
Gezalfd bij koning Sauls leven.
Hij kreeg 'dan 't rijk, niet aangedreven
Van kroonzucht, maar door 't hoog bevel
Geopenbaard aan Samuel.
Zoo volgde Salomon die gangen ;
Dies zal hij 't rijk, van Gode ontvangen,
Bezitten, rijk van majesteit,
In vrede en voile heerlijkheid.
Laat ons ter hutte God gaan smeeken :
God kan der boozen aanslag breken.
HET VIERDE BEDRI JF.
ADONIAS. ABISAG.

1215

Adonias.
W At raad, Abisag ? 0, getrouwe halsvriendin !
Hoe jammerlijk bekomt mij mijne oprechte min
En liefde t'uwaart, als een schelmstuk, waard te vloeken !

1195. Voetevel: voeteuvel, podagra.
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Bespieders brullen, om Adonias te zoeken.
Ik bidde u, berg mijn lijf, God geve ook hoe het zij!
Abisag.

Rampzalige I gij schuilt bij niemand minder vrij.
1220 Ik zitte om u verdacht en uw verraders streken.
Abisag draagt de schuld; zij heeft dit stuk besteken,
Den prins door hare min misleid en aangevoerd.
Abisag is de pest, die 't gansche rijk beroert.
Woudt gij den koning om zijn kroon en leven brengen,
1225 Wat hoeft ge Abisag in dat lasterstuk te mengen ?
Nu wascht haar zee noch stroom van zulk een lastersmet.
De roep is onder 't yolk. Dit heeft zijn plooi gezet:
En vlucht ge herwaart aan, om nog de wraak te tergen?
Ik zie mij zelve noch mijn leven nauw te bergen.
1230 Verzie u; pak u voort; vertrek uit mijn gezicht.
Adonias.
0 schoone ! mij terstond nog liever dan het licht,
Ontzegt ge mij uw cel?
Abisag.
Leef raad met uwe raden.
Adonias.
Ontzegt ge mij uw huis? Waarhene? Langs wat paden
Ontvluchte ik doodsgevaar, in 't nijpen van den nood?
1235 De poorten staan bezet. Wat raad? Geef ik me bloot,
Men vangt en spant me, en fel beschuldigd van een sterker,
Moet een gevangen zich verweren uit den kerker;
De rechter is partij en gruwelijk verwoed.
Abisag.
Zoo barnt gemeenlijk feast een bloedpleit tegens bloed.
Adonias.
1240 Och, vader David! oud, te vroeg voor mij gestorven,
Wat raad voor uwen zone?
Abisag.
En mij, door hem bedorven?
i 227. Dit heeft z ij n plooi g e z e t: versta : dit (dat Abisag de schuld
is aan alles) is nu eenmaal (bij het yolk) een gevestigde meening, een uitgemaakte zaak. — 1230. Verzie u: zorg voor uwe veiligheid. — 1231. T e rstond: nog straks.
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Adonias.
Men zal me slachten tot een zoen voor al het rijk ;
Abisag ! stort ten minste uw tranen op mijn lijk.
Abisag.
Vertrek uit mijn gezicht; bier baat geen ijdel klagen.
Adonias.
1245 De prinsejager blaast den horen onder 't jagen.
Hij snuffelt om en om, en nadert. Och ! wat raad ?
Bezwijkt Abisag mij, in dien benauwden staat ?
Aartspriester Abjathar ! och Joab ! bergt mijn leven.
Abisag.
Al hadt ge vleugels, om door d'open lucht te streven,
1250 Hofvalken zouden u beknellen in de vlucht.
Adonias.
Nu valt een koningszoon zee, hemel, aarde, en lucht
Te nauw. Het zweet breekt uit, en alle haren rijzen.
Abisag.
'k Weet u geen schuilhoek als een hollen boom te wijzen,
In 't oud cypressenbosch. Onthod u daar. Men zal
1255 U 's nachts bezorgen door een dienaar langs den wal.
Ellendige, nu spod ! God helpe u uit den hoogen !
Adonias.
Leef lang, Abisag, och !
Abisag.
Nu zal ik met mijne oogen
Den held niet weder zien, tenzij hem God bewaart.
Hoe wordt dat hoofd gedreigd van 't broederlijke zwaard,
1260 Dat prinselijke hoofd, te schoon om of te houwen !
Ik hef mijne oogen en mijn handen, dus gevouwen,
Naar God alleen om troost. Zie neer uit 's hemels troon !
Beschut dat koningsbloed, ter eere van de kroon.
CHUSAI. ACHIMAAS. SALOMON.

ChusaI.
Gestrengheid kan men bier met geen genade mengen.
Salomon.
1265 Wat komt Achimads, wat Chusai ons brengen ?
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Achimads.
God vrij' den koning voor den tweeden Absolon !
Chusai.
God handhaav' Davids kroon in koning Salomon.
Salomon.
Wat broeit er in de stad ? Is 't beter ofte slimmer ?

Achimads.
Genadigste ! waak op. Betrouw, wij hadden nimmer
1270 Geloofd, dat deze pest zoo snel zich spreiden zou
Door 't lichaam van de stad ! Wat vindt men luttel trouw
Ten hove en onder 't yolk, aan eer noch eed gebonden !
Salomon
Gij spreekt uit gissing ?
Achimaa s.
Neen, het is te klaar bevonden.
Chusai.
Hier baat geen veinzen meer. Het geldt uw majesteit.
Salomon
1275 Verhaal den oorsprong en den voortgang met bescheid,
Zoo kunnen wij gerust hierop ons oordeel vellen :
Wie zijn de hoofden ? Wie de rot en rotgezellen?
Chusai.
Aartspriester Abjathar, met zijn gezag in lij,
En Joab, niet gekend in 's rijks veldheerschappij,
1280 Betooverden den prins, de kroonzucht te bewimpelen
Met minnezucht; en, om al stil geloof bij simpelen
Te winnen, polsten 't hart des yolks, al stil vergaard
Bij avondschemering door Bela, boos van aard,
Die op driesprongen zich alom ter sluik liet vinden,
1285 En rook bedekt de lucht van alle prinsgezinden.
Hij luisterde, wie koel van Davids nazaat sprak,
Den prins Adonias beklaagde, en zulk een krak
In zijn gezag geleen; doch strafte ze, die rieden
Te sluiten, dat de jongste in d'eere van 't gebieden
1290 Den oudsten wijken most. Dan werd er aangehecht
1278. Met z ij n gezag in 1 ij : toen hij zijn gezag ingekort zag. —
1279. Niet gekend: voorbijgegaan.
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De wettigheid en glans van 't eerstgeboorterecht.
Bijwijlen streed men om den zin van ,Mozes' bldren ;
Of Abjathar niet meer het wetboek zou bewaren
In d'oude zuiverheid dan Sadok, die ten hoof
1295 Meer gunst won. Somwijl hiel hij zich als stom en doof
De veldheer Joab werd geloofd, die, oud van dagen,
Voor 't wetboek en het rijk de wapens had gedragen,
En avrechts zat beloond, daar Banajas het woord
Mocht voeren, en de wacht van Davids stad en poort
1300 Alleen werd toebetrouwd. Dit liep allengs wat verder.
Men gaf er raadsels uit. Wat een getrouwen herder,
Wat schapen paste; en of een wakker wachthond niet
Moet bassen om de kooi, als haar de wolf bespiedt.
De weiflaars drongen vast naar 't reedste in zulk een dwerling.
1305 Men deelde d'ambten uit : op 't rollen van den terling.
Men legt zichzelven toe, wil hier geluk toe slaan,
Naar eene landvoogdij of rechters ambt te staan,
Of rekenmeesterschap, of in den raad te blinken.
d'Een vat des anders zin, uit wijzen, en uit winken,
1310 En wat elk droomt bij nacht, wordt 's avonds opgehaald.
De hoop des gierigaards weidt ruim en onbepaald.
Salomon.
Wat scheen het oogmerk van dit onderlinge mompelen ?
Chusaï.
Eens bij gelegenheid al teffens t'overrompelen
Wat prins Adonias in 't licht staat en zijne eer.
1315 Men repte nooit van u. De kroon is veel te teer
Om aan te raken. Zij besloten eerst te hinderen,
Te keeren, die den prins in zijnen staat verminderen,
Waarin hij is gesteld, naast 's konings majesteit;
En, zoo hem 't huwelijk gelukt, door loos beleid,
1320 Het feest te sterken, en, op klinkende bazuinen :
„Lang leve Adonias ! lang leev' de bruid van Suinen !"
Te roepen. Dit 's bestemd, bezworen veur het koor.
Salomon.
'k Geloof mijne oogen en mijne ooren, als ik hoor
En zie hetgeen men strooit. Het kroonrecht let op blijken ;
1325 Op zulke tuigen kan de rechter vonnis strijken.
Chusal.
Achimads I ontvouw het middagklaar bewijs.
1296. Geloofd: geprezen. — 1299. En de wacht: lees: en hem de
wacht.

AD ONIAS.

120

Achimads.
God geev' de majesteit des konings eer en prijs!
De koning lees' dit blad ; zoo wordt de stomme sprekend.
Salomon.
Wat namen zien we hier in eenen ring geteekend ?
1330 Dit's al van 't zelve slag, dat in het jongst rumoer
Met prins Adonias meineedig t'zamenzwoer;
En houdt het nog niet op van wroeten en van wrijten?
Hier zien we burgerij, en vreemden, en Levijten,
Aanhangelingen van aartspriester Abjathar,
1335 En veldheer Joab. Dit verraderswerk ziet ver.
Roep Natan uit het hof, en Sadok uit Gods hutte !
NATAN. SADOK. SALOMON.

Natan.
Heer koning ! wat 's uw wil ?
Sadok.
God zegene en beschutte
Den grooten erfgenaam van Davids krone en deugd,
In 't opgaan van het rijk en 't bloeiendst van zijn jeugd !
Salomon.
1340 Nu wordt het tijd, dat wij of onze erfhaters buigen;
Beziet dit blad, en hoort wat stommen u getuigen :
Hoogwijze ChusaI en getrouwe Achimads,
Beproefd in vaders dienst, verschijnen recht van pas
Met d'onderteekening der blinde aanhangelingen,
1345 Gereed om onverhoeds mijn tronen te bespringen.
Gij ziet de namen hier in 't rond geteekend staan,
Al ondereen verward, en niemand boven aan.
Men kan de hand van al de schrijvers onderscheiden.
Natan.
Wij spelden dit een wijl. Men mag niet langer beiden.
1350 De schelmen groeien aan in stoutheid en getal
Sadok.
Zij rotten vast te hoop heel stil van overal.
Hier roeien Davids zoons, uw broeders, listig onder.
Dat geeft het oproer kracht. Geen vonk vat zoo in tonder,
1329 . In e en en ring get e e k end: opdat niemand weten zou, wie 't
eerst geteekend en alzoo het voorheeld tot den aanslag gegeven had. Zie
vs. 1346, 1347.
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Als deze drift in 't hart des staats, nog muitgezind,
1355 En weifelachtig, en bereid, om dol en blind
Den andren Absolon, Adonias, te stijven;
En nu Levijten met hun hand dit onderschrijven,
[Ik ken de namen en die letters al te wis]
Wordt u betuigd wie 't hoofd der vloekverwantschappe is.
1360 Hoe komt zich Abjathar nu weder te vergeten!
Wat durf schijnheiligheid zich reukeloos vermeten!
Wat krijgt de mijterkroon een lasterlijke smet!
Hoe voegt dees' gruwel een orakel van de wet,
Welks lippen God betrouwt zijn wil en wet t'ontvouwen!
1365 Dat 's verre van verraad en koningsmoord te brouwen!
Natan.
De koning twijfle nu niet langer aan 't verraad,
Te loos besteken door twee hoofden van den staat,
Vermomden Abjathar en Joab, beiden schuldig.
Salomon.
0 vader David 1 die zoo lang en menigvuldig
1370 Door rampen werd beproefd, ook in uw naaste bloed,
Wat komt ons over? Och, wat ongeval ontmoet
Uw zone, in 't opgaan en de lente van zijn leven!
Hoe hebt gij Absolon tot tweewerf toe vergeven
Zijn wederspannigheid; en smette ik nu uit nood
1375 Het eerste halsrecht met mijn lieven broeders dood?
Hoe stoot me dit voor 't hart! Het hart begint te kloppen.
Wie kan den lastermond der eeuwige opspraak stoppen?
Sadok.
Het is natuurlijk, dat uw broeders smart u raakt.
Natan.
En koninklijk, zoo gij gewekt voorzichtig waakt.
Salomon.
1380 Men lette op middelen, om 't scherpste recht te keeren.
Sadok.
Gij kunt door geen gend dien boozen aard verleeren.
Salomon.
Men geev' hem keur van beide: een kerker of het zwaard.
Natan.
Geen kerker is zoo sterk, die eenen prins bewaart.
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Salomon.
Men late in ballingschap hem buiten 't rijk omdwalen.

Sadok.
Hij
zou,
met
's
nabuurs
macht gesterkt, zijn scha, herhalen.
1385
Salomon.
Al wie hem handhaaft, staat mijn ongena. t'ontzien.
Natan.
Werd Absolon niet stil gehandhaafd onder 't vlidn?
Salomon.
Hij won geen legers, om den vader aan te randen.
Sadok.
Hij won de harten, die te Hebron t'zamenspanden.
Salomon.
1390 Na zijn verzoening met heer vader in het hof.
Natan.
Verzoent hij zich met u, dat geeft nieuw oproer stof.
Salomon.
Men zal in Abjathar en Joab 't oproer smoren.
Sadok.
Men smore alle oproer eerst in dezen eerstgeboren.
Salomon.
Ik heb meer broeders; elk voor ander vlamt op 't erf.
Natan.
1395 Zij spieglen zich aan prins Adonias' bederf.
Salomon.
Adonias vergat het Absolonsche voorbeeld.
Sadok.
Zoo ruk het zwaard uit; straf dit stuk, bij God veroordeeld !
Salomon.
Heer vader verfde nooit de sabel in zijn bloed.
1394. Elk vo or ander: 't zelfde als waarvoor wij nu zouden zeggen :
„de een voor, de ander na."
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Natan.
Dat steef den jongeling, verstokt in wrevelmoed.
Salomon.
1400 Hier dingen om het rijk de broeder tegens broeder.
Sadok.
En zit ge niet gezalfd, gekroond, als rijksbehoeder ?
Salomon.
Zoo zat beer vader ook gezalfd op zijnen stoel.
Natan.
Dat oproer werd gedempt, gesmoord in eenen poel.
Salomon.
Tot vaders hartewee, gesmolten in zijn tranen.
Sadok.
1405 Wat opspraak gaf dit niet aan Joabs oorlogsvanen?
Salomon.
Nog heeft de hemel hem op zijnen troon hersteld.
Natan.
Niet zonder uitstaan van het uiterste geweld.
Salomon.
Hij heeft Adonias voorhene begenadigd;
Sadok.
Den rechten booswicht, dien gij voorspreekt en verdadigt.
Salomon.
1410 Het eerstgeboorterecht misleidt hem in dien droom.
Natan.
Gij geeft een hollend paard de sporen zonder toom.
Salomon.
Het zwicht, en voelt bezweet zichzelf nu afgeronnen.
Sadok.
Het geeft in 't renperk u den strijd nog niet gewonnen.
Salomon.
Men kan het temmen met een ijzren mondgebit.
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Natan.

1415 Betrouw geen hollend rijk. Bedenk, hoe los gij zit.
Salomon.
Zal nu een koningszoon voor 's broeders slagzwaard buigen ?
Sadok.
Al 't rijk, God zelf eischt recht. Heer koning ! wij betuigen
Voor uwen troon en Gode en engelen, bereid
Te waken voor den stoel van uwe majesteit,
1420 Dat wij onschuldig zijn aan zooveel ramps, te vreezen
Uit dien weerspanneling, voor weduwen en weezen,
En 't gansche stamhuis, dat op uwe toezicht rust,
Van Liban tot den Nijl, van zee en waterkust
Tot aan het Roode Meer. Wij bidden, wij bezweren
1425 U bij dit wierookvat, laat heden triomfeeren
Het heilig kroonrecht, dat noch bloed noch afkomst kent.
Zoo houde d'opperste u in eere en ongeschend;
Zoo erve uw koninkrijk op uw nakomelingen,
En geve Levie stof uw lof te koor te zingen !
Natan.
1430 Wij stemmen met dien wensch en 's hoogepriesters mond.
De God der vaderen bezegele 't verbond,
Met David opgerecht en heiliglijk bezworen,
Toen u de tempelbouw van boven wierd beschoren,
En zulk een rijk beloofd, dat eeuwig duren zou.
Salomon.

1435 De God der vaderen ontzei den tempelbouw
Aan vader, om al 't bloed, met zijne hand vergoten ;
En zal ik nu den dolk in broeders boezem stooten,
Meteen in vaders hart, dat, op zoo streng een straf,
In zijnen ijzren slaap, nog opzucht uit het graf?
1440 Hoe redde ik mij hierdoor ? Ontschuldig mij, heer vader,
Nu 's hemels majesteit en zijne tronen nader
Dan wij, zoo laag op d'aarde, in dit gevaar gesteld!
Sadok.
Schep moed, heer koning 1 zijt gerust ; de hemel scheldt
U deze misdaad kwijt, indien 't dien naam mag dragen.
1445 Gij zult den oppersten en 't hoog gerecht behagen
Door dit zoenoffer, van uwe strenge hand verwacht.
Vaar voort, voorstander van 't aartsvaderlijk geslacht 1
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Salomon.
Verdagvaard Banajas !
Sadok.
Hij komt hier aangetreden.
BANA JAS. SALOMON. ABISAG.

Banajas.
Rechtvaardige erfgenaam van Davids rijk en steden,
1450 Wij komen u ten dienst gehoorzaam en bereid !
Salomon.
Ga daadlijk hene ; straf, door last der majesteit,
Den prins Adonias en Joab; acht geen bede !
Het heilig slagzwaard rust in zijne purpren scheede;
Trouwanten, haalt het! Laat het recht zijn gangen gaan.
1455 Wij kunnen 't kroonrecht nu niet langer wederstaan.
Men moet Adonias en zijne rotgezellen,
Verraders van de kroon, ten nutten spiegel stellen.
Banaja§.
Hier is het zwaard 1
Salomon.
Ruk uit, en lever het ons bloot.
Banajas.
Daar is 't, heer koning 1 u ten dienst in dezen nood.
Salomon.
Ontvang
het
van
ons'
hand, en handhaaf't recht rechtvaardig.
1460
Banajas.
Ik ga. Zij vluchten beide, en kennen zich strafwaardig.
Salomon.
Hier komt Abisag, rood bekreten en ontsteld.
Mevrouw ! gij komt to spa; het vonnis legt geveld.
Abisag.
Waar berge ik mij van rouwe, o stad, o hof, o heuvel !
1465 Hoe deerlijk is het, dat een zoon van David sneuvel!
Wat dolheid dreef hem tot dit huwelijksverzoek?
Och I is hier geen gehoor? Adonias 1 wat hoek,
Wat schaduw bergt uw lijf, in 't uiterste verlegen ?
Nu zoekt u Banajas met zijnen blooten degen.
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1470 Bloeddorstig zwaard ! zoudt gij doorrijgen Davids borst,
U dompelen in 't bloed van zulk een braven vorst?
Hoe is de broeder op den broeder dus verbolgen?
Wat gaat Abisag aan? Ik wil het voetspoor volgen
Van Banajas; misschien wat mijn gekerm vermag!
1475 Ten minste, dat hij ons onschuldig' vOOr den slag,
Een al te strengen slag, dien wij niet keeren kunnen.
Men kan een weduwe van David niet misgunnen
Een eerelijke blijk van onschuld, klaar en kort,
Eer dien verwezen prins de mond gesloten wordt.
1480 Het hof zal billijk nog den stervenden gelooven.
De waarheid wordt gedrukt, maar staat in 't ende boven.
AB JATHAR. SALOMON.

Abjathar.
Hoe durf ik, het valt hard, voor 't hof te rechte staan ?
Dit stuk verdadigen? Daar komt de koning aan.
Genade, o Salomon! Ik smeeke u om genade,
1485 En ken mijn lasterstuk.
Salomon.
Dit naberouw komt spade,
En al te langzaam bij. Wat stof gaf Davids zoon,
U tweemaal tegens God en d'eer van deze kroon
Dus in te spannen, op verbeurte van uw staten
En leven, met de rot der boozen, die mij haten?
1490 Wanneer een staatloos man zich schandelijk vertast,
Dat baart eene ergernis, die geenen burger past;
Maar zoo een ambtenaar met eenig schelmstuk bloot left,
Dat baart eene ergernis naar mate van de grootheid
En achtbaarheid des mans; hoe groot eene ergernis
1495 Geeft dan d'aartspriester, wien zoo dier bevolen is
Godvruchtigheid en wat rechtmatig is te voeden!
Hoe komt nu d'efod weer dit ondier uit te broeden?
Had uw stoelbroeder, die hier staat, u niet verbedn,
Men groeve u billijk in een hagelbui van steen,
I 5C0 Zoo diep, dat gij het hoofd nooit zoudt ten hemel heffen.
Abjathar.
Belieft de koning eens genadig te beseffen
Mijn vaders lijden en bloedstortinge, ondergaan
1498. Versta : had uw ambtgenoot Sadok niet voor u gebeden. — Maar
moeilijk zal men van die voorbede iets in de vooraf door Sadok gesproken
woorden vinden. — 1502. Ondergaan: zie i Samuel XXII : 18 volgg. De
oude uitgave heeft onderdaan, wat den zin niet weinig verduistert.
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Te Nobe, om David, als een halsvriend, uitgesfaan,
En met den dood bezuurd, daar vijf en tachtig bleven
1505 Gewenteld in hun bloed, en ik, God woud's ! mijn leven
Nog bergende, de maar aan uwen vader bracht :
Ik zie uw gramschap, die rechtvaardig is, verzacht.
'k Heb vijftig jaren, in den ring der hutgenooten,
Gelijk aartspriester, nooit vermoeid, maar onverdroten
1510 De wet bewaard; en toen uw vader zat vertsaagd
Voor 't heir des Filistijns, de godheid raad gevraagd.
Ik droeg de godskist, toen hij vluchtte in ballingschappen
Voor Absolon; en als de list hem woit betrappen,
Kwam Jonathan, mijn zoon, den balling, op zijn hals
1515 Opwekken. Zooveel druks, en zooveel ongevals,
In 's vaders dienst bezuurd, behoorden 't hart te roeren,
Om niet ten allerstrengste een vonnis uit te voeren,
Gelijk mijn schuld verdient aan uw gewijde kroon.
God handhave op dien voet u op uws vaders troon !
Salomon.
1520 Gij hebt de godskist trouw voor vader heengedragen,
Achitofel ontdekt in zijn doortrapte lagen,
En vaders rampen lang in zijnen dienst geproefd;
Een zaak, bij elk bekend, en die geen blijken hoeft.
Ik wil uw doodsschuld met uw diensten nog vergoeden.
1525 Vertrek naar Anathot; uw akker kan u voeden.
De vloek aan Ely en den struik van Ithamar,
Gespeld te Silo, treft de kruin van Abjathar,
En Eleazer blinkt in Sadok, nu herboren;
Hem is 't aartspriesterdom in 's hemels raad beschoren.
JOAB. SADOK.

J o a b.
1530 Aartspriester Sadok ! och, wie bergt me in doodsgevaar?
Ik vluchte, en grijpe uit flood de horens van 't altaar,
Voorheen den vrijburg van Adonias, den droeven.
Hier wil ik sterven en het uiterste beproeven,
En duiken in Gods hutte, en sterven op uw wacht.
1535 'k Was lang, als Abjathar, voorhene ontwijd, verdacht,
Ook eer Adonias, van angst des doods benepen,
De horens van 't altaar voorvluchtig had gegrepen.
Beschut me, eerwaardste ! die nu 's konings hart bezit.
1504. Vijf en tachtig: vul aan: priestess. — 1535. Voorhene
ontwijd: die een poos geleden zijn ambt verloor.
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Sadok.
O grijze veldheer ! vlucht gij herwaart? Wat 's uw wit?

1540 Ik kan uw leven noch uw misdaad niet verschoonen.
Dit 's nu de tweede moord, begaan aan 's konings zonen,
Of eer de derde ; want gij trapte op Absolon,
Misleidde Adonias, en dreigde Salomon.
Uw boosheid houdt geen maat in 't ende van uw jaren.
Joab.

1545 Eerwaardigste 1 gij kunt alleen mijn leven sparen.
Sadok.
Dat is onmogelijk : uw vonnis legt te vlak.
Joab.
Verzoek genft.
Sadok.
Zoo kreeg 't gewijd gezag een krak
Ten hove. Niemand durf voor vloekgenooten pleiten.
Gij kwetste meer dan eens des konings majesteiten.
Joab.
1550 Mijn tijd is kort; ik ga met ddnen voet in 't graf.
Sadok.
Geen ouderdom ontgaat de welverdiende straf.
Joab.
Mag Davids voile neef dan geen gena verwerven?
Sadok.
Nog min dan Davids zoon, die van uw hand most sterven,
En 's konings broeder zelf wordt nu genade ontzegd.
Joab.

1555 De koning zit te streng in 't eerste halsgerecht.
Sadok.
Zoo raakt men eens aan 't end van alle vloekverwanten,
Die reis op reis te stout zich tegens 't kroonrecht kanten,
En zellef tegens God en zijn gewijde wet;
Want God heeft Salomon op 's vaders troon gezet.
1560 Gij weet hoe David sprak : „God gaf me vele zonen,
Maar wijdde Salomon ten nazaat op mijn tronen,"
En nam hem, tot een zoon, gelijk een vader, aan,

129

ADONIAS.

Om trouw, naar Mozes' stijl, de stammen voor te staan.
Zoo wordt gij door den mond des vaders zelf geoordeeld,
1565 Die gaf den erfgenaam des rijks een heerlijk voorbeeld
Van eene rijke kerk, die hem te bouwen stond.
Hoe durft ge dan, vervoerd door mijn stoelbroeders mond,
U innebeelden, dat gij, met uwe eedgenooten,
Den recht gewettigden moogt schuiven en verstooten,
1570 Adonias ten dienst? Of acht ge David slecht,
Dat hij het oudste van het jongst geboorterecht
Niet onderscheiden kon, of immers al te spade?
Neen zeker, nacht en dag ging hij met God te rade,
En 't hutorakel, sterk gedreven van Gods geest.
1575 Gij draagt u recht, als een, die God noch menschen vreest.
Zal Salomon, gelijk Gods mond belooft, regeeren,
Zoo moet gerechtigheid en 't kroonrecht triomfeeren.
Joab.
Mij wordt dan alle hoop van leven kort ontzegd?
Sadok.
Uw lasterstuk was niet verweerbaar in 't gerecht.
Joab.
1580 't Gewijde kleed plag wel misdadigen te bergen.
Sadok.
Men wachte zich den leeuw van Juda dus te tergen,
In 't sluimren; want komt hij t'ontwaken al gesteurd,
Dan wordt alle ongediert, dat hem beschimpt, verscheurd.
Daar hoort men al den berg met een geschrei vervullen :
1585 „Adonias is dood !" De leeuw vaart voort met brullen.
Held Banajas genaakt. Berel u; het is tijd.
Hij sterft onheilig, die het hoog altaar ontwijdt.
BANA JAS. JOAB.

Banajas.
De prins Adonias most zijne doodsschuld boeten,
En knielde voor dit zwaard gewillig aan mijn voeten.
1590 Gij ziet het nog van bloed gepurperd en bespat.
Heer Joab! al vergeefs gevloden, en gevat
157o. Slecht: dom, onnoozel.
X.

VONDEL
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De horens van 't altaar, geen vrijburg voor uw leven;
Het vonnis legt geveld ; hier helpt geen wederstreven.
Gij zijt ook oud genoeg, om d'algemeene schuld
1595 Te boeten. Schep dan moed, en neem voor 't jongst geduld.
Ontschuldig ons, dat wij, van hooger hand gedwongen,
Een recht, dat duren zal op aller eeuwen tongen,
Uitvoeren, in den dienst des konings, uwen heer.
Joab.
Gedoog ten minste, dat ik mijne zaak verweer.
Banajas.
1600 Vergeefs. Gij kunt hierdoor geen troost bij 't hof verwerven.
Joab.
Welaan, 'k getroost me dan hier aan 't altaar te sterven.
'k Verzoek ten minste, dat gij naar den koning zendt.
Misschien bedocht hij zich. Een rechter kan in 't end
Van zin veranderen; dat 's meer dan eens gebleken.
Banajas.
1605 Het recht is heilig. Durft gij 't vonnis nog bespreken?
Zie toe, dat gij de straf door weerspraak niet bezwaart.
Joab.
Nooit was mijn hart in 't veld voor 's doods grimas vervaard;
Dat tuigt dit lichaam, dicht geteisterd van kwetsuren,
In 't vechten op een heide, in 't stormen op de muren,
1610 In 't waden door den stroom, en 't steigren op een rots.
Banajas.
Hoe toont de veldheer dan door 't vlien zich luttel trotsch,
In 't aanzicht van den dood? Wie rustig sterft, sterft heerlijk.
Joab.
Wie voor Gods outer in het harnas sterft, sterft eerlijk.
Maar 't rouwt me schandelijk te sterven op dien voet.
Banajas.
1615 Getroost u evenwel, naardien gij sterven moet.
Joab.
Om God ! ontzeg me niet een bode heen te zenden,
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En hoort naar 's konings last, dat zal het recht niet schenden,
Noch niet verzwakken. Sta mijn bee zoo luttel toe.
Banajas.
Ik ben dit sammelen, dit ijdel uitstel moe.
1620 Trouwanten ! gaat terstond den koning nog eens vragen ;
Volhardt hij bij zijn last, zoo volge ik 't hoog behagen ;
Men breng' me fluks bescheid
Van 's konings majesteit.
Joab.
Hoe los en wankel staan de staten
Der wereld ! Ai, ziet Joab aan,
In dezen schijn, van elk verlaten.
Men ziet de wisselbare maan
Dan heel, dan half, dan nieuw, dan onder,
In 't end beroofd van al haar licht.
1630
Wat is een prins en veldheer, zonder
De zon van 's konings aangezicht?
Nog komt de maneschijn weer boven :
Maar zoo ik 't hoofd nu onderhaal,
Een nacht zal al mijn luister dooven
1635
Voor eeuwig. Stapelt altemaal
Mijn oorlogsdaden aan de wolken;
Zij worden nu niet eens gedacht.
Wat baat het dempen van de volken
Der Idumeen, of van 't geslacht
1640 Uit koning Ammon of Syrieren ?
Wat baat me, dat ik, zonder zorg,
Aanvoerde Juda's leeuwsbanieren,
En d'eerste klom op Sions borg?
Wat baat het, dat ik twintig jaren
Bekleedde 's rijks veldheerschappij,
1645
En Davids hofraad holp bewaren ?
Men treedt al 's konings bloed voorbij.
Ik sta hier veeg, ter dood gedagvaard ;
Wie keert den slag van 't blinde slagzwaard ?

1625

Banajas.
1650 Daar komt mijn lijftrouwant I Heer Joab, sta nu vast !
Wat hoorde ik, dat mij drukt !
Joab.
Hoe luidt de jongste last?
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Dat ik u dadelijk van 't outer af moet rukken,
En leveren uw lijf den koning in twee stukken.

Joab.
Welaan, 'k getroost me dan te sterven aan 't altaar;
1655 Maar gun me een luttel tijds : dat's buiten uw gevaar.
Mejoffers, laat geen rouw uw harten overstulpen.
'k Heb overspelers, op mijn hals, in staat gehulpen,
Mij aan Urias' moord door hunnen last besmet,
En wiesch de schandvlek af van dat geschandvlekt bed.
1660 Waar' Absolon verschoond, geen Bersaba zou leven,
Veel min zat Salomon zoo diep in 't goud geheven.
Nu sterkt dees' basterd, dus moorddadig en verwoed,
Zijn vaders testament met Joabs edel bloed.
Nu, Banajas, vaar voort 1 aan 't plukken en aan 't rukken;
1665 Daar is mijn borst, mijn hals ! Hai Joab in twee stukken;
Maar God, die uit een wolke aanschouwt dit ongelijk,
Verscheure Salomons of na zijn nazaats rijk,
Uit onverzoenbre wrake, aan twee oneffen deelen,
Hier 't hoofd en daar de romp, door bloedige erfkrakeelen !
Banajas.
1670 Gij, koningslasteraar ! geen konings ongenä
Geeft u dien slag, o neen, maar Abner, Amaza,
Die twee rechtvaardigen, van u al t'ongenadig
Mishandeld, zonder schuld, zoo godloos en moorddadig,
Verdagen God om wraak. Het bloed drupt op uw hoofd.
1675 Wat staan we langer, als van ons verstand beroofd ?
Trouwanten, vaart vrij voort ! De bloedhond bast nog stouter.
Vaart voort, trouwanten ! Voort, en rukt den schelm van 't
[outer,
Naar achter in de hutte. Ik volge u op den hiel.
Hij storte 't godloos bloed daar uit met zijne ziel !
REI VAN HOF JOFFERENI.

168o

Zang.
Wat maar' verbaast onze ooren !
De prins, zoo hoog geboren,
Adonias is heen.

1666.1669. Men weet, hoe de vloek van Joab onder de regeering van
Salomons zoon Rehabeam door den afval van tien stammen werd vervuld. —
167o. volgg. Zie i Koningen II : 32. — 1678. I k volge u op den hiel:
het was tegen de tooneelwetten, gelijk Vondel die begreep, Joab voor het
gezicht des toeschouwers te doen sterven.
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1700

Och, waar' hij nog verbeen !
Een prins, zoo schoon geschapen,
Is al te vroeg ontslapen.
0 edelmoedige aard !
Hoe legt ge door het zwaard
Geveld op 't grazig outer.
Zoo wordt een bloem door 't kouter
Van haren steel gesneen.
Die jonge frissche leen
Zal hij voortaan niet reppen,
Noch lucht en adem scheppen.
Daar legt nu al de roem
Van zulk een koningsbloem.
Och, Hagits zoon ! wat vleier,
Wat booswicht, wat misleier
Beweegde u, al te rijp
Van oordeel en begrijp,
Dus tegens uw heer broeder,
Der stammen hoofd en hoeder,
Te wrijten op den hals ?
Wat is de wereld valsch!
Tegenzang.

1705

1710

1715

1720

Een prins, getoomd van zede,
Leeft met zijn staat tevrede,
En houdt zich aan het lot,
Hem toegelegd van God ;
Maar ongetoomde zinnen,
Die zonder God beginnen,
En, vlammende op het heil
Der staten, boven 't peil
Van hun vermogen stijgen,
En worstelen en hijgen
Naar hoogheid, storten neer
Ten halve van hunne eer.
Had dees zichzelf geoordeeld
Naar 't broederlijke voorbeeld,
Nooit waar' hij, snel en kort,
Zoo laag ter neer gestort.
Dat komt van reukloos minnen
En staan naar koninginnen !
Abisag staat hem dier.
Wie alverterend vier

1717. 't Broederlijke voorbeeld: dat van Absolon.
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Genaakt, verbrandt tot asschen.
0 telg, to steil gewassen,
Gelijk een cederplant,
Hoe treft u 's hemels hand !
Toezang.

1730

1735

1740

1745

Laat ons de rosbaar eeren,
Den lijksleep achteraan
Al klagende vermeéren,
En tijdig sterven leeren,
Bedauwd van traan op traan,
Die langs de kaken rollen
Uit oogen, dik gezwollen,
En rood en uitgeschreid.
Laat hof en alle steden
Zich weer in 't rouwkleed kleeden,
Nog onlangs afgeleid ;
Toen David uitgeblonken,
Met al zijn majesteit,
In 't graf lag neergezonken.
Vlecht lijkkrans en feestoen
Van loof en eeuwig groen!
Dit licht heeft uitgeschenen;
Adonias is henen.
HET VI JFDE BEDRI JF.
SALOMON. BANAJAS.

Salomon.
H Oe ging het, Banajas?
Banajas.
Indien men 't zeggen mag,
Behouden 's konings gunst, het recht heeft zijn beslag.
Genade, o koning ! laat mijn nooddienst u behagen.
Men hoort de lijken der weerspannigen beklagen,
1750 Die 's konings ongena zich haalden op den hals;
De joffers kermen luid, de stad is vol geschals.
Salomon.
Heer Banajas, sta op ! zoo wordt mijn wil voltrokken.
Dat komt van kroonzucht, en het wederspannig wrokken
En wrijten tegens God en Gods gezalfde macht.
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1755 Verhaal heer broeders end. Het koninklijk geslacht,
Mijn broeders, neven, en prinsessen mogen leeren,
Dat stam noch afkomst geen gerechte straf kan keeren.
Banajas.
Ik spoorde, op 's konings last, heer broeders stappen na,
En sloeg zijn voetspoor door mijn hazenwinden ga ;
1760 Gelijk de jager plag te volgen in het dagen
De veldstreek, daar de dauw van 't gras lag neergeslagen,
Totdat hij 't leger vond, daar zich de bange ziel
Van 't afgejaagde harte, uit hoogen nood, onthiel.
Bespieders roken hier en daar een merrekteeken,
1765 In 't oud Cypressenbosch. Hier had hij zich versteken
In eenen hollen boom, die hem geen vijand wees.
Wij luisteren een poos, en hooren hoe de vrees
Verzucht in naarheid, daar geen zon noch dagstraal doorschijn'.
Men riep : „Ai prins ! schep moed ; schep moed ; koom vrij
[te voorschijn,
1770 En toon u zelven en uwe onschuld aan den dag."
Hij daalde op deze stem, en gaf zich bloot, en zag
Het schemeren van 't licht door loof en bruine bladen,
En klaagde in 't end bedrukt : „Helaas, ik ben verraden !
Dat had Abisag, die mij hier wees, niet beloofd ;
1775 Doch is zij, dus belust, beholpen met mijn hoofd,
Zoo houw het van den romp. Laat d'aarde 't bloed opslorpen,
En 't hoofd in haren schoot, gelijk een bruidsschat, worpen.
Zij mag het kussen, als de bleeke mond nog gaapt,
Totdat het in dien schoot, als in zijn grafstee, slaapt.
1780 De kroonzucht kent noch bloed, noch afkomst, recht noch
[orden.
Wat was Adonias ? Wat is hij nu geworden ?
Geen koning op den troon, naar aller volken recht,
Natuurlijk, buiten strijd, van God hem toegelegd,
Maar een misdadige, een verrader, een verwonnen.
1785 Het is gerokkend, maar het werk niet afgesponnen.
Alle eeuwen zullen mij verweren, west en oost.
En hierop sterve ik, Gode en zulk een dood getroost.
'k Vergeef 't heer broeder, mij te krachtig en te machtig :
Hij pronke met dien klank en naam van broederslachtig ;
1790 -flat is me liever dan regeeren, zoo 't hem lust.
Nu, Banajas, vaar voort ! Sla toe ! Ik sterf gerust.
Laat d'overspeelster, die haar basterdkind holp wijden,
1758. He e r b r o e d e r s: versta: met terugblik op vs. 1755, „u w (of
zijn) heer broeder s" Adonias. — 1780. Bij 't lezen van dezen regel zou
men bijna geneigd zijn te vragen, of Adonias zichzelven, dan wel Salomon
beschuldigt. -- 1792. WO verspeelst el*: Bersaba.
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Laat vaders asch zich vrij in 't marmergraf verblijden,
[Zoo 't wereldsche beloop den overleén verlicht.]
1795 Dat Salomon zijn troon op 't lijk des broeders sticht."
Hij knielt op dit beklag, die flus zoo moedig steigert
In top van uwe kroon. Mijn hand en slagzwaard weigert
Tot driewerf toe den slag te geven aan uw bloed.
Het hart klopt in mijn lijf. Ten leste scheppe ik moed
1800 En roepe : „'s Konings wil, niet mijnen wil geschiede,
Meteenen 's hemels wil ! Geen valsche waan verbiede
Den slag te geven aan de kroonzucht, die 't verdient,
En God, noch Gods gerecht, noch David heeft ten vriend."
'k Voltrek hierop den last, van hooger hand ontvangen.
1805 Hij stort ter aarde, en sterft, en gaat der vaadren gangen.
Al 't hoftrouwantschap roept uit 66nen mond gelijk :
„Lang leve Salomon, ten dienst van Gode en 't rijk !"
De boschgalm juicht het na wel driemaal, telkens flauwer.
Salomon.
In 't scheiden sluit de band der bloedverwantschap nauwer
1810 En nauwer om het hart, dat voelt dien harden slag.
De hemel sterk me, dat ik dit uitharden mag!
Het kronegoud blinkt schoon; maar goud met bloed te
[sprengen
Misverft den glans van 't goud. De nood leert dit gehengen.
Hoe ging het endlijk, en wat nadruk gaf dit voort?
Banajas.
1815 Bedrukte Abisag, die den boschgalm juichen hoort,
En in een schuilhoek van het bosch zat weggescholen,
Kwam, als een brullende leeuwin, uit duistre holen,
Die van haar jongen door den jager werd beroofd.
De vlechten vliegen wild om schouders, hals en hoofd.
1820 Zij komt op dat gerucht door bosch, door braam gevlogen;
Een helsche razernij ontsteekt haar brandende oogen.
Zoo valt ze plotsling door den drang op 't stervend lijk,
Bezwijmt om Davids zoon, bemorst zichzelf met slijk,
Verscheurt haar kleeders, borstsieraden, en gewaden,
1825 En legt er stiff en stom. Geen rouw kan 't hart verzaden.
Ten leste komt ze tot zichzelve, en berst dus uit:
„Mijn zoon Adonias! och, koninklijke spruit,
1794. Versta : zoo hetgeen hier op aarde gebeurt nog verlichting s chenkt
aan den overledene. — i800. Mijnen wil geschiede: mijnen wil
kan hier aangemerkt worden of als een nomin. emphaticus, of als een accus.,
afhangende van geschiede, als stond er: naar mijn en wil.
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Hoe zijt gij ingeleid door reukelooze raden!
Giet tranen over 't lijk. Strooit lijkcypressebladen!
1830 Cypressenbosch, leg al uw bladers teffens af!
Al 't rijk geleide hem naar 't vaderlijke graf.
Och, waar' hij, als een held, in 't harrenas ontslapen!
Ter wereld is voortaan geen vreugd voor mij geschapen:
Ik wees hem, loos misleid, dien boom tot eene wijk,
1835 En koom' te spade, om uit zijn mond een wisse blijk
Van mijne onnoozelheid te trekken, u te toonen,
Dat mij geen schepterzucht, geen glans van koningskronen
Bekoorde, om Salomon te stooten uit den staat,
Van David en van God hem toegekeurd. o Smaad!
1840 Alle eeuwen zullen nu Abisag schuldig achten.
Helaas, ik vreesde hem t'ontdekken met mijn klachten,
En toefde veel te lang. Het is te lang gebeid.
'k Heb dien misleiden prins te wreed mijn hof ontzeid,
Uit angst en vreeze voor zijn broeders ongenade.
1845 De slag is nu gegaan; dit kermen komt te spade."
Zoo kermt ze, en jammert flauw op 't lichaam in het stof.
Men heft haar op, en brengt het prinsenlijk in 't hof,
Met eene rosbaar, om te zalven naar de wijze.
't Gedije Gode alleen en uwen stoel ten prijze !
Salomon.
1850 Hot stand. Roep Semei met Sadok hier voor mij.
Banajas.
Hij komt gedagvaard, en het hoofd hangt op een zij.
SEMEI. SALOMON. SADOK.

Seme I.
Genade, o koning! Och, hij durft het nauwlijks hopen,
Die aan den vader zich te schendig dorst verloopen;
Den vader, balling en versteken van de kroon,
1855 Door geen uitheemsch geweld, maar van den eigen zoon,
Nog vloeken, lastren, en een snooden bloedhond schelden,
En, dat nog hooger loopt, hem en zijn trouwste helden
Ten berge afsteenigen, ten schimp van zijn geduld.
'k Bekenne, ik steek te diep in onverzoenbre schuld,
1860 En bidde u om gena. Toen David triomfeerde,
1828. Ingeleid voor „verleid." Zie Uitl. Woordenb. op HOOFT in v.
Wij zeggen nog in gelijke beteekenis : „ingesleept," ofschoon dan altijd
met vermelding van de plaats of zaak „waarin." — 1830. Echt dichterlijk
gedacht en uitgedrukt. — 1848. Naar de w ij z e : zooals dat gebruikelijk is.
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En over 's rijks Jordaan naar Sion wederkeerde,
Vemeérde ik mij voor hem, uit rouwe en harteleed.
Hij zalfde mijne schuld, bezworen met een eed.
Wil nu de nazaat streng mijne oude doodsschuld wreken,
1865 Zoo ben ik lijveloos ; zoo valt er niet te smeeken.
Maar gij, die vader in genade geenszins wijkt,
Kunt zedig slechten al wat u verongelijkt.
Zoo komt ge David en zijn heilig voorbeeld nader;
Zoo trooste mij de zoon, als eertijds zijn heer vader !
Salomon.
1870 Ik weet, wat David mij belastte wijs en stil :
Gij deelt met Joab diep in vaders jongsten wil;
Nog zal men 's konings eed niet licht in u onteeren.
Uw straf genaakt. Laat zien wat ons de tijd wil leeren.
Let op uw konings woord, en luister naar zijn stem :
1875 Ga hene, bouw een huffs hier in Jeruzalem.
Men zal een wakende oog op uwen wandel houden,
Om 't rijk te veiligen van alle misvertrouwden.
Ten welken dage gij, verlatende uwe streek,
De voeten verder zet dan onze Cederbeek,
1880 Zult gij de nieuwe schuld en d'oude voort betalen :
Dies wacht u 's konings vloek op uwen hals te halen!
Semei.
Geloofd zij Salomon ! Voorwaar, hij oordeelt recht.
'k Bezweer die wijze wet, en blijve 's konings knecht.
Sadok.
Het lust me in Salomon den vredevorst t'ontmoeten,
1885 Die alle erfvijanden, aan 't outer van zijn voeten,
In stof ziet leggen en zich buigen voor Gods troon.
'k Verwacht in Salomon een andren Davidszoon !

1878, 1879. Versta : op zoodanigen dag, wanneer gij, de plaats uwer inbanning verlatende, de beck Kedron zult overstappen. — 1887. Versta: ik
zie in Salomon het type van den anderen zoon van David, t. w. „Christus".
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ZoonttrocOifb
OF

PLEITREDE
VOOR

HET TOONEELRECHT.
Cedo nulli.
[Ik wijk voor niemand.]

TOONEELSCHILD
OF

PLEITREDE VOOR HET TOONEELRECHT.
E naamhaftige en rustige Hollander, die van wijsheid en
letteren t'zamenhing, eenen stapel uitgeleerde boeken naliet,
en wien eindelijk het metalen pronkbeeld van Rotterdam,
zijne geboortestad, toegekeurd werd, zeide, dat men nauwlijks
iet mocht uitgeven, of hoefde het met de schildwacht van eene
voorrede te beschutten. Het gemeene spreekwoord zegt: wie bij
den weg timmert, lijdt veel aanstoots. Zoo gaat het ook met den
schouwburg, en tooneel en tooneelspelen, die oordeellooze gezellen te bijster in het licht staan, omdat hunne teedere harsens
niet kunnen begrijpen de waardij van eene overoude kunste, ons
door zoovele wijze en treffelijke verstanden aangeprezen. Wij

D

Het Tooneelschild of Pleitrede voor het Tooneelrecht verscheen als antwoord op de aanvallen door Ds. Wittewrongel in zijn Oecononzia Christiana
of Christelycke Hmshoudinghe (1655, 2de druk 1660 tegen hem gedaan en
waarin hij hevig op den Lucifer en de overige Bijbelsche treurspelen van
Vondel smaalde.
Naar aanleiding van deze verhandeling van Vondel verschenen twee
anderen, de eene : T ooneel-schilds-verplettering vindt men in de Volksuitgaaf
van Vondels werken 1660-1662, bl. 305-319, de andere, veel uitvoeriger :
Jacob Koemans Schouwspels Beschouwing is in zijn geheel in de groote
uitgave van Mr. J. Van Lennep IX, bl. 336-385, te vinden. — R. 1. H o Ilander: Erasmus. — 2. Uitgeleerde boeken: voor: „door en door geleerde boeken" ; evenzoo op den Aden regel op bl. 140: d e n uitgeleerden
Grieke n. — 4. Toegekeurd: sierlijker dan : „toegekend", en meer de
hooge achting uitdrukkende, door de oprichters van het standbeeld hunnen
stadgenoot toegedragen. — 5. Of hoe fd e het: of men be yond zich in de
verplichting het. .. . — 9. T e e d e r e harsens: zwakke hersens.
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bekennen ronduit nog niet te konnen begrijpen, waarom de kerkuil
een schildknaap van de Wijsheid en Pallas' vogel is; want een
kerkuil bemint de duisternis en haat het licht. Hij zuigt de olijfolie uit de gewijde koorlampen, en vangt bij nacht het lichtschuwe ongedierte, als een lekker wildbraad; eigenschappen, die
luttel gemeenschap met de wijsheid schijnen te hebben; doch
zulke natuurgeheimenissen, den uitgeleerden Grieken t'Athene, het
hoog altaar der wijsheid, grondig bekend, mochten ons klaar
blijken, hadden wij van kindsbeen of bij den hoog verlichten
Trismegist en de natuurkundige Egyptenaars, zijne wakkere scholieren, in Zonnestad ter schole gelegen, en onze onbeslepen zinnen op hun heiligdom, het uitgesneden beeldewerk, op grafnaalden
ter eeuwige gedachtenisse uitgehouwen, gescherpt. Ondertusschen
willen wij ons liever over dit zinnebeeld verwonderen, dan, met
gevaar van den hals te breken, steil opklauteren naar een geheimteeken, met ons onverstand nog niet te bereiken. Tegenwoordig
was het voornemen voor het wettige tooneelrecht nog een weinig
ten overvloed te pleiten, hoewel het voorhene al met genoegzame
reden en bewijs verdadigd is; verzoekende, dat de toehoorders,
die het gigagen en d'aanklachten der tooneelschenderen aanhoorden, zich gewaardigen oneenzijdig hun oordeel een luttel op te
schorten, om de heerlijke spreuk Hoor Partij, eertijds met gouden
letteren boven den ingang van het oude stadhuis, geschreven,
met der daad te voltrekken, en niet, zonder grondige kennis van
zaken te nemen, een ontijdig vonnis, ten laste van schouwburghoofden en tooneelieren, te vellen. Wij willen dan, op deze hoop
getroost, voortvaren, en terstond van de bepalinge des tooneels
aanheffen.
Het tooneel is een verheven plat, toegesteld naar den eisch
der rolle van de personagien, die elk volgens heuren staat ingekleed en gelijk vermomd, door stemmen en gebaar uitbeelden
eene historie, of waarschijnende versieringe, of klucht, waardig
tot stichtig vermaak, in het openbaar, gehoord en gezien te worden.
R. i. De kerkuil: Vondel maakt hier, om met de geestelijke heeren,
die het tooneel verboden, te schertsen, van Minerva's uil een k erkuil.
Zeker wist hij, zoo goed als iemand, dat die vogel aan de godin der wijsheid werd toegewijd, omdat de geleerden, evenals de uilen, meermalen de
nachten wakende doorbrengen. — 11. Z onn esta d: Heliopolis. — 12. H e t
uitgesne d en b e el d e w e r k: hij bedoelt hier niet alleen de allegorie,
maar ook het hieroglyphisch schrift, op de gedenkteekenen te vinden.
G i g a g e n: g i g a a u w of g i gag is de benaming, aan het gebalk van
-20.
den ezel gegeven. — 26. Tooneelier e n: de vorm toonee lie r, hoewel
even wettig als die van koetsier, hovenier, kruidenier, warmoezenier, a a lm o e z e n i e r, is min gewoon: en Vondel zelf bezigt meestal
dien van tooneelist. — 32, 33. Klucht.... tot stich t i g v e r m a a k: zeker,
wie de kluchten van die dagen gelezen of maar ingekeken heeft, zal zich
eenigszins verwonderen, hoe het woord stichtig daarbij te pas kan gebracht worden.

TOONEELSCHILD.

141

Uit deze eenvouwige bepalinge kan de verstandige oordeelen, of
tooneelkunst zoo strafwaardig zij, als vernufteloozen, onder schijn
van hun bezwaard geweten t'ontlasten, haar uitrooken. Deze bepalinge heeft mede eenige gemeenschap met den stoel des redenaars, die in hooge scholen zijne wijsheid en geleerdheid den
scholieren en braven vernuften, ook door heilige en wereldsche
historian, naar het ongestadig beloop der wereld, ontvouwt. Zij
deelt mede in de tafereelen der historieschilderkunste, bestaande
uit welgeschikte vertooningen, die, op haren rechten dag bespiegeld, naar d'afgemaalde stof, stichten of ontstichten; en de historieschilderkunst verdiende bij d'ouden den naam van stomme poezije,
gelijk de poezij den titel van sprekende schilderije bereikte, dat
eigenlijker op tooneelpoezij slaat, die hare sprekende personagien
regelrecht, terwij1 een redenaar, personeerende, die niet regelrecht
invoert. Het onderscheid, tusschen redenaar en tooneelier, bestaat
ook ten deele hierin, dat de redenaar doorgaans alleen spreekt,
en, naar den stijl der rederijkkunste, bijwijlen personeert, en uit
den name van eenen anderen spreekt; hetzij uit den mond van
God, of eenen engel, of koning, of ambtenaar, of vrijen staat, of
anderszins, gepast op de leest der stoffe, om het hart des toehoorders te roeren, en lieflijk, buiten zijn weten, tot des sprekers
oogmerk aan te leiden. Het oogmerk der treurspelen is, zoo wij
voorhene zeiden, den verwilderden aard in te toomen, en zeden
in te scherpen, gelijk de grijze en wijze Pythagoras dit ook door
de muziek beoogde. Het blijspel verlicht zwaarmoedige geesten,
en geneest de hartewonden der staatheeren en ambtenaren, door
gedurige bekommeringen en beslommeringen, tot heil der gemeente,
afgeslaafd. Is nu het oogmerk des redenaars en der schilderkunste goed, hoe kan het zuivere wit der tooneelkunste zwart
en kwaad zijn? Nimmermeer kan eene zaak, uit hare nature
goedaardig, kwaad genoemd worden, tenzij een uitgedrukt verbod
van Gode, of Gods stedehouderen, over het heilige en wereldsche,
en verstandige ouderen, die pit achter d'ooren hebben, tusschen
beide inkome : dan kan zelf de schoone paradijsappel, uit zijne
nature goed en goed blijvende, en alleen ten opzichte van het
verbod kwaad, ziel en lichaam vergiftigen, en eenen eindeloozen
staart van bederf na zich slepen. Most men altijd, om der
dingen misbruik, het recht gebruik verwerpen; wat zou er ter
wereld onomgewroet en in zijn geheel blijven? Dat waar, gelijk
Plutarchus in een voorbeeld bijbrengt, alle wijnstokken, om het
misbruik des wijns, met wortel met al uitroeien; en wij hooren
R. 3. U i t r ooken: uitluchten, en, evenals dit, hier in de beteekenis van
„uitmaken, uitkrijten" gebezigd. — 17. P e r s o n e e r t: 't Lat. p ersonam
agit: een rol vervult. — 33. Pit achter d'ooren hebben: voor: „kloek
zijn." Zoo zegt men in tegengestelden zin van een onbedreven mensch :
„hij is nog niet droog achter de ooren."
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het onfaalbare orakel der wijsheid bevestigen, dat de wijn God
en mensch verheugt. De schouwburghoofden kunnen dan met
geene reden vatten, dat men het tooneel zoo schendig over den
hekel behoorde te halen, en betuigen, dat de schouwburg t'onrecht
van afgoderije en hoererije, hun in der waarheid onbekend, eerloos en schaamteloos geschandvlekt wordt. Zij zien met lust, dat
kerkglazen, orgeldeuren, en het nieuwe Kapitool, een achtste wonderwerk, met uitgehouwen beelden, en heilige en wereldsche
schilderijen pralen, en rekenen het den kunstigen predikstoel
geenszins tot afgoderije, dat de werken van barmhartigheid den
leergierigen door uitgesneden beeldewerk aangeprezen worden ;
want beelden, gelijk men vanouds zegt, zijn der leeken boeken.
Slaat den bijbel op, van het boek der scheppinge tot Sint- Jans
Openbaringe toe, gij ziet er doorgaans hoe God, voor en onder
en na de wet, den aartsvaderen, koningen, profeten en kruisgezanten, op velerhande wijze, in droomen en gezichten, als door
levendige vertooningen, verscheen, en hun zijne genade, liefde
en gerechtigheid, en majesteit en heerlijkheid en wil openbaarde.
Noach, d'eerste wijngaardplanter, zag den eersten regenboog aan
de lucht geschilderd, hem verzekerende, dat God het menschdom
niet meer door het element des waters zoude verdelgen. Aartsvader Jacob zag te Bethel in den droom eene ladder, die van
d'aarde aan den hemel reikte, daar God boven op stond, en
engelen op en of klommen. Jozefs droomen van korenschooven,
zonne, en mane, en elf starren, die hem aanbaden, spelden zijne
toekomende verheffinge ; de droomen des schenkers en korenmeesters, in den kerker, de verheffinge van den eenen, en het bederf van den anderen ; Faro's droomen van vette en magere koeien,
en volle en doove korenaren, de vruchtbare en onvruchtbare tijden.
Mozes hoorde Gods of des aartsengels stem uit het doornebosch, dat
in brand scheen te staan. God verscheen Salomon 's nachts in den
droom, na het brandofferen te Gabaon. Ezechiel zag, onder vele
andere vertooningen, Gods heerlijkheid en majesteit, van geen schilderspenseel, noch dichtersvernuft t'achterhalen. Nebukadnezars
droom van het geweldige beeld, met een gouden hoofd, zilveren
borst, koperen buik, en ijzeren en leemen voeten, was, naar Daniels
uitlegginge, eene vertooninge van vier hoofdheerschappijen der
wereld. De vertooninge op den berg Thabor, daar Christus' hoofd
en aanschijn [korts hierna op den Doodshoofdberg, met de doornekrone gekroond] gelijk de zon straalde, en Mozes en Elias met
hem in gesprek verschenen, ontvouwde het voorspel van de glorie,
waarin de. Gekruiste boven alle hemelen zoude verheerlijkt worden.
Gods onfaalbare stedehouder, wien d'almachtige de sleutels des
hemels toebetrouwde, zag de vertooninge van een vat, vol dieren
R. i en2. Dat de wijn God en mensch verheugt:

zie P salm

CIV : 15.
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en vogelen, uit den ontsloten hemel nederdalen, gelijk eenen
grooten lijnen doek, aan vier hoeken gebonden; en de Heilige
Geest schuift, voor den Evangelist Sint-Jan, de gordijnen van
zoovele vertooningen open, vol geheimenissen en gebloemde wijsheid, te zijner tijd te kennen, ondertusschen bijwijlen jammerlijk
van neuswijzen misduid en verdraaid. Maar wij behoorden den
geloovigen held Samson, op den triomfwagen der Heiligen omgevoerd, niet voorbij te gaan, die, naar de getuigenis der Godgeleerden, in Dagons kerk speelde, en, al dansende en zingende en
springende, Gode zijnen geest opofferde. Al de wereld gewaagt
van de geschiktheid en bekwaamheid der Societeit, in het manieren, regelen en zedevormen der leergierige jonkheid, hetwelk zij
mede uitwerkt door Godvruchtige en stichtelijke tooneelspelen en
tooneeldansen, wijd afgescheiden van lichtvaardigheid en bederf
van goede zeden, bij haar ten hoogste gehaat. De Spartaansche
maagden plachten, in Lykurgus' gestrenge en gemanierde eeuwe,
den harnasdans te dansen, hoedanig Julius Scaliger, voor Keizer
Maximiliaan, door last van Bonifacius, 's Keizers oom, niet zonder
groote verwonderinge van geheel Duitschland, vertoonde. De hooggeleerde Vossius, zoo diep in letteren gedoopt en gedompeld, en
wien schijngeletterden geen handwater mogen geven, zeide, dat er
drieerhande muziek was : mondmuziek, handmuziek, en voetmuziek. Bij mondmuziek verstond hij maatgezang, bij handmuziek vingerspel, op tamboeren, cymbalen, fluiten en snaren,
ons van den koninklijken profeet aangeprezen, en bij voetmuziek het geregeld dansen. Of men nu op eenen vloer, of op
een tooneel danse, dat geldt evenveel, behoudens, dat de dans
geene lichtvaardigheid of ongemanierdheid, met reden strafwaardig,
na zich sleept. De Heer van Bartas in Frankrijk, zoo befaamd
om zijne heerlijke gedichten, waarop Goulart, leeraar te Geneve,
zulke geleerde aanteekeningen stelde, voert, op de bruiloft van
Salomon en Faro's dochter, Saturnus, Jupiter, Mars, Mercuur en
Venus ten reie, en zon en maan, die bruidegom en bruid, Christus
en zijne kerk, afbeeldende, de Spaansche pavane dansen, en,
elkandere onderling kussende en belonkende, het getrippel der
voeten, op hun Engelsch gezang, en luit en violons, passen. Verbeuren nu zulke groote kerkmeesters niet, die heilig en onheilig
ondereen mengende, en Gods bruid, de kerk, bij der hand nemende,
met haar de Spaansche pavane dansen; en durf men zoo terstond
den tooneelisten den dansenden droes op het lijf schenden, en
hen, als padden en kikvorschen, in den helschen zwavelpoel slingeren? Zeker, zulke printteekenaars stellen zich zelfs ten toon,
R. I I. De So cie t ei t, die der Jezuleten namelijk. — 34. D e Spaa nsche pa vane: oorspronkelijk een Italiaansche dans (uit Padua afkomstig)
en later zeer geliefd in Spanje.
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en hoefden nog eerst het boekske van goede manieren te leeren,
eer zij anderen onderwijzen. Hun hoofd is te plomp en onbeslepen, om schuim van goud, en onkruid van tarwe te onderscheiden. Indien men nu bier aan hechte de bewijsredenen, tot
voorstand der tooneelpoezije, bij verscheiden treurspelen voorhene
gevoegd, zoo zal een opmerkend oordeel den lossen grondslag
onzer wederpartije vatten, en de reden en billijkheid gaarne plaats
gunnen, schoon eene onbeschaamde tronie haar verve niet eens
verschiet, en de kaap der logentale en lasteringe al stout voorbij
gezeild is. Maar waarom bepleiten wij het behandveste en gewettigde tooneelrecht, naardien domme onwetendheid geene ooren
heeft om te hooren? Het schijnt, een behandvest aanklager mag
teffens rijp en groen, en al wat hem lust, straffeloos uitbraken
op d'oefeninge eener vrije kunste, bij weledele burgemeesters
en wethouders, nu al over zoovele jaren ingewilligd. Eenen gemelijken aard, zwanger om te bedillen, wat juist zijne smakelooze
tonge niet smaakt, ontbreekt het nimmermeer aan lasterstof, en
ongerust, uit zijnen donkeren pruilhoek, met donkere en norsche
winkbrauwen grimmende, rekent den vroolijken hemeldans der
Goden zelf bedorven, zoo Venus' gekurkte pantoffel eens kraakt.
De heilige Kruisgezant Thaddeus teekende al vroeg sommige
pilaarbijters en domme dwaalgeesten, lasterende hetgeen ze niet
verstonden. De hemelsche Waarheid, in den vleesche verschenen,
werd doorgaans van schijnheilige Farizeen en Schriftgeleerden
belaagd en geplaagd. Zij teisterde ze ook doorgaans met den
titel van tooneelspeelders, door het Grieksche woord lenroxtra
eigenlijk uitgedrukt, doch met den naam van geveinsde in den
Leidschen bijbel oneigenlijk vertaald; want hoewel men, niet
zonder reden, zegt, dat al de wereld eene tooneelrol speelt,
nochtans paste het schijnheilig kamerspel der Schriftgeleerden
eigenlijk op de leest van kwade geveinsdheid en mommerije, die,
om in schaduwe te schuilen, een momaanzicht en andere personagie aantrekken; want wie zijnen schijn gelijk is, kan bij geenen
kamerspeler geleken worden. De Waarheid noemde de schijndeugden muggenzifters, kameelverslinders en splinterkijkers, die
menscheneer hooger dan Gods eer schatten, onder schijn van
ootmoedigheid, hoog in hun wapen, zich zelfs boven aan zetten,
en opmerkten, in lange kleederen aanstappende, zich kittelden,
wanneer ze Rabbi gegroet werden. Zij gelijkt ze bij gewitte
graven, uitwendig schoon en heerlijk opgepronkt, inwendig vol
stank en verrotte beenders en bekkeneelen. Sommige tooneelisten,
hun eigen vlekken kennende, waardeeren zich niet boven de
R. io. Behandv est: geprivilegieerd. — 21. Thaddeus: het is Petrus,
die dit zegt, 2 Petr. II: 12. - 27 en 28. In den Leidschen bijbel: den
„Statenbijbel", als eerst te Leiden gedrukt. — 34. De Waarheid: Christus. —
41. T o o n e eliste n: hier bezigt Vondel weder den gewonen vorm.
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waardij, en hierom deelen ze niet zoo diep in schijnheiligheid,
als voorhene eenige stokebranden en blaasbalgen. De Waarheid
zelf bevestigt, dat openbare zondaars bijwijlen de boetvaardigheid
en den hemel nader zijn dan schijndeugden, daar de hartekenner
van walgt. Een Farizeeuwsche Lynceus waande, met den verrekijker van zijne benevelde oogen, door het dak des schouwburgs
henen te zien, en daar een hoerenouter t'ontdekken, maar het
miste den opsnijder, en de schouwburg, Comcedia Vetus opslaande, las er, dat de kerk een dicht dak is, daar eertijds de
duivel onder gescholen hadde, gelijk meester Peter, de groote
kerktooneelier in Groot-Britannia, nog onlangs getuigde; want het
zijn terstond alien geene engelen, die verengelde menschen schijnen,
naardien de geest der duisternisse zich in eenen engel des lichts
kan vermommen. Is het nu waarachtig, dat Lacedemoniers de
tooneeliers, zich kantende tegens de wijze wet van den wijzen
wetgever Lykurgus, uitbanden, hun geschiedde recht; gelijk ook
oproerkraaiers, met tochtschuit en wagen uitgevoerd, niet verongelijkt werden. De goddelijke Plato getuigt dit van de dichteren,
die toch nimmermeer eenen aanhang maken, en waaronder ook
de tooneeldichters wel mogen gerekend worden : Poetce numquam
turbarunt rempublicam, sed oratores non semel. Dat is: Nooit
holften poe'ten eenen vrijen staat op hollen, doch redenaars klaarden
dit sneer dan eens. Maar het wordt tijd, dat wij sluiten, en een
kostelijk borstjuweel aan de keten van deze pleitrede hangen.
De schouwburghoofden vonden onlangs bij geval eenige letters,
in het perk van de halve mane des schouwburgs, gestrooid, en,
gelijk hemelval, uit de lucht, door het dak gevailen. Zij, met YVER
de t'zamengevoegde letters bij lettergrepen duidelijk spellende,
spelden er deze twee wonderspreuken uit : SCHRYF SPELEN, MAAR
SPEEL NIET ; LUCIFER GAAT TEN TOONEELREIE. Hierover stonden ze
alien gelijk voor het hoofd geslagen, en hadden nooit gedroomd,
dat hun een orakel, zoo onverwacht en vervaarlijk, zoude voor
de schenen springen. Indien nu d'Amfiktyonische raad der vrije
Nederlanden hierop besloot deze wonderspreuken, op het poortaal
of voorhoofd van Apollo's Nederduitsche kerke, uit te houwen;
het mocht nabedenken geven of men tooneelspel en tooneeldans,
door een algemeen raadsbesluit, overal zoude opschorten, en den
R. 5. E en Farizeeuwsche L y n c e u s: Lynceus was beroemd in de
fabel wegens zijn scherp gezicht. Gewoonlijk noemt men met dien naam
lieden, die beweren, verborgene zaken te. zien. Met een Far i z e e u w s c he n
Lynceus kan ook een zoodanige bedoeld zijn, die den splinter in eens
anders oog bespeurt en den balk in het zijne voorbijziet. — 1o, 1 I. M e e ster Peter, de groote kerktooneelier: wien Vondel hier bedoeld
kan hebben, is niet duidelijk.-17.0proerkraaiers, met tochtschuit
en w a g en uitgevoerd: een liatelijkheid, in 't voorbijgaan, tegen de
Predikanten, wien hij 't gebeurde met Smout herinnert. — 22. R e d e n a a r s:
waarmede hij de Predikanten meent.
VONDEL X.
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schouwburg met een diamanten grendelslot, bij Vulkaan, der goden
wapensmid, gesmeed, eeuwig toesluiten en bezegelen; doch echter
betrouwden ze, dat doorluchtige en hoogwijze staatheeren verder
zagen, en, onder andere loflijke kunsten, de tooneelkunst van
Klio en Thalye, zoovele eeuwen achtereen en tot nog toe, in alle
keizerdommen, koninkrijken, vorstendommen en vrije staten, ten
hove gewelkomd, zouden handhaven, zoo lang die, ter eere van
onze wijdbefaamde koopstad, de pilaar der gouden vrijheid, tot
eerlijke stichtinge van inheemschen en uitheemschen, gebruikt en
niet misbruikt, en met handgeklap van brave heeren, helden, en
jongelingen, en schoone jofferen toegejuicht wordt.

Op Ott jacastiijbe
VAN ME JOFFER

JACOBA BICKER,
Voor den Heer Pieter de Graef, Jonkheer van Zuidpolsbroek.
HIERET LATERI LETALIS ARUNDO.
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I5

20

'k Z Ou de liefste gaan besteken
Op haar vroolijk jaargetij;
Maar wat raad? De winterweken
Zetten ons geen bloemen bij,
Roos noch lelie, groen noch loover;
Louwmaand, krimpende aan den haard,
Heeft geen groen voor minnaars over,
Die vast zuchten ongepaard.
Om dit jaargetij to vieren,
Mocht ik vlechten een feestoen
Van Apollo's lauwerieren,
Eeuwig levende, eeuwig groen:
Maar zij zou aan Dafne denken,
Hoe ze voor den vrijer liep,
Die de schuwe maagd woil krenken,
Eer de stroomgod haar verschiep.
Best, dat ik de liefste wije
Door een trek, die mij verrukt,
Eenig loof van poezije,
Op Parnas nog versch geplukt.
Louwmaand opent nu de poorte
Voor den intree van het jaar,
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En haar zalige geboorte,
Waard gedacht met zang en snaar.
25
Elf paar jaren is 't geleden,
Dat de zon uit d'oosterkim
Moediger kwam opgereden,
En verdreef de nare schim,
Om mijn schoone en uitverkoren
30
Eerst te zeegnen met gena.',
Schoone, niet alleen geboren
Voor zichzelve; dat waar' scha!
Die van Godhee'n niet verschelen,
Scheppen hemelsch haren lust,
Zich aan andren mee te deelen;
35
Dat 's den wijzen wel bewust.
Eene roos wordt eerst geprezen,
Als zij haren geur verspreidt,
Om den flauwen te genezen,
40Die 't bekent met dankbaarheid.
Wijze Pallas! laat de gaven,
Laat den bloesem van uw tijd
Niet verwelken. Volg de braven!
Edelmoedige aard benijdt
Niemand licht aan licht t'ontsteken.
45
Zou Jacoba, heusch van zin,
In beleefdheid hier ontbreken?
Min verdient een wedermin.
Op dees' hoop volharde ik stouter
U te vieren naar mijn macht.
50
'k Wierooke u voor Venus' outer,
Eer van 't jofferlijk geslacht!
Laat ons 't jaar met liefde ontginnen,
Denk : de tijd is veel te dier,
Om te slijten zonder minnen.
55
Wat is schoonheid zonder vier?
Volg de voedstervrouw der staten.
Volg natuur en hare leer,
Nu de zusters u verlaten.
Wat voorbij schiet, keert niet weer.
60
Wat is bloesem zonder vruchten ?
Wat is leven zonder ga?
Laat uw minnaar dan niet zuchten,
Kroon mijn min met uw gend !
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far 6ruif oft
VAN DEN WELEDELEN HEER

PETER DE GRAEF,vm
Jonkheer van Zuidpolsbroek,
EN DE WELEDELE JOFFER

JACOBA BICKER.
NON 1-1,EC SINE NUMINE DIVUM EVENIUNT.

D
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10

E jonge Graef, belust uitheemsche steden

En volken te bezichtigen, meteen
Hun ommegang, en zinlijkheen, en zeden,
Kwam blij Parijs, 's rijks hoofdstad, ingereén;
Geen stad, maar eer een wereld in het kleine,
Daar I.uidewijk, gezeten in 't paleis,
Wordt aangebeen, op d'oevers van de Seine,
En triomfeert in oorlog en in peis.
Wie meldt ons wat den jongling al gemoette?
Hij hoorde en zag zichzelven nauwlijks zat;
Toen al het rijk het paar gezalfden groette,
In eene zaal, bekleed met kunst en schat.
Hier blonk op 't hof een hemel, rijk van zonnen.
De rijkdom van de kunst verdoofde goud

VIII. Peter de Graeff, geboren 5 Augustus 1638, overleden 3 Juni 1707,
Schepen en Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie, was de zoon van
Cornelis de Graeff en van Catharina Hooft.
Jacoba Bicker, geboren 2 Januari 1640, overleden 29 Juni 1695, was de
dochter van Jan Bicker en van Agnieta de Graeff.
Zij huwden 11 April 1662 op den huize Ilpensteyn te Ilpendam.
Non hc sine nu rn i n e, c a e t.: d. i.: „dit gebeurt niet zonder beschikking van omhoog." Zie Aen. II, 777. — 1-4. Uit de Opdracht van
het II. Bock van Vergilius, vs. 1 42 en volgg., is ons bereids gebleken, dat
de bruidegom, in zijn jeugd, Berlijn bezocht had; wij leeren nu, dat hij ook
te Parijs was geweest: hij kon dus eenige ondervinding hebben opgedaan. —
6. Luidew ijk: Lodewijk XIV, die in 1651, op veertienjarigen leeftijd, de
regeering had overgenomen. — 6. volgg. De grootheid, macht en luister van
den schitterenden Lodewijk XIV (toen nog onze bondgenoot en een voorwerp van bewondering voor Franschman en vreemdeling) wordt in deze
regels met enkele, doch echt karakteristieke trekken beschreven. — 9. G ern o e t t e: ontmoette, onder de aandacht kwam. — 11. Het paar g e z a l fd e n: koning Lodewijk en de Infante, met welke hij in 166o getrouwd was.
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En diamant, alsof ze in 't renperk ronnen,
Of worstelden, wie sterkst den palm behoudt.
Hij zag er op de hemelsche tapijten
De zege der Bourbonnen afgemaald,
En hoe 't verdrag beslechtte 't bloedig wrijten,
20
Daar Hendrik en zijn afkomst eer behaalt.
Het lustte hem t'aanschouwen in 't bijzonder
Wat Luidewijk, zoo jong, alree beschrijft.
In leder perk gemoet het oog een wonder,
Waaraan het zich vergeet en hangen blijft.
25
Hij ziet in 't eind twee werelden verwarren.
De rook, en smook, geschrei en wapenklank,
Trompet, en trom, en stof bedroeft de starren.
Men luistert hier naar oorlogstoom noch dwangk.
Maar elders, als de zon de nevels doorschijn',
30
Komt Liefde allengs gedaald uit d'open wolk,
Met Wederliefde, op englenzang, to voorschijn.
Op dat gezang rust donderbus en dolk.
Men ziet ze beide elkandre aanminnig kussen,
En onderling zich vlechten, erm in erm.
De heiren, aan het wijken ondertusschen,
35
Staan stil vanzelf. Nu hoort men geen gekerm.
Heer Polsbroek merkt, dat deze hofschildrije
Hem afbeeldt hoe de krijgseeuw raakte in rust,
En Luidewijk verbonden aan Marije,
40Bekrachtigt, dat heel Frankrijk Spanje kust.
„Wie zou," docht Graef, „gelooven dat de Liefde
En Wederliefde in top dit wonder wrocht,
Ter goeder ure elk 't hart der volken griefde;
De Liefde won dat geen geweer bevocht.
Gelukkig zijn de beide nabuurrijken,
45
De harten, die, gewond in 't harrenas,
Nu wapenloos verknocht door huwelijken,
Een bruiloftskus en wederkus genas."
Zoo spreekt hij bij zichzelven, en beluistert
50
Het vrijen van de min en wedermin,
Waarop een stem hem stil in d'ooren fluistert:
17. Hemelsche tapijten: die der Gobelins. — 19. 't Verdrag: dat
in 1659 tusschen Frankrijk en Spanje op het zoogenaamde Fazanten-eiland
gesloten was. — 39. Marij e: de twee-en-twintigjarige Maria Theresia, Infante van Spanje, dochter van Filips III. Men weet, dat het huwelijk tusschen haar en koning Lodewijk eene der hoofdvoorwaarden uitmaakte van
den zoogenaamden vrede der Pyreneeen. Lodewijk zelf had zijn bruid in
den aanvang van 't jaar 166o afgehaald; waaruit men mag opmaken, dat
de reis van Pieter de Graeff in datzelfde jaar moet hebben plaats gehad. —
43. Elk: t. w.: de Liefde en de Wederliefde.
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„'k Zie u gepaard met uwe naburin."
Het schaamrood verft de lelie van zijn kaken.
Dat merkte fluks de Hollandsche Gezant ;
Die
vraagde : „Hoe ? begint uw hart te blaken,
55
Door eene vonk, gespat van 's Konings brand ?
Schep moed, en leer op 's Konings voorbeeld paren :
Zoo kan uw bloed, ten zegen van uw stad
En vaderland, der oudren stoel bewaren,
6o
Daar grootvadr, al 't geslacht ter eere, zat."
Jacoba lag hem sedert in de zinnen,
Gelijk Atlante in 't hart van Hippomeen.
Hij hoopte haar, gelijk een prijs, te winnen,
In 't renperk, zoo hem Venus' gunst verscheen :
Zoo Venus' straal het hart eens kwaam t'ontdooien,
65
Dat harder dan het bergkristal bevroos ;
Maar 's winters wil de lucht geen bloemen strooien :
De lente geeft den knop en dan de roos.
De lente is tot het minnefeest geboren;
Dan wijdt de jeugd den outer duif en zwaan,
70
Elk wierookt dan gebeen in Venus' koren,
En vlecht festoen van roos en mirtebladn.
De jongling volgt, op 't hemelsblauw geflikker
Der oogen, zijn beminde, in 't hart geplant,
Een Pallas, uit den eedlen stam van Bicker,
75
Die hier de kroon van deugd en schoonheid spant.
Wanneer de deugd, in sterfelijke leden
Gedompeld, uit het schoone lichaam straalt,
Dan wordt ze van opmerkende aangebeden,
8o
Als een godin, uit 's hemels schoot gedaald.
De Wederliefde, in 't kerkgewelf gevlogen,
Belaagt ze, en treft door d'oogen haar in 't hart :
Dat voelt ze, en vindt zich onvermoed bewogen
Met 's minnaars wonde en uitgestane smart.
85
Nu wordt hij van de schoone heusch bejegend,
Met een gezicht en ongewonen lonk.
Een blijde star, die zijn vrijage zegent.
Nu vindt hij zich, als Hippomeen, aan honk.
Op dit besluit, van minnezorgen veilig,
90En met een kus bezegeld mond aan mond,
52. Uwe naburin: zoowel de Graeff als de moeder der bruid woonden
op de Heeregracht bij de Hartestraat. — 54. De Ho 11 an dsche G e z a n t:
dit kan geweest zijn, of Willem Boreel, die sedert 1650 de gewone Gezant
der Staten was, Of ook wel de Amsterdammer Coenraad van Beuningen,
die, in 1660, met Joan van Gent en Justus de Huybert buitengewoon naar
Frankrijk was afgevaardigd. — 62. A tl an t e: Atalante. Zij is ons met haar
vrijer Hippomenes reeds herhaalde malen voorgekomen.

TER BRUILOFT VAN P. DE GRAEF EN J. BICKER. 151

95

100

Verschijnt het paar de blijde Bruiloftsheilig
Met zijne tortse, en kroont het trouwverbond.
Hij zegt: „Nu volgt dit licht, gekroonde braven!
Wij treen u voor, daar 't welig rozeveld
Weer mengt ineen de Bickers en de Graven,
Als Venus' gloed uw zielen t'zamensmelt.
Ten blijk, dat gij u meedeelt bei te gader,
Wordt u beloofd een lief en edel kroost,
Dat teffens zweemt naar moeder en naar vader.
Zoo bloeie en groeie uw stam, den nijd getroost!

Ztr 6ruif off
VAN DEN WELEDELEN HEER

ROBERT HONIWOOD,Ix
Ritmeester in dienst der vrije Lan den,
EN DE WELEDELE JOFFER

MARGARITE VAN VLOOSWYK.
ANNUIT ORANTI.

Pluikende Margriet, gewoon den lust te boeten
Met hemelsch maatgezang, en, drijvende op de voeten
En tonen van de kele en liefelijke snaar,
Braveerde Venus' wet en hooggewijd autaar.
5 De Ridder Honiwood vergat zijn wapenplichten
En grenswacht aan de Waal, daar 't Roomsch geweld most
{zwichten
Voor Burgerhart, geteeld uit Koninklijken stam.
De trouwe minnaar vond geen lessching voor zijn vlam.
Hij hiel gedurig aan om 't edel hart te winnen
I 0 Omtrent den Amstelstrooni. Zij ging met Zanggodinnen

O

IX. Robert Honywood, Ritmeester ten dienste van de Heeren Staten, geboren te Londen, ondertrouwde, omtrent 26 jaar oud, den 1 Augustus 1662,
geassisteerd met Mr. Pieter de Groot, pensionaris, met Margareta van
Vlooswyck, oud omtrent 15 jaar, geassisteerd met den heer Burgemeester
Cornelis van Vlooswyck, haar vader, en Anna van Hoorn, haar moeder.
Robert Honywood werd 23 September 1667 in de Voetboogskapel in de
Oude Kerk begraven.
Annuit orant i: d. i.: „zij knikte den smeekende toe": hier : „zij gaf
hem het jawoord." — Zie Aen. XI, 797. — 6, 7. Daar, enz.: versta : waar
vroeger de machtige Romeinen moesten zwichten voor Civilis.
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Te rade en ook ten reie, en stelde haar geluk
In vrije zuiverheid te leven, buiten 't juk
Van 't huwelijk, indien 't de hemel haar vergunne ;
Een juk, dat mannen min bezwaart, de vrouwekunne
1 5Meer drukt en onder houdt; een last met recht te vlien
Voor wijze jofferen, die uit hare oogen zien,
En zoo veel verder dan die niet zoo hoog geschapen,
Te licht gezeglijk, zich aan ijdelheid vergapen,
En een verbeeldinge van weelde, die heel snel,
Op haar gevoelijkst, berst, gelijk een waterbel,
20
En, als een droom, verdwijnt. „Hod op, hal op van janken !
Ik hoor van honderden geen twee, die 't zich bedanken.
Ik heb dit jammeren nu al te lang gehoord.
Dit is gemeene kost, geen ooft, dat mij bekoort.
Zoo zoekt een vogelaar de vrijen, onder 't vliegen,
25
Met zijne zoete fluit te vangen en bedriegen."
Hoe stond de Ridder voor dees' spraak van zin beroofd !
Als een, die onverhoeds, voor 't wreede slangenhoofd
In marmersteen verkeert, geen lippen meer kan reppen,
Geen lid verroeren, en noch lucht noch adem scheppen.
30
Hij vond een schoonheid, die het keurigste oog verleidt,
Maar och! een schoonheid, vreemd van mededoogendheid,
En zoet op pijnigen, en martelen, en grieven
Der onderdanigsten, die haar alleen believen,
Alleen naar d'oogen zien, en smeeken om gelid,
35
Gelijk de zonnebloem de zon volgt, vroeg en spa.
Maar een rechtschapenheid, van geen gevaar te trotsen,
Voor een onwinbaar slot, langs onbegangbre rotsen,
Hervat den moed en storm, al stort hij slag op slag.
Het rijzen van de zon, het vallen van den dag,
40
En teffens nacht en dag 's helds dapperheid getuigen,
Gezind te breken, eer dan zich te laten buigen.
Al d'oude poezij van 't minnen ooit gedacht
Geraakt nu in 't geloof: Hoe Hercules zijn kracht
Verliest in 't vrouwekleed, gelijk een vrouw herschapen,
45
De leeuwenhuid en knots, het monstertemmend wapen,
Verwaarloost, en de spil in stee van boog hanteert.
21. Ho u o p, enz. : 'hier begint, als uit vs. 27 blijkt, de juffer tot haar
minnaar te spreken. — 22. Geen twee, die 't zich bedanken: geen
twee, die reden hebben om er zich later mede geluk te wenschen. —
25, 26. Zinspeling op het gezegde van :

Fistula duke canit, volucrem dum decipit auceps.

28. 't W r e e d e sl an genhoo fd : het hoofd van Medusa, 't welk ieder, die
't aanzag, in steen deed veranderen. — 45. G e 1 ij k een vrouw he rschap en: verliefd op Omphale, koningin van Lydie, kleedde Hercules zich
als een vrouw, en hielp haar spinnen.
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De Min moet lachen, nu de schoonheid triomfeert
En sterkheid legt aan band. Een maagd betemt veel braven.
De Ridder acht zich nog gelukkig onder 't slaven,
En schat dees' schoonheid, met een eedle deugd gepaard,
Een perle in goud gezet, die moeite en arbeid waard.
De moeite leert het eelst waardeeren en gebruiken.
Men vindt geen perle bij den weg. Men moet eerst duiken
En visschen ze op den grond. Natuur, bedacht en wijs,
Bewaart de gaven dus bij haar waardij en prijs.
Jupijn, die 't al regeert, verhoort in 't eind het smeeken
Des braven minnaars, van zijn hoop te lang versteken,
En vaardigt Pallas naar den blijden Zangberg af.
Zij, vaardig op den last, dien haar de vader gaf,
Genaakt Margriete, een tiende in negen Zanggodinnen,
En roept de schoone maagd, erfvijandin van 't minnen,
Ter zijde, opdat ze haar des hoogsten wil ontdekk.'
Dus raken ze onderling in minnelijk gesprek.
De wijze Pallas pleit voor d'eer van Venus' rijken.
Zij raadt ze op 't hoog gebod de vlag en 't zeil te strijken.
Men kan het noodlot van Jupijn niet wederstaan.
Zij biedt ze 't huwlijkspand, den rijken trouwring, aan.
Opdat ze Honiwood naar zijn verdienst de hand bie,
Sneed schrandre Mulciber hier Annuit Oranti
Met kunst op ; en de maagd, dit lezende, zat stil
En stom, en overwoeg des allerhoogsten wil,
Geenszins t'ontworstelen met woorden noch gedachten;
z'Aanvaardt beschroomd den ring, en zegt: „Geen jammer[klachten
Van minnaars zouden mij van mijnen vrijen staat
Berooven, neen gewis, noch zelf der oudren raad
Kan 't hart bewegen; maar de reden eischt genoegen,
En onzen eigen wil naar 's hemels wil te voegen.
Jupijn bestemt zijn bee; wij stemmen met Jupijn."
Op dat gewenschte woord brak fluks de zonneschijn
Door alle nevels hene, uit 's hemels tinne en transen,
En schiep een schoonen dag. De roze- en mirtekransen
Bekransen 't lieve paar, den Bruigom en de Bruid,
En Hymen kwam ter feest getreen met dit geluid:
0 schoone dochter van uwe overschoone moeder!

6i. Een tiende in negen Zanggodinnen: men zou deze uitdrukking kunnen opnemen als een overdreven compliment, waarbij Vondel de
bruid een tiende zanggodin noemde; die zooveel wist als de andere te
zamen. Ik geloof echter, dat hier eenvoudig verstaan moet worden : „als
tiende i n (of b ij) het negental opgenomen." — 72. O v e r w o e g: overwoog. —
74-79. Het is weinig vleiend voor Honywood, dat Margriete hem alleen
zou genomen hebben om pleizier te doen aan Jupijn.
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Gezegend zij uw trouw, Jupijn uw troost en hoeder.
Gij trouwt den Ridder, en de Ridder uwe hand
Door 't hemelsche beleid, tot vreugd van 't vaderland,
Dat aan de diensten van zijn vader en uw vader
90 Zich eeuwig houdt verplicht, en uit uw twee te gader
Verwacht de helden, die der vaadren spoor betreén,
En 't recht handhaven van de vrijgevochten steen.
De minnebij schept lust te weiden op de tippen
Van uwen rozenmond en honigzoete lippen,
95 En dauw te lezen in uw levens morgenstond,
Die boven nektar smaakt. 0 schoone rozemond!
0 bloem van Vlooswijk 1 zoo die lust hem nooit verveelde,
Besnoei zijn wellust niet, maar kweek de dertle weelde
Van uwen Bruidegom, terwijl uw jeugd het lijdt.
100 Zoo reedt ge aan d'eeuwigheid, in 't bloeiendst van uw tijd.

Op litiillt 4f6etebillSt
GESCHILDERD DOOR

FILIPS KONING.
OMNIA LONG/EVO SIMILIS.

K telde vijf en zeventig,
Toen Koning mij, dus levendig,
Te voorschijn bracht op zijn panneel.
Wie van de kunst met kennis spreekt,
Zegt, dat hier slechts de spraak ontbreekt.
Men kroon' het koninklijk penseel.

I

5

87. De Ridder uwe hand: de spreekwijze: de hand trouwen, is
ons reeds meermalen voorgekomen. — 93 volgg. behelzen een toespeling op
den naam van den bruidegom. — loo. Zoo reedt ge aan d'e euwigh e i d: d. i. „zoo bereidt gij u, zoo rust gij u toe voor de eeuwigheid." —
Op pnijne of beeldinge. O m n i a longvo similis: d. i.: „in alles een oud
man gelijk." Zie Aen. 65o.
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ttr 6ript mactetijb
VOOR DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

MAXIMILIAAN HENRIK,X
Keurvorst te Kolen, Hertog te Beieren, Prinse te Luik, &c.
DEUS NOBIS HEC OTIA FECIT.

U de peis door Christenland draaft,
En alle ongelijk beslecht,
Komt de Vorst, die Cesar handhaaft
Bij het oud en wettig recht,
't Vrije Nederland bestralen
Met zijn gunstig aangezicht.
Zulk een eer beschijnt ons' palen
En vereischt zoo trotsch een dicht
Als ooit Flaccus kon bereiken,
Op Augustus' blijden dag;
Tot een dankbaar offerteiken,
Toegewijd aan 't wijs gezag
Van den Keurvorst, rijk van zegen,
Die, uit zijnen hoogen troon,
Zeewaart aan komt neergestegen,
En met keur- en mijterkroon
d'Oude schildkroon, ons geschonken
Van den Keizer, zijn genan,
Overstralen en ontvonken,
Schooner dan men wenschen kan.
Op 't verzamen van twee buren,

N
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X. Maximiliaan Henrik, noon van Maximiliaan Keurvorst van Beieren, was
in dezen jare de stad met een bezoek komen vereeren. De stad had den
jeugdigen kerkvoogd — hij was niet verre boven de twintig jaren — een
feestmaal aangeboden, 't welk door Vondel bezongen werd in een hartelijk
en heldervloeiend welkomstlied, en dit bezingen werd door de Regeering
erkend met een gift van 3o gulden, terwijl aan Jan Vos tegelijk 5o gulden
werden geschonken „voor zijn poesie over de nieuwe vergrootinge dezer stede."
Van den keurvorst zelven kreeg Vondel tot loon een gouden rijder !
Deus no b i s hxc o t i a fecit: d. i.: „God heeft ons deze rust geschonken." Zie VIRG. Ed. I. 6. — i8. Van den Keizer, zijn genan: van zijn
naamgenoot, keizer Maximiliaan.
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Amstelstad en Agrippijn,
Rijst de nieuwe bouw der muren;
En die halve maneschijn
Komt in 't Y, dat zeilrijk water,
25
Zich te spieglen met meer glans,
En men hoort een blij geschater,
Over torenspits en trans,
Zich verheffen, nu de Heeren,
Op het Hollandsch Kapitool,
30
Met een Keurhoofd triomfeeren,
Op schalmei en feestviool,
En muziekspel van musketten
Der verheugde burgerij.
Zulk een blijdschap kent geen wetten.
35
Laat den berkemeier vrij
Ommegaan; de Rijnsche vaten
Rollen Kolen recht voorbij
Naar de staatstar van de Staten,
40In den kelder van het Y.
Wenscht vrij, en de hemel geve,
Dat nu Maximiliaan
Langer dan zijn voorzaat leve,
En de vriendschap vol mag staan,
Die zoo lang, voor zestien eeuwen,
45
Van Vespasianus' tijd,
Met de Bataviersche leeuwen
Aanving, in den burgerstrijd,
Tusschen Burgerhart ontsteken,
En 't Romeinsche krijgsgeweld :
50
Eer, de tweedracht vergeleken,
Rome Bato's erven telt
Onder 's Tibers bondgenooten
En gebroeders, trouw van aard,
Daar de bondkroon werd gesloten
55
Onder standerd, schild en zwaard.
Kranst kristal met groene kransen,
Vlecht uw haar met wingerdloof;
24-27. Versta : Amsterdam, als een halve maan gebouwd, weerspiegelt in
het water. — 39. De staatstar van de Staten: naar de stad, die tot een
star van staat verstrekt aan de Staten.-43. Langer dan zijn voorzaa t: onzeker is het, of men hier, onder 's Bisschops voorzaat, zijn
voorganger in de bisschoppelijke waardigheid heeft te verstaan, dan wel
zijn naamgenoot, keizer Maximiliaan. — 45-50. Zinspeling op het bbndgenootschap tusschen de bewoners van den Bovenrijn en de Batavieren, ten
tijde van den oorlog, door Civilis (B urgerhar t) tegen de Romeinen gevoerd. -- 51. Verge lek en: door v erg elijk beslist.
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Leopoldus temt Byzansen,
Nooit verzaad van bloed en roof,
En de kruisbanier te tergen.
Vrede bloeit van kust tot kust,
En luikt op uit Zevenbergen,
Tityrus bedankt August,
In de schaduw van zijn beuken;
En het voorhoofd, lang verneerd,
Weet van rimpelen noch kreuken,
Nu het vee de klaver scheert ;
Nu de melkbron in de weide
Uit de kooienader springt,
Daar hij, ander Gods geleide,
Van zijn Amaryllis zingt,
En van verr' de witte doeken
Uit ziet spannen op de ree,
Om meer werelden te zoeken
Door de rijke en open zee,
Met de vrachten en de pakken,
Die omlaag van Rijn en Maas,
's Bisschops stroomen, nederzakken
Naar 't gewest vol room en kaas.
Drinkt op 't rijzen van ons veste !
Geeft uw hart den Vorst ten beste !

6o

65

70

75

8o

0 MUM
Aleisrijk Genua, als uit een rots gehouwen,
Braveert in pracht en praal alle Italjaansche steen ;
Het schijnt, gelijk een pauw, zijn pennen trotsch t'ontvouwen.
Hier stapelt Koopfortuin haar rijkdommen opeen.

p

59. Leopoldus temt Byzansen: de keizer had namelijk, omtrent
dezen tijd, aan Kemini Janos, vorst van Zevenbergen, hulpbenden toegezonden om hem tegen de herhaalde strooptochten der Turken te beschermen. Zie vs. 63. — 64. T i ty r us beda nk t A ugus t: zinspeling op den
inhoud van Maro's Eerste Herderskout, meerinalen door Vondel aangehaald
en vertaald, en waaraan ook het motto voor dit gedicht is ontleend. —
65. In de schaduw van zijn beuken: sub tegmine fagi. Zie
EcL I. i. — 78, 79. Rijn en Maas, 's Bisschops stroomen: het gebied van den Aartsbisschop werd door beide deze stroomen bespoeld. —
81. ' t R ij zen van ons veste: deze woorden kunnen in dubbele beteekenis worden genomen als slaande niet enkel op den bloei van Amsterdam in 't algemeen, maar ook op het uitleggen der stad, waar men wederom
aan bezig was.
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5 Het strekt een krijgstrezoor der wijdgevreesde Flippen,
En zenuw van hun staat, die 't Roomsch gebied verdooft.
Een zijde- en goudoogst bloeit en groeit in dorre klippen;
Ligurie bekent dees' zeebaak voor haar hoofd.
De Vrijheid in triomfe, op eenen boog van marmer,
Begroet van al de zee, daar d'Apenijn begint,
i0
Zich met den kruisschild dekt, een scheutvrij borstbeschermer,
En toomt Byzantium, dat werelden verslindt,
Haar wapenhuis ontziet, en haven, en galeien.
Zoo heerscht de Vrijheid, nooit van wijsheid afgescheien.

OP 3 an T00.xi

Z

Oo spant Natuur door Vos een regenboog van dichten,
Of bogen van triomfe, en leert tooneelen stichten.
Wat hoort ge, als hij een wijs op vrede en oorlog zet?
Een stem, gewrongen door een bochtige trompet.

XI. Jan Vos, Amsterdammer en glazenmaker van beroep, omtrent wiens
afkomst, geboortetijd en jeugd gegevens ontbreken, trad in 1641 als tooneelschrijver op en verwierf zich daardoor den toegang tot den Muiderkring.
Hij werd in 1647 Schouwburghoofd, welke betrekking hij van 1647-1652
en van 1653-1667 vervulde. Door de regeering werd hem, behalve het
maken van glasruiten in het nieuwe Stadhuis, meermalen het ontwerpen en
regelen van optochten en praalvertooningen, die van stadswege moesten
plaats hebben, opgedragen. Voor de familie Bicker en Huydecoper maakte
hij allerlei gelegenheidsgedichten. Hij werd 11 Juli 1667 in de Nieuwe Kerk
begraven en beleed evenals Vondel den R.-Katholieken godsdienst.
5. Der wijdgevreesde Flippen: d. i. „der koningen van Spanje."
Hoewel Genua, omtrent den tijd, waarin Vondel dit gedicht maakte, geenszins cijnsbaar van Spanje was, stond het toch steeds met de koningen van
dat Rijk in een nauwe verbintenis en schoot de Republiek hun aanzienlijke
geldsommen, waarvoor zij talrijke bezittingen, in Milaan, Napels, enz. gelegen, tot onderpand bekwam. — 12, 1 3. V er slindt—o ntzi e t: hier behoorde wel d o c h of maar tusschen to staan.
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gtopitstrinstn
VAN

GOD EN GODSDIENST.
TEGENS

D'ONGODISTEN, VERLOOCHENAARS DER GODHEID
OF GODDELI JKE VOORZIENIGHEID.
In den brief aan de Hebreen :
Wie Gode genaakt moet bekennen, dat Hij is, en beloont,
die Hem zoeken.

BESPIEGELINGEN VAN GOD.
HET EERSTE BOEK.
At is gewenschter dan in ons' bespiegelingen
Het eeuwig schijnend Licht, den oorsprong aller dingen,
t'Ontmoeten, en van yore in 't aangezicht te zien ;
Om andren, of door tong of teekens, te bedièn
5 Den glans, die ons verschijnt; zoo menschentong of teeken
Dit wonderlijk gezicht en wonder uit kan spreken,
Of in zijn voile kracht afbeelden voor het oog !
Maar dies vermetenheid : de Godheid zit te hoog;
Wij drijven veel te laag, op losse en wassen pennen,
10 Te krank in zulk een gloed. Om God volmaakt te kennen,
Wat meer wordt dan een worm, een sterflijk mensch, vereischt.
Een gloeiend Serafijn, een groote aartsengel deist
Wel driemaal in zijn vlucht, wanneer hij d'opperdaken,
Den troon van 't aartspaleis der Godheid zal genaken
15 Met ootmoed en ontzag. De Cherubijn bedekt
Met vleuglen zijn gezicht, om zuiver, onbevlekt,
En waardig voor den stoei der Godheid zich te buigen ;
Daar duizend duizenden al juichende getuigen,

W

9. Wassen pennen: d. i. : „p ennen, die met w a s aan elkander verbonden zijn," zooals die, welke, volgens de fabel, Dedalus voor zichzelven
en voor zijn zoon Icarus vervaardigde, om uit den Doolhof weg te vliegen,
en waarmede hij genoodzaakt was, laag te d r ij v e n, ten einde het was
niet door den zonnegloed versmolt : welk laatste dan ook inderdaad met
Icarus het geval was.

160 BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST.
Wat eer en majesteit, van eeuw noch kreits bepaald,
Uit Gods volkomenheen door 's hemels kreitsen straalt.
Men tree dan achterwaart, om niet te hoog te draven.
Verwaandheid heeft voorheen zelf Lucifer begraven,
Met al zijne engelen, in helsche duisternis,
Van waar in eeuwigheid geen wederkeeren is.
25
Geen stervenden tot nog de handvest werd gegeven
Van simpel eenwerf God t'aanschouwen, en te leven.
Men moet van achter dan hem nazien, waar hij treedt,
Gebeurt ons dees' gena. Wie ramp wil schuwen, meet'
Zijn onvermogen af, eer hij besta te wagen;
30
Hoe menig plofte in 't zand door reukeloos behagen!
De Godheid lijdt geen schimp van eenig trotsch bestaan
Men spreke ootmoedig, of men zwijge, en bidd' haar aan.
Indien een ongodist God dienen zal en eeren,
Zoo staat ons eerst met reén te sterken en beweren,
Dat God in wezen is, dees' naam geen droom beduidt,
35
Of wezenloozen vond, gemaald door spraakgeluid,
Maar een zelfstandigheid, een wezen wordt berekend,
Gelijk men met den naam van boom een boom beteekent.
Men moet dan weten wat de naam van God dns meldt
40In onze sprake, en bij een ieder yolk gesteld,
Niet ijdel, maar wel scherp met oordeel uitgelezen;
Om uit te beelden Of de werking van dit wezen,
Of iet, dat zijn natuur en eigenschap verklaart.
Dees spruit in Duitsch uit goed, en meldt den goeden aard,
Den oorsprong van al 't goed, te vloeien uit dien rijken;
45
Een naam zoo schoon, dat wij geene andre tongen wijken,
In zijn beteekening, naardien hij 't hart verwekt,
En met dien kiank alleen de zielen naar zich trekt,
Gelijk kwikzilver wordt van 't goud naar 't goud getogen,
Het edelste metaal, in deugd en in vermogen,
50
Gewicht, en duur, en kracht, en glans, en majesteit,
En d'afdruk van Gods waarde, en eere, en heerlijkheid.
De Duitsch is dan gewoon den rijksten schat der schatten,
Als andre volken, in vier letteren te vatten,
En God te noemen 't geen nooit teeken noch geluid
55
Voluit heeft afgebeeld. De zuigling zuigt dit uit
De mellekbron, de borst van zijn getrouwe moeder.

20

25. G e en s t e r v en den voor „geen onder hen, wier lot het is, te stery en," met andere woorden: „geen sterveling," of: „geen sterfel ijk
m en s c h." — 26. S imp el e en werf: al ware het maar een enkele reize. —
53. De Duitsch voor de Duitsche of de Duitscher, een ouderwetsche en thans versleten vorm. — 53-56. Het blijkt uit deze tirade, dat Vondel
zekere mystieke kracht hechtte aan de vier letters, waarin de naam van 't
opperste Wezen bij de meeste volkeren gespeld wordt.
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Dit scherpen voedster, en de vader, voogd, en hoeder
Den jongen kindren in, en leeren vroeg het jong
Dien gallem, uit de wieg, nabauwen met zijn tong.
Dus erft het kind een taal door omgang en hanteering,
Met 's moeders tale en spraak de vaderlijke leering
En erfgewoonte schept een ander de natuur,
Die lastig wordt verleerd. Zit waarheid aan het stuur
Van huis en huisgezin, zoo vaart het kind gelukkig;
Zit logentaal te roer, hoe jammerlijk en drukkig
Vernielt dees' schipbreuk dan al d'afkomst van dien stam !
Een ommezichtig brein mistrquwt hierom de mam,
En overlevering van moeder, voogd, en vader,
Om erfbedrog te vlien, en wenscht uit angst zich nader
Met reden te beradn, te toetsen, scherp en stil,
Wat God en godsdienst raakt, eer 't oordeel stemmen wil;
Om door aanzienlijkheid van baarden, penne, en scholen,
En huurtong niet zoo dom, met al den hoop, te dolen,
Die, dommer dan het vee, gedreven naar het nest,
Den drijver volgt, die zich op 't smeer der kudde mest.
Een ommeziende geest eischt rede, die de dieren
Van menschen onderscheidt, en past op niemands tieren,
Noch bolpees, nochte vloek. In reden zoekt hij licht.
Waar deze straalt en blijkt, ontzegt hij niet zijn plicht
Te vollegen vanzelf, vrijwillig, onbedwongen.
Hij kent den doolhof wel der wereld en haar tongen,
De weiflaars, die den buik aanbidden, als hun God;
Hoe wereldschen slechts zien op eer en aardsch genot;
Hoe godsdienst dikwijls strekt een grijns van goddeloosheid,
Vernist door een gespan van logentale en boosheid;
Hoe elk, op voordeel uit, de sne'd der zinnen scherpt,
En land bij land, en stad bij stad een God opwerpt,
In ongelijken vorm van harsenen gegoten,
En op 't altaar gevoerd door hunne altaargenooten.
Zoo gij de scholen eischt bewijs van. haren grond,
Zij schreeuwen te gelijk, uit eenen zelven mond :
„Men redekaavle niet met zinnen, die, aan 't vloten,
Den grondslag van ons brein en waarheid ommestooten;
Dus stampt de meester hem ter schole uit met geweld,

68. Mistro uw t hierom de mam: mistrouwt de overlevering, welke men
als 't ware met de melk heeft ingezogen. — 73. A an zienlijkheid v an
baarden: gezag van grijze, of eerwaardige mannen. Geleerden en wijsgeeren
werden in die dagen nooit anders dan met baarden afgebeeld. — 76. 't Smeer:
het vet, al wat de kudde oplevert. — 77, 78. R e d e, die de dier en van
menschen onderscheid t: Vondel wil niet zeggen, „dat de dieren zich,
door 't bezit van rede, onderscheiden van de menschen", maar „dat de
rede ons het onderscheid leert, dat tusschen dier en mensch bestaat."
VONDEL X.

II
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Eer hij zijn grondslag heeft door reden vastgesteld.
Men looy' dan echter een, die, leerzaam en voorzichtig,
Niet reukeloos een munt van leering, zoo gewichtig,
Naardien hier eeuwigheid van heil of vloek aan hangt,
WO In scheemring, zonder toets, gewicht, en licht, ontvangt.
De logen schijnschoon grenst in schijn te dicht aan waarheid.
Dees' heilstof eischt bewijs, en zekerheid, en klaarheid,
Ten minste naar heur aard ; want anders, zoo men hier
Iet reukeloos bestemt, zoo wordt de mensch een dier,
105
Een onvernuftig dier, van reengebruik versteken,
En alle reedlijkheid, niet ongerijmd geleken.
Wie dit bestemmen eischt, al wordt zijn toeloop sterk,
Hij sluit de inenschheid, de dierschheid in zijn kerk.
Ik wensche dan hierom, met mijne penne en inten,
I I0
In 't blad van 't leerzaam hart der dolenden te printen
Een heilzaam schrift, waarin de twijflaar God mag zien,
Opdat hij God bekenne, en vreeze, en eere, en dien' ;
Want als de Godheid is bespiegeld en gevonden,
Dan staat de godsdienst vast op onbeweegbre gronden,
Die nu, door snood misbruik, schandaal en lastersmet,
115
Den ijver bluscht, en 't yolk op eenen driesprong zet.
Om dees' gewenschte vrucht uit mijnen bouw te plukken,
Is 't noodig eerst in 't hart des dolenden te drukken,
Dat hij noodwendig hier het allerhoogste goed,
120 Den ongeschapen Al, de Godheid kennen moet,
Ten minste naar zijn macht en uiterste vermogen ;
Want zonder kennis wordt geen onderdaan bewogen
Te dienen zijnen heer, maar krachtig, zoo hij wordt
Door kennis van zijn waarde en grootheid aangepord ;
125 Nog meer om hem met hart en zinnen aan te hangen,
Van wien hij lijf, en ziel, en wezen heeft ontvangen,
En grooter goed verwacht van zijn weldadigheid,
Die voor den mensch het hof der wereld toebereidt.
Geen mensch stijgt immermeer in top van deze kennis
130 Door 't licht der schepselen, en aandacht, en gewennis.
Geen wijze kan volmaakt uitbeelden wat God is,
Bij wien ons middagen niet zijn dan duisternis.
d'Onzichtbaarheid van God gaat schuil voor 's menschen
[zinnen ;
De Godheid kent zichzelve alleen geheel van binnen.
135 Geen evenredigheid is tusschen mensch en God.
Oneindigheid wordt eer door 't eng begrijp bespot,
Dan is ons harsenvat geschept en opgegrepen.
105. R e e n g e b r u i k: gebruik der rede. 't Woord wordt in dit gedicht
door Vondel nogal eens te pas gebracht. — 117. Uit m ij n e n b o u w:
't zelfde als: „uit mijn gaarde, uit mijn tuin, uit mijn kweekerij."
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Geen letterkunstenaar, hoe taalrijk, hoe beslepen,
Vindt merk of woord, dat Gods volkomenheid verbeeldt,
En niet in stee van eer hem zijne glorie steelt;
Maar evenwel, men kan hiermede niet ontrennen
De mooglijkheid van God en zijnen aard te kennen,
Door 't licht van vrouw nature en reden, voor zooveel
God door zijn eigenschap en werken zich ten deel
Te kennen geeft, ook zulks, dat willens-ziende blinden
Geen onschuld voor hun schuld en blindheid kunnen vinden;
Gelijk Diagoras, Leucippes, Epicuur,
Lucrees en Democrijt, die reden en natuur
Verlieten, onder schijn van d'ooren haar te leenen,
En toe te treen op 't licht, dat ieder is verschenen.
Wie midden op den dag genoegte in 't duister raapt,
En in een nachtspelonk de klare zon verslaapt,
Beklaag' zich niet, wanneer het licht, aan 't onderduiken,
Beschimpt die zulk een glans verzuimen te gebruiken.
Wie geen bewijs acht 't geen van ieder wordt bestemd,

1 40. En niet in stee van eer hem zijne glorie steelt: en niet,
in stee van eer voor zichzelven te stelen (te behalen), Hem zijne glorie ontsteelt. — 147. D ia goras: deze, een Grieksch wijsgeer, op 't eiland Melos,
of in de stad Melie geboren, leefde omstreeks de negentigste Olympiade, en
was een der stoutste Godverzakers, die immer bestaan hebben. Hij hield
zich voornamelijk op te Athene ; doch moest van daar vluchten, omdat men,
ter straffe voor zijn lastering jegens de Goden, een prijs op zijn hoofd had
gesteld. Sommigen vertellen, dat de wijsgeer Democritus, zijn gunstigen aanleg bespeurende, hem, nog een knaap, voor een aanzienlijke som gekocht,
doch hem niet als slaaf, maar als leerling had bij zich gehouden. — L e uc i pp e s: deze leefde eenigen tijd vroeger dan Diagoras in Griekenland, en
leerde, dat alle dingen uit elkander veranderden. Hij was de eerste, die de
leer der atomen of „vezelen" in zwang bracht. — Epic u r us: deze, een
der grootste wijsgeeren der oudheid, werd in de igiste Olympiade geboren,
zette zich in zijn zes-en-dertigste jaar te Athene neder, en overleed in tweeen-zeventig-jarigen ouderdom. Ofschoon geen van zijn talrijke geschriften bewaard is gebleven, is bijna geen wijsgeer meer aangehaald of besproken
dan hij. Het getal zijner lasteraars weegt op tegen dat zijner lofredenaars,
en, bij de voorbeeldig scheeve voorstelling van zijn leer, valt het moeilijk,
daarover een juist oordeel te vellen. Zeker schijnt het, dat hij een ingetogen en onberispelijk leven leidde. Zijn welsprekendheid was zoo boeiend
en beroemd, dat niet alleen uit alle oorden van Griekenland, maar ook uit
Azie en Egypte, hem leerlingen van beider kunne toevloeiden. — 148. Lucrees:
Titus Lucretius Carus werd in het jaar van Rome 658 geboren, en bracht
in het jaar 702 zichzelven om 't leven; daar hij tot razernij was vervallen
ten gevolge van een minnedrank, hem door zijn vrouw geschonken. Hij
schreef een beroemd dichtstuk de rerum natura, in zes zangen, waarin hij
zich als een der stoutste Godloochenaars voordeed. — Democr ij t: Democritus van Abdera, reeds meermalen genoemd, was een leerling van Leucippus,
van wien hij de leer der atomen en van het ijdele overnam. Hij verwierf
zich als wijsgeer een onsterfelijken naam en genoot de achting van zijn
tijdgenooten door zijn onbesproken wandel. Aan toekomstige belooningen
geloofde hij niet en stelde de grootste zaligheid in een gerust gemoed.
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Geen wijzen hoort, van schrift en reengebruik vervremd,
Ontzegt te stemmen, dat een Godheid is in wezen,
Of, is er een, dat ze ons verplicht om haar te vreezen;
Zijn onschuld is, dewij1 het oog geen Godheid ziet.
16o Hij sluit dan: al wat is, dat wordt gezien; wat niet
Gezien wordt van den mensch, heeft wezen noch vermogen,
Is ijdelheid en droom. Zij steunen dan op logen,
Die bouwen op een niet, den nooit gezienen God.
Maar zeker dit besluit hangt los, en zonder slot,
165
En wederspreekt zichzelf. Natuur heeft met vijf zinnen
Den mensch te rijk begaafd, waardoor 't verstand van binnen
Aan licht geraakt van al wat voorvalt nu en dan;
Dies is er meer dan elk door d'oogen vatten kan.
Het oog brengt tijding van gestalte, werk, en kleuren.
170 De neus ontvangt den stank, of riekt gezonde geuren.
De tong velt vonnis van den smaak, in spijze en drank.
Een ieder lid gevoelt. Het oor verneemt den klank.
Wat nimmer hoorbaar is, verneemt men met geene ooren;
't Onsmaakbre met geen tong. 't Onvoelbre en ongeboren
175
Gevoelt men met geen lid. Geen neus 't onriekbare ooit
Kon rieken, en het oog vernam 't onzichtbre nooit;
Want elk der zinnen heeft zijn omgeschreven perken
En grondpunt, buiten 't welk die rust en niet kan werken.
Hij raast dan bijster, die d'onzichtbaarheid het licht
18o Der oogen onderworpt en 't menschelijk gezicht;
En buiten 't grondpunt van 't gezicht niet God kan vinden.
Dees oordeelt van de verf onwetener dan blinden.
Al ziet het oog geen lucht, nog wordt de lucht gek end
Voor geburinne van het vierige element,
185 En bij wiens gunst hier al wat leeft moet adem halen,
Of sterven, zoo zij koom' van heuren aard te dwalen,
En aantrekke een vergift en damp, die 't bloed besmet,
De geesten stikt, en 't hart, des levens bron, belet
Alle overige leen het leven mee te deelen,
190 En hitte en vlammen, die door adr en zenuw spelen.
Beneem de long de lucht, gij bluscht den geest in 't lijf.
Indien een veldkortouw met kracht een kogel drijf
Door d'open lucht, op poort, of dak, of steenen muren,
Gij hoort twee lichamen elkandre op 't krachtigst schuren.
195
De snelle kogel huilt door 't scheuren van de lucht;
De lucht, vol donders en vol bliksems; dat gerucht,
157. 0 n t z e g t te st emm en: weigert te erkennen. — 159. Z ij n o nschuld is: hij geeft op tot reden van zijn gevoelen. — 185. B ij wiens
gunst: bij de gunst van de lucht. Men herinnere zich, dat Vondel en de
meesten zijner tijdgenooten den vorm w i ens nog voor beide geslachten
namen.
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Wat is het anders dan dat lucht en wolken bersten,
Door strijd van hitte en kod, die op elkandre persten?
En dees' salpeterlucht, in 't zwangere metaal,
200 Tot berstens toe gepropt, hoe braakt ze lood en staal
Op hare vijanden, in 't stormen of in 't enteren!
Hoe sloopt ze slot en vloot aan splinters, gruis en slenteren!
Indien de roode haan ontsteekt een helsche mijn,
Hoe loeit de buik der aarde! Hoe krimpt de lucht van pijn,
205 Eer zij een puinhoop baart van menschevleesch en wallen!
Hoe dreunt en davert d'aarde, eer zij komt in te vallen,
Wanneer de dwarreling der winden tegens een
In haren boezem woelt om ademtocht, en geen
Verlichting voelt, voordat de zwangere aan 't verlossen
210 Een baaierd baart, en stad, en berg, en rots en bosschen,
En vliet en veld verwoest, en slingert overhoop,
Dat heele mijlen yolks het zetten op den loop !
Ook kan dit groot begrijp geen ijdelheid gedoogen;
Dit blijkt; want als de lucht wordt uit een pijp gezogen,
215 Dan vat de pijp de tong. Geen wijnkruik zinkt te grond,
Indien de wijnkruik plompt op 't water met den mond.
Al dompelt men de kruik, zij zal het water stuiten
Op 't element der lucht. De spuit zal water spuiten
En zwelgen, als van dorst en blauwe waterzucht,
220 Door d'uitgedreven lucht en ingezogen lucht.
De wijnverlater kan de wijnen dus verlaten,
Uit voile tonnen in een ledig vat vervaten,
En blazen Rijnschen wijn of 't Fransche druivenat
Met zijnen blaasbalg uit het voile in 't ledig vat.
De wijnpomp drinkt den wijn, die puik is, of geringer,
225
En niet ontvloeit, indien hij boven met den vinger
Het open luchtoor dekt, en dicht besluit en stopt
Voor lucht, waarna geen vat vervloeit en nederdropt,
Dat anders wederom naar 't middelpunt zou zinken.
230 De guichlaar, om de markt door grepen aan te winken
203. De roode haan: bier voor „lont." Den rooden haan in 't
dak steken is : „den brand in 't dak steken." — 213. IJ delheid: in
natuurkundigen zin voor vacuum, „ledigheid." De regel is eene vertaling
van het bekende axioma: natura horret a vacuo. — 221. Wijnverlate r. ... verlat en: versta v e r 1 a ten hier in den zin van „overgieten."
Zoo geeft men den naam van v e r 1 a a t aan een sluis of duiker, waardoor
het water van de eene bedding in de andere overgestort, en alzoo de eene
u i t-, de andere in g e 1 a t en wordt. — 224.B1aasba1g: uit dit woord zou
men moeten opmaken, dat men vroeger om wijn over te tappen niet alleen
een bevel bezigde, om hem op te zuigen, maar ook een blaasbalg, om hem
uit te drijven. — 225. Die puik is, of geringer: de hoedanigheid van
den wijn zal zeker tot deze proefneming niet veel afdoen, en deze woorden
staan hier alleen om 't rijm. — 230. Aan te winken: aan te wenken, te
lokken.
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Naar zijne guichelkunst, op alle markten veil,
Zwiert om en wederom, en rolt tien aiers steil
De groef op, langs zijn stok, en lokt ze naar beneden,
Wanneer hij stiller draait en omloopt met zijn schreden.
235
Het slechte yolk, dat op de drift der lucht niet merkt,
Vergaapt zich aan den schalk, als een, die wondren werkt.
De waterbel, vol lucht, wordt in de lucht gedreven,
Totdat ze berst, en door de spleet den geest komt geven.
De lucht spant blazen uit, waarop de zwemmer drijft;
240 Zoo lang geen priem haar priemt, de blaas gesloten blijft.
De lucht in 't windroer, die geschroefd te zamen perste,
Berst uit, en schiet met lood een eiken plank te berste,
En 't windroer is bekwaam ten aanslag, zoo men let,
Dat dit zich niet ontdekt, als 't vier uit een musket.
245
Uit zooveel werken wordt een vast bewijs getogen,
Dat lucht haar wezen heeft, al weigert ze in onze oogen
Zich t'openbaren, om haar dunte en luchtigheid;
Waarom haar ook de naam van geest is toegeleid;
Niet, dat ze geest is, die gevoeld wordt noch getroffen,
250 Maar bij gelijkenis van andre grover stoffen
En elementen, haar verwanten, die het rijk
Der wereld met hun kracht handhaven te gelijk.
Bekent ge dit? Wat schroomt ge een Godheid te gelooven,
Wiens wezen, louter geest, ons' zinnen gaat te boven?
255
De wind wordt niet gezien, maar niettemin gevoeld,
Gehoord, wanneer hij ruischt, en blaast, en bruit, en woelt.
De kenner van natuur blijft in zijn adem steken,
Als hij den oorsprong van den windvorst uit zal spreken;
Van waar dees herkomt, waar hij heimlijk henedrijft.
260 Indien een suffer nu hier zoo hardnekkig blijft,
Dat hij den wind ontkent, nog dommer dan de kudden,
Zoo melde hij wat geest met zulk een kracht kan schudden
De toppen van het bosch, den ekelboom in 't woud,
De torens in de lucht, ten hemel opgebouwd;
265
Wat kracht het zeeschuim helpt aan 't zieden en aan 't wellen;
Hoe wij den Oceaan zoo hemelhoog zien zwellen,
Ook tot de starren toe; wie d'aangetergde zee
In duin jaagt, en verdrinkt de menschen en het vee,
En al het lage land, terwiji de herders schuilen,
270 Gevloden op gebergte en rotsen, voor het huilen
En buldren van 't gedrocht, dat vloot bij vloot verslindt.
Een donkre en dikke lucht, vOOr 't opstaan van den wind,
Den zeeman waarschuwt en gebiedt het zeil te strijken,
Eer zich de storm verheffe en storme op duin en dijken.
232. Aiers: eiers.
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D'Oost-Indiaansche orkaan, op 't schoonste van den dag,
Bij heldre zon en lucht, den zeeman met den slag
Eerst waarschuwt, als hij vlak [helaas, wie zou niet gruwen !]
Gelijk Gods arm en vuist, om 't schip te grond te duwen,
Van boven nederploft, en slaat den overloop,
280 En mast, en stuurmanshut, en kabels overhoop ;
Waarop een afgrond gaapt, en uitbraakt schuim en golven,
Vol levenden en do6n, begraven en gedolven,
Terwijl men, buiten God, noch hoop noch toevlucht vindt.
Hoe springt een zeemanshart, wanneer hij zeilt voor wind !
Hij dankt den wind, wanneer het schip, uit vreemde landen,
285
De haven innezeilt, aan lang gewenschte stranden.
De zagemolenaar, als hem zijn werk behaagt,
Bedankt den wakkren wind, die heele bosschen zaagt.
De Purmerheer bedankt den wind en watermolen,
290 Die water maalt tot land, zoo lang in 't nat gescholen;
En wat bij weite en rog een stapel jaren haalt,
Bedankt den wind, die 't graan van Polen breekt en maalt.
De windvorst vaagt de lucht, en stroomen, en gewesten
Van vuile nevelen, en doodelijke pesten.
295 Zoovele werkingen getuigen ons gewis
De kracht des elements, hoewel 't onzichtbaar isy
Zou iemand evenwel den wind ontkennen dorven,
Hij waar' of dol, Of dwaas, en 't reendom afgestorven.
Voor 't wezen van de ziel staan d'allerwijsten stil ;
300 Nog kent men ze aan verstand, gedachtenis, en wil,
Waar deze uitwendig ons verschijnen in haar werken ;
Zoo laat d'onzichtbaarheid zich door iet zichtbaars merken.
Dit blijkt ons uit den glans, die uit dit wezen straalt.
De kennis van den mensch gaat weiden onbepaald
305 In eenen oceaan van alle wetenschappen
En kunsten, wijder dan de hemeldieren stappen,
De geesten wemelen en zweven. Zij doordringt
Natuur tot aan de bron, waaruit zij vloeit en springt;
Bespiegelt d'algemeene en zonderlinge zaken,
310 Gescheiden van haar stoffe en die geene eeuwen raken.
Zij polst en onderzoekt de reden, oorzaak, werk,

289, 290. De Purmer was, gelijk men weet, in 1622 ingedijkt. -291. Versta : en al wie zich met boekweit en rogge voedt en daarbij een
hoogen ouderdom bereikt, of eenvoudig : al wie brood eet. — 298. R e e nd o m : voor : „al wat tot het gebied der rede behoort," mede, als r e e ng e b r u i k, een woord, dat veelvuldig in dit gedicht voorkomt. — 300. Z e :
de ziel. — 303. Dit wezen: wederom de ziel. — 306. Dan de hem e 1dier en stappen: zoo wijd de Dierenriem, de hemelkreits strekt. —
309. Zonderlinge zaken: voor zonderlinge zouden wij nu zeggen:
„bijzondere." — 310. Die geene eeuw en raken: wier tijdperk van wording niet is na te gaan. — 311. W erk: hier, om 't rijm, voor „werking."
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En eigenschap van elk; doorsnuffelt aard en merk,
Gestalte en vorm, en wijs, zoo schrander in 't waardeeren
Geen ondervinding kan haar lust verzaän, in 't leeren
315 En sterk bespiegelen van allerhande goed;
Dat kust ze, dat omhelst ze, en vliegt het te gemoet.
Zij weet het ongelijk te wegen, te gelijken,
En d'evenredenheid te vinden, en op blijken
Te gronden haar besluit. Zij schept haar lust en licht
320 In deugd, godvruchtigheid en redelijken plicht,
In faam, en lof, en eere, en 't nut der heerschappije.
Zij heeft haar eigen trek, en haat de slavernije,
En 't juk des lichaams, dat haar hemelschheid verdrukt.
Zij schuwt met ijver wat den vrijen wil verrukt
325
Tot slaafsche dienstbaarheid, en acht noch pijn, noch smarte,
Noch wederwaardigheid, om met een zuiver harte
Te mikken naar het wit, dat haar te treffen staat,
Ook zonder ommezien naar wellust, weelde, en baat.
Wil iemand nu de ziel ontkennen en haar wezen,
330 Omdat ze onzichtbaar is : wat kruid kan hem genezen?
De straal van 't oog bereikt wat 's winkbrauws boog beschiet,
Ook zelf het vast gestarnt des hemels, hooger niet;
Zoude iemand hierom vast en zeker sluiten darren,
Dat boven 't achtste rond, gezaaid vol vaste starren,
335 Geen zellefstandigheid noch wezen zweeft omhoog,
Omdat het hooger zweeft dan 't onvermogende oog;
Wat razernij waar' dit ! Geen macht, in top getogen,
Rijst hooger dan haar peil en uiterste vermogen.
Natuur heeft haar bestek, en merrekpaal, en ban,
340 En eigen perk, dat zij niet overschrijden kan;
Dies sluit men zeker, dat het oog niet kan bepalen
Wat wijder dan 't gezicht der oogen en hun stralen
Zich uitstrekt. Waarom stelt dan 's menschen brein een maat
Het wezen, dat zich niet van 't oog bepalen laat ?
Dat God is, kan men niet klaarblijkelijk betoonen
345
Door ouder oorzaak ; want zijn wezen, waard te kronen,
Geen oorzaak boven zich ooit heeft gekend, waardoor
Men 't eeuwig wezen kent en klaar aanschouwt van voor.
Ook kan men dit bewijs niet uit Gods wezen smeden,
350 Gelijk uit iet, dat voor God heendraaft naar de reden;
333. D a r r e n: ouderwetsche vorm voor d u r v en. — 334. 't A c h t s t e
r on d: volgens 't stelsel van Ptolomeus, 't welk men niet alleen in Vondels
dagen nog vrij algemeen, en hijzelf — zie vs. 386 — nog aankleefde, maar
dat ook vrij wat later nog voorstanders had, stond de aarde in 't midden,
en draaiden daar omheen de z e v en D w a a 1p la n e t e n. Men telde alzoo
zeven ringen of kreitsen, en daar buiten, in de a c h t s t e, bevonden zich
de vaste sterren. — 350. Versta: als uit jets, waardoor Gods aanwezigheid
voor het verstand begrijpelijk wordt.
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Dewijl de wezenheid der zaak door 't wezen niet
Betoond wordt, daar 't geschil in 't recht nog hangt, en ziet
Op eene kenbaarheid van dit bepleite wezen,
En of er 't wezen zij, waaruit de twisten rezen.
355 't Verstand kan kommerlijk, of liever nimmermeer
Begrijpen zulk een schat, den onbegrepen beer;
Geen tong, geen taal genoeg hem prijzen en volloven ;
Die kennis gaat begrijp en reden ver te boven.
Men kan de rijke zee niet scheppen in een noot:
360 De noot is veel te kleen, het water al te groot;
Geen mensch kan met zijn hand den hemel overspannen;
Geen mug begrijpt den geest van d'allerwijste mannen.
Wie kan de middagzon verdragen in 't gezicht
Der oogen, al te krank in 't aldoorstralend licht?
Van voor is hier geen kans. De wijste ontziet d'alwaarde
365
Der ongeschapenheid, en kruipt in 't stof langs d'aarde.
Men moet van onder dan bewijzen uit Gods werk
Dit hoogste, alwijs, algoed, almachtig, zonder perk,
Een onbegrependom, een oorzaak aller dingen;
370 En schoon men nimmer kan tot in den boezem dringen
Van zijn nature, en geen vernuft, hoe scherp men 't slijpt,
Volkomen, naar den eisch, dit immermeer begrijpt;
Nochtans verplicht het elk natuurlijk God te vreezen,
Die door 't geschapen hene u toestraalt met zijn wezen :
Gelijk de klare zon, besloten in een wolk,
375
Gekend wordt uit den dag, bij allerhande yolk.
De menschen zijn gewoon elkandere te kennen,
Op tweeerhande wijs; door teekens, spraak en pennen,
En beeld, en spiegelschijn; of in een duistren damp,
380 En nacht, en schaduwen, bij tortslicht, en bij lamp;
De schepsels zijn Gods beeld en letters, tong en merken;
Het licht der reden toont den meester in zijn werken,
Zoo klaar, dat niemand zich onschuldig houden mag,
Die deze zon verzaakt, in 't midden van den dag.
Al wat bewogen wordt, van buiten wordt bewogen:
385
De zon, in haren loop, bevestigt aan onze oogen,
Dat iet bewogen wordt; en dees' beweging ziet
Op een beweger, die zelf stille staat of niet.
Indien hij stille staat, zoo blijkt door deze gronden
390 Dat d'onbeweegde draait zooveel gestarnde ronden.
Dees' onbeweegzaamheid wordt God me t recht geacht.
Beweegt zich dees, zoo wordt hij door een hooger macht
369. Een o n b e g r e p en d o m: voor: „iets, dat het begrip te boven
gaat."— 38I.Tong:taal.-385.A1 wat bewogen wordt, van buiten
wordt bewogen: lees — want de uitdrukking is dubbelzinnig: — „al wat
bewogen wordt, wordt van buiten bewogen."
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Bewogen; en men moet oneindig opwaart stijgen,
Om den beweger, die zich niet beweegt, te krijgen:
Doch reden laat niet toe oneindig voort te gaan;
395
Zoo blijft men voor de macht des albewegers staan,
Die nooit bewogen wierd; want in het ommevoeren
Der dingen kan geen tweede iet anders ommeroeren
Dan door een eerste macht; gelijk de staf een steen
400 Beweegt door iemands hand; dus stuit men dan op een
Beweger, die zelf rust, en draait al 's hemels ringen,
Die statig, op Gods wenk en wil, ten rije gingen,
En dansten om en om, met een eenstemmigheid,
Die 't alziende oog behaagt, dat hunnen dans beleidt.
405 Zoo twee bewegers het beweegde rond bewogen,
Waar' deze macht gedeeld door even groot vermogen;
Zoo stonden ze alle beide in mogendheid gelijk.
Nu lijdt de reden niet, dat d'een de vlagge strijk'
Voor d'andre. Wil men dan de hoogste macht gemoeten,
410 Zoo moet, wat ommeloopt, zich worpen voor haar voeten,
En roepen uit ontzag: „o Macht, die 't al beheerscht,
Beweegt en ommedrijft! gij zijt voor andren eerst."
Dit vaste grondbewijs van 't opperste onbewegen
Des albewegers rolt en springt ons nochtans tegen
De schenen, zoo men niet den tegenwrijter stuit,
415
Die bij den Arabier ontleent zijn schijnbesluit.
Hij kan 't bewegen, dat gezien wordt, niet ontschreeuwen,
Hetzij Copernicus of d'eer der Ptolomeeuwen
Het aardrijk om de zon, de zon om 't aardrijk draai';
420 De roering hangt in 't een of 't ander, hoe men 't zwaai'.
Zoo d'eerste hemelring met zich trekt lager bogen,
En boven d'opperste geen reden kan beoogen
Een ander, die haar drijft, en stil staat te gelijk,
Dan stijgt men klimmende in het onbewogen rijk,
Des albewegers stoel, te schokken, noch verzetten;
425
Terwijl hij 't onder zich al omdraait naar zijn wetten.
Om dit t'ontworstelen versiert het los gezin,
41 6. D en Arab i e r : waarschijnlijk bedoelt Vondel hier Averrods, den
geleerden commentator van Aristoteles, die in de twaalfde eeuw bloeide
en ook verscheidene zonderlinge stellingen uitgaf over de natuur en 't wezen
der dingen. — 418. Hetzij Copernicus of d'eer der Ptolomeeuw en: onzeker is het, of Vondel hier de beide groote sterrenkundigen
Ptolomeiis en Copernicus heeft willen laten d r a a i e n, wat men zou kunnen
aannemen, wanneer men het hier gezegde vergelijkt met de uitdrukking,
vs. 534 gebezigd, dan wel, of men den regel beschouwen moet als los
staande, en dan lezen: „hetzij men het stelsel van Copernicus volgt, of
dat van Ptolomeas." — 427. H e t lo s g e z in: dit staat bier voor: „het
gezin der loshoofden, der dwaashoofden": — tenzij men g e z in aanmerke
als in 't H. D. Gesindel.
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Dat een inwonende en een krachtig grondbegin
In elken hemelkreits de starren draait en ronden;
430 Of dat des eenen zwaai aan andren hangt gebonden;
Of eindelijk, dat God, die nooit bewogen wierd,
Geen ommedrijver is van al wat om hem zwiert.
Maar laat den Arabier bewijzen, door wiens zegen
't Inwonende beginvermogen van 't bewegen
435 Der kreitsen buiten God, de hoogste macht, ontving;
Naardien de Godheid zelf die drijfziel scheppen ging,
En God het wezen schonk aan 't geen den kreits zou roepen,
En die bewegingen in andere overvoeren.
Zoo blijkt dan, dat Gods macht, oneindig in haar duur,
440 Het alles voortbrengt uit den schoot van vrouw natuur,
Die door Gods innevloed in vruchten aan moet winnen;
Gemerkt die werkingen in 't eerst van niet beginnen,
En eindigen in iet, het oogmerk, en het wit
Des albewegenden, gerust in zijn bezit.
445 Men ziet bewegingen, die roepen, schoon wij zwegen:
Een eenige onbeweegde is oorsprong van 't bewegen.
Een eenige oorzaak en aloudste is werkster van
Al wat men met verstand of zinnen grijpen kan,
En die uit zich ontstaat, dat's God, en 't godlijk wezen,
450 Van iedereen bestemd-; want alle werken rezen
Uit eenen werker, niet van zich; dewij1 geen schijn
Beweert, dat iet zijn zelfs beginsel zoude zijn
En oorzaak. Alle werk, of 't hoogste Of 't allerneerste,
Neemt van eene andre macht, en van eene allereerste
Grondoorzaak zijn begin, die zelf geen oorzaak kent,
455
Tenzij men steigren wil en klimmen zonder end,
Van trans in trans. Zoo wordt door deze onfaalbre reden,
Der dingen oorzaak, God, voor d'opperste beleden.
Geen wezen kan men ons betoonen, of de tijd
460 Besluit het in zijn ronde, of 't spreidt zich overwijd
Zoo wijd als d'eeuwigheid, en voor en na onendig;
Het een gebeurelijk, het ander is noodwendig.
't Gebeurlijk wezen kon in wezen zijn of niet.
't Noodwendige uit zijn aard, hoe scherp men dit beziet,
436. D r ijfz i e 1: de „animus mu n di, „'t bezielend beginsel, dat het
heelal in beweging bracht en houden blijft." — 453. ' t A ll e r n e e r s t e
voor 't all ern e d e r ste , of, gelijk wij naar 't hedendaagsch spraakgebruik
zouden zeggen: 't allernederigste. — 459-474. Dit gedeelte van Vondels
betoog komt de leer van het noodzakelijk natuurverband, niet lang daarna
door Spinoza gepredikt, al zeer nabij. — 463. 't G e b e u r lij k wezen:
men zou heden ten dage, minder juist, voor gebeurl ij k, schrijven : „toevallig." Dit laatste beteekent echter fo rtuitum; terwijl het eerste een
zuivere vertaling is van 't hier bedoelde acciden s. 't Ens a c c i d e n s
staat over tegen 't ens n e c e s s e in vs. 464.
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465 Heeft geen gebeurzaamheid des wezens, of 't most strijden
Met zijn natuur; geen recht noch reden kan dit lijden.
Nu luidt het ongerijmd, dat een gebeurzaamheid
Van 't wezen, dat eens werd, en welks nature zeit,
Dat zij een aanvang kent, zou van zichzelf beginnen.
470 Men moet noodwendig dan, zoo reden 't veld zal winnen,
Besluiten, dat er een noodwendig wezen zij,
't Welk eeuwig is, van waar de dingen op een rij
Begonnen indertijd. Men kan niet hooger zweven
Dan dees' noodwendigheid, alleen God toegeschreven.
De wereld schuift ons op een heerlijk schouwtooneel
475
Van allerhande goed. Het een geniet een deel
Of min of meer van 't eerste en beste goed van alien,
In schoonheid, deugd en kracht, naar ieders gaven vallen,
Uit 's hemels vollen schoot, die min of meer bestort,
480 Naar zijn bescheidenheid, al wat deelachtig wordt
Van dees' weldadigheid. Het kan dan geenszins falen,
Of ailes moet van een, der gaven oorsprong, halen
Den nooddruft, en den schat, van boven uitgeschud,
Terwijl de bronaftr springt, die nooit werd uitgeput.
485 Men vraag' naar 't hoogste goed, en klimm' door alle ronden;
Zij wijzen hooger aan, tot daar het wordt gevonden
En boven zit in top, en, eeuwig waard geeerd,
In zulk een rijk bezit vermindert noch vermeert,
Hoe veel het uitreikt, hoe veel tongen God bedanken,
490 In eenen zelven zin en velerhande klanken,
De Godheid toegezwaaid, geiijk een wierookvat
En aangenamen geur, voor dien ontvangen schat.
Men kan de zekerheid van 't goddelijke wezen
Uit Gods uitnemendheid, zijn letterstralen, lezen.
495 Het menschdom overtreft alle andre wezens hier
In kennisse, en de mensch, het allereelste dier
En waardste schepsel, komt ter wereld volgens d'orden,
Den regel van natuur. Hij is dan niet geworden
Van eeu-wigheid; want wat geteeld wordt, neemt begin;
500 Dus sluit nu dit gevolg een eedler wezen in,
Waarvan de mensch ontving den geest, en ziel, en reden,
Verstand, en vrijen wil, en andre uitnemendheden.
Dit wezen kan niet zijn dan eeuwig, of het sluit
Oneindig op een rij de werkende oorzaak uit,
479, 4 81. Die min of meer.... weldadigheid: versta: uit welken
schoot, de Hemel, over hen, die Hij daarmede wil bevoordeelen, zijn gaven,
in zoodanige evenredigheid als Hij nuttig oordeelt, uitstort. 't Woord b escheidenheid heeft hier dezelfde kracht als in een gelijksoortige zinsnede
't Fr. woord discretion zou bezitten. — 504. Oneindig op een rij: zoo
men zijn oorsprong in de rij van het geschapene tot in het oneindige vervolgt.
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505 Hetwelk van reden wordt verboden te gelooven.
Dus drijft Gods heerlijkheid en eeuwig wezig boven,
Van waar het mindre ontving zijn ingeschapen lot.
Dit schepsel wijst ons dan den ongeschapen God,
De hoogste uitnemendheid, waarvan d'uitnemendheden
510 Ontleenen hunnen glans, omhoog, en hier beneden.
Men kan niet loochenen, of eene alwijze macht
Beleidt, regeert het al, houdt alles door haar kracht
In orden, schikt het al tot eenig oorbaar ende
En oogmerk. Deze is God en Godheid, die men kende
515
Door dees' geregeldheid der dingen, als die blijkt,
Daar elk zijn eind bereikt, en van geene orden wijkt,
In 't op- en ondergaan, in telen, en in sterven.
Dit waar' onmogelijk in hun, die reden derven.
Dus worden ze al gestuurd, geleid van hooger hand,
520 Eene eenige oppermacht, een opperste verstand.
De Godverloochenaar, om schooner verf te geven
Aan zijn Godsloochening, al t'ongerijmd gedreven,
Kent geene Godheid dan den hemel, aarde en zee,
En wat men ziet omhoog en laag, in 't lang en bree.
525
Hij smilt, om glimpig ons 't bewijs van God t'ontwringen,
In 661-len naam het werk en d'oorzaak aller dingen;
Of loochent het begin en eind van dit heelal,
En geeft een eeuwigheid, zijn droomen te geval,
Aan 't geen den oorsprong heeft alleen uit God genomen.
530 Om dit t'ontworstlen, dunkt hem alles voortgekomen,
Gesproten, niet van God, maar 't wezen van natuur.
Dees zat, van eeuwigheid, naar zijn begrijp, aan 't stuur
Der zaken, die rondom in eene ronde draaien;
Dus waant dees' draaier zich in zijnen droom te paaien.
Maar om geen woordenstrijd te voeren, zonder nut,
535
Laat zien eens hoe natuur dien lossen grondbouw stut,
En wat men met dien naam naturelijk beteekent;
Zoo kan elk tellen wie hier wel of kwalijk rekent.
Uit velerlei gebruik van 't Grieksch en oud Latijn,
540 Wil 't woord natuur doorgaans vrij twijfelachtig zijn,
En wordt, naar zijn gebruik en dagelijksch gemoeten,
Gepast, gelijk een maat, op velerhande voeten.
534. Dees' d r aaier: zelfs in een godgeleerd betoog als dit, kan Vondel
zich niet onthouden toe te geven aan zijn zucht tot woordspeling, en noemt
hij daarom hem, die 't stelsel der d r a a i en d e dingen omhelst, een
d r a a i e r. — 538. Tellen: narekenen, de slotsom opmaken. — 540. Wil
't w o or d..... twijfelachtig zijn: deze en meer andere plaatsen bij
onzen dichter bewijzen, dat de uitdrukking, „iets wil.... zijn," voor „het
is de aard, de eigenschap van iets.... te zijn", geenszins, als in den laatsten tijd wel eens beweerd werd, van nieuwerwetschen oorsprong is.
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Het eigenste bediedt in Grieksche tale kort
Aantelinge van al hetgeen geboren wordt;
't Bediedt oneigenlijk den werker, of het ende
545
Van iet naturelijks, en wat men daarvoor kende;
Of zelf het wezen van wat ooit is voortgebracht,
Hetzij een toeval of zelfstandigheid geacht;
Of 't wordt gevat voor een der zellefstandigheden
550 Van God, of mensch, of dier; of teffens voor de leden
Des lichaams van 't heelal, en wat daarin bestaat;
Of 't ziet op d'orde en rij der zaken, hare maat,
En aard, en eigenschap, en werkingen en krachten;
Of op der dingen wet en regel, en 't betrachten
555 Van ieders heil; of 't meldt des menschen slimmen aard,
Eer d'opperste gena hem betert en herbaart,
Door haren invloed min of rijker mee te deelen.
Dus ziet dezelve klank van 661-len naam op velen.
Wij nemen, om krakeel en letterstrijd t'ontgaan,
560 't Uitwendige begin, den eersten werker, aan
Van al hetgene wat, natuurlijk voortgekomen,
Zijn oorsprong uit die bron der dingen heeft genomen;
Want noemt men God natuur, in dien rechtschapen zin,
De klank bestemt hetzelve en sluit geen laster in,
565 Maar d'opperste natuur, den oorsprong der naturen,
In 't scheppen, in de teelte, in 't baren, in 't besturen
En onderhouden van al 't gene is voortgebracht,
Daar goedertierenheid, voorzienigheid, en macht
Op 't allerklaarste in staan t'aanschouwen en te merken,
570 Gelijk des bouwers geest gezien wordt in zijn werken.
In elke tale, die des menschen zin bediedt
En uitbeeldt, spreekt de tong of eigenlijk Of niet;
En overbloemt, en neemt het eene voor het ander,
Uit 's yolks gewoonte, en bij de rederijkkunst schrander
Gebezigd tot sieraad van rede; 't zij die treedt
575
Op voeten en op rijm, of klank noch voeten meet.
Hierdoor is 't woord natuur geraakt op vele trappen,
En 't woord natuur gebruikt Of voor Gods eigenschappen,
Of werken; aangezien Gods wezen hier beneen,
580 Ook boven, en alszins uit zijne werken scheen.
Dus zal het woord natuur de Godheid niet bestrijden,
Maar eer den grooten God door 't groote werk belijden.
Die altijd was en blijft in wezen en in duur,
558. Versta: dus heeft een woord verscheidene beteekenissen. — 572,
573. Of eigenlijk of niet; en overbloemt: of eigenlijk of niet eigenlijk, maar verbloemd, figuurlijk. — 575, 576. ' t Z ij die treedt op v o eten en op rijm, of klank noch voeten meet: omslachtige wijze
van te zeggen: „'t zij in dichtmaat, 't zij in proza."
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Kan niemand anders zijn dan God of Gods natuur,
585 En d'eenige oorzaak van elke oorzaak in het baren;
Dies d'ouden niet ontzien natuur en God te paren,
Met eenen zelven naam te noemen, eene kracht,
Een zelve werking toe te schrijven, eene macht;
Want d'uitvloen, die van God in alle dingen vlieten,
590 De stralen, die van God in alle dingen schieten
En telen, zonder eind, getuigen ons gewis,
Dat God of zijn natuur in alle dingen is,
En alien dingen schenkt hun wezen uit zijn wezen,
Hun vaag en leven geeft, en door de kracht van dezen
595 En van en uit en door en om dien God ontstaan,
Bewogen worden, en geboren, en vergaan.
Geen loutre hoofdstof, noch gemengde, ineengegoten,
Houdt God, noch Gods natuur en wezen uitgesloten,
Dat dit heelal doordringt; dies hangen wij voor 't slot
600 Van ons bewijs hieraan : 't is al gepropt van God,
Gepropt van Gods natuur. Men schuwe schoolkrakeelen
Om naamklank, zoo wij in de zake niet verschelen.
Maar wil een ongodist, een Godverloochenaar,
God, oorzaak van zijn werk, en 't werk verwarren, daar
Zij tegens een gekant en daadlijk staan gescheiden;
605
Zoo zal 't momaanzicht van natuur mij niet misleiden,
Om of te tre8n van God, natuur te zetten in
Gods troon, waaruit zij nam haar wezen en begin;
Schoon dees van eeuwigheid in Gods bespiegelingen
6io Verbeeld lag, als de schets der nageworden dingen,
Die wij bevatten door vijf zinnen in 't verstand,
Of, zonder het bewijs der zinnen, staan geplant
In 't redelijk begrijp. De Godheid houdt haar stede,
En wijkt nature niet, als d'eerste voor geen tweede;
615
Want d'eerste blijft en is de wortel van 't getal,
Dat uit het eerste spruit en altijd volgen zal.
De zellefstandigheid, en toeval, d'eigenschappen,
Der dingen ziel, en rij, en loop, en regel stappen
En wijzen van natuur, die uit Gods wezen daalt.
620 Naar eenen God, waaruit het al zijn wezen haalt.
Dus onderwerpen wij de dochter heuren vader;
Zij kenne hem als God, en schuw Gods eerverrader.
De Godheid schept alleen uit ijdelheid en niet,
En zonder stof; en ook, behaagt het haar, uit iet;
589. d'Uit vlo e n: voor „de uitvloeiselen" ; 't woord uitvloed, hoewel
zelden gebezigd, laat zich evengoed verdedigen als dat van uitweg, u i thoek, uitha m. — 594. Vaag: groeikracht. — 6o5. Daadiijk: facto,
feitelijk. — 618, 619. Stapp en en w ij z e n : versta : zijn zoo vele stappen
en wijzen.
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625

Natuur, Gods dochter, baart uit eerstgeschapen stoffen.
God stelt ze een wet en eind. Zij heeft Gods wit getroffen,
Wanneer ze 't oogmerk treft dat haar is voorgezet.
De Godheid werkt door haar, als koning, door zijn wet.
Zij voert gehoorzaam uit den last, haar ingeschapen,
630 En draagt, als schildknapin, Gods liverei en wapen.
Zij staat gebonden aan Gods regel, op haar wacht,
Ontvangt des vaders woord, en kent en eert zijn macht;
De Godheid bindt zich niet aan wet, noch maat, noch zegel,
En overschrijdt natuur, haar palen, perk en regel,
635 Zoo menigmaal het zijn voorzienigheid behaagt;
Het zij d'almogendheid geheele rijken plaagt,
Of zegent, ofte schokt de wereld uit hare orden,
In zaken, die natuur niet toegeschreven worden,
Maar, buiten haren stijl, aan 't redelijk verstand
640 Getuigen, dat dit draaft en drijft van hooger hand,
En d'oorzaak, daar natuur op verr' niet toe kan reiken,
Ontdekt, eeuw in eeuw uit, door menig wonderteiken,
Zoo klaar, dat d'ongodist dit licht nooit loochnen kon,
't En waar hij d'oogen sloot voor deze middagzon.
645
De Godheid kent begin, noch eind, noch plaats, noch perken ;
Natuur heeft haar begin, en plaats, en rust te werken,
Zoo ras het God gebiedt. Ontviel natuur de stof,
Beneen den maneschijn, of in het starlicht hof;
In wat geweste, en oord, en vergelegen hoeken
65o Zou d'ongodist natuur, zijn afgodin, gaan zoeken?
Doch ijdel; want natuur derft wezen en gestalt,
Indien het grondpunt, al haar steunsel, haar ontvalt;
Maar God, die bij zichzelf bestaat en bij zijn wezen,
Ook eer natuur verscheen, hoeft niet, als zij, te vreezen :
655
Want hij geen steun behoeft, als 't ongodist geraas,
Dat liever God verzaakt, en afvalt, al te dwaas,
Om 't leengebied van vrouw natuur op stoel te hullen,
En bier, gelijk het vee, alleen den buik te vullen,
Te sterven, zonder hoop van loon en vrees voor straf;
66o Wie zulk een spoeling lust, mij lust geen varkensdraf.
d'Aloude dwaalgeest zag zijn driften niet te sterken,
Noch op den titel van natuur dit uit te werken,
Te brengen aan den dag het wonderlijk heelal;
Toen nam hij haar dees' eer, en schonk ze aan 't wild geval,
665 Het t'zamenrunnen der ondeelbre vezelingen
625. Baart uit eerstgeschapen stoffen: kan niets voortbrengen
dan uit een vooraf geschapene of reeds bestaande stof. — 664. Volgens de theorie
van Epicurus. Zie CICERO de Finibus, Lib. I, en LUCRETIUS de Rerum
natura, Lib. VI. — 665. Ondeelbre vezelingen: atomen, of wat men
later „vaste stof" noemde.
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En stoffe, aaneengekleefd, tot zooveel hemelringen
Omhoog, en wat omlaag ontstaat uit element,
Gemengd en ongemengd. Waar zinkt het brein in 't end,
Wanneer het wordt geperst, tot voorstand van zijn vonden,
670 Te zoeken stut en steun aan harsenlooze gronden!
Natuur noch wild geval gebruikten ooit bescheid,
Noch reden, noch verstand, noch wil, noch wijs beleid;
Hoe zouden ze dit werk dan leevren aan onze oogen,
Dat wijsheid eischt op 't hoogste, en geest en alvermogen?
675
Hoe zou het harde, en zacht, het vierkant, scherp, en stomp,
Het hoekig, en het plat, en ronde in eenen klomp
Vergaren bij geval? Hoe zou, met zulk eene orden,
Zoo menige gedaante, uit zulk een baaierd worden
Gegoten in zijn vorm, gepast op zijne leest,
68o Gespannen op zijn raam ; indien vernuft, en geest,
En oordeel, en beleid bier niet te rade gingen?
Wij spreken menschelijk, om d'oorzaak aller dingen,
Bij dees' gelijkenis, te kronen in 't heelal,
En geenszins vrouw natuur of eenig woest geval.
685 Natuur kan zonder hand en verf geen landschap schilderen.
Wat kan dit wild geval ? Niet anders dan verwilderen.
Nu zien we een ieder zaad ons leevren zijne vrucht,
En telen zijns gelijk. Het aardrijk, en de lucht,
En 't water geven elk, ook zonder tegensportelen,
690 Haar teelten; maar geen plant kan telen zonder wortelen,
Geen dieren zonder gd. Geen vogel is gewend
Te leven zonder lucht, en buiten 't element
Des waters leeft geen visch, noch kan zijn kuite schieten.
De zee, en eb, en vloed, en veld, en bron, en vlieten,
695 De loop van zonne, en mane, en starren, net gepast,
Bestraffen 't wild geval, zoo menigmaal het bast,
En d'ooren afmat, die niet ongerijmders vingen
Dan zulk een ongeluid, gegroeid uit beuzelingen.
Leucippus evenwel roept even dwaas en dol,
7(0 Ten duistren dolhuize uit, door 't venster van zijn hol:
Ga hene, ontsluit een hof, van menschen afgezonderd,
Dat, vijftig jaar geleen, beroofd en uitgeplonderd
Van al zijn Koninklijk en edelste sieraad
En inboël, onbewoond en lui en ledig staat;
705 Bespiegel het gebouw met eenen verrekijker,
Die 't allerfijnst vergrooft, en oordeel eens, wie rijker,
Wie kunstiger zijn kunst en geest toont overal,
In spinrag, en in stof, dan ons beschimpt geval;
Wat openbaren zich verscheidenheën van kringen
699. Leucippus: Zie het aanget. op vs. 147.
VONDEL X.
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710 En trekken, zwier in zwier! Wat schrijver zou dees' dingen
Nabootsen met zijn pen! Wat kunstig teekenaar
Neemt zooveel tronien, zooveel gedaanten waar!
Ik zie gebloemd tapijt, een doolhof, rijk van dieren
En monsters, hoog gewelf en zaal bij zaal versieren.
715
Het schijnt of Rafels geest of Titiaan verrees,
Of Angelo's vernuft, Bassaan, of Veronees;
Maar neen, zij staan beschaamd, en roepen, dat de stoffen
Van 't wild geval natuur en 't leven overtroffen;
Gelijk het op zijn tijd verwondring heeft gebaard,
720 Toen 't meesterlijk vernuft niet zag 't schuimbekkend paard
Te malen naar den eisch, als d'oogen in het leven
Aan 't leuterend gebit het witte schuim zien kleven.
De schilder worpt van spijt de spongi, nat van spog,
Naar 't paard toe, en verneemt het geestige bedrog,
725 Het mondgebit met schuim naturelijk bestreken,
En zulks, dat geen verstand dit ooit heeft afgekeken.
De schilderwijsheid, straks verlaten van de kunst,
Bedankt nu 't wild geval, voor zulk een eere en gunst.
Hij volg"t geval, wien 't lust, terwij1 zijne ooren jeuken :
730 Een dolle houdt geen streek. Hij raaskalt wonderspreuken,
En louter hemelval, of schudt de menschheid uit,
De reden en 't verstand, en slaat een diersch geluid.
Fen woest gebouw, dat, vuil beslagen, en beschimmeld,
Van vezelingen krielt, en van gedaanten grimmelt,
735
Naardat de wind en lucht die vormt, en t'zamenstuwt,
Waarin iet aartigs speelt of iet, daar 't oog voor gruwt;
Wat laadt dit meer dan stof, of droog of nat van wasem,
Een asch, die licht verstuift, en 't blazen van den asem
Niet weerstaat? Eveneens gelijk de lucht omhoog,
740 Betrokken met een wolke en nevelen, het oog
Misleidt door beeld op beeld, daar reuzen in verschijnen,
En land- en zeegedrocht; gedaanten, die verdwijnen
In eenen oogenblik, of zich op ons gezicht
Verandren, naar de drift des winds, of naar het licht
745
Der tonne haar beschijn'. Wat wil hij nu besluiten
Om Gods voorzienigheid op dit geval te stuiten,
Gelijk een licht ranket een ijzren oorlogsbal?
Zoo hier verstand uit straalt, het is geen los geval,
Maar 't eeuwige vernuft, dat alles kan bewegen,
720-722. Versta: toen de schilder, ondanks al zijn bekwaamheid, geen
kans zag om het witte schuim van het paard naar den eisch, en zooals wij
dat bij 't leven aan het gebit zien kleven, op zijn paneel of te beelden.
722. L e u t e r e n d: half openstaand, vacillans. Zie KILIAEN in v. loteren. —
723. S p o ngi: of s p on s, als men thans zegt en schrijft. — 747. E en licht
ranket: ranket is 't zelfde als r a k e t. Zie KILIAEN in v.

BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST. 179
750 Waardoor ook 't minste stof zijn wezen heeft gekregen,
En al het zand voorwind tot berg en duinen zwelt,
Daar d'Oceaan op breekt, en al het zeegeweld.
Maar wat gelijkenis kan dit bij 't scheppen halen!
Ik zie bier iet uit wat; geen mijnen, geen metalen,
755 Geen bloemen, geen gewas, geen water, lucht, noch vier,
Noch steenrots, nochte berg, geen vogel, visch, en dier,
Geen mensch, geen diamant, geen paarlen, geen robijnen,
Geen hemelhoog gewelf, waaruit de starren schijnen,
En houden haren tred, gelijk een heirkracht breed
760 In 't vierkant op trompet en trom des maarschalks treedt.
't Natuurlijk werkstuk en het kunstig meldt zijne oorzaak,
Een oorzaak vol verstands. 't Geval behoeft de voorspraak
Van een krankzinnig hoofd, dat nutter lag geboeid,
Daar 't stof van zijn geval tot zulk een wonder groeit,
765 Dat dit de heerlijkheid des Scheppers kan verdooven,
Terwijl de wereld komt dus heerlijk aangestoven.
Zoo 't reukeloos geval, versteken van vernuft
En geest, in 't werken Gods voorzienigheid verbluft,
Dat most ons blijken door geschiktheid, stijl, en orden:
770 Nu zien we bij geval van 't stuiven iet geworden,
Daar niet dan wildernis en woestheid in verschijnt,
En 't keurig oog, hoe nauw het zoekt en zich verpijnt,
Geen evenredenheid noch eind in kan bemerken,
Waarop de werker oogt, eer hij begint te werken.
775 Bespreng een blad met inkt, wat ziet ge ? Een ongestalt
Van vlakken, kleen of groot, naardat de sprenkel valt;
Geen letters, nochte spreuk, gespeld uit woorden, namen,
Voorzetselen, en lid, en bijwoord, die te zamen
Ons melden, dat de pen van een geleerde hand
780 Getrokken wierd. Hoe zou 't geval dan met verstand
In 't werk te rade gaan, hetwelk men dus begunstig?
Geen kenners schatten ooit den dollen schilder kunstig,
Die 't dolhuis zinneloos misverft met schilderij.
Gelijkt nu Rubens' kunst en tafereel hierbij,
Daar teekeninge en verve, in 't hoogen en verdiepen,
785
Als tegens vrouw natuur, om strijd in 't kunstperk liepen;
Waar zal dees' nachtuil zich verbergen voor den dag,
In zijne schaduwen van spinneweb en rag?
De meesters zullen zich van lachen nauw onthouden.
790 Dat nu de vezelaars, die deze wereld bouwden
752. Hij wil zeggen: al die verschijningen, door het t o e v a 1 ontstaan,
kunnen in geen vergelijking komen met gewrochten der s c h e p p in g. —
76 4-7 66. Versta: dewijl door zijn verklaring aan te nemen en aan het toeval zulk een wonderkracht toe te schrijven, de heerlijkheid Gods bij de
wereld overplaatst.
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Uit vezelinge en gruis, eens opstaan uit dien droom,
En weigeren 't geval in 't wild den vrijen toom,
Door kennis van Gods kunst, waarvoor wij, onder 't stuiven,
Eerbiedig een gordijn van zijde en purper schuiven.
Indien hier bij geval een Tegenvoeter kwam
795
Opdondren uit den grond der aarde t'Amsterdam,
In 't nieuwgebouwd stadhuis, en niemand zag noch hoorde,
Die hem bedieden kon den bouw, die 't oog bekoorde,
't Aanschouwen door en door dit achtste wonderwerk,
80o Zoo vol geriefs, zoo schoon, zoo duurzaam, vast en sterk;
Dat al de wereld schijnt, ook d'eeuwigheid der starren,
Door zijn bestendigheid te tergen en te sarren;
Hoe zou hij, als verbaasd voor 't hoofd geslagen, staan !
Hoe zou de wortel van den grondslag hem verslaan,
805 Die met den boschtop van zijn ingeheide palen
Ten afgrond, op het hart van Pluto, schijnt te dalen,
Te rijzen wederom ten hemel, met de kruin
Der trotsche gevelen, van marmer en arduin;
Daar al de wilde zeen en watergotm in woelen,
810 Dolfijn en meremin in 'even en krioelen;
Daar Amsterdam, gekroond met hare wapenpracht,
Van Stroomgoon onderstut, in hare weelde en kracht
Gezeten, wordt begroet van Azie en Afrijken,
Amerike, en Europe, en wat de vlag moet strijken
815 Voor hare zeebanier, vereerd met rijkdom, vrucht
En schat, nit elk geweste, en zegenrijke lucht.
Indien de wildste Moor, en zijn vijf zinnen speelden
Op 't Hollandsch Kapitool, gewelven, marmerbeelden,
En orden, en sieraad, van d'eene in d'andre zaal;
820 Wat dunkt u? Zou hij zich verbeelden, dat dees' praal,
Dit goddelijk gesticht, door Campens geest ontloken,
Tot Amstels eer voltooid, uit vezelen en smoken,
En rook, en damp, en stof, en gruis, van overal
Te hoop geronnen waar', bij re lenloos geval ?
825 De Raad van Amsterdam behoeft zich niet te moeien:
Het raadhuis zou vanzelf wel uit den aschhoop groeien.
Wie Maro's boeken spreekt, dat hemelsch twaleftal,
Hoort klank van hemelval, geen zinneloos geval.
Hoe heerlijk vaart de vlam van 't oude Troje spelen!
830 Wat schuift de kunst hierop al schoone tafereelen,
Van daar de brand ontsteekt, tot daar Eneas scheidt,
En 't overschot des yolks in Latium geleidt,
Door land- en zeegevaar, en oorlogsavonturen;
Een werk, dat Rome en zelf de wereld zal verduren,
827. Sp reek t: aanspreekt, raadpleegt.
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835 En kunstig t'zamenhangt van stof, en ziel, en geest,
Verstommende den mond des wijsten, die het leest.
Zou nu een waanwijs hoofd met reen beweren kunnen,
Dat, bij geval, in 't wild, die letters t'zamenrunnen
Tot woorden, regels, en een rij van boeken, daar
840 't Gelukkigste vernuft zijn kracht zoo menig jaar
Aan king, en in versmolt? Dat waar' een dwaze reden;
Men diende zulk een hoofd op 't aanbeeld weer te smeden.
Hij vaart nog echter voort, en schimpt al even grof:
Hoe kwam de bouwheer van de wereld aan de stof,
845 Aan anbeeld, hamer, smids, en nijptang, om te smeden
Dit schriklijk werrekstuk, doorwrocht in al zijn leden?
Want uit een niet komt niet, en iet dat levert iet?
Wat eischt dit een gevaart van werktuig, zoo men ziet
Op grootheid en gewicht! Wat schroeftuig heeft die pakken
850 Gevijzeld, en gestut, bezorgd voor 't nederzakken
En spatten uit zijn lijk, en lood, en waterpas?
Wat macht heeft rad bij rad gehangen in zijne as,
Die steilt' voor overwicht behoedt, en zulke ronden
Met reepen om en om verzekerd, en gebonden?
Lucrees! nu eer hem, als een God, in uw gedicht,
855
Die zulk een nevel schuift voor 's leerelings gezicht,
Is dees, gelijk een zon, verschenen uit het duister?
En die den schepper van den goddelijken luister
Der scheppinge berooft, is dat de wijze tolk,
86o Die 't licht t'Athene ontstak, voor al het Grieksche yolk;
En, schildrende een geval met slijk en zwijneborstelen,
Wat zich hiertegens kant in 't vechtperk of wil worstelen?
Is dit de meester, die alle ouden ver verdooft,
Pytagoras verstomt, en Plato slaat voor 't hoofd?
865 0, grovaard! ga nu heen; ber g u met een wijzer.
Een ankersmid behoeft een moker, vier, en ijzer;
De beeldehouwer hoeft een
marmersteen,
En hamer, om zijn beeld, en ommetrek, en leen,
Met kunst, naar 't leven zelf, uit marmersteen te houwen;
870 De Godheid eischt noch stof, noch reedschap, om te bouwen :
851. Uit z ij n I ij k : uit zijn verband. De hier gebezigde uitdrukking is aan
't zeewezen ontleend de 1 ij k e n noemt men de touwen, die om 't zeil zitten, en er alzoo als 't ware het lichaam van uitmaken. — 855. Lucrees:
zie het aangeteek. op vs. 148. — Nu eer hem .... Go d, enz. : deze en
de volgende. regels zien op hetgeen Lucretius in zijn werk, Lib. I, vs. 63 seq.
met betrekking tot Epicurus zegt. — 861. •Met sl ij k en z w ij neborst e1 e n : dat is : „voor verf, s I ij k — tot penseel, een borstel van vark en shaar — bezigende." — 863-865. Vondel valt hier te laag op Epicurus, die,
welke gegronde stof tot tegenspraak hij ook door zijn natuurkunde moge
verschaft hebben, echter als zedenmeester een eervolle plaats onder de wijsgeeren bekleedt.
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Natuur, bij God gesteld, door vocht en hitte werkt,
Gebruikt zelfstandigheen, hoedanigheen; en merkt,
Hoewel ze reden derft, wat zaden zij wil mengen,
Om elk tot zijn gedaante en zulk een wit te brengen,
Als Gods voorzienigheid van eeuwigheid beschiet:
875
Maar zijne almogendheid beschikt haar werk uit niet.
Wat uitgearbeid wordt door telen of door kinderen;
Gods volheid blijft dezelve, en weet van geen verminderen.
Men zij hier noch om stof, noch zaad, noch hulp beducht:
88o Eeri onuitputbre bron springt eeuwig in de lucht.
Wie stof en werktuig eischt, bekent zijn onvermogen,
En zwakheid, die alleen gestut wordt uit den hoogen.
Dus blijft een zelve macht, als 't past, het allergrootst',
Die stof bestelt, en uit die stof het werkstuk bootst:
885 Want Gods volkomenheid en wijsheid en vermogen
Staan boven en in top. Geen reden kan gedoogen,
Dat God van buiten en zijn minder iet ontvangt,
En hij het wild geval of vrouw natuur bedankt
Voor stoffe, en aanteelte, en vermogen om te telen,
890 Of raadt om dezen klomp in leden uit te deelen,
En al dit ongelijk te brengen in zijn vouw;
Te scheiden vocht, en droog, en hitte, en kille kou;
Te schikken licht en zwaar, een ieder op zijn stede;
Te scheiden nacht en dag; te baren twist en vrede,
895 Naar aard en eigenschap van ieder element,
Hetwelk met groot ontzag zijn wetten volgt, en kent,
En met de schoudren helpt de wereld onderschoren,
Gelijk vier zuilen, die tot dezen grondbouw hooren.
Schoon Gods bespiegeling het al voorhene zag,
900 En schikte op 't voorbeeld, dat in zijn voorbeelding lag
Van eeuwigheid, nog stond de wereld eerst te stichten.
Zij straalde niet uit Gode, als uit de bron der lichten
De stralen. Dit voorzien van verre, als in 't verschiet,
Gaf haar gestaltenis, noch vorm, noch stof, nog iet.
877. Kinderen: 't schijnt, dat men dit woord hier als w.w. heeft op
te vatten, in den zin van 't Fr. e n fa n t e r. — 897. Met de schoudren:
ablatieve vorm, als meermalen. — goo. Voorb e elding is inderdaad hetzelfde als verbeelding, evenals voorleden en verleden niet verschillen. Te recht heeft echter Vondel begrepen, dat hij, van God sprekende, het woord verbeelding niet kon bezigen, daar dit woord ook
dikwijls, in min gunstigen zin, als synoniem van : „hersenschimmige droomerij," of althans als tegenstelling van „verstand" wordt gebezigd, en er
in elk geval tusschen de zaak, welke het uitdrukt, en de Alwetendheid Gods
eenige strijd is; voorbeelding was daarom bier gepaster, als ongeveer
gelijk van beteekenis (zooals 't hier genomen wordt) met „voorbeschikking." —
902. Uit Gode: Vondel laat bier u i t, evenals 't Lat. e x , den abl. regeeren. Zoo ook vs. 9l6 : van Gode.
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Voorzien veroorzaakt niet de voorgeziene zaken.
Men ziet ze, omdat ze zijn in wezen, of genaken.
Uit geen noodzaaklijkheid van Gods nature nam
Zij haar begin, en plaats, en wezen; nochte kwam
Te voorschijn van zichzelve, of uit zichzelf gesproten;
910 De wil der oorzake is tot zulk een werk geschoten,
Dat boven vrouw natuur zich zette in dees' gestalt;
Geenszins gelijk de schijn van iet op 't water valt,
De schaduw 't lichaam volgt, naardat de stralen stuiten.
Zoo 's werelds wezenheid of isheid kwam te spruiten
915
Uit een noodwendigheid, uit een onfeilbren nood,
En dwang uit Gods natuur, zoo heerlijk en zoo groot
Wij haar in 't leven zien ; wie zou met tonge of pennen
Dan 's werelds eeuwigheid verzaken en ontkennen?
Zij waar' noodwendig, niet vrijwillig, voortgebrocht;
920 Geen mensch door weldaad ooit aan dankbaarheid verknocht.
Wie hoefde zijnen mond en lippen ooit te reppen,
Om God den Schepper lof te zingen voor het scheppen ?
De Godheid stort zichzelve in alle wezens uit,
Zoodanig, dat er niets Gods wezen buiten sluit,
925
En alles zweemt en trekt naar d'oorzaak aller dingen;
Vooral de menschen, die hun macht van Gode ontvingen,
En met d'onsterflijkheid der ziele zijn begaafd,
Die haren oorsprong zoekt, en naar de starren draaft;
Maar, schoon de werken Gode in zijn natuur gelijken,
930 De werken moeten God, hun bron en oorsprong, wijken.
De schepper en het werk zijn twee, niet eenerlei:
Dus blijft het onderscheid onendig tusschen bet.
Men smede eenzellefheid niet uit gelijke dingen :
En geen uitwendig werk noodwendig komt ontspringen
935 Uit God en zijn natuur; want zoo men dit bestemt,
Wij blijven eeuwig van Gods kennisse vervremd,
En kunnen tusschen God, als oorzaak, en zijn werken,
De wereld, dit heelal, geen onderscheid bemerken.
Wat raast Lucanus? Wat raaskallerij is dit ?
De zon, de zee, de lucht, het aardrijk, elk een lid,
940
Een deel te noemen van het goddelijke wezen,
Of 't lichaam van 't heelal, daar God in wordt geprezen,
Te mengen met dien God, zoo diersch, en grof, en plomp,
Gelijk de ziel, de vorm des menschen, 's lichaams klomp
905

914. Isheid: een nieuw woord, en 't welk ik mij niet herinner ergens,
dan hier bij Vondel, te hebben aangetroffen. Het heeft blijkbaar geen fortuin gemaakt. — 939. Lucanus: niet de Latijnsche dichter van dien naam,
maar de leerling van den ketter Marcio, die vreemde begrippen omtrent de
natuur der dingen voorstond, en o. a. beweerde, dat niet de ziel, ook niet
het lichaam des menschen, maar iets anders zou opstaan.
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945 Bezielt, en onderhoudt! Men scheide het onendig
Van d'endige natuur, 't vrijwillig van 't noodwendig.
De werkende oorzaak en ook d'endlijke oorzaak staan
En zien haar werrekstuk gerust van buiten aan;
TerwijI de stof en vorm de wezenlijke deelen
950 Uitleevren, en verknocht door eendracht niet krakeelen;
Dies noemt men d'eerste twee d'uitwendigen alleen,
En d'andre inwendigen; naardien ze in 't algemeen
Verschillen in de wijs van 't werk te veroorzaken.
Men kan dan, zonder God zijn majesteit te raken,
955 Den naam der Godheid, die de wezens bracht in 't licht,
Op 't voorhoofd van 't gebouw, door d'oppermacht gesticht,
Niet houwen; noch Gods werk der dingen oorzaak noemen.
Geen invloed van Gods kracht in 't werk kan dit verbloemen,
Zoo lang de reden werk en oorzaak inderdaad
960 Gescheiden houdt, en d'een recht over d'ander staat.
Zij zien elkander aan, gelijk verknochtelingen;
Maar zonder opzicht blijft een eerst, vOOr alle dingen,
In zijn noodwendigheid van wezen, als het was,
In zijn vrijwilligheid van schikkinge, om op d'as
965 Van 's hemels uurwerk eens den wijzer van de starren
Te draaien, zonder tijd en 't eeuwig te verwarren.
De ronde van den ring der wereld is beperkt,
Ook haar volkomenheid; zoo moet hij, die dit werkt,
Vrijwillig werken, en de wereld, en de schatten
970 Van haar volkomenheid begrijpen, en bevatten;
Want zoo het wezen van een onbepaalde macht
Noodwendig werkt door dwang, en arrebeidt met kracht;
Het brengt iet voort, dat van geen palen wordt.begrepen,
Van geenen ommekreits besloten, noch benepen.
975 Hoewel de wereld nu Gods eigen werkstuk is,
En van geen andren kan gesticht zijn; 't gaat gewis,
Dat haar de Godheid niet geteeld heeft, als de stralen
Natuurlijk, van de zon geschoten, nederdalen ;
Noch als de hitte en gloed ons toegloeit uit het vier,
953. Veroorzaken: dit woord staat hier niet op zijn plaats en doet
het vers kreupel gaan. De eerste sylbe is en blijft kort ; terwiji de tweede
niet anders dan lang kan worden uitgesproken. 0 o r z a k e n is, hoe men 't
keere en trots alle voorvoeging, een dactylus, en kan alzoo aan 't eind
van een alexandrijn geen plaats vinden. — 954-966. Waarschijnlijk heeft
Vondel in deze periode 't oog gehad op 't stelsel van Gassendi en zijn
volgers, die God wel is waar als Schepper der atomen aannemen, doch de
veranderingen en verschikking der stofien aan de vereeniging en scheiding,
der stofdeeltjes toeschrijven. — 962-966. Lees : maar altijd blijft een eerste
noodwendige oorzaak, die voor alle dingen bestond, en in haar eeuwig
bestaan voortduurt, en die, zonder eenig toezicht of bestuur van buiten, uit
vrijen wil alles geschikt, den tijd van de eeuwigheid gescheiden heeft, enz.
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980 Maar als ons trotsch stadhuis het voorhoofd stout en fier
Omhoog heft, door den wil en kunst des grooten bouwers,
Die naar zich trekt het hart en d'oogen des aanschouwers,
Zoo lang als Amsterdam de markt der wereld blijft,
Die met den schoot vol gouds haar beurs en handel stijft.
Zoo vast als dit bewijs is 't zeker opgenomen,
985
Dat deze wereld niet natuurlijk voort kon komen;
Naardien deze opkomst stof vereischte, die geenszins
In 't werken wordt gezocht van God, noch hier noch ginds;
Want Gods vooruittre'en kan geen stof voor zich gehengen;
990 Dewijl de Godheid zelf de stof eerst voort moet brengen.
Vele ouden, die dit niet begrepen, droomden iet,
Dat eeuwig was, als God. Zij loochenden het niet,
En noemden d'eerste stof den baaierd, nooit geworden,
Wanschapenheid, en nacht, en mengsel, zonder orden;
995 Een eeuwig orelog van zaden ondereen,
Waaruit d'eendrachtigheid des wonderwerks verscheen.
Dat d'eerste grondstof is van Gode voortgekomen,
Moet schrap staan tegens spook van lang gedroomde droomen ;
Want zoo ze uit zich, en niet uit Gode alleen, ontstond,
1000 Zij waar' beginloos, en God zelf; maar op dien grond
Geen redelijk verstand zijn zekerheid zal bouwen.
Men kan geen wezenheid van stof met ooge aanschouwen,
Of vatten in 't verstand, die niet haar palen heeft,
Uit haren eigen aard zichzelf te kennen geeft,
1005 En zich gewillig buigt voor 't opperste behagen,
Dat geen beginsel kent van eeuwen noch van dagen,
En onbegrepen blijft. Hoe nemen dan dees' twee,
Le stof en Godheid beide, in d'eeuwigheid haar stee?
Geen wezenloosheid kan zich baren, nochte scheppen:
I0I0 Zij most eerst wezen zijn, indien ze zich zou reppen.
Al wat dan wordt uit niet, dat wordt eerst voortgebracht
Van iemand anders, en een ouder kracht, en macht:
Hierom [naarelien men niet oneindig op kan steigeren
Den toren, die doorgaans den klimmenden blijft weigeren,
1015 Dees' werkende oorzaak in te halen door de vlucht]
Moet d'opperste oorzaak, [niet eens anders kind en vrucht,
Maar die de jonger baarde, en d'oudste blijft van alien,
Ook God, of Godheid heet, waarvoor wij nedervallen,
Dewijl zij alles schept, bestuurt en onderhoudt]
1020 Ons stuiten aan den trans, waaruit zij 't al beschouwt,
993-995. Herinnering der regels van Ovidius:
Unus erat toto naturae vultus in orbe,
Quern dixere chaos, rudis indigestaque moles,

998. T e g ens spo ok: tegen gespook,

spokerij.

enz.
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Wat in en buiten haar gezocht wordt en gevonden.
Deze eenige oorzaak, niet te peilen, niet te gronden,
Noch t'achterhalen; die alleen uit zich bestaat,
Van elders niets ontleent, noch steunsel neemt te baat,
1025 Was eeuwig en vOOr al. Geen wezen stond hier buiten,
Geen werkende oorzaak, daar dit wezen uit kon spruiten;
Want was er ergens een te vinden, zij waar' God
Met recht bij ons genoemd; en deze wordt tot slot
Vooraan gesteld; want zij noodzakelijk most blijven
1030 In wezen, aangezien geene oorzaak haar kon drijven
En nederstooten uit den stoel van 't hoogste koor,
Waaruit elks wezen af kwam vloeien, en waardoor
Het al bestaat, en werkt wat werken kan; een reden
Vanouds en nog bestreen, maar nimmer afgestreden,
1035 Schoon d'eenige eeuwigheid bestormd wierd van dit slijk,
Dat God en wereld stelt in eeuwigheid gelijk,
En aan de wereld poogt een eeuwigheid te geven,
Om God te loochenen, en niet voor hem te beven;
Terwijl het volgt in 't wild het wetteloos misbruik,
1040 Dat geene Godheid kent, noch aanbidt dan den buik.
De grootste kring begrijpt de mindere onder 't meten.
d'Oorzaken volgen, als de schakels van een keten,
Elkandre, en hangen alle aan d'allereerste vast,
Aan wie de naam van werk nog nooit werd toegepast,
1045 Als d'andre, die nu 't werk der hooger oorzaak worden,
Dan weder d'oorzaak van een lager, in hare orden.
't Bepaalde wezen hangt alleen van 't onbepaald,
Dat nooit begrepen werd, hoe diep men nederdaalt;
Hoe hoog men opklimt; hoeveel trappen tusschen beiden
1050 Men telt, het laagste wordt van 't hoogste niet gescheiden,
Maar blijft door band bij band en onderling verknocht.
Wie 't eind der keten greep, en onverdrietig zocht
Langs al de schakels, most ten leste d'eerste krijgen.
Het tijdlijk door den tijd van 't eeuvPig af komt stijgen.
1055 Wie vliet of strooin opstreeft, in 't einde d'ader vindt,
Waaruit het water springt, en opwelt, en begint.
Al spreidt een eik zich uit in telgen, onder 't bloeien,
Men ziet ze uit d6nen stam, uit eenen wortel groeien.
In vele roeringen van alles, wat zich roert,
1021-1026. Deze regels zijn een soort van omwerking van hetgeen in
den beroemden reizang van Lucifer te lezen is. — 1028, 1029. Dit sluit niet
volkomen op hetgeen Vondel in den beginne heeft gesteld, dat namelijk
de bespiegeling der Godheid a priori onmogelijk is, en dus a post eriori begonnen moet worden. — 1039, 1040. Hier doelt Vondel op de
Epicuristen, die van de leer huns meesters aangaande het genot een schromelijk misbruik maakten.
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1060 Een allereerste is, die alle andren ommevoert,
En omtrekt, en beweegt. Een opgespannen veder,
Of zakkende gewicht alle uurwerkraden weder
En weder ommedraait, en, op een wisse maat,
Den wijzer draait, en fiks de klok en uren slaat.
1065 Almeter, onbepaalde, eerste oorzaak, hoog gezeten,
0, oppertrap en trans, begin der lange keten!
0, bronadr, wortel, stam, beweger, veer, gewicht
Van 't hemelsche uurwerk, dus onfeilbaar in zijn plicht;
Wie zijt, wat zijt ge niet, die alles houdt in orden
1070 Wat van en uit en door en om u is geworden !
Wie kunt ge zijn dan God, het eerste en leste alleen?
Oneindigheid! gij smelt ten leste in 't eenig een,
Het eenig middelpunt, dat, buiten alle ronden,
En zonder ommetrek, ook alszins wordt gevonden!
1075
De Godverloochenaar bestrijdt uit onbescheid
Zichzelven, telkens hij een zelleve eeuwigheid
De wereld geeft en God, en steurt het gansche leger
Van zijn bewijsreen; want, is God alleen beweger
Van alles wat beweegd en omgedreven wordt,
1080 Wie hoort niet hoe 't gebouw van zijn bewijsreén stort,
En neerploft van zichzelf? Zoo wijkt de zwakste een sterker.
Kan niets uit zich ontstaan, en eischt het werk een werker,
Een oorzaak; want geen ding zijn eigen oorzaak is;
Zoo schiet zijn grondbewijs van d'eeuwigheid bier mis;
1085 Dewijl hij nergens kan een hooger oorzaak vinden
Dan God, wiens macht alleen dit groot gewelf most binden,
En bouwen, zonder jet; en die alleen ontstond
Van eeuwigheid uit zich, in 't onbepaalde rond.
Moet alles buiten zich de macht en kracht ontleenen,
1090 En wezen, en ontstaan, en werkinge, uit den eenen,
Den onbepaalden God, in top van 't eindloos rijk;
Wie stelt de wereld, die bepaald is, dan gelijk
Met Gode; naardemaal geen redelijke wetten
Gedoogen neffens een twee eeuwigen te zetten.
1095 Lijdt d'orden en de rij der orezaken niet,
Dat d'opperoorzaak, die alle ondersten gebiedt,
Beneden stijge, en zweef met evenoude veeren
Aan 's werelds zij, die Gods oneindigheid moet eeren,
En nooit beschieten kon het onbeschietbre wit
I100 Van 't licht der eeuwigheid, daar God in heerscht en zit;
Hoe kan een waanwijs brein, door reden niet te teugelen,
De wereld dus voorzien van onvermoeide vleugelen,
1072-1074. Wederom een herinnering aan den straks aangehaalden reizang. — 1093. Met Gode: zie het aanget. op vs. 902.

183 BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST.
Waarmee zij streven komt uit d'eeuwige eeuwigheen,
Dat niemand uit kan staan noch zal dan God alleen?
1105 Hoe durft een waanwijs brein dus stout naar boven stappen,
En d'eeuwigheid, de kroon van 's hoogsten eigenschappen,
Vereeren zoo verwaand, aan dezen ronden kloot,
Gelijk hem d'almacht naar heur schets zoo kunstig goot?
De dwaalgeest blijft hier kort in zijne stelling steken;
III() Men hoort de suffenden zichzelven wederspreken.
Zij blazen teffens heet en koud uit denen mond.
Bouwvallig is 't wat niet op waarheid is gegrond.
De waarheid wil zich niet met dwalingen vermengen.
Men kan twee strijdigheen tot geen gelijkheid brengen.
I I 15
Meer eeuwigheen dan een te kronen, zonder slot,
Heeft dit heelal, vanouds, allengs, gelijk een God
En Godheid, ingevoerd, en nog met glimp van reden,
Door list en misverstand, in 's volleks brein gegleden.
Men redeneerde : indien 't gemengde uit 't vruchtbaar zaad
1120 Der elementen spruit, gevormd wordt en bestaat;
En billijk kindren past en erfnakomelingen
Hunne ouderen, daar zij den oorsprong van ontvingen,
Te dienen; billijker zal 't passen onzen plicht,
Dat elk, uit dankbaarheid, altaar en tempel sticht',
1125 En elementen diene, en eere, die het leven
Onze oudren, en doorgaans hun bloed, en afkomst geven.
Dus zaaide een misverstand het endeloos getal
Van Godheen in het hart der volken overal.
Dus zien we heden nog veraarden dees' geslachten,
1130 Die geen godsdienstigheid, noch God, noch afgod achten,
Zoo hoog als ambt, en eer, en 't voordeel van hun staat;
Een zucht, die nimmermeer vernoegd wordt, noch verzaad;
Want buiten God is niet dan ijdelheid, en wroegen.
d'Oneindigheid alleen kan lijf en ziel vernoegen.
Is dit heelal niet meer, in 't nimmer meetbre rond
11 35
Van Gods oneindigheid, die nooit haar omtrek vond,
Dan een ondeelbaar punt; wat is de kloot der aarde,
Nog nooit van iemands vuist gewonnen met den zwaarde,
Dan meer als ijdelheid, en een gedroomden niet,
1140 Waarin de kroonzucht wroet, en stroomen bloeds vergiet,
Om ongewis bezit? En wat is d'eer der staten,
Waarom staatzuchtigen elkandren doodlijk haten,
En schuppen, zonder eind, toch meer dan een geluid,
Dat slechts een oogenblik, van verre, in d'ooren tuit?
1145 Wat spannen hier te hoop al lagen, list en loosheid !
1139. Een gedroomden niet: niet wordt bier niet alleen mans. gebezigd, maar zelfs in den Vlaamschen nomin. emphat. gesteld.
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Wat stapelen ze een berg van gruwelen en boosheid
Tot aan de wolken toe, op hoop van aardsch genot,
En roepen overtuigd: Mijn degen is mijn God,
Elk smede zijn fortuin; een ieder pass' te raken.
1150 Geen Godheid slaat het oog op menschelijke zaken.
De wellust is alleen het allerhoogste goed.
De ziel vergaat als 't lijf. De hel is zonder gloed.
Geen band van maatschappij houdt mensch aan mensch
[verbonden.
Gend noch gramschap wordt omhoog bij God gevonden.
1155 Men bezige de grijns van godsdienst, zoo ze ons dient,
En anders niet. 't Geluk heeft alleman ten vriend.
Wie onder legt, al blijkt zijn pleit en zaak rechtvaardig,
Verliest de gunst des yolks, en is geene eere waardig.
Natuur heeft nooit gedwaald uit haar bescheiden streek,
1160 Ten waar door 't hoog beleid. Zij wankte noch bezweek.
De beurt van telen en van baren en van sterven,
Verrotten en vergaan, opkomen en bederven,
Bezield en onbezield, het reenloos onvernuft,
En 't redelijke, elk houdt zijn tijden; niemand suft;
1165 Een ieder weet zijn eind en oogmerk te bereiken,
Waartoe het wierd geschikt. Deze orden is een teiken,
Dat 66n het al bestiert, bewaart en onderhoudt.
Hij blijft dan blind, wie hier de Godheid niet aanschouwt,
Die 's werelds schepter voert, waaronder Gods getuigen,
1170 De domste schepsels, zich van zelfs gewillig buigen.
De goddelooste in top en voile macht gesteld,
En die geen vijand vreest, noch lagen, noch geweld,
Hoe dol van tirannije en lasterzucht bezeten,
Bekent 't geen hij verzaakt bij monde, in 't boos geweten,
1175 Dat God in wezen is, hem pijnigt dag en nacht,
Verschijnt, verschrikt, en dreigt, en uitperst, om met kracht
Te melden wat in 't hol van 't harte legt gedoken,
Daar God te recht zit, en geen kwaad laat ongewroken.
Zooveel voorspellingen van 't geen gebeuren zal,
118o En aan den vrijen wil gebonden hangt, de val
De droevige ondergang en opgang van de staten,
En rijken, koningen, en yolk, en onderzaten;
Een iegelijks geluk, en ongeluk, en tijd;
Wat ieder in zijn bloed of ambten kwetst en lijdt,
1169, I 170. Waaronder, enz. : versta : „waaronder zich de domste
of redelooze schepsels buigen en er getuigenis van afleggen." De zin is
echter vrij duister gesteld. — 1180. En aan d en vrijen wil g e b o n d e n
hang t: versta: „dat men naar verkiezing doen of laten kan." — Men zou
echter deze bewering even goed als bewijs tegen 't bestaan van den vrijen
wil kunnen doen gelden, vooral in verband met hetgeen volgt vs. 1188,1189.
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1185 Of eindelijk geneest, en zaift; de wijze, en orden,
De rij der oorzaken van al wat staat te worden,
Zoo menig jaar voorzien, voorzegd, ten troost of schrik,
En krachtig uitgevoerd, geen uur, geen oogenblik
Noch omzien spader dan ter zake was beschoren;
1190 Dat lastig zwanger gaan van 't geen nog ongeboren
Te baren staat, getuigt en overtuigt ons van
De Godheid, zonder wie dit niemand rieken kan;
Want een verstand, hetwelk kan boezemen en dringen
In dees' geheimenis der ongeschapen dingen,
1195 Die nog te worden staan, kan lichter alles zien
Wat tegenwoordig is, en was, en kon geschien,
En wat verstaanbaar is; en kent het dit al t'zamen,
Het kent al 't mogelijke, en draagt hierom de namen
Van eene alwetendheid, en alvermogendheid ;
1200 Want aller dingen bron, en oorzaak, is 't bescheid,
De wetenschap, en schets der zaken, zelfs waarachtig,
En die het alles kent is bijgevolg almachtig.
Ook leert d'ervarenheid, dat een voorwetenschap
Van 't ongebeurde zit op eenen hooger trap
1205 Dan 't menschdom immermeer van onder kan beklimmen,
Naardien zijne oogen hier verduisterd zijn van schimmen,
En donkre schaduwen. Zoo ziet een hooger dan
Ten transe uit, daar geen oog des stervers uitzien kan;
En dees is God alleen, wiens ongestuite stralen
1210 In eindeloosheid al wat wegschuilt achterhalen.
Geen schepsel heeft die macht; naardien 't aanstaande niet
Bepaald is in zichzelf, noch in zijne oorzaak ziet,
Die nog geene oorzaak is van 't gene kan gebeuren
Of niet gebeuren. Wat verstand ontsluit de deuren
1200-1228. Versta: „want Hij, die de bron en oorzaak aller dingen is, is
ook tevens Hij, die ze alle vooraf beschikt, gekend en er de concrete voorstelling van bezeten heeft, de Opperste waarheid, de Almachtige. De
ervarenis heeft ons bovendien geleerd, dat het boven het bereik van den
mensch is, hetgeen nog gebeuren moet vooraf te weten; omdat 's menschen
blik niet dan duister in de toekomst ziet. Alleen een hooger wezen kan
vooruitzien waar de blik des stervelings niet reikt; en dat hooger wezen
is God, wiens oogen overal in het oneindige been zien. Geen schepsel bezit
die macht; immers, hetgeen nog gebeuren moet, hangt af van oorzaken, die
zelven nog onzeker zijn, en het menschelijk verstand is buiten staat om iets
zekers te besluiten aangaande hetgeen al dan niet gebeuren kan, tenzij het
wederom zoo verlicht ware, dat het de toekomstige dingen even duidelijk
zag als de tegenwoordige, en gelijk God ze van eeuwigheid af bepaald
heeft. Voorwaar, de Macht, die hiertoe in staat was, is onbepaald en eindeloos, en er is geene, die haar overtreft. Er is in alle zaken een verband,
zij hebben alle dezelfde wijze van bestaan en kunnen maw' langs een wijze
overschouwd worden; wie dus op een punt de toekomst ziet, weet die in
alles te overzien. Alzoo is de Voorwetenschap het kenmerk der Godheid
alleen." -- 1208. Des sterver s: des sterfelijken.
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1215 Van dees' verholenheen, om klaar te zien vooruit
Wat worden zal, wat niet, met eenig vast besluit;
Tenzij 't gezicht zoo sterk, zoo klaar zij in het staren,
Dat het de dingen zie, alsof ze alreede waren
In wezen, juist en net gelijk ze zullen zijn,
1220 En staan van eeuwigheid bespiegeld in dien schijn,
Gelijk ze God voorzag ? 't Vermogen, dat dit kende,
Is zeker onbepaald, en kent noch grens, noch ende ;
Dewijl men boven dit geen ander sterker vindt,
En geen toekomendheid zijn helder oog verblindt.
1225 Hier is een redenheid, een wijze, een overtreffen,
En die 't aanstaande kent in 't een, kan 't al beseffen.
Voorwetenschap van 't geen van verre wordt verwacht,
Is dan een teeken van de Godheid, in haar kracht;
Eene eigenschap geenszins meedeelbaar aan de minderen,
1230 Gelijk ze hangt in God. Wat kan 't vooruitzien hinderen
Door veerheid ! Wat kan staan in 't licht van 't alziende oog!
Wat geest of mensch voorzien, dat wordt geleerd omhoog
Van God, die 't al voorzag. Nu luister, hoe de zielen
Dit leengoed van voorzien door 's hemels gunst behielen :
1235
De ziel is zelf een licht, bekwaam vooruit te zien
Wat eeuwen lang hierna zal op zijn tijd geschien :
Doch z'is gelijk een kaars en schijn in een lantaren,
Die, donker, haar verbiedt door glazen op te klaren,
En 't leven en de kracht van haren straal verstompt.
1240 Hoe 's lichaams mist haar meer belemmert en bedompt,
Zooveel te minder deelt ze in kennisse en in klaarheid ;
Maar God, de kenner van alle ongeschapen waarheid,
Belieft het midlerwij1 te rukken 's menschen geest
Veel hooger van den romp des lichaams en zijn leest,
1245 Om dus ontboeid van stoffe en aardschheid op te stijgen
In 't hemelsch kabinet der geesten ; daar verkrijgen
De zielen een gezicht, en oog, dat verder ziet
Dan d'oogstraal uit het hoofd, ook klaar, en anders niet
Als waar' al 't lichaam oog. Daar wordt geen ziel verduisterd
1250 Door 's lichaams damp en wolk. Daar spreekt ze God, en luistert
1221. D at dit kende: om 't rijm ; de zin vorderde: „dat dit
1225. R edenheid: met dit woord wordt waarschijnlijk gemeend:

k on." „logisch
verband." — E an over t r e ffen: t. w. „met de oogen des verstands ;"
over tr effen staat hier voor „overzien." — 1226. Lees: „die de toekomst
gedeeltelijk kent, kan haar geheel doorgronden." — 1238. Lees: „die donker
zijnde, door hare glazen aan de kaars verbiedt met vollen schijn te stralen."
Men bedenke, dat in Vondels tijd de lantarens nog, zoo niet van hoorn, dan
toch van ruw en ongeslepen glas waren. De vergelijking, hoezeer dichterlijk
en juist, is noch duidelijk, noch dichterlijk uitgedrukt. — 1242-1243. G o d,
de kenner.... belieft het: moest zijn, den kenner: zie HUYDEC.,
Proeve, III Deel, bl. 218.
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Geheimenissen, van nature nooit verstaan.
Hier draait voorspellinge op; dies neem' haar niemand aan
Gelijk een wetenschap van 't aanstaande, eene kennis,
Die plooi zet in 't verstand, door oefninge en gewennis,
1255 Maar voor een drijvende hoedanigheid, en zucht
Haar krachtig ingedrukt, gelijk het licht in lucht,
En Gode alleen ontleend, wien 't lust de vergezichten
Der zielen met dien glans en klaarheid toe te lichten,
En onder 't geestendom te mengen, en hun hot,
1260 Daar niets gehandeld wordt dan goddelijke stof.
Zoo zag men een gezicht van Cyrus, vOOr het baren,
Den wijngaard Azien beschaduwen met bldren.
Dus zag de moeder van den Griekschen wereldvorst
Den fieren leeuw gedrukt op hare zwangre borst.
1265 De wichlaars zagen, toen Augustus wierd geboren,
Hoe hem het groot gebied des aardboOms was beschoren.
Zoo droomde Hecuba, in haar bevruchten stand,
Hoe zij een fakkel baarde, om Pergamum in brand
Te zetten, als iii. 't einde aan Paris is gebleken,
1270 Die Troje door het vier der schoone heeft ontsteken.
Een rij historian bezegelt overal
Hoe vast de profecij, voor d'uitkomst van 't geval,
De zake tegentrad een menigte van jaren,
Waaruit de Godheid zich bij elk woude openbaren.
1275
Vier winden stemmen uit vier streken overeen,
En spreken eene spraak, en wijzen in 't gemeen
Op 66nen zelven God, die met zijn zonne en wolken
Beregent en beschijnt den oogst van alle volken,
Van daar ze in 't oosten rijst, tot daar ze in 't westen zinkt;
1255. Een drijvende hoed ani gh e i d: fraai uitgedrukt, voor „een
eigenschap van den geest om den loop des tijds vooruit te drijven." —
1261, 1262. Astyages, koning der Meden, zou namelijk, volgens Justinus,
gedroomd hebben, dat zijn dochter Mandane een wijnstok baarde, welks
bladeren geheel Azie overschaduwden. De waarzeggers meenden in dien
droom een voorspelling te zien, dat zij het licht aan een zoon zou geven,
die zijn grootvader van den troon stooten en Azid overheerschen zou; en
werkelijk had dit met Cyrus plaats. — 1263, 1264. Men leest wel, dat Olympias, de moeder van Alexander, die hier bedoeld wordt, voorgaf van een
slan g bevrucht te zijn; ook, dat er merkwaardige teekens bij zijn geboorte
plaats hadden, als o. a. het verbranden van Diana's tempel te Ephese; doch
waar Vondel het verhaal van dien droom gevonden heeft, is mij niet gebleken. Zie BAYLE, Diet. crit. in v. Olympias. — 1265, 1266. Ook van Accia,
de moeder van Augustus, was verhaald, dat Apollo, onder de gedaante
van een slang, dien zoon bij haar verwekt had. — 127o. Versta: die, omdat
hij voor Helena in (minne)vuur blaakte, aanleiding gaf tot het ontsteken
van het vuur, dat Troje verwoestte. — 1279. Daar ze: ze is hier natuurlijk
„de zon;" in proza zou de zin niet in den haak geacht worden; hier, daar
geen misvatting mogelijk is, hindert de genomen licentie niet.
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1280 En schoon de godsdienst dwaalt, verbasterd of verminkt,
Misverfd of opgetooid met glimpen en vernissen;
Geen afgodist, hoe wild, wil zijne ongodheid missen,
En liever stroom, en boom, en berg, en bosch, en steen,
Gedierten, apetand, woestijn, wanschapenheen,
1285 En monsters, en gespook bewierooken, en eeren,
Dan heel godsdiensteloos zijne erfgewoonte ontberen.
Gebeden, offerande, altaar en heiligdom,
En tempels, rijk of arm, de wereld door alom
Gezaaid, eeuw in, eeuw uit, en namaals nog te zaaien,
1290 Bewijzen hoe elkeen de Godheid zoekt te paaien
Door eenig kerkgebaar; en dees' belijdenis
Getuigt, dat dit een recht bij alle volken is,
De Godheid met ontzag eerbiedig te bejegenen,
Die d'overtreders straft, godsdienstigen kan zegenen.
1295 Dees' drift schijnt van nature in 's menschen hart geplant,
En doorgaans voortgereikt, gesterkt van hand tot hand,
Zoo vast, dat iemand, die het tegendeel wil leeren,
Natuur en heuren staat en recht schijnt om te keeren.
Doorreis den aardboom; vraag de tijden, lang voorheen
1300 Gesleten, eeuw op eeuw; berg u met Hebreen,
Chaldeen, Egyptenaars, twee slag van Indianen,
Wijsgeerige Arabiers en Grieken; volg de vanen
En arendstanderden van Rome; spreek den Gal,
Den Tarter, Rus, en Duitsch; zij wijzen overal
1305 Op eenen zelven God. Hun scholen, priesterdommen,
Natuurwijze, en Sibille, en sprekenden, en stommen,
Op boekstaaf, starrenkunde, en teekens afgerecht,
Een wijsheid, die gebloemd in loofwerk spreuken vlecht;
Zij melden eenen God, een ongeschapen wezen.
1310 Zij leeren eenen God aanbidden, dienen, vreezen;
Behalve dat men gansch veraarde wilden vindt,
Of eenen waanwijs, die uit rag een wereld spint,
En eer een dier gelijkt, en gaarne God wil derven,
Om, als een stinkend kreng, naar lijf en ziel te sterven.
Dees' groote eenstemmigheid is een bewijs, zoo hecht
1315
En klaar, dat niemand God kan loochenen met recht.
1282. Zijne ongodheid: zijn afgod. — 1301. Twee slag van Indian en: slag is „soort" ; doch neemt geen meerv. aan gelijk dit laatste
doet. Wie Vondel hier echter onder die twee soorten van Indianen bedoelt,
is niet volkomen duidelijk. Oppervlakkig zou men denken, dat hij hier denkt
aan Oost- en West-Indie; doch uit hetgeen onmiddellijk voorafgaat en volgt,
moet men opmaken, dat hij alleen van Aziatische of althans den ouden bekende volkeren spreekt : misschien van de bewoners van het vasteland van
Indie en van den Indischen Archipel. — 1306. Natuur w ij z e: naturalist,
natuurkundige, evenals Vondel elders vaak letter w ij z e voor „letterkundige" bezigt.
VONDEL X.
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De wijze en domme beide op eene wijze spreken,
De domme wordt bijwijl misleid door booze treken;
De wijze nimmermeer, zoo lang hij 't licht bewaart,
1320 En van dien titel niet verandert noch veraart.
Wat uit de willekeur des menschen komt te spruiten,
Is ieder niet gemeen, en moet op velen stuiten,
Of wordt verscheidenlijk gevolgd en opgevat,
En niet doorgaans bestemd, verandert zich, en spat
1325 Dan hier dan ginder uit. De wilden zijn genegen
Te volgen hunnen aard, en kromme en slimme wegen,
Vermijden wat hun lust en boosheid innetoomt.
Zij mosten billijk dan, naardien de boosheid schroomt
Voor Gods rechtvaardigheid, de Godheid los verwerpen;
1330 Nog weten ze 't geloof hun kindren in te scherpen,
Dewij1 Gods kennis traag gesmoord wordt in 't gemoed;
Hoe woest en wild het zij veraard en opgevoed;
Hoe bijster elk verscheelt van anderen, in 't kennen
Der Godheid, die ze ontzien te kwetsen en te schennen.
1335
Om d'oorzaak ga te slaan, waardoor dees' kennis spruit:
Zij vloeit uit 's hemels mond, of wordt geboren uit
Eene overleveringe, of schijnbaarheid der dingen,
En grond en grondbewijs, die hunne kracht ontvingen
Uit overtuigingen van reden en bescheid,
1340 Geenszins te loochenen dan uit hardnekkigheid.
De mond des hemels kon zichzelven niet beliegen.
Geen overlevering der oudren 't kind bedriegen
In zulk een hoofdzaak ; want zij merkten uit wat stam
En ongeschapenheid hun wezen oorsprong narn.
1345 Het schijnbaar grondbewijs, bestemd door 't licht van reden,
Kon niemand wederstaan, als bij zich overstreden,
En door eenstemmigheid van allen vastgesteld,
Daar overlevering noch Gods orakel geldt;
Een grondbewijs, dat, schoon de mensch het wil verdrukken,
1350 In 't hart geworteld blijft, en niet is uit te rukken;
Hetzij orakel dan of overlevering,
Of licht van reengebruik, waardoor men dit ontving;
De Godheid bleek zoo klaar, dat schrandren twijflen hoe men
Dees' kennis heet, of leer, Of zelf natuur zal noemen.
1355
Hier stuit mij een, en zegt: „Waartoe veel overleg?
Belieft het u, zoo baan den allerkortsten weg,
Om God te vinden, en dus wijd niet om te draven.
1345. S c h ij nbaar: hier niet in den zin, die thans uitsluitend aan 't
woord gehecht wordt, als tegenover w e z e n l ij k staande, maar in dien
van „blijkbaar". Vergel. vs. 1353. — 1346. Bij zich overstreden
voor „overreed, niet door anderen, maar door zijn eigen verstand, of zijn
eigen geweten."
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Men hoeft van Memfis slechts drie mijlen door te graven
Naar 't Roode Meer; zoo zeilt de zeeman met een lust
1360 Uit onze Noordzee kort aan d'Indiaansche kust.
Welaan, nu luistert toe. God is niet ver te zoeken.
De waarheid steunt op zich, en hoeft geen berg van boeken.
Geen droom, noch dronkenschap benevelt mij, die ken
En buiten twijfel stel, dat ik in wezen ben,
1365 Niet eeuwig was. Zoo kwam mijn wezen dan te spruiten
Van niet, of van een let. Van niet, dat kan niet sluiten;
Want niet is machteloos. Zoo sproot ik van een iet.
Dit iet was eeuwiglijk in wezen vciOr het niet,
Was 't al, en eenig al, en kende geene palen;
1370 Het was 't begin van al wat hieraf kwam te dalen :
Want was er buiten dit iet daadlijks of in schijn,
Dat most noodzakelijk van niet gesproten zijn.
Is dit het enkel al, wat is er uitgelezen
Van wijsheid, goedheid, macht, dat in dit touter wezen
1375 Niet eindloos uitmunt? Klim en klauter nu niet steil
Door doornehaag en rots; hier is uw hoop en heil.
Kunt gij u zelven en uw oorsprong overwegen,
De Godheid loopt u zelf met open armen tegen.
Dit blijkt dan klaar, hetzij men 't kort of lang bepleit,
1380 Dat God den mensch inzaaide een zaad en mogendheid
Van redekavelen op 't geen de zinnen grijpen,
En deelen aan 't verstand, wanneer het koom' te rijpen,
Waardoor men sluiten kan, dat een alleen gewis
Van niemand hangt, en dit der wezens oorsprong is,
1385 Die bij dit een bestaan, en willig, als verbonden,
Gehoorzamen zijn wet en almacht. Op die gronden
Berust d'eenstemmigheid van 't eindeloos getal
Der tongen, zoo gedeeld in zeden overal,
En sprake, en aard, en zin; doch eens in dit beseffen
1390 Der Godheid, als een wit, dat ieder staat te treffen,
Om 't wroegen des gemoeds te paaien, en t'ontgaan
De straffen, die hierna en nu te wachten staan,
Bij reukeloos verzuim van Gods natuur en wezen
Te kennen, en oprecht te minnen en te vreezen.
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Et licht, dat uit nature en reden straalt en schijnt,
Waarvoor onreden vlucht, het misverstand verdwijnt,
Is als een morgenstar, in 't oosten opgerezen;

n re d e n: wie de rede mist, de redelooze.
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En heeft den ongodist verzekerd en bewezen,
Dat God in wezen is, en niemand aan den dag
Van dees' noodwendigheid en waarheid twijflen mag,
Ten waar hij, snooder dan de dieren, in dit Leven
De reden, en 't gebruik van reden, hem gegeven
Van dien algoeden God, te snood misbruiken wod.
Een wachthond blijft zijn heer, ook in den dood, getrouw,
10
En kent den meester en weldoener, die hem voedde,
Terwiji hij nacht en dag het huis bewaakte en hoedde ;
En zou het redelijk vernuft met harte of mond
Miszaken zijnen heer ? Gewis, de trouwe hond
Beschaamt ze in reden, die den naam van menschen voeren,
15
En hunne lastertong ter nood uit vreeze snoeren.
Nu staat ons gâ.' te slaan, in dees' geheimenis,
Hoedanig, en hoe groot, en wie dees' Godheid is,
Zoo verre ons reden en begrijp heur na kan stappen,
En kennen, in nature en aard, en eigenschappen,
20
En werk ; terwijl de schors van 't lijf de ziel belet
Dees' klaarheid in haar kracht t'aanschouwen, zonder smet ;
En wij, met schaduwen en sterflijkheid betogen,
De Godheid uit ontzag met onze eerbiedige oogen
Bespieglen in 't verschiet, aan 't hemelsblauw gewelf.
25
De Godheid kent alleen op 't allernauwst zichzelf.
Toen Hiero, dwingeland van Syrakuze, vraagde
Simonides, wiens stijl van dichten hem behaagde,
Wat God was, hield hij bij den wreeden koning aan
Om uitstel van een dag, hem noodig in 't beradn
30
Op zulk een zware vraag. De dag voorbij gestreken,
Verzocht de dichter nog, om 't antwoord uit te spreken,
Twee dagen uitstel, en daarna een dubbeltal,
En telkens langer dag. De dwingeland beval
Hem eindelijk bescheid van dit vertrek te geven ;
35
Toen borst de dichter uit, door dwang hiertoe gedreven :
„Hoe ik mij langer heb beraan en afgepijnd,
Hoe mij dit duisterder en min uitspreekbaar schijnt."
Zelf Aristoteles bekent ons hoe 't onmeetbaar,
Waarbij men God verstaat en Godheid, is onweetbaar.
40
Ook zegt men lichter wat God niet is dan wat hij
In wezen is. Wie zwijgt, en schroomt van Gode vrij
Te spreken, weet volmaaktst van Gods natuur te spreken.
De wijsten blijven zelfs in hunnen adem steken.
De tongen stamelen in 't noemen van hetgeen
45
Onnoembaar is, en nooit ontkleed den mensch verscheen.
4. En heeft, enz.: namel. in 't vorige Boek. — 7. Snood er: dommer,
ellendiger. — 14. Misz ak en: 't zelfde als: „verzaken." — 35. Ver trek:
uitstel.
5
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d'Onmooglijkheid van God in zijn volkomenheden,
Gelijk de schepsels, klaar te kennen, spruit uit reden :
Het werk des schepsels, en 's werks oorzaak staan gelijk,
En even eng bepaald ; de Godheid en de blijk
50
Der Godheid in zijn werk al 't ongelijk. De palen
Des schepsels kan men eens, maar nimmer achterhalen
Den onbepaalden God. Geene evenredenheid
Is tusschen deze bei; want d'allerhoogste ontzeit
Zijn werk d'oneindigheid, en sloot het binnen perken.
55
Om onze kennis dan, die zwak is, hier te sterken,
Ontzegt men eerst aan al wat uit Gods wezen straalt
Den aard der schepselen, door 's hemels macht bepaald ;
Dan eigent men aan God, den hoogsten, zooveel punten
Van deugden, als men in 't geschapen uit ziet munten;
60
Doch ongelijker en oneindiglijk in God,
Die ons volkomenheid besnoeid heeft en geknot
Van hooger tak en top, opdat we niet en steigeren
In hoogmoed al te steil, en hem zijn wierook weigeren.
Door dit ontzeggen en toeeigenen van 't een
65
En 't ander, wordt dan God, naar ons begrijp, beleèn,
Nog klaarder door 't ontzeg der dingen, in dit Leven
Tot zijn volkomenheid den schepsele gegeven ;
Want noemt men God te recht een ongeschapenheid,
Dat's waarheid in haar kracht, en klaar en meer gezeid
Dan jets toeeigenen aan God, hetgeen de menschen,
't Zij goedheid, wijsheid, macht, ontvingen naar hun wenschen :
En ons verstand begrijpt aldus een zeekre maat,
Daar Gods volkomenheid oneindig hooger gaat,
En geene lucht den geest van d'allersnelste pennen
75
Kan dragen, om Gods streek en voorgang naar te rennen.
Zoo God van eeuwigheid uit zich ontstaat, geen schijn
Van reën gedoogt, dat God kon laten niet te zijn :
Want zellefstandigheid, die machtig is te konnen
8p
Ontstaan, gedurig is geweest en nooit begonnen
49-53. De zin is : het schepsel, en het werk, door het schepsel voortgebracht, hebben beiden evenzeer hun vaste grens, en men kan het eene in
't andere naar zekere beginselen herkennen. Tusschen het werk der Godheid daarentegen en de Godheid zelve bestaat dit verschil, dat men het
eerste, als binnen grenzen besloten, kan kennen en bepalen ; de Godheid,
die aan geen palen gebonden is, nimmer. — 55. Z ij n werk: versta : aan
hetgeen de mensch werkt, aan het werk des schepsels, waarvan
vs. 49 gesproken is. — 67, 68. De zin is : nog beter wordt God beleden,
door Hem te ontzeggen, (d. i.: „niet toe te eigenen") die hoedanigheden en
deugden, welke als menschelijke eigenschappen worden beschouwd, en alleen
een betrekkelijke waarde bezitten; terwijl de volkomenheid Gods positief
en absoluut is. — 68. ID en sch e p s e i e : geen drukfout voor den sche pselen, als uit 't voorafgaande z ij n blijkt ; den schepsele is hier de
sterke buiging, evenals men den mensche zegt.
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Of konde worden ; maar dit leste wordt ontkend
In Gods noodwendigheid van wezen, zonder end.
Zoo God uit zich ontstaat, wordt d'oorzaak uitgesloten
Door een noodwendigheid, uit Gods ontstaan gesproten ;
85
Maar God ontstaat uit zich ; zoo loochent dit bescheid
Een onbestaanbaarheid in Gods bestandigheid.
De Godheid is geen stof; want stof laat zich bootseeren.
En luistert naar de hand, die stollen kan verkeeren.
Ook is geen stof 't begin des werkers ; die treedt voor
90 In orden, 't werkstuk volgt den werker op zijn spoor.
Is God en stof hetzelve, en een, en onverscheiden,
Zoo lijdt de Godheid van zichzelve in 't toebereiden
En in 't veranderen der stoffe, die gevormd
Verbetert of verslimt, [hetwelk Gods aard bestormt,
95
Zijn louterheid ontkent] en smilt aldus te gader,
Den werker en de stof; die smet de louterste ader.
God lijdt geen koppeling ; want wat men t'zamensmilt
Is spader dan elk deel, dat wijd van God verschilt,
Die geene smilting lijdt, en d'eerste is van al 't ander,
100 't Welk door eens anders macht zich min of meer verander.
't Gemengde is scheibaar, en wanneer 't zich scheiden laat,
Zoo keert een ieder deel in zijnen eersten staat;
Dan is het wezen van den mengelklomp verloren.
Dit voegt de Godheid niet, die blijft gelijk te voren.
105
Waar eenig wezen lijdt, daar woelt een strijdigheid
In wezen, en natuur, hetwelk de vriendschap scheidt ;
Want waar gelijkheid is van aard, daar valt geen lijden,
Geen gelijkaardigheid heeft ergens mee te strijden.
Deze evenaardigheid grijpt plaats in God alleen :
110 Zoo wordt in Gods natuur geen strijdigheid geleën.
Waar strijd valt, moet in 't end het zwakste een sterker wijken.
Maar God gevoelt geen strijd ; zoo kan hij niet bezwijken.
Geen wezen lijdt geweld uit zich, hetwelk zijn aard
Beoreloogt, en zijn zelfstandigheid bezwaart;
115 Dus werden geen geweld noch onnatuurlijkheden
In Gods zelfstandigheid en wezen ooit geleden.
God is geen lichaam, dat zijn maat en leden heeft,
En deelbaar is ; want dit zijn heelheid wederstreeft.
Zoo God een lichaam is, en iemand dit begunstig',
98. D a t: versta : met betrekking tot zijn eigenschap. — 106. De v r i en ds chap: namel. „de overeenstemming, de harmonic der onderscheiden deelen." — 109. Evenaardigheid: een zeer gepast woord om de hier
bedoelde eigenschap Gods aan te duiden, en waarvoor men moeilijk een
synoniem zou vinden. — 1 i3. Geen wezen lijdt geweld uit zich:
vul aan : „maar er moet een oorzaak buiten of zijn, die het geweld aandoet." — 114. B e z w a a r t: bemoeilijkt.
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120 Een lichaam is alleen natuurlijk, of wiskunstig.

Natuurlijk is het niet; want God werd nooit beweegd.
Wiskunstig is het niet: zijn louter wezen veegt
Den toeval uit, die geen wiskunstig kan verlaten,
Dat zijn hoegrootheid heeft, en onderscheiden maten.
125
Elk lichaam is bepaald, in 't ronde of in 't gekant,
En al 't bepaalde wordt begrepen in 't verstand;
Eer nu ons eng begrijp Gods wezen zal omvatten,
En grooter zijn, zoo moet dees' vaste grondvest spatten.
Een levend lichaam strijkt den prijs voor 't levenloos
130
In edelheid, en 't geen bezield wordt, leeft altoos
Door 't leven, hierom dank' het lichaam vrij het leven,
Dat Beene lichamen in adel voor ziet streven.
Indien nu boven God niet eèlers is, wat schijn
Verbloemt, dat Gods natuur een lichaam zoude zijn?
135
God is geen lichaam, neen; want d'opperste beweger
Beweegt de lichamen en al 't gestarrend leger,
En blijft zelf onbeweegd; terwijl hij eeuwig draait
De hemelronden, dicht met starren overzaaid.
Een lichaam, dat beweegt, beweegt zichzelven mede,
140 Door toeval; maar die grijpt in Gods natuur geen stede:
En Gods nature wordt geen lichaam toegepast,
Dan van verblinden, die hem zoeken bij den tast:
Als eertijds 't Heidendom d'oneindigheid bekrompen
Besloot in ruwe stof van woeste mengelklompen,
145
Of ieder element, of ook in al de vier,
Of in het hemelsch heir en zijnen ommezwier;
Of noemden God de ziel der wereld tegens reden;
Of maalden hem een mensch, met ommetrek en leden.
Dus dwaalden ze in den droom, en buiten recht bescheid,
150 Onkundig van Gods zuivre en loutre eenvouwigheid.
De toeval eigenlijk geenszins in God kan hangen:
Want wat voltrokken is, dat kan niet meer ontvangen.
De toeval wordt alleen het wezen bijgezet,
Waaraan nog iet ontbreekt, eer 't in zijn wezen net
155
Voltrokken is; maar God, verheerlijkt door de stralen
120-123. De zin is : „een lichaam is Of natuurlijk (d. i. : „een lichaam, dat
een physiek bestaan heeft"), Of wiskunstig (d. i : „een lichaam in abstracten
zin") : God nu is geen natuurlijk lichaam ; want dit kan door een kracht
van buiten bewogen worden, en God wordt niet bewogen door zoodanige
kracht (zie vs. 135 volgg.) ; evenmin is God een wiskunstig lichaam ; want
de aard van zijn bestaan is in strijd met den toeval, a c cidens, die onafscheidbaar is van wiskunstige lichamen." — 121. God werd nooit b eweegd: zoo vs. 135:
d'Opperste beweger
Beweegt de licharnen en al 't gestarrend leger,
En built pelf onbeweegd.
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Van zijn volkomenheid, en die begin noch palen
Noch oorzaak kent, waardoor hij tot dees' hoogheid klom,
Behoeft den toeval niet tot zijn volkomendom.
Het wezen wordt gevolgd van toeval, min volkomen.
160 Dit gaat Gods kroon te na, die wordt hem niet benomen
Door onvolkomenheid. Gods loutre eenvouwigheid
Gedoogt in ons begrijp ter nood het onderscheid
Van zellefstandigheid en toeval. In Gods wezen
Wordt d'enkle wezenheid ten hoogste ons aangeprezen:
165 Want God is enkel zijn en wezen; daarom sluit
Gods loutre eenwezenheid alleen den toeval uit.
Waar toeval stand in grijpt, daar zijn verwisselingen;
Want toeval, uit zijn aard, vaart uit en in de dingen.
Wordt dan de Godheid iet toevalligs toegepast,
170 Zoo wordt ze wisselbaar; zoo lijdt de Godheid last:
Maar 't luidt ongoddelijk, dat Gods natuur verandere.
Wie huwt dan zelfstand hier en toeval aan elkandere?
Al wat toevalligheid in zich heeft, is niet al
Hetgeen zijn aard vereischt; want hier het toegeval
Wordt buiten 't wezen van zijn steunsel zelf gevonden:
175
Maar God is louter al wat in hem is te gronden;
Zoo wordt de toeval dan met recht in God gewraakt,
Ten waar' men in hem zocht iet, dat geen Godheid raakt.
Gods wezen zelf heeft nooit van buiten iets genoten,
180 Hetwelk natuurlijk uit zijn wezen blijft gesloten;
Dewijl het buiten zich niet anders leenen kan;
Want niet eenvouwigers, niet zoo eenvormigs dan
Gods wezen in zichzelf geloofd wordt en geprezen;
Maar Gods zelfstandigheid is eigenlijk zijn wezen;
Dus is 't zelfstandigheid al wat Gods wezen heeft,
185
Aan wiens eenvouwigheid geen toeval hangt, noch kleeft,
Noch nimmer hechten zal, tenzij men ons wil leeren,
Dat God verandren kan, vermindren, en vermeeren.
Uit dit ontzeggen vloeit, als uit de bron een vliet,
190 Dat God zijn wezen, en natuur is, anders niet;
Want woil men buiten dit in God nog iet gehengen,
Men zou de louterheid van God met iet vermengen,
En buiten Gods natuur en zijne louterheid
158. Den toeval: „het a c c i d en s, datgene, wat van buiten bij komt,
in tegenstelling van het propri urn, of wat van nature eigen is aan het
wezen." Als to eval is te beschouwen hetgeen aan een zaak of persoon
behoort, maar er even goed niet aan behooren kon, en dit stelt Vondel
bij de Godheid — en zeer logisch — onmogelijk. Vergel. ook vs. 174, 175. —
1 73, 174. Met andere woorden: „al wat veranderlijk, al wat vatbaar is bate
te ontvangen of verlies te lijden, is niet volkomen." Vergel. bier vs. 287,
187. — 176. Leg vooral, tot goed verstand van dezen regel, den klemtoon
op in. -- 189. D it on t z eggen: t. w. : van den toeval aan Gods wezen.
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Jet eigenen aan God, 't welk zijn natuur ontzeit.
Dewijl Gods wezen is 't eenvouwigste van alien,
Zou 't iemands oog misschien en inzicht niet gevallen,
In eigenschappen God, met onderscheid gedeeld,
Te zien door 't zwakke brein des menschen afgebeeld;
Daar deze eenvouwigheid in 't minst niet kan gehengen
200 Haar in verscheidenheen van dingen te vermengen;
Een mengsel, dat rechtuit met Gods nature strijdt.
Wat raad, om onzen hals t'ontslaan van dit verwijt?
Indien hier middel waar' Gods wezen te bevatten
Op eene wijze en blik, en zonder uit te spatten
205 Tot dees' verscheidenheen; wij schoven fluks een schot
Voor dees' vrijmoedigheid en riepen : „God is God ;"
Maar dan bleef Gods natuur met zijn hoedanigheden
Nog even onbekend, en buiten 't perk van reden;
Dies dwingen reden, nood en nut ons toe te treen
210 Op dees' verscheidenheid, om dit eenvouwigste Een
Te grijpen dus beknopt, gelijk gemengde dingen,
Die door hun worm en stof en anders ezamenhingen;
Want d'opperste openbaart zichzelf naar ons verstand,
In menige eigenschap, zijn werkstuk ingeplant,
215
En 't zienelijk heelal, in zoo verscheiden stukken,
Om zijn eenvouwigheid in ieders hart te drukken.
Wie d'eigenschappen dan der Godheid gadeslaat,
Gebruikt ze als kenbaarheen, geen mengsel inderdaad,
Noch veelheid. 't Eenig Een, eenvouwig, zuiver, simpel,
220 Wordt nimmermeer gesplitst, noch weet van kreuk en rimpel.
Het menschelijk geslacht, dat in den aanvang vroeg
Zijne oogen op den aard van alle dingen sloeg,
Zag eene ontelbaarheid van veel verscheidenheden
In 't wezen van natuur, van boven tot beneden,
225
En stond, gelijk verbaasd, voor zulk een groot gesticht.
De wijzen zagen in verscheidenheen een licht,
Dat hen op eenen wees en allereersten vader,
Waaruit dees' veelheid sproot, als uit een denige ader
Veel beken; als een bosch van telgen uit den stam.
230 De waanwijs, toen bedrog, en baat- en staatzucht kwam
Ter wereld en het yolk van simpelheid veraardde,
Genaakte niet den stam, die macht van telgen baarde,
Noch ook de bronaftr, die zoovele beken teelt ;
195

195-200. De zin is : dewijl het wezen Gods zelfstandig, onvermengd, onveranderlijk en alzoo van enkelvoudige natuur is, zou deze of gene het
wellicht ongepast oordeelen, dat men aan God verschillende eigenschappen
toekende, naar de onvolkomen menschelijke begrippen geformuleerd; immers,
die enkelvoudige natuur duidt geen afdeeling in onderscheidene hoedanig.
heden,
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Maar nam het werkstuk aan voor de oorzaak, en het beeld
Des heeren voor den beer, en eerde d'eigenschappen
Der stollen zelfs, als God. Langs deze wenteltrappen
Geraakt d'ontelbaarheid der Goden vast in zwang,
Gesteven door genot, schijnheiligheid en dwang.
Men moet dan d'eigenschap der dingen onderscheiden
240 Van God, wiens oogmerk was ons hooger op te leiden
Naar hem, wiens eigenschap van 't wezen niet verscheelt;
Wiens simple eenvouwigheid gemengd wordt, noch gedeeld.
Om d'eigenschappen dan des oppersten t'ontvouwen,
Ten minste sommige, en hem hierdoor t'aanschouwen
245
In zijn hoedanigheen, ontleenen wij geen licht
Uit openbaringen, orakel, en gezicht,
Geschiedenisse, en spreuk van Gods gewijde bladen;
Maar zullen met nature en reen ons eerst beraden,
Om voegelijk het vlies te lichten van het oog
250 Des schemerenden, die ten eerste niet zoo hoog
Kan opzien in dien glans, en vreest geloof te geven
Den nimmer faalbren blaftn, door 's hemels Geest beschreven,
Die als met zijne hand de hand der schrijvren trok.
Hij volge dan natuur en reden met zijn stok.
255 Wanneer de mist van 't glas der oogen is gestreken,
Zal 't licht opklaren, daar hij eerst van zat versteken.
Wat God geeigend wierd met reden en bescheid
Van wijzen, eeuw op eeuw, genegen en bereid
Te volgen 't rechte spoor van 't opperste behagen,
260 Dat mag den titel van Gods eigenschap wel dragen.
Deze eigenschappen zijn de wereld door bekend,
En lang, van hand tot hand, in 't reedlijk brein geprent,
Ook zulks, dat zij den naam van redelijk verliezen,
Die voor 't gemeen besluit den doodschen omweg kiezen,
265 En volgen in woestijne, en wildernisse onnut
Een Heidensch slag, dat lang den mensch heeft uitgeschud.
Het algemeen besluit der wijzen meldt de zotten,
Die eigenzinnig, bier en daar, te zamen rotten.
Bewijs heeft uit bij hen. Geen een en twee telt drij.
270 Zij lastren 't wakkre oog in hunne sufferij.
Aldus kan eigenwaan verstand en zin verduisteren.
Een halssterk muilpaard wil naar toom noch sporen luisteren.
d'Eenvouwigheid van God gemoet me, en zweeft vooruit,
Een eigenschap, die stipt en louter buiten sluit
235

245, 246. Ontleenen wij geen licht uit openbaringen, enz.:
d. i. : „willen wij voor 't oogenblik zoodanige bewijsgronden ter zijde stellen
als ons door de Openbaring verschaft worden, en ons," enz. — 251. E n
vreest: d. i. hier : „en nog aarzelt, twijfelt," enz. — 272. Ha Is s ter k:
halsstarrig, koppig.
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275 De t'zamensmilting van al t'onderling verbonden;
Een t'zamensmilting, nooit in Gods natuur gevonden.
In alle schepslen zijn veel dingen onderscheen,
Ook inderdaad; maar in der dingen schepper een
En 't zelve. Vraagt ge hoe Gods eigenschappen schelen,
280 Indien ze eenvormig zijn, en d'eenheid hangt in velen?
Zij zijn alleen in 't brein verscheiden opgevat,
Naar menschelijk begrijp, en reden; buiten dat
Vermeldt haar onderscheid geen daadlijkheid van binnen.
De t'zamensmilting hangt in ons verstand en zinnen;
285
In God is louterheid. Wie reukloos anders sluit,
Voorziet niet wat gedrocht uit dezen nevel spruit.
Volkomenheid veraardt terstond in 't onvolkomen,
Indien de louterheid Gods wezen wordt benomen;
Want, spreekt men eigenlijk, de Godheid blijft altoos
290
Een louterheid, een geest, lichame- en stoffeloos,
Geenszins aaneengegroeid, onmachtig iet te lijden,
Volkomen ongedeeld, geheel aan alle zijden,
Geenszins deelachtig, noch bestaande uit onderscheid
Van toeval, vorm, en stoffe, en zellefstandigheid,
295 Noch eenige oorzaak, 't zij uitwendig of inwendig.
Dus staat d'eenvouwigheid in louterheid bestendig.
Maar 't lust me dieper in Gods heiligdom te gaan,
Ten dienst van elk, wien 't lust dees' godsspraak te verstaan.
Wie zou niet wenschen met de Godheid te verkeeren,
300 Om in ootmoedigheid en stilheid aan te leeren,
Totdat, van 't sterflijk pak ontslagen, dees' gordijn
Geschoven werde, en God ons levendig verschijn' ?
Die d'eerste werker is der stoffe kost niet wezen
Dan stoffeloos, naardien zelfs d'eerste stollen rezen
305 Uit zijne alwerkzaamheid; hierom is God geen stof.
De stof, indien ze werke en voortbreng' fijn en grof,
Verandert en veraardt; maar God blijft onbewogen,
En wil veraarden noch verandering gedoogen
In zijn natuur; zoo kan de Godheid stofwijs niet
310 De steun en oorzaak of beginsel zijn van iet.
Wil Gods eenvouwigheid geen lijdbre macht gehengen
In zich, zoo kan geen macht zijn louterheid vermengen.
Waar mengsel is, daar zijn verscheiden dingen den,
282, 283. B ui ten dat v e r m e 1 d t, enz. : versta : buiten dat bestaat in de
werkelijkheid geen onderscheid tusschen de verschillende, door ons denkbeeldig aangenomen eigenschappen. — 301. V a n 't s ter fl ij k pak on tslagen: deze woorden hangen natuurlijk niet, gelijk de constructie zou
medebrengen, van gord ij n af ; maar staan op zichzelven, voor : „wanneer
wij zullen ontslagen zijn van 't sterfelijk pak." — 302. Geschoven: weggeschoven, opengeschoven.
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Verknocht door eenen band to zamen in 't gemeen,
En dees' verknochtheid eischt een oorzaak tot verbinden;
Zoo most men buiten God een' t'zamenhechter vinden,
Die voor dit mengsel leefde, en 't mengsel t'zamenlijmt;
Maar deze hagemunt klinkt valsch en ongerijmd.
De stoffenscheider kan gemengde stoffen scheiden,
320 Dies eischt de mengelklomp een scheidsman tusschen beiden,
En d'algemeene band, die 't mengsel t'zamenhield,
Gebroken, als een snoer, zoo legt de klomp vernield.
Gezonde reden kan van God dit geenszins denken;
Want zijne louterheid zich nergens door laat krenken.
325
In alle mengselen bestaat hun deugd in 't deel
Zoo groot noch edel niet, als t'zamen in 't geheel;
Ik spreek van deugd en waarde in dit geheel begrepen;
Want een gedeelde waarde is slechter, meer benepen
In 't deel dan in 't geheel. Bestaat Gods waarde dan
330 Bij 't mengsel van 't geheel, zoo moet de Godheid van
Een ieder deel en lid haar deugd en waarde ontleenen;
Dat's onvolkomenheid, die nooit heeft doof geschenen
Gods louterheid en glans, die geen vermengen lijdt,
En rijk in 't eenig is. Geen aanstoot, hoe men wrijt,
335 Kan Gods eenvouwigheid van haren glans versteken.
Een diamant alleen kan diamantsteen breken.
't Getal van 66n gaat voor 't meervouwig. In het veel
Heeft menig enkel een alleen zijn eenig deel;
Wie durf dan God, die 't eerst van al is, lager zetten,
340 En 't ongemengeld 66n met mengeltal besmetten !
God leent van buiten geen noodwendigheid, maar geeft
Noodwendigheid aan al wat op zijn wezen zweeft.
Dus blijft geheel en al hier 't mengsel uitgesloten,
Hetwelk bestaat uit vele, in ddnen klomp gegoten.
345 Eenvouwigheid verworpt de veelheid en houdt stand
Als veelheid innestort, door 't springen van den band.
Volkomenheid bezit in God de hoogste trappen,
En straalt, gelijk een zon, uit al Gods eigenschappen,
Met zulk een vollen glans, dat gij niet noemen kunt
350 Een eigenschap, waarin haar licht niet uit en munt.
Zoo deze in God bezweem, de Godheid most bezwijmen.
Och, of ze mijnen geest met haren gloed in 't rijmen
Ontstak, hoe zou men God zien gloeien in mijn dicht,
Dat nu niet steigren kan in 't ongenaakbre licht
355 Van Gods volkomenheid, waarvan in 't aardsche leven
315

3IS. Hagemunt: slechte, ongangbare munt, numisma exprobratum.
Zie KILIAEN in v. — 325, 326. De zin is : de deugdzaamheid van een mengsel
bestaat niet zoozeer in de voortreffelijkheid van een der bestanddeelen, hoe
groot ook en edel, maar in de volkomen harmonie der deelen.
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Den schepselen alleen een vonksken is gegeven!
Verbeeld u eens, wat is gezicht en scherp gehoor,
In oog en oor? En God is enkel oog en oor.
Wat hoort, wat ziet hij niet, die zich laat zien noch hooren,
360 Dan in een schijn en klank, uit dien volbouwden toren,
Wiens spits het al doorboort, en altijd hooger rijst,
Daar lucht noch geest een pen kan dragen, die niet ijst,
En nauw in 't stijgen heeft den laagsten trans getroffen,
Of zij komt al verbaasd van boven nederploffen,
365 En roept: „Sluit d'oogen toe, en staak uw onderwind :
In Gods volkomenheid zijn alle starren blind."
Begrijp beknopt al wat gij buiten God moet loven,
De Godheid gaat ze in haar volkomenheen te boven.
Zij steunt niet buiten zich, maar blijft onwrikbaar staan
370 In haar eenvouwigheid. Geschapen wezens slaan
Alleen het oog op haar volkomenheen te zamen,
En hun bepaaldheid zwicht, en moet zich billijk schamen
Voor 't onbepaalde goed, dat alle goed bepaalt,
En meedeelt van zijn deugd, die eindloos nederstraalt,
375
En neervloeit in 't heelal. De Godheid, uit de toppen
Van haar volkomenheid, stort neder, als bij droppen,
De haven van dit goed, naardat het haar behaagt,
Daar elk den titel van volkomenheid of draagt
Naar d'uitgift, afgestort van 's hemels tinne en daken.
380 Bij geen volkomenheen van lager te genaken;
Want wie 't oneffen der volkomenheen gelijkt
Bijeen, bevindt hoe hier het minder 't meerder wijkt;
En als men 't meeste goed bejegent in dees' schimmen
[Want dit heelal is nacht bij God], dan baat geen klimmen
385
Naar hooger, en men blijft voor 't allerhoogste staan,
't Welk volstaat, en hier hangt niet onvolkomens aan.
Wat deugd den schepselen, Gods werk, wierd ingeschapen,
Die was in d'oorzaak eerst, als 't koninklijke wapen
In 't gouden zegel, eer het stond in wasch geprent;
390 Dus blijkt, in 't eindig en 't volkomen, zonder end,
Eene evenaardigheid in deugden ; want zij zwemen
Naar Gods volkomenheen, daar zij haar kracht uit nemen;
Hoewel ze oneindelijk in d'oorzaak munten uit,
Doch eindig in het werk, dat uit zijne oorzaak spruit.
395 In 't noodige bestaan van Gods volkomen wezen,
't Welk niet kan niet bestaan, wordt zulks ons aangeprezen
't Volkomen wezen van deze onuitputbre bron,
Dat zoo dit wezen niet in wezen wezen kon,
Het waar' de bronaar niet noch oorsprong van de stroomen,
365. Onder win d: onderwinden, poging.
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400 Die zulk een Oceaan uitleevren. Dit volkomen
Stuit nergens op een strand, wordt nimmermeer gepeild
Van dieplood, noch vernuft, dat op dien afgrond zeilt.
In dees' volkomenheid is zatheid en genoegen.
Hier mangelt niet; hier is niet anders bij to voegen;
405 Gelijk een schaal, vol wijns geschonken aan den rand,
Geen druppel meer verzwelgt; gelijk de zon, van brand,
En levend licht en gloed doorstraald, doorgloeid ten vollen,
Geen gloed in haren kloot, terwiji we hem zien rollen,
Rondom den wereldkloot omhoog, meer zwelgen kan;
410 Gelijk de lucht volpropt, niets ijdel laat noch wan.
Maar laat ootmoedigheid de stoute tong betoomen ;
Haar onvolkomenheid ontluistert Gods volkomen,
En stamelt woord op woord. De schildergeest verdwaalt,
Die met zijn doove verf het vier van Troje maalt,
Of 't gloeien van de zon, gelijk ze straalt in 't leven.
415
Waarom? Geen doove stof is zulk een kracht gegeven.
Gods enkele eenigheid in wezen vloeit en drijft
Uit zijne eenvouwigheid, die buiten mengsel blijft,
En geenszins t'zamenhangt uit ondereengegoten
420 Verscheidenheën; gelijk al wat uit stof gesproten,
Door eenen band verknocht, uit vorm en stof bestaat,
En weer aan deelen spat, in 't breken van den draad.
In d'eenigheid wordt Gods volkomenheid gevonden,
Die geenen band behoeft, en al wat hangt verbonden
425
In adel overtreft, en roept : „Ik ben 't alleen,
Die uit mij zelve ontsta, het eenig louter een,
Waaruit d'ontelbaarheid van zoo verscheiden dingen,
Als beken uit haar bron, eene enkelheid ontvingen,
En daar ze in eindigen." Gods enkelheid stelt maat
430 Aan elks hoedanigheid, hoegrootheid, aard en staat.
Ook blijkt ze in ieder werk, hetwelk in alle deelen
Zijne oorzaak danken moet; en naardemaal de velen
Of veelheid in getal, en eene eenzelfheid vast,
Als eigenschappen, staan de wezens toegepast ;
En deze eenzellefheid en veelheid, als de stralen
435
Van water, uit haar bron, het enkle wezen, dalen,
Zoo blijft deze eenigheid een eigenschap, geplant
In 't wezen, op zichzelf, in eenen vasten stand.
Kan geen volkomenheid den oppersten gebreken,
440 Zoo kan geen menigte van Goden hem versteken
Van d'enkele eenigheid; 't en waar men tegens reen
Optellen wilde meer volkomenheën dan den;
Maar dit beschaamt zichzelf, naardien de troongenooten
4 10. Wan: ledig, ijdel. 't Is 't Lat. v a n u m.
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Door onvolkomenheen, uit hunnen troon gestooten,
Ter aarde storten, in den twist om 't onderscheid.
Het hemelsch hof gedoogt in d'oppermajesteit
Geen mangel, nochte smet; dies onderscheidt de sprenkel
Der onvolkomenheid Gods eenig den en enkel
Van d'opgetelde Gam en Godheen, lang alom
450 De wereld door gezaaid, bij 't blinde afgodendom :
Hoewel ze nog doorgaans in top den Godheid zetten,
Van zooveel minderen gehoorzaamd in haar wetten.
Waar d'allerhoogste macht in velen zit gedeeld,
Is geene monarchij; want geen regeerder scheelt
455 Van anderen, naardien zij even moedig draven,
En een gemeenen last gelijkerhand handhaven ;
Dus blijkt in dit gebied een meedeelachtigheid
Van macht, en van gezag, en glans, en majesteit;
Want ieder draagt zijn deel; zal nu de staatband klemmen,
460 Die dees' gedeeldheid bindt, zoo geldt er overstemmen,
En elk bijzonder zwicht voor 't algemeen gebied;
Dat voegt den aartsmonarch des hemels zeker niet;
Dies zit eene enkle macht in top van 't rijk der rijken,
En 't lager moet de vlag voor 't enkel eenig strijken.
Dit blijkt ons in nature, in burgerlijk gezag
465
En kunst. Een zon verlicht al 't aardrijk met den dag.
Een ziel alleen regeert in 't lichaam al de leden,
Een veldheer 't gansche heir, den vorst zoovele steden,
Een eenig roer de hulk, in 't grondelooze nat.
470 Een uurwerkveder drijft zoo menig ijzren rad :
Opdat ik oversla den koning van de bijen,
Die onder 't eenig hoofd to velde gaan en strijen.
Zoo staat, natuur en kunst ons tot dees' waarheid leidt,
Wie loochent dan met recht Gods enkele eenigheid,
475
Die staten wetten stelt, de vorsten kan regeeren,
Natuur in wezen houdt, de kunsten doet vermeeren?
Wat overeenkomst van een veelheid spruit uit een,
Die moet noodzakelijk bestaan bij een alleen;
Nu zien we in elk geslacht een eenig, 't welk de velen
480 Een maat verstrekt; aldus ontvangen zij en deelen
't Meervouwig uit het een; maar d'overeenkomst van
't Meervouwig steunt alleen op 't wezen; hierom kan
Geen veelheid, maar het een, voor andren uitgelezen,
Alleen 't beginsel van alle andre dingen wezen.
485 Het eigen wezen van al wat gevonden wordt
Is een alleen; maar God, in velen uitgestort,
Alleen zijn wezen is, en anders niet. Waar blijven
De droomers nu, die meer dan gene Godheid drijven?
Daar menige ordens zijn, in hoogheid ongelijk,

445
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490 Zal 't noodig zijn, dat d'een voor d'andere orden wijk'
In waarde, en in gezag; of staan ze t'zamen effen,
Zoo deelen ze in haar staat ; zoo mag zich geen verheffen ;
Want elk ontleent en trekt uit 's anders hare macht ;
Zoo heeft dan elk gebrek van heerlijkheid en kracht,
495 En geen van alien is voltrokken en volkomen.
Dit kan men niet van God gevoelen, zonder schromen,
Die door volkomenheid de kroon der kronen spant,
Daar 't enkel een in blinkt, de schoonste diamant.
Indien de Godheid kwam t'aanschouwen haars gelijken,
500 Zij most haar veer en kroon voor eenen Fenix strijken,
Die zijn geheiligd hoofd verheft in onzen dag,
En bromt, naardien hij nooit zijn wedergade zag;
Terwijl met zonnegoud en purper, om zijn vlogels,
Besprenkeld, en gevolgd van eenen stoet, geen vogeis
505 Hem onder d'oogen zien dan met eerbiedigheid ;
Daar zulk een regenboog den eenigen geleidt
Naar d'oude Zonnestad, gewoon de fenixveeren
Met tempel en altaar en wierookvaten t'eeren,
In stede van den God, die enkel blijft en een,
510 En alle schoonheid schiep, daar ooit de zon op scheen.
Men vrage Trismegist, in wijsheid hoog te zetten,
Die den Egyptenaar, door onderwijs en wetten,
Zoo lang van overouds Gods licht ontsteken heeft,
Waarom hem 't yolk den naam van Driemaal grootste geeft.
515
Helaas ! had Zonnestad behartigd 's helds geboden,
Zij zou Gods enkelheid in eindelooze Goden
Niet loochenen, door vier, altaar, en offersmook,
Noch dieren niet alleen, maar geen ajuin en look,
Als Godheen eeren, en die gruwelen verbloemen.
520 Hij noemt God naamloos ; want men hoeft hem niet te noemen,
Die geenen naam behoeft, nu 's wezens enkelheid,
Zijn eigenschap, hem klaar van andren onderscheidt.
Dus spreekt dit groot vernuft. Dit leeren tien Sibillen
Den leerzamen, die God en waarheid leeren willen.
525
De wijste wijzen zelfs, befaamd in 't Heidendom,
Bestemmen eenen God en d'eenigheid alom ;
Hoewel dees' kennis wierd beneveld van veel droomen,
En 't licht, als door een wolk, hun toestraalde onvolkomen,
Die meer tot wellusten en ijdelheid gezind,
Of traag in 't onderzoek, te reukeloos en blind,
530
Op 't spoor van blinden, vast den onweg innesloegen,
En in 't verschenen licht zich al t'ondankbaar droegen.
507. Zonnestad: Heliopolis. — 511. Trismegist: zie over dezen het
aanget. — 531. Den onweg: den verkeerden weg.
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Dus raakt de logentaal in twang, met eenen schijn
Van waarheid, en zij snoerde een aanhang aan haar lijn.
535 Gods eenige enkelheid wordt Goddeloos gelasterd.
Der goden aantal groeit, terwijl het yolk verbastert.
De spraak der wijzen volgt 't meervoudige getal
Van Goden, naar den stijl, de staatzucht ten geval.
De reukeloosheid kan den middelweg niet ramen ;
540 Zij loochent d'enkelheid of loochent ze al te zamen.
Dees eert geen Godheid, die veel honderd aan een rist.
Dit past den afgodist, en dat den ongodist.
Dat God oneindig is, voor 't licht van reden bloot left,
Die hem volkomen schat in wezen, in hoegrootheid,
545 In zijn hoedanigheid, in wijsheid, goedheid, macht,
En ieder eigenschap, uitwerking, deugd en kracht.
Al wat ge in God gemoet, getuigt : hij is onendig;
Hetzij hij zich bespiegle inwendig of uitwendig ;
Inwendig, in ontstaan en wezen onbepaald;
55o
Uitwendig, in 't heelal, dat uit zijn wezen straalt;
Hij ziet d'oneindigheid omvatten al 't volkomen,
En 't wezen, en ontstaan, en al wat uitgenomen,
Wat heerlijk in hem schuilt, of uitschijnt in het oog
Der schepselen; hoe diep, hoe lang, hoe breed, hoe hoog,
555
Geen wezen is er, niets uitnemende gesproten,
Dat van zijn wezen niet bevat wordt en besloten
In d'aartsvolkomenheid van zijne oneindigheid.
Dees' hemelsche eigenschap den schepper onderscheidt
Van 't schepsel, onvoorzien van zulk een prachtig wapen ;
560 Hoewel 't ontzegt in God en Godheid 't geen 't geschapen
Bepaalt, het stelt nochtans iet onbegrijpzaams vast,
Dat d'onbegrepenheid van Gods nature past.
d'Atheensche wijsheid poogt in dit geheim te dringen,
En noemt de Godheid Pan of d'Alheid aller dingen;
565 Want wat er is, en was, en namaals worden zal,
Verbeeldt u eindeloos : de Godheid is het al,
Der dingen Oceaan, naardien men daar kan visschen
Ontelbren overvloed van licht, gestaltenissen,
Schakeersel, wezens, deugd, en haar volkomenheën,
570 Als in een boezem van al 't edelste bijeen.
Hier wenschte ik tong, en taal, om uit te spreken hoe men
Der dingen eerste en eind met eenen naam zou noemen,
Die naamloos is, en blijft, en geenen naam begeert,
Of namen zonder eind, waardoor hij wordt voleerd,
564. Pan: zie de Opdracht der Leeuwendalers. — 573. Die naaml oos
is: die zou naar de constructie slaan op het voorafgaande naam, dat
manl. is, doch slaat inderdaad op : der dingen eerste en e i n d,
namel. „God."
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575 En teffens uitgedrukt. Wat tong heeft dit vermogen?
Geen tong; want, wist men dit, God bleef niet onvoltogen
In zijnen ommetrek; wanneer men in de school
Van Grieken zulk een zon wil teekenen met kool.
Maar om d'oneindigheid naar 't leven of te malen,
580 Behoeft ze zelf vanzelf in ons verstand te dalen,
Zich uit te schilderen in haar oneindig licht;
Al maalt ze zich ten deele in 't eindig voor 't gezicht
Der menschen, die den dag der Godheid lang versliepen,
Hoe klaar dees opging, en gezien wierd in 't verdiepen
585
En in 't verhoogen van het licht en duisternis
Der schepselen, waarin God onvolkomen is
t'Aanschouwen, nog ter tijd, totdat de ziele ontbonden,
Het morgenlicht verschijn', van nacht noch avondstonden
Gevolgd en nagetreen, en zij verdragen mag
590 d'Oneindigheid te zien, op haren schoonsten dag.
Indien oneindigheid Gods wezen wierd benomen,
Dat loochende terstond 't volkomenste volkomen
In wezen en ontstaan, noodwendigheid en kracht,
Uitwerkinge, enkelheid, eenvouwigheid en macht,
595 En wat dit wezen, dat onmengbaar onverscheiden
In eigenschappen is, gedurig zal geleiden.
Gods eigenschappen, wat vernuft hier tegens storm',
Om haar te monsteren door onderscheid van vorm,
Zijn niet dan loutre vorm, en wezen al te zamen.
600 De zwakheid van 't verstand wil door verscheiden namen
Vereedlen Gods natuur en wezen; maar dit munt
Niet goddelijker uit dan op 't uitstekend punt
Van d'eenige enkelheid des wezens. Wat bijzonder
In 't brein wordt opgevat, dat hangt begrepen onder
605 Het wezen. Noem nu vrij al wat ge noemen wilt;
Ik hoor geene eigenschap, die 't allerminst verschilt
Van d'ander. Schijnt u dit te donker en te duister,
De reden toont het u met blijk en heldren luister.
Wat door een zelven vorm, die louter ongemengd,
610 En onbepaald is, zoovele eigenschappen brengt
Aan zich, en onder zich, gewis, dat is een teeken
Van boven anderen in hoogheid uit te steken,
Die, door verscheidenheen van vormen en van reen,
En nog bepaald, dit goed bezitten in 't gemeen.
615
Indien nu onderscheid van ongelijke trappen
595, 596. Versta : en wat voortdurend de natuur zal blijven uitmaken van
dit wezen, welks eigenschappen een en onvermengbaar zijn. — 6o0-6o3. Lees :
het zwakke verstand wil God verheerlijken, door Hem verscheiden namen
toe te kennen, aan Zijn verheven eigenschappen ontleend ; maar men kan
er Hem geen schenken, Zijner meer waardig, dan dien van E e n te zijn.
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In Gods des oppersten heilbarende eigenschappen
En zuiver wezen waar, zoo zou 't oneindig schoon
Door eenerhande vorm en reen niet deze kroon
Bereiken, maar een snoer van perlen t'zamenlezen,
620 Uit veel verscheidenheen van 't ingekrompen wezen.
God zou door d'eenen vorm onmeetbaar zijn geacht,
Door d'andren wijs, en goed, door d'andren d'eerste macht :
Dat voegt zijn grootheid niet; want onderscheid van velen
Aaneen verbonden, stelt een heelheid toe uit deelen;
625 En wat's eenvouwigheid in wezen en bestaan
Doch anders als verschil en mengselen versmaan ?
Wie rijk bij zich is, hoeft niet meer bijeen te rapen :
Dat voegt geschapenheid, maar geenszins 't ongeschapen.
Is tusschen eigenschap en wezen onderscheid
630 In God, zoo leent het iet : dit kwetst Gods majesteit;
Waar onderscheid bestaat, daar wordt iet aangewonnen,
Dat uit den wortel vloeit van 't wezen, nooit begonnen;
Indien zijne eigenschap in 't wezen niet bestaat,
En onderscheiden wordt van 't wezen inderdaad;
635 Zoo moet men ze elders dan uit 's wezens boezem halen.
Wie zulk een kluwen zoekt, zal wijd van God verdwalen.
En schoon Gods eigenschap en wezen, als gedeeld
En vormwijs, staan in 't brein bijzonder afgebeeld,
Nochtans wordt hierdoor niet geloochend noch bestreden
640 d'Eenvouwigste enkelheid van Gods volkomenheden;
Naardien dit onderscheid in haar geen voetstap plant,
Maar, buiten Gods natuur, in 't menschelijk verstand,
Hetwelk, hoe scherp wij ook vernuft en zinnen slijpen,
Te plomp blijft om geheel Gods hoogheid te begrijpen,
Gelijk ze in wezen is; of naar d'eenvouwigheid,
645
Eenvormig op het hoogste, en schuw van onderscheid;
Maar wij begrijpen God slechts stukwijze, onvoltogen,
Naar d'evenredenheid des schepsels, dat onze oogen
Alleen een blik en schijn en straal der Godheid geeft;
650 Een geest, die heimelijk in alle dingen zweeft;
Want zou Gods eigenschap zich eigenlijk schakeeren,
Gelijk ze in ons begrijp, genegen aan te leeren,
Zich spiegelt, blik op blik; gewis, in alien schijn,
De regenboog zou min dan God verscheiden zijn.
d'Oneindigheid van God, te vatten noch begrijpen,
655
Zich van geen tijd noch plaats laat sluiten en benijpen,
Noch menschelijk verstand, te krank, om inderdaad
Dit wezen aan te zien, in top van zijnen staat.
d'Oneindigheid zweeft op onachterhaalbre pennen,
66o En beeldt zich uit in 't brein, door kennen en niet kennen
Van God, en alles wat, den dingen ingestort,
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Beknopt in hem alleen bijeen gevonden wordt;
Ten minste naar de kracht, waardoor hij, eeuwig zwanger,
Zich uitbreidde indertijd, of korter, ofte langer.
665
Verbeeld u eens, gij zaagt in eenen blik opeen
Gestapeld al het schoon, en alle uitnemendheen
Der schepselen, wat zou dit zien genoegen baren !
Hoe zou uw ziel, geraakt van brand en ijver, varen
Ten lichame uit, om zulk een schoonheid en genot !
670 Dit's eindig; denk nu, wat 's oneindigheid van God !
Schoon God d'oneindigheid alleen is, nochtans dwerrelt
Het hoofd van Epicuur, als hij 't begrijp der wereld
Oneindig noemen durf, en drijft, dat dit heelal
Bestaat uit werelden, verknocht aan maat noch tal;
675 Uit werelden, gebouwd van vezelen, die drijven,
Of kleven; midlerwijl laat hij een ruimte blijven
En ledigheid, opdat elk lichaam zich beweeg'.
Zoo droomt hij, en nog acht Lucrees dien droomer sneeg !
Nu geeft onmeetbaarheid d'oneindigheid 't geleide :
680 Want waar men d'eene vindt, daar vindt men ze alle beide,
Ook d'overalheid van Gods tegenwoordigheid,
Een eigenschap, die niet van 't eeuwig wezen scheidt.
Wie Gods oneindigheid in zijn bespiegelingen
Bestemt, zal d'andre mede ook alszins door zien dringen.
685
Onmeetbaarheid begrijpt het al wat, uitgestort
Van God, ook binnen Gods natuur begrepen wordt
In wezen, en in kracht; want, zoo 't vernuft wil varen
Op dezen Oceaan der wezens, zijne baren
Gaan weiden, zonder strand. Waarheen 't vernuft zich wendt,
690 Het ziet een bare zee, een enkel element,
Een eenig aangezicht der Godheid aan met vreezen,
En ootmoed en ontzag. Op Gods ongrondig wezen
Drijft dit heelal, gelijk een spongie in 't zoute nat,
Doortrokken van de zee, van schuim en water zat.
695 De kracht en 't wezen van de Godheid leeft volkomen
In d'allerminste stip. Waar God niet wordt vernomen,
Is nergens; want hij is al teffens, naar zijn macht
En wezen, overal. Geen duisternis, geen nacht
Ontschuilt zijn alziend oog. Geveinsdheid noch gepeinzen
Ontschuilen 't eeuwig licht, dat heenstraalt door het veinzen,
700
In 't hart zit, en van 't oog der ziel de nevels vaagt;
Dies God met recht den naam van hartekenner draagt.
Maar, schoon de Godheid ons' gedachten klaar kan weten
692. 0 n gr ond' g: ondoorgrondelijk. — 693. G e I ij k een spongie: een
spons: zie hierboven, Boek I, vs. 723. Deze vergelijking van 't Heelal
met een spons moge duidelijk zijn en tot de oogen spreken, verheven is
zij niet.
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Door d'alomwezenheid, nochtans Gods ongemeten
705 Hoegrootheid is hierin volkomener in glans,
Naardien ze wezenlijk, en eigenlijk, en gansch
Het al vervult en propt, en niets laat ledig blijven,
Zoowel beneen 't gestarnte, als daar geen starren drijven.
Dees' alomwezenheid des wezens, schoon ze vloeit
710
Zelfstandig overal in alien, en doorgloeit
En onderhoudt, en voedt zooveel geschapenissen,
Nog wordt ze niet getast, noch hoeft geen smet to wisschen
Uit hare louterheid; gelijk des menschen ziel
Na 't zielen van het lijf een smet van 't lichaam hiel;
715
Want God is plaatseloos alszins in alle dingen
Zoo tegenwoordig, dat hij alles kan doordringen,
En blijven smetteloos in wezen, eindloos wijd
Gescheiden van al 't geen bestaat in plaatse en tijd.
Hij blijft in louterheid van wezen dicht gesloten.
720
Zoo blijft hij verre en dicht, bijeen en uitgegoten:
En of hij neerdaalt, op een eindelooze wijs,
In 't schepsel, hij behaalt in hoogheid eer en prijs;
En schoon hem Plato durf de ziel der wereld noemen,
Hij wil hiermee geenszins de dwalingen verbloemen,
725 Die d'ongeschapenheid vermengen, plomp en grof,
Met 's hemels lichamen, en tastelijke stof.
De diamantknoop van d'alomheid, alszins vindbaar,
En d'eindeloosheid is zoo krachtig onontbindbaar
Ineengevlochten, en doorvlochten, en geleid,
730 Dat eer de vorm en stof van ieder wezen scheidt,
Daar 't wezen wezen blijft, dan deze van elkandere
Te scheiden zijn, en God in ongod eer verandere.
Wie d'overalheid van 't oneindig wezen knot,
Ontkent oneindigheid, volkomenheid in God.
De groote Trismegist bestemt de vaste gronden,
735
Daar nergens ommetrek, en alszins wordt gevonden
Een zelve middelpunt in zijn volkomen kloot.
Hoe spreekt d'onreden dan zoo schandelijk, zoo snood
Van God, alsof dit steef een lasterlijk gevoelen.
740 Indien de zonnestraal in geene modderpoelen
Ontwijd wordt, noch besmet, hoe laag zich 't licht verneert;
Hoe wordt Gods wezen zelf, dat geest is, dan onteerd
En door het slijk bevlekt? Het zij dan grove zinnen,
Die uit d'alomheid van Gods wezen laster spinnen,
745
En zuigen zulk een gal; terwijl de honigbij
Hier geur van troost uit zuigt, en niet dan lekkernij?
711. G es c hap eni ss en: geschapen dingen. — 714. 't Z i el en: 't bezielen. — 728. On ontbin db a ar: de oude uitgave heeft hier: en ont bin dbaa r, wat kennelijk het gevolg eener drukfout was.
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Het godlijk wezen weet van geen veranderingen,
En houdt een aangezicht, terwijl alle andre dingen
Verandren op hun beurt, opkomen, en vergaan,
750 De vaster schepsels slechts door zijne kracht bestaan.
De Godheid, louter een, eenvouwig, en onendig,
Volkomen, ongemengd, onmeetbaar, en noodwendig,
En buiten lijdbre macht, door geen verandring scheidt,
Noch in hoedanigheid, noch in zelfstandigheid,
755 Noch in hoegrootheid ook, van staat en eigendommen;
Een vast bezit, waarin zij zit in top geklommen.
Die gansch volwassen is, geen aanwas meer behoeft.
Dat eeuwig bloeit en bloost, wordt van geen bui bedroefd.
In onverknochtheid is geen band of snoer te breken.
760 De Godheid wordt bij goud, bij louter goud, geleken,
Een fenixerts, waarop noch vier noch kankrig nat,
Hoe lang men haar beproeft, het minste wint en vat.
Deze onverzetbaarheid, al even schoon in 't bloeien,
Schijnt 's hemels vrijen wil en vrijheid te besnoeien,
765
En God den willekeur t'ontweldigen met kracht;
Want kan hij anders niet dan d'onverzetbre macht
Hem toelaat, dan betoomt het dus of zoo te willen.
Is wil als wezen een, en buiten het verschillen,
Zoo staat een zelve wil, als 't wezen, eeuwig vast,
770 Dat geen verandering van dus en anders past.
Maar d'onverzetbaarheid, in 't hemelsch te bespeuren,
Betoomt geenszins Gods wil in 't vrije willekeuren;
Naardien hij in een blik met zijn voorzichtig oog
Uit d'eeuwigheid het al doorzien heeft, van zoo hoog
775
Hij, zittende, in het licht, te moet zag alle tijen,
En ieder op zijn orde en beurte heneglijen,
In hun noodwendigheid, in hun gebeurzaamheid,
En vrijheid, naar het lot een ieder toegeleid;
Dies strijdt de Godheid, noch inwendig, noch daar buiten,
780 Met zijnen vrijen wil, noch eeuwige besluiten,
Niet meer veranderbaar dan God in zijn natuur,
d'Alweter, eens gezet in aller dingen stuur,
Ontscholen oorzaak, wit, noch geene omstandigheden,
In 't grondelooze diep, van boven tot beneden.
785
Wie twijfelt aan gewicht, behoeft gewicht en schaal;
God hoeft gewicht noch schaal; hij ke pt het altemaal.
Het nooit veranderen gedoogt geen lotgenooten,
En wordt in 't schepsel niet van boven ingegoten;
Dewijl dit meetbaar blijft, van plaats en tijd bepaald,
790 En van gestalte en perk verwisseld en verdwaald.
753. Lijdbre ma cht: macht, die iets te lijden heeft.
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Dewijl geen schepsel ook in zich volkomen schatten
Van allerhande goed kan in zijn wezen vatten,
Is God noodwendig het volkomendom alleen,
Door eenen aard, gepast op zijn hoedanigheen.
795 Der schepslen wisling komt uit hunnen aard gesproten,
En hun zelfstandigheid vrijwilliglijk gevloten
Uit God, waarom zij fluks verliezen hun gestalt
En wezen, alzoo ras Gods invloed hun ontvalt.
Het schepsel heeft dan geen bezitting als van boven,
Soo Den onveranderden, in eeuwigheid te loven.
Uit d'onveranderdheid, die nooit bezwijken kon,
Ontspringen levendig, als uit een zelve bron,
Twee beken, tweelingen, bekend door hunne namen,
Noodwendigheid, met een onsterflijkheid te zamen:
805 Noodwendig in bestaan, inwendig werk en kracht;
Onsterflijkheid, beschut voor 's doods gevveld en macht.
Door dees' noodwendigheid der Godheid, nooit volprezen,
Kan God noch wezenloos, noch geenszins anders wezen
Dan hij zich in zijn wil en wezen toont en meldt.
810 Het eerste wezen, dat alle andre wezens stelt,
Bestaat bij zich, door zich, ontleent geen steun van buiten;
Dies kan men op dien schild Gods noodeloosheid stuiten.
Versiert volkomenheid de hoogste majesteit,
Wie neemt ze 't hoofdsieraad van haar noodwendigheid ?
815
Bestaat ze in simpelheid, gedurig en bestendig,
Wie schat dan 't wezen van de Godheid onnoodwendig?
Staat God in lijdbre macht ten doele boog noch pees,
Wat nood is 't, dat hij voor veranderinge vrees?
Wie hem berooven durf, versteken van 't noodwendig,
820 Ontkent d'eenvouwigheid, het duurzaam en onendig,
En onveranderlijke in Gods nature en aard,
Ook zijn volkomenheen, in een trezoor bewaard.
Wat nu Gods werk belangt, de Godheid, t'aller ure,
En ook van eeuwigheid, brengt voort uit haar nature
825 Noodwendig 't geen ze werkt, en werkt hiertegens niet,
Als God van eeuwigheid zichzelf bemint en ziet :
Want deze werken God in Gode alleen uitdrukken.
Men kan 't inwendig dan 't noodwendig niet ontrukken :
Want God van zich ontstaat, en, eeuwig werrekrijk,
830 In zijn inwendig werk zichzelven is gelijk,
En ook noodwendig; want, opdat men dit bezegel,
804. Noodwendigheid, meteen onsterflijkheid te zamen: vrij
tautologisch voor het eenvoudige „noodwendigheid en onsterfelijkheid." —
826. Lees : naardien God van eeuwigheid tot eeuwigheid hetgeen hij geschapen heeft ziet en goed bevindt. Hier zweefde Vondel Genesis I: 4a
voor den pest,
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Al wat natuurlijk werkt, bewaart zijn streek en regel,
Doch dees' noodwendigheid in 't werken wederstreeft
Geene aartsvolkomenheid, die God haar luister geeft;
Naardien dit niet geperst uit nooddwang komt te spruiten,
835
Maar uit natuurbedwang. Men kan ook niet besluiten
Uit dees' noodwendigheid van werking, dat Gods wil,
Die vrij is, sta geboeid, en ingetoomd, en stil
In werking, buiten God en Gods natuur gesloten;
840 Maar wat gebeurzaam is, wordt hier alleen verstooten
Uit Gods nature, opdat uitwendig vrije wil,
Inwendig Gods natuur dus werken door verschil.
Wij zien natuurdwang dan inwendig in het werken;
De vrije willekeur laat zich van buiten merken.
Nu blinkt de tweede straal uit d'onveranderdheid,
845
d'Onsterflijkheid, die God en schepsels onderscheidt;
Want 's levens oorsprong heeft de handvest van te leven
Der menschen zielen en het geestendom gegeven,
Dies vloeit het ook uit God, dat geen van haar bederft;
850 Maar 't is onmooglijk, dat der geesten schepper sterft,
Naardien de lijdbre macht uit Gode blijft gesloten,
En 't godlijk wezen niet gemengd is noch gegoten
Uit zellefstandigheid en toeval, vorm en stof.
Zijne eerste eenvouwigheid van wezen overtrof
855 Wat wezen ooit van God ontving, of zal ontvangen.
Zoo kan geen sterflijkheid aan 's levens schepper hangen ;
En dit ontzeggen van het sterven stelt geheel,
In God en zijn natuur, het rechte tegendeel
Des doods, dat is de vaag des levens, door wiens zegen
860 De Godheid, buiten zich, alleen niet ziet bewegen
En roeren wat zich roert, in dien geschapen kring,
Maar ook gedurig hangt in een bespiegeling
Van hare louterheid verrukt en opgetogen;
Terwijl, gelijk om strijd, Gods wijsheid en vermogen,
En goedheid onderling in 't spieglen houden aan,
865
En in 't beschouwen van Gods wezen roerloos staan
Gespannen in haar kracht, op 't spits van alle punten,
Die eindeloos in Gods volkomenheën uitmunten.
Zoo leeft d'onsterflijkheid in zich gerust en stil;
870 Terwijl ze buiten zich, door haren vrijen wil,
Het al regeert, en stuurt, vrijwillig onbedwongen,
En geenszins door de kracht van haar natuur gedrongen.
Gelijk d'onsterflijkheid verloochent het vergaan,
En 't leven meldt in God, den oorsprong van 't bestaan
859. D e v a a g des levens: de bloem, de groeikracht des levens. —
873. Verloo ch ent het vergaan: alle gedachte aan 't vergaan buiten sluit.
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Der dingen, buiten God, die nooit verrotting kende,
Zoo loochent d'eeuwigheid in God begin en ende;
Want wat beginsel heeft en eind, dat komt en gaat,
En lijdt door 't schokken en verandren van zijn staat;
Gelijk een schepsel lijdt en duldt, bij welleks lijden
88o De tijd bestaat, en rolt op wisseling van tijden,
En beurt van niet en iet te wezen, of van iet
Het wezen van het iet te smilten zien als niet.
Uit d'onverwisseling van God, in staat gebleven,
Wordt hem dan d'eeuwigheid met reden toegeschreven.
885 Hij kent noch voor noch na; want eeuwig kent geen maat,
Die tusschen paal en paal een ruimte leggen laat.
In d'eeuwigheid verschijnt een even vroolijk bloeien,
Een wezen, een gelaat, een vaag, van geen vermoeien
Gevolgd, een zelve kracht, een macht, een levend licht,
890 Een tegenwoordigheid, de glorie van mijn dicht.
Is God te voren niet geweest en na geworden,
Zoo blijkt hier onderscheid van opkomst, voortgang, orden;
Zoo leent hij zekerlijk bij eene uitheemsche macht
Zijn wezen, want het werd van niet tot iet gebracht.
895 Dees' macht dan d'oorzaak blijft, waarvan hij was begonnen,
Die jonger is dan zij; maar dit's te grof gesponnen;
Zoo kent hij geen begin, en bijgevolg geen end;
Want een, die eeuwig was, voor eeuwig blijft gekend.
Men kan van yore ook niet, hier hellept geen verbloemen,
900 't Geschapen neffens God, den schepper, eeuwig' noemen,
Verweren zonder schaamte, als Heidens zonder reen,
En dolle Manichean, twee evene eeuwigheen,
Of twee beginsels, een ten goede, en een ten kwade,
Tenzij men door die drift den eenen God verrade;
905
Gelijk de waanwijs nog, tot schennis van Gods lof,
Gods eeuwigheid vereert aan d'allereerste stof;
Daar zonder d'eeuwigheid de Godheid wordt misprezen,
Als vreemd van d'eigenschap, onscheibaar van Gods wezen.
Indien men neffens God iet eeuwigs stellen ga,
910 Dat sleept een langen staart van wangedrochten na,
Weerspannig tegens Gods natuur en rijpe reden.
De schepsels draven hoog, als ongeschapenheden,
875. Verrottin g: „vergankelijkheid". — 891. N a: naderhand. — 902. Een
min goed te keuren regel (hoedanige er meer zijn in dit anders fraai berijmde gedicht), waar de eene helft van 't vers op de andere rijmt. —
906. Lees : de eeuwigheid, die alleen bij God bestaat, toekent aan het eerste
stof, aan de prima materi a, door sommige philosofen aangenomen, en
waaruit zich, volgens hen, later alle samenstellingen zouden hebben gevormd. — 911. En r ij pe reden: lees : tegen de rijpe reden, tegen het gezond
verstand. — 912. De schepsels d r aven hoog: versta : „indien men dit
aanneemt, dan draven", enz. Beter echter had Vondel geschreven : „dan is
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Onmeetbaar, eindeloos en onveranderbaar.
De Godheid blijft dan niet der dingen bron, van waar
915 Het al zijn oorsprong nam, en voor den dag kwam stappen;
De Godheid legt vanzelf dan of alle eigenschappen,
En titels, die ze voert; waarbij nu helder blijkt,
Dat al wat wezen heeft, voor 't eeuwig wezen wijkt.
Indien deze eerste kroon de Godheid wordt benomen,
920 Zoo voert het schepsel trotsch den titel van 't volkomen,
En 't ongeschapen en het schepsel staan gemeen
In d'eigenschap, met recht gekend in Gode alleen;
Een ongelijkheid niet te warren, noch te mengen.
De vaste hemel kan geen voor noch na gehengen
925
In d'eeuwigheid, die 't al begrijpt en overspant,
En niet gemeten wordt dan van d'onmeetbre hand.
De tijd en d'eeuwigheid in duurzaamheid verschelen,
Als takken uit een stam, doch ongelijke deelen,
En tegens een gekant; want wie den duur beziet,
930 Het eene kent zijn eind en oorsprong, 't ander niet.
Het eene zweeft recht door, op voortgang, en bewegen;
Het ander rust in stilte, en staat het schokken tegen.
Het eene wordt gestuit, en neemt in 't einde een keer;
Het andere staat pal, en wankelt nimmermeer.
Het eene ontvangt zijn maat van uurwerk, klok, en starren,
935
En zonne, en mane, om niet in 't voortgaan te verwarren;
Het ander meet gestarnte, en zon, en maan, en al
Wat uit zijn ring alleen een duimbreed deelen zal
In 't duren, afgemerkt door eeuwen, jaren, dagen,
940 En uur en oogenblik, seizoenen, zomervlagen,
Den winter, lente en herfst, gebruikt of snood misbruikt,
Totdat Gods eeuwigheid den Tijd de vleugels fnuikt.
Wil d'ongodist nu God zijn eeuwigheid berooven,
Alsof ze strijdt met God, indien zijne oorzaak boven
945 En in een hooger lucht dan God, de schepper, zweeft;
Zoo schiet hij mis, want God geene oorzaak kent, noch heeft;
En zat er boven God iet goddelijks gerezen,
Dat waar' met reden God en 't allerhoogste wezen.
Gods wezen is God zelf, die van geene andre hangt,
950 Maar bij zichzelf bestaat. Wie eenen God ontvangt,
Die nog op andren steunt, verdwaalt van God, den eenen
En eeuwigen, in 't licht der scheppinge elk verschenen.
Een onderworpen God, en een aanhangeling
Van jet wat anders, sluit zichzelven uit den ring
dat eeuwige, 't welk men tegen God stelt, geen schepsel, maar een ongeschapen iets." 943 volgg. Deze regels kunnen worden aangemerkt als een
herhaling van vs. 1021 volgg. van het Eerste Boek.
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955 Der eindlooze eeuwigheid, met reden eerst te kennen.
Men kan niet, zonder God te loochenen, te schennen,
Jet zetten boven God, in eeuwigheid en kracht ;
De reden kent een God, 66n eeuwigheid, een macht.
Indien de duurzaamheid, in hemel en op aarde,
960 Den dingen hun waardij en meerdre of mindre waarde
Verleent, hoe heerlijk steekt 't geen eeuwig duren zal,
En was en blijft door zich in wezen, boven al
Wat wezen heeft, dan uit; dat 's God, die vOOr onze uren
In wezen was, en geen begin noch eind van duren
965 Berekent, en verduurt wat binnen zijnen ring
Een korte duurzaamheid of oogenblik ontving,
Of nog ontvangen zal, uit Gods geduurzaamheden,
Nooit achterhaald van 't brein en d'allersnelste reden !
Zooveel volkomenheén van macht, en goed, en schoon,
970 En eere, en majesteit, en rijkdom, die Gods kroon,
Als paarle en diamant, verrijken en stoffeeren ;
Dat volop, dat gejuich, dat eeuwig triomfeeren,
Al teffens op een punt met eenen blik gevat,
Wat schept dit eenen berg, een onwaardeerbren schat
975
Van allerhande goed, in 't hoogste goed te vinden !
Nu wroet de wereld om, dien molshoop, gij, verblinden !
Die d'eeuwigheid van God versmaadt om aardsch genot,
Om tijdelijk gewin, om schoonheid, die verrot,
En uit de graven stinkt ; om moordende venijnen,
980 Uit schale en gouden kop, vol blinkende robijnen,
Te drinken, en een God te schijnen, die bedeesd,
In 't midden van zijn praal, voor 's lijfwachts helbaard vreest.
Wat is uw heerlijkheid, bij 't eeuwig rijk geleken ?
Bouwvallig, kort van duur. De vleiers, die u smeeken,
985 Staan uw geluk ten dienst, en reede op hun vertrek,
Zoo ras het weiflend lot u aanzie met den nek.
Maar 's hemels eeuwigheid, in eenen stand gebleven,
Is een volmaakt bezit van 't nimmerzatte leven,
Op eenen vasten troon, die niet bezwijkt, noch wankt ;
990
Die 't al beneén zich ziet, wat slibbert, spat en schrankt.
Men balsemt hier geen lijk, beluid met klank van klokken.
964, 965. En geen begin noch eind van duren berekent voor
„en wiens tijd van duren zich niet berekenen laat bij een begin of een
einde," met andere woorden: „wiens duur begin noch einde heeft." —
967. G e du u r z a a m h e de n: hier is, om het rijm, min gelukkig het meerv.
voor het enkelv. genomen. Vondel bedoelde namelijk de eigenschap Gods
van eindeloos te duren, uit welke eigenschap hij vs. 936 gezegd heeft, dat
aan het schepsel een korte of eindige duurzaamheid is medegedeeld. —
990. Schrankt: schranken wordt door KILIAEN vertaald: grallatorio
gradu incedere, varieare, varicari, d.i.: „wijdbeens, op stelten
gaan;" het heeft hier de beteekenis van „hinken, mank gaan."
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Geen staatsie volgt de baar, met tranen en met nokken,
In 't statig rouwgewaad. Geen rouwkleed vaagt het stof.
Geen schenkel, doodshoofd, rib, noch zerk, noch kerrekhof
995 Vermanen hier van 't einde, op 't voorspook te genaken.
Het leven nestelt hier in Gods turkoizen daken,
En zweeft door d'eeuwigheid, die, hoe men dieper ziet,
Te minder wordt bereikt en uit het oog verschiet,
Dat, moede en afgemat van uitzien, in die ronden,
IC00 Een evenwijdte, nooit den omtrek heeft gevonden.
Nu volgt d'almogendheid, waarop de godsdienst bouwt;
Want God de wereld schiep, regeert, en onderhoudt
Door d'almacht, zonder wie nooit waar' uit niet geworden
Dit wonderlijk heelal, gesticht op zulk eene orden,
1005 Waardoor men zeker sluit, dat God, dus werrekrijk,
Veel werelden uit niet kon scheppen te gelijk;
Gelijk de schilderkunst betoont in 't heerlijk pralen
Van 't eene stuk, hoe zij natuur alszins in 't malen
Kan natretn; en gelijk ons heerlijk raadhuis spreekt,
1010 Hoe menig trotsch gebouw in Campens hersen steekt,
Hoewel hij stof behoeft, daar God uit niet kan werken;
Waarin d'almogendheid der Godheid zich laat merken
Op 't allerklaarste; want geen evenredenheid
Is tusschen niet en iet ; en deze uitwerking scheidt
1015 Alleen Gods almacht of van al 't geleend vermogen.
Dus praalt d'almogendheid, omhoog in top voltogen,
Waarvoor de Grieksche school t'Athene stond versuft,
Omdat ze nooit dees' macht begreep in haar vernuft.
Maar uit d'oneindigheid van 't wezen kan men lezen,
1020 Dat Gods almogendheid den aard volgt van zijn wezen;
Want d'almacht in haar kracht het wezen zelf gelijkt,
En is het zelve, of iet, dat niet van 't wezen wijkt,
Ook d'eigene eigenschap. Is 't wezen dan onendig,
Zoo volgt de mogendheid het wezen ook noodwendig
1025 In zijne oneindigheid; want elk van bei bestaat
Uit evenmatigheid, een godsmaat zonder maat.
Door deze almogendheid kan God dan t'aller ure
Uitwerken, door de kracht en vaag van zijn nature,
Veel meer dan al het heir der schepselen vermag
995. 0 p 't v o or s p ook te g ena k en: versta : dat, door zulke verschijnselen of teekens voorspeld, ook niet lang wegblijft. — moo. Versta: wel
een nieuwen, evenwijdigen, maar nooit den buitensten cirkel vindt. Het beeld
is schoon, doch niet volkomen duidelijk uitgedrukt. — 1014, 1015. Scheidt
al leen Gods a lm acht a f: min juist voor: „onderscheidt Gods almacht." —
1017. De Grieksche schoo 1: welke school hier eigenlijk door Vondel
wordt bedoeld, is mij niet klaar; wellicht de n i e u w e academie te
Athene, die in de eerste helft der vierde eeuw voor onze jaartelling bloeide
en Argesilatis en Carneades tot voorgangers had.
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1030 Te werken; eene blijk zoo klaar gelijk de dag;
Naardien in 't schepsel geen vermogen is besloten,
Dat niet van boven nit de Godheid komt gesproten,
En uitmunt in den stam. Zoo dan d'almogendheid
Des schepsels macht behelst met grooter majesteit,
1035 Zoo streeft gewisselijk het goddelijk vermogen
Zijn schepsel wijd voorbij, en uit der menschen oogen.
Gods almacht streeft recht door, geen rots haar voortgang
Behalve 't geen rechtuit zichzelven wederspreekt, [breekt,
Als teffens zijn en niet te zijn; een vaste waarheid,
1040 En redekaveling, en toets, en eerste klaarheid;
Want God vermag al wat gevat wordt in 't verstand,
Zoowel het loochenbare, als 't geen men stelt in stand;
Doch teffens het gestelde aan 't loochenbaar te binden,
Bestaat geenszins, naardien ze elkandre voort verslinden.
1045
Dat God meer werelden oneindig scheppen kan,
Door zijne almogendheid, en heerelijker dan
Dees' wonderbare kloot, in wiens onmeetbre ronden
Ontelbre duizenden van mijlen zijn gevonden;
Ontkent de wijste niet, die dit volbouwd heelal
1050 Bij Gods onmeetbaarheid een punt acht en een bal.
Gij, schilders! hier is geest en licht om voort te leeren.
De rijkste in 't vinden, en de wijste in 't ordineeren,
De machtigste om zijn werk tot d'allerjongsten streek
Te voeren, dat er niet volkomens aan ontbreek',
1055 Is God alleen, waarin [o, die hem mocht volkennen I]
De wijsheid en de macht, als in een renbaan, rennen,
En strijken eenen prijs, op zulk een lange rij,
Daar geen van beide in kunst haar weergd rent voorbij.
Om uit d'almogendheid niet ongerijmds te sluiten,
1060 Bespiegelt men haar werk, van binnen en van buiten.
God werkt inwendiglijk, noodzakelijk en stil,
Uit kracht van zijn nature; uitwendig, door zijn wil,
Die vrij is en geenszins aan nooddwang staat gebonden.
Gods noodwerk wordt aleens en eenerlei bevonden ;
1065 Het vrije werk schakeert zich door verscheidenheën.
Gods almacht werkt doorgaans, natuurlijk stadig heen;
ioso. E en e bl ij k. Het schijnt, dat Vondel eerst laat op het voorbeeld
van oudere schrijvers, aan dit woord het vr. geslacht is gaan toekennen. —
1039. Het adject. vas te behoort ook bij redekav e ling en toe t s in
den volgenden regel. — 1040. E e r s t e klaarheid: een bewijs, 't welk
wegens zijn groote klaarheid in de eerste plaats genoemd mag worden. —
1042. Zoowel het loochenbare, als 't geen men stelt in stand:
zoowel het betwistbare als het onbetwistbare. — 1050. Een pun t. . . . e n
een b a 1: beter o f een bal — en beter nog ware eene der benamingen
weggebleven, die nu toch geen climax vormen. — to66, 1067. Versta : in
den natuurlijken loop der dingen werkt Gods almacht do or g a a n s (d. i. :
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Vrijwillig, niet doorgaans, maar naar heur welbehagen.
Men dient in d'almacht ook dit onderscheid te dragen,
Dat God gestadig niet te werk gaat naar zijn macht,
1070 Noch tegens ree'n ooit werk te voorschijn heeft gebracht,
Maar boven reden, als in 't scheppen is gebleken,
Toen, bij 't gebrek van stof, Gods werkstuk niet bleef steken.
Het werken, uit nature of 's hemels vrijen wil,
Verdelgt ook d'almacht niet, door 't spitse schoolgeschil ;
1075 Want elk behoudt zijn recht in evenwicht te zamen ;
Dit wil Gods vrijen wil, dat Gods natuur betamen.
De wijsheid is in God een kennis, die het al,
Wat was van eeuwigheid, en is, en worden zal,
Door d'allerhoogste en eerste oorzaken, in haar klaarheid
io80 Bespiegelt in God zelf, den spiegelkloot der waarheid;
Want die zijn wezen kent, begrijpt en kent meteen,
Van haren oorsprong aan, zooveel geschapenheen,
En al wat mooglijk is te wezen, en te worden,
Te wassen, te vergaan, een ieder op zijne orden,
1085 Ook tot het minste toe; meteen, wat ieder ding
Vermag of niet vermag, naar elks bejegening.
Zij weet omstandigheen, gelegenheen, en reden
Van op. en uitkomst, wijze, en voortgang, morgen, heden,
En gistren, en wat streek de renbaan van den tijd,
1090 Die voortvliegt, uit den ring van 't eeuwig deelt en snijdt;
Men noem' dees' wijsheid dan Gods licht, dat, opgerezen
Van eeuwigheid, uit kracht en kennis van Gods wezen,
Het al in eenen blik ontdekt, behoudens dat
Het oogmerk wordt vereischt, zoo lang vooruit gevat
1095 Van 't alziende oog; naardien men niet in 't niet kan vinden,
En zonder 't iet het oog gelijk staat met de blinden.
Dees' kennis krijgt meteen, indien men ruimer weidt,
Den titel en den naam van Gods alwetendheid,
Die, louter oor en oog en licht, door duisternissen
I too Noch veerheid wordt belet te polsen, uit te visschen,
t'Aanschouwen, te verstaan al wat verstaanbaar zij,
En kenbaar voor 't begrijp, op d'eindelooze rij
Der dingen, zoo die naakt voor haar, de zon der zonnen,
Die 't al doorstraalt en ziet, zich niet verbergen konnen;
1105 Een kennis, die geenszins grondoorzaak is van al
Wat is en was, en nog een wezen worden zal;
„bestendig, voortdurend), doch somtijds, niet door g a a n s, handelt zij alleen
naar haar welbehagen en dan wordt die natuurlijke loop der dingen veranderd. — 1073, 1074. De zin is: wat ook door de schoolsche geleerdheid
geredetwist worde, de vraag, of een werking krachtens Gods natuur bestaanbaar zij met een vrijwillige werking, verkort Gods almacht in geenen
deele. — io80. Den s pie gelk 1 o o t: den hollen spiegel.
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Dewijl geen ding bestaat in wezen en vermogen
Door iemands wetenschap, en 't zien van 's anders oogen,
Maar door zijn eigen vorm ; want wat men kent voor iet,
I I I0 Dat is door zijn natuur, en niet omdat men 't ziet.
Dus brouwt d'alwetendheid, die alles kent nauwkeurlijk,
Geen woesten mengelklomp van 't noodig en gebeurlijk :
En z'onderscheidt in 't goede en kwade, hier beoogd,
Wat God noodwendig wil, en wat hij slechts gedoogt,
1115 En toelaat, om geenszins een oorzaak te verstrekken
Van snoode gruwelen, en noodlots lastervlekken;
Want die 't aanstaande ziet, kent klaar en naakt vooruit
Den wortel en den grond, daar 't lasterstuk van spruit.
Die goed en kwaad voorzag, voorzag elks eigenschappen,
1120 En aard, en op wat voet een ieder aan kwam stappen.
Dus wordt de vrije wil door nooddwang niet bedroefd,
Noch uit zijn winkelhaak met domme kracht geschroefd.
Dus schuift men licht een schot voor ongebonden schennis,
Die God durf van zijn aard vervreemden zonder kennis,
1125 En opperste oorzaak noemt van goed en kwaad meteen,
Veel snooder dan de drift der dolle Manichean
En 't blinde Heidendom, die met hunne ommewindselen
Voorttelen goed en kwaad, uit tweeerlei beginselen.
Naardien Gods Wijsheid bij de wijsten wordt geacht
1130 Een kennis, die het al bespiegelt in zijn kracht,
Te voren, schept, bestuurt, en onderhoudt in wezen,
Wordt in Gods wijsheid Gods voorzienigheid geprezen,
En d'een in d'anders aard bij sommigen gemengd.
Hoewel de Godheid zelf dit mengen licht gehengt
1135 In ons begrijp [dat Gods geheelheid niet kan deelen,
Wiens eigenschappen van zijn wezen niet verschelen,
Noch onderling, maar een uit Naar nature zijn]
Nochtans opdat deze eene in d'andre niet verdwijn' ;
Gelijk men d'eene verve in d'andre ziet verdreven ;
1140 Zoo zullen we op het lest den glans der wijsheid geven
Aan Gods voorzienigheid, twee zusters, eens en een,
En zoo gelijk, als uit Gods aangezicht gesneen.
Nu laat Gods goedheid hier op 't blad te voorschijn komen,
Een eigenschap, daar God zijn naam heeft afgenomen;
1145 Want Godheid goedheid heet en goed, als Duitschland spreekt ;
Een uitdruk van elk ding, waaraan geen ding ontbreekt,
En dat volkomen is, waarin verscheiden tongen
Vereenigen in zin, gelijk van God gedrongen.
Dees' goedheid evenwel wordt, zonder onderscheid,
1150 Te ruim bepaald, indien zij Gods volkomenheid
1145. Want Godheid goedheid heet: zie Boek I, vs. 44, en het
aanget. aldaar.
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In haren ring besluit, en stof geeft tot verwarren;
Want evenals de zon in vaste en losse starren
Zich spieglen kan, zoo deelt volkomenheid den glans
Alle eigenschappen mede, uit haren hooger trans,
1155 Dies zij volkomenheën door deze reden heeten.
Om dan Gods goedheid hier rechtmatig of to meten,
Hoewel ze onmeetbaar is, en weidt, in 't lang en 't bre6,
Gelijk een eindelooze en grondelooze zee;
Zoo noemen wij haar best de voedster aller dingen,
1160 In God en buiten God ; want alle goeden springen
Alleen uit deze bron der goedheid onvermoeid.
Wat in de Godheid blinkt, en leeft, en tiert, en bloeit,
Oneindiglijk in eere, in majesteit voltogen,
Oneindiglijk in 't schoon, in wijsheid en vermogen,
1165 Oneindig in bezit van blijdschap, weelde, en schat,
In deze goedheid wordt het al beknopt gevat;
En wat daar buiten wordt gegoten, als bij sprenkelen,
In 't schepsel, min of meer, dat vloeit uit eenen enkelen
Algoeden zegenaar, die zijnen rijken schoot
1170 En vollen boezem nooit voor eenig schepsel sloot.
Hoewel de schepsels nu schakeeren, en verschelen
In goedheid, daar ze min of rijkelijk in deelen,
Naardat het God behaagt; dit ongelijke lot
Ontkent hierom geenszins de goedigheid in God,
1175 Maar meldt zijn vrijen wil, in 't storten van zijn giften;
Zijn wijsheid op het hoogste, en billijkheid in 't schiften,
En onderscheiden van zoo velerhande goed,
Waarvoor ook 't allerminst hem billijk danken moet:
En d'ongelijkheid geeft een luister aan 't geschapen,
1 1 80 Dat afsteekt door de dracht en 't ongelijke wapen
Des scheppers, eveneens als overste en soldaat
Verschillen in hun dracht en ongelijk sieraad,
In dienst van eenen vorst; want blonk er in 't verheffen
Geene ongelijke waarde, en deelde elk schepsel effen
1185 In 't goed, men sloot met recht dat d'oppermajesteit,
Uit kracht van haar nature, en een noodwendigheid
De wereld had gebaard; dit werkstuk waar' geworden
Uit redenlooze macht, daar wijsheid, streek, noch orden,
Noch keur, noch billijkheid doorgaans in wierd gemerkt,
1190 Maar alles eveneens gemaald stond en beperkt ,
Gelijk de schildergeest, die, plomp in 't ordineeren,
De beelden stelt alleens, geen verven kan schakeeren.
Is God de bron van 't goede, is al 't geschapen goed,
1133. In dienst van e en en vorst: een volkomen overtollige achterlap,
dat bovendien nog bij vs. 1181 thuis behoorde.
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Wat's oorsprong van het kwaad, dat, als een wereldvloed
1195 Den aardkloot overstroomt, en, tegens recht en reden,
Verweldigt en verkracht de tucht en gouden zeden,
Bij wijzen ingevoerd ? Om nu voorbij te slaan
Natuurlijk erfgebrek ; kan eenig kwaad ontstaan,
Dat niet zijne oorzaak heeft, waardoor het komt te spruiten ?
1200 En boezemt men naar d'eerste, op wie, en waar zal 't stuiten ?
De Godheid steekt in schuld. Men stelt door deze blijk,
Dat snoode zeden zelfs Gods wille zijn gelijk,
En loochent, dat het goed, in 's hemels borst gesloten,
Zich gaarne mededeelt, en uitziet naar genooten.
Dees' regel houdt zijn stand, 't is waar, ook zelf in God,
1205
Waar d'oppergoedheid werkt, en ieder ding zijn lot
Uit haren boezem schenkt ; dies alle dingen zwemen
Naar 't hoogste goed, waaruit zij hunnen oorsprong nemen ;
Want wezenlijker wijs Gods goedheid geenszins wordt
1210 Den schepsele eigenlijk van boven ingestort ;
Naardien naturelijk geene eigenschappen varen
Ter vaste rustplaatse uit, daar zij geworteld waren.
Wie mededeelt, verlaat terstond zijn wezen niet,
Noch eenig lid, maar wekt in eenen andren iet,
1215 Dat 's gevers aard gelijkt. De leerling leert aandachtig,
En wordt zijn meesters kunst en wijsheid dus deelachtig.
Aldus schakeert de zon, van 't hemelsblauw gewelf,
Den bloemhof, en behoudt zijn wezen voor zichzelf.
Maar om den poel van 't kwaad der zeden nu te vinden,
1220 Of 't kwaad der misdaad, laat den blinde op 't spoor der blinden
Zichzelf verbijsteren, en 's menschen toeverlaat,
De bron van al het goed, als oorsprong van het kwaad,
Betichten tegens recht; de reden zal ons leiden
Naar 't schepsel, van de deugd verbasterd en gescheiden,
1225 Dewijl 't, veranderlijk en wisselbaar van aard,
Het ingeschapen goed der Godheid niet bewaart,
En in zijn plicht bezwijkt vrijwillig, door 't bekoren
Van 't schijngoed, daar Gods beeld en gunst in wordt verloren ;
Geenszins genoodzaakt door een noodlot, al te grof;
1230 Want waar de nooddwang heerscht, verliest de deugd haar stof.
Waar' 't menschelijk geslacht veranderloos, hoe zouden,
De deugden haren glans en kroon en loon behouden I
De vrije willekeur, in 't mikken even schoon
Op 't een en 't ander wit, ons voorgesteld ten toon,
1235 En 't wisselbaar gemoed des menschen zijn dan d'ader
1200. Boezem t: peilt, zoekt. — 1213, 1214. Vondel wil zeggen: wie jets
aan een ander mededeelt, behoeft daarom niet altijd jets van zijn wezen te
laten varen, of te verliezen.
VONDEL X.
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Van 't kwaad, in 't overslaan ten kwade ; maar de vader
Der goedheid draagt geen schuld, al drijft dees' Turksche leer
Den vrijen wil, als slaaf, tot schennis van zijn heer.
Uit 's hemels goedheid vloeit de goddelijke liefde,
1240 Die zich en 't schepsel mint, veel min haar schepsel griefde ;
Maar voert het op naar God, der dingen uiterste end
En bron, om dit, daar God zijn aard heeft ingeprent,
Met hem en zijn natuur eendrachtig te verbinden.
De liefde zoekt altijd het beste des beminden,
1245 Wil zich vereenigen met dat beminde paid :
Want deze deugd schept lust, een onderlingen band
Te leggen, tusschen twee of meer verscheidenheden.
Hoe nu dees' band meer klemt, te sterker hecht de reden
Van 't minnen den beminde en minnenden aaneen.
1250 Hoe dees' verbintenis den minnaar nader scheen
Te raken, hoe de liefde in 't minnen heeter gloeide,
Gods goedheid, uit Wiens aard dees' liefde in 't schepsel vloeide,
Raakt God op 't allernauwste aan 't vaderlijk gemoed ;
Zoo brandt de liefde in God met een volkomen gloed ;
1255 Dewijl de liefde, van Gods wezen onverscheiden,
Niet laten kost zichzelve in 't schepsel uit te breiden,
Zoo weinig als in 't minste een wezen onvergaan,
In 't scheiden van zijn vorm, kan duren en bestaan.
Geen hartstocht is in God natuurlijker t'aanschouwen
1260 Dan liefde en blijdschap bei, hoewel ze zich ontvouwen
Geenszins als lijdbaarheen in God, die nimmer lijdt.
Aloude wijzen zelfs Gods liefde, die niet slijt,
Maar eindeloos in kracht door alles heen kan dringen,
Verheffen, als begin en oorzaak aller dingen,
1265 En die niet toelaat, dat de stam van God altoos
Blijv' zonder ooft, en vrucht, en takke- en telgeloos.
Wanneer de zon begint in 't hart des booms te gloeien,
Begint de vruchtbre boom te botten en te bloeien ;
Dan deelt de wortel sap en kracht zijn takken meé,
1270 Die schaduwen den grond rondom, in 't lang en bree :
Want ongeveinsde liefde is kenbaar door haar blijken.
Zij zoekt gemeenzaamheid, en koestert haars gelijken ;
1237. Dees' Turk sc he leer: een zet in 't voorbijgaan tegen de Dordtsch
Gereformeerden, wier leer van de predestinatie hij op eêne lijn stelt met
de Turksche leer van het fatalismus. — 1238. Geestig is hier, waar van een
Turks c h e leer gesproken is, het beeld van den slaaf en den heer te pas
gebracht. — 1249. Den beminde en minnenden: minnenden staat
evenals bemin de in 't enkelv.; die n achter 't eerstgen. woord drukt geen
meerv. uit, maar staat er alleen om de samensmelting te voorkomen. —
1261. L ij dbaarheën: gewaarwordingen, die God ondergaat, waarbij God
1 ij d e 1 ij k i s. — L ij d t: lijdelijk, in p assi ev en toestand is.
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De wederliefde van 't geliefde, alleens gezind,
Omhelst dan billijk weer hetgeen haar eerst bemint.
1275 De Godheid voelde een gloed van liefde in 't hart ontvonken ;
Toen goedheid en de glans der schoonheid in haar blonken,
En onder 't spiegelen den wil met eenen trek
Verwekten tot dit goed, dees' schoonheid, zonder vlek.
Gods liefde, door den wil genegen zich te paren,
1280 Wordt zwanger door dien gloed, en wil ten leste baren
Dit wonderlijk heelal, wat leeft en niet en leeft,
Daar Gods gelijkenis Of min Of meer in zweeft,
Naardat ze die beschijnt, beschaduwt uit den hoogen,
Gezind, zijn heerlijkheid in ieder te beoogen,
1285 En 't openbaren, als in een ontsloten troon,
Wat d'opperste al bezit van 't eindloos goed en schoon.
De schepper komt uit liefde omlaag zijn schepsel tegen.
Wat evenredenheid valt hier in 't overwegen
Der waardigheid van 't een en 't ander! 't Hemelsch hof
1290 Verheerlijkt hier het niet of iet uit assche en stof.
Wanneer het derwaart keert, van waar het was gesproten,
Dan triomfeert de liefde in 't heil van haar genooten.
Gelijk een torts haar vlam in eenen spiegel ziet,
En uit den spiegelkloot de vlam teruggeschiet
1295 Naar 't licht, van waar' ze schijnt; dus eindigen de dingen
Ten leste in God, daar zij hun wezen uit ontvingen,
En rusten in het punt, dat alles naar zich trekt.
De wederliefde rust in 't goed, dat haar verwekt.
De heerschappij, daar God op 't hoogste in zit geklommen,
1300 Bestaat in rechtsgebied, en ook in eigendommen
Der dingen onder hem. Gebieden en verbien,
Toelaten, loon, en straf voegt dezen heere, wien
De grootste schepter voegt van hemel en van aarde,
Door kracht van zijn natuur, waaruit het al zijn waarde
1305 En mogendheid ontleent, wat aan zijn voeten zit,
Hem billijk kent voor 't hoofd, het heerelijkste lid.
Door kracht van eigendom vermag hij te vermeeren,
Te minderen, te hoen, t'ontluistren, te vereeren,
Gelijk het hem behaagt, ter eere van zijn rijk,
1310 En zonder dat Gods macht Gods recht verongelijk',
Dat hij aan zich behoudt, van niemand te bedillen;
Want d'eerste wet van al is 't allereerste willen.
Een herder handelt dus zijn kudde zacht of straf,
Zij leeft en sterft ten, dienst des meesters en zijn staf.
1294. S p i e g e lk loot: hier voor 't eenvoudige s p i e g e 1. De spiegels
in Vondels dagen hadden nog veelal een holvormige oppervlakte, en vandaar
de hier gegeven benaming.
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1315 Dees' heerschappij is niet der Godheid aangestorven
Door erfrecht, noch door koop, noch gift, of gunst verworven,
Noch oudheid van bezit, noch inbreuk en geweld;
Het recht der schepping heeft hem in 't bezit gesteld,
Zoowel als 't onderhoud van zijn geschapenissen.
1320 Wie kan dien titel dan uit 's hemels voorhoofd wisschen ?
Indien het schepsel aan Gods wezen hangt alleen,
Zoo staat het onder Gods gebied, en anders geen.
Dewijl geen werkvernuft zijn wijsheid en vermogen
Te werk stelt, zonder eerst in 't werkstuk te beoogen
1325 Een zeker eind en wit, waarom het werken zal;
Zoo kan de wereld niet door eenig wild geval
Opdonderen, maar eischt een werkheer, die beslepen
De schets van dit heelal had in zijn geest begrepen,
En elks hoedanigheid, hoegrootheid, en gewicht,
1330 Getal, en maat, en vorm; en hoe hij dit gesticht
Best onderhouden zou, bestieren, en regeeren,
Eer zijne macht begon te scheppen, te bootseeren
Dit heerlijk meesterstuk, met eere en prijs gekroond.
Dus werd voorhene ons Gods voorzienigheid getoond.
1335 Een veldheer stelt hierom zijn vanen in slagorden,
Eer zij nog handgemeen met 's vijands benden worden.
De zeilkunst schrijft aldus den zeebouw wetten voor.
Dus draaft al wat er is, op 't voorgeleide spoor;
Want Gods voorzienigheid de schets is van de zaken
1340 En rij der schepselen, geneigd hun wit te raken,
Waartoe die zijn geschikt, geordineerd van God,
Een ieder trapsgewijs, en met een zeker slot;
Gelijk de Godheid die verbeeldde in hare zinnen
Van eeuwigheid, eer zij dit werkstuk kwam beginnen.
1345 Dees' waarheid, schoon ze wordt geloochend stijf en sterk
Van 't ongodist gespook, zal blijken uit Gods werk,
Zoo klaar in 't scheppen als 't regeeren van 't geschapen,
En Gods voorzienigheid, gelijk een scheutvrij wapen,
Verdadigen het hart, dat op de Godheid bouwt,
1350 En in 't geschapen haar bespiegelt en aanschouwt.

1319. Geschapenissen: het geschapene, even wettig als b e 1 ij denis,
gestaltenis, behoudenis, enz. — 1327. Opdonderen: met groot gedruisch plotseling te voorschijn komen. Dit woord, reeds meermalen bij
Vondel aangetroffen, is hier ter plaatse zeer juist gekozen en krachtig van
uitwerking.
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BESPIEGELINGEN VAN GODS WERKEN.
HET DERDE BOEK.
Elijk we 's avonds nog, in 't groeien van de schimmen,
Den glans van d'avondzon, gedaald beneën de kimmen,
Zien schijnen door de zee en 't schuimend pekelzout,
Met stralen geschakeerd, en purpergloed, en goud ;
Getuigen van het licht, dat, nauwelijks verdwenen,
De wereld heeft verkwikt, gekoesterd, en beschenen ;
Zoo zullen wij nu God en d'oppermajesteit
Bespiegelen in 't werk van zijn voorzienigheid ;
Dewijl onze oogen niet die zon van alle zonnen
In haren vollen glans en dag verdragen konnen.
Den sterfelijken is een perk en maat gesteld,
Waarop hun kennis stuit, die van verlangen smelt,
Om eenmaal God te zien, in zijn volkomen wezen,
Van geen begrijp volkend, van geene tong volprezen.
Wij slaan dan hier van verre alleen Gods stappen gft,
En volgen hem bevreesd, als in zijn schaduw, na.
Men hoorde en zag vanouds hoe razende ongodisten
De Godheid loochenden, en logentaal vernisten
Met een geverfde grijns van waarheid, die nochtans
Niet naliet door 't bedrog te stralen met Gods glans ;
Een andre school, terwijl verlegen, en verlaten,
Verzaakte, omdat dit klonk te godloos en verwaten,
Zoo stijf de Godheid niet, als Gods voorzienigheid,
En werd de mond gestopt met reden en bescheid.
Haar nasleep evenwel, godvruchtigheid ontwassen,
Durft Gods voorzienigheid nog lastren en verbassen,
Gelijk vanouds Lucrees, op 't spoor van Epicuur,
Die geen voorzienigheid wog kennen dan natuur,
Of 't reukeloos geval, en stof der vezelingen,
Als oorzaak van 't heelal, en groot gevaart der dingen,
Voorhene met bewijs getoomd en wederleid.
Het wordt dan tijd, dat wij nu Gods voorzienigheid
[Gelijk ze in 't scheppen blijkt, en hoeden, en regeeren
Van 's hemels schepselen] handhaven en verweren,
Opdat elk ongodist, verstomd door breeder blijk,
Zijn godelooze vlag, Gods kroon ter eere, strijk'.
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1. In 't gr oeien van de schimm en: bij 't verlengen der schaduwen.—
i8. L ogentaal: de oude uitgave heeft logental, wat, hoezeer het misschien te verdedigen ware, hier waarschijnlijker uit een drukfout zal ontstaan zijn. — 36. Go d e 10 oz e v lag: go d d eloo s is het tegenovergestelde
van go ddel ij k; — gbdeloos is, wat hier bedoeld wordt, „zonder God."
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Dat scheppen heerelijk vooruitdraaft in de werken
Van Gods voorzienigheid, in ons getoond in 't sterken
Der reden, die haar eert, als oorzaak van 't heelal
Der wereld, en geenszins natuur of wild geval
Dit toeschrijft, buiten. God, aan 't schepsel, tegens reden;
Gelijk d'Epicureen, en die hun duisterheden
Nog eeren, boven 't licht van reden en bescheid.
Geen dwaalziek neuswijs kan ons deze zekerheid
Berooven, zoo het blijkt en blijft onoverstreden,
Dat, door een vast besluit en raadslot, al de leden
Van 't wereldsche gevaart gepast zijn op de leest
Der wijsheid, als het lag in Gods alwijzen geest
Met zijn omstandigheen begrepen, om te mikken
Op 't wit en eind, waartoe de schepper dit woO. schikken;
Ook blijkt dit, naardemaal elk schepsel is gewend
Te werken voor zichzelf, tot een bijzonder end,
Waartoe het werd geschikt; dewijl ze ook allen pogen
Eendrachtelijk Gods eer en glorie te beoogen;
Dus merkt men merkelijk in ieder wezen iet,
Dat door zijne orden en bekwaamheid oogt en ziet
Op 't voorgestelde wit. Uit dees' geregelde orden
Kan Gods voorzienigheid heel klaar bewezen worden,
Als uit een merk, dat zij den schepsele inneprint,
Opdat men aan het kroost de ,moeder kenn' van 't kind.
De schepsels kregen elk in 't scheppen stand en steden,
Hun krachten, eigenschap, en hun hoedanigheden,
Gematigdheid, gestalte, en orde, wicht, en maat,
En tal, als ieder past, naar zijnen plicht en staat,
Om 't eind, waarop het oogt, te beter te bereiken;
Gelijk dit helder blijkt, bij menig schijnbaar teiken.
Dit ordineeren, dit welschikken van elk ding
Tot zijn rechtmatig eind, in 's werelds ronden ring,
Meldt dat voorzienigheid, eer zich de tijd kwam reppen,
In haren raad besloot dit wonderwerk te scheppen.
De werkelijke macht, die zich heeft voorgezet
Een zeker heilzaam eind, waarop zij mikt en let,
Ziet wijselijk vooruit, en wordt in 't werk geprezen,
Dat uit voorzichtigheid zijn oorsprong schept en wezen.
Zoodanig is het werk der schepping, die men ziet,
Dat alleszins haar eind en oorbaar wit beschiet;
Want scheppen is een werk van God, den eersten werker,

46. Raadslot: met dit woord verstaat men „zoodanig besluit, dat met
rijpen of voorbedachten rade genomen is." — 60. Kr o o s t: gelaat, physi ono mie. — 63. Gematigdheid: niet maat, want dat volgt later, maar
vermoedelijk temperament, waarvan het een letterlijke vertaling is, waarvoor wij Been betere bezitten. — 66. S chijnbaar: blijkbaar.
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Die 't al om 't uiterste end, de Godheid zelf, die sterker
Dan iet elks heil beoogt, uit niet heeft voortgebrocht
8o En tot zijne eigen eer voltrokken en volwrocht;
Dies Gods voorzienigheid, in haren raad gezeten,
[Daar alles werd gewikt, geteld, en net gemeten,
En tot zijn eind geschikt] de wereld heeft gebouwd,
Tot zulk een groot gevaart, gelijk men dit aanschouwt,
85 En zijn ontelbaarheen, hoedanigheen, vermogen,
Gestalte, en staat, en plaats, en tijd, gewelf, en bogen,
Verscheidenheen, en orde, en maat, met trek begaafd,
Of tegenheid, gelijk het rust, of henedraaft,
En drijft en ommedraait in ongelijke kringen,
90 Ter eere van Gods oog, de schildwacht aller dingen.
Ik laat den spiegelkloot der groote wereld staan,
En zie vooreerst den mensch, de kleene wereld, aan,
In Grieken met dien naam verheerlijkt en verheven,
Dewijl men hier in 't kleen afmeten kan naar 't leven
Wat in dit groot heelal, in 't groot, bespiegeld wordt;
95
En God zich in den mensch beknopt heeft uitgestort,
Als stedehouder van den nimmermeer gezienen,
En onder wiens vernuft alle andre schepsels dienen.
Wie uiterlijk den mensch van top tot teen beziet,
100 Wat lid ontbeert zijn ambt, bewaart zijn hoefslag niet,
Daar 't past ? En wie het minste in 't lichaam woil hervormen,
Herstellen, zou hij niet de voeglijkheid bestormen,
De Godheid in haar beeld onteeren, daar geen man,
Al waar' 't Prometheus zelf, iet in berispen kan?
105 Der leen gedaante en stand den domsten leert op merken;
De voeten, reed ten gang, de handen om te werken,
Het hoofd, gelijk een hof, voor 't rijk verstand gebouwd;
Dat, uit dien hoogen trans, door d'oogen schildwacht houdt,
Deur d'ooren hoort al wat zich openbaart van buiten.
II() De mond ontvangt de spijs. De tong door klank kan uiten
Wat in den boezem schuilt, naar eisch van elke zaak;
Terwijl geen ander dier begaafd is met de spraak.
Hoe blinkt het aangezicht, vol goddelijke zwieren,
Ten hemel opgebeurd, terwijl alle andre dieren
87, 88. Met trek.... of tegenheid: met een aantrekkend, of terugstootend vermogen. — Het beginsel der polariteit in de natuur is hier door
Vondel op korte, maar duidelijke wijze voorgesteld. — 91. D en spiege 1kloot: zie vs. 1294 van 't vorige Boek. — Hier echter, waar van de
wereld, die „rond" is, gesproken wordt, is het woord in allen deele ge past. — loco. Ho e f sl a g: post. — 1(35. L e e r t op merken: beter had
Vondel aan de eischen der uitspraakleer voldaan, indien hij geschreven
had: op leert merke n. — 109. Deur d'ooren: hier bezigt Vondel
den dialectvorm d e ur , om den onaangenamen klank te voorkomen, die
door d' oor en teweeggebracht zou hebben.
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115 Ter aarde gaan gebukt! Wat al verscheidenheen
Van tronien bestaan in zulk een eng en kleen
Begrijp, als 't aanschijn is, om menschen eonderscheiden!
Hoe welig gaat de neus door alle geuren weiden!
Hoe dertel krult het loof van 't blonde haar om 't hoofd,
120 Natuurlijk als een kroon, die kronegoud verdooft!
En wat gestaltenis kan d'oogen meer gevallen
Dan 't hoofd, zoo rondheid is d'uitnemendste van alien,
Gelijk een hemelwelf, dat, kunstig rondgebouwd,
De krachten van de ziel in zich besloten houdt,
125 Waaronder d'andre leen zich onderlinge roeren,
Om, 't hoofdgezag ten dienst, hun plichten uit te voeren?
Stond eerbaarheid het toe, men kon niet rijk genoeg
Uitdrukken, welk een zorg d'alwijze vader droeg,
Om menschen door den mensch te planten en ontvangen,
130 Te koesteren, te voën; maar schaamte verft de wangen;
Dies wij bekwaamheid, vorm, en stof, en stand van elk
Bijzonder teellid nu bedekken, en de melk
Zien springen uit de borst en bronaftr van de moeder.
Waar toonde zich natuur voorzichtiger en vroeder,
135
In 't kweeken van de vrucht, die, na de barenssmart,
Het bloed der kraamvrouw zuigt en aftrekt van het hart;
Terwij1 de liefde schijnt de moeder te verrukken,
En zij niet laten kan het kind aan 't hart te drukken,
Te kussen, reis op reis, alsof zij 't moorden woCi
140 Van vriendschap, zonder maat, vervoerd van gunst en trouw !
Wat wist Gods wijsheid niet al vonden uit te vinden,
Om d'aanteelt van den mensch met banden te verbinden!
Hij heeft ze, knoop op knoop, verzekerd en bewaard,
Ook tegens snede en staal van Alexanders zwaard.
145 Laat gift, laat moordgeweer zich matten en vermoeien,
Het menschelijk geslacht vereeuwigt zich in 't groeien,
Totdat de jongste mensch den draaiboom sluiten zal
Van zulk een eindeloos aanwassende getal.
Indien we man en vrouw, zoo schoon als ergens blaakten
150 Van onbesproken minne, aanschouwden, deze naakten
Beschamen 't schoonst van vee en vogel, dat op 't ruim
Der aarde en lucht braveert, gekleed in vel en pluim.
Hier zwicht Apelles' kunst, al heeft hij al zijn leven
Geteekend, en de verf op 't levendste verdreven,
143, 144. De dichter wil zeggen, dat de banden, waarmede het menschdom in zijn opvolging door voortteling van lid tot lid aaneengeschakeld is,
zoo kunstig gevlochten zijn, dat het zwaard van Alexander, 't welk den
Gordiaanschen knoop doorhakte, niet in staat zou zijn die te scheiden: met
andere woorden, dat Been macht ter wereld die zou kunnen ontbinden. —
154. De verf op 't levendste verdreven: versta: „de kleuren op
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155 En licht, en schaduwen, en hoog en diep gezocht;
Nog staan de beelden stom, en doodsch, en onvolwrocht.
Praxiteles besterft, en geeft den moed verloren,
Schoon hij gelukkig leeft in 't snijden van ivoren;
En Fidias, die tijd en marmersteen verklinkt,
16o Verdriet het, dat geen straal uit Venus' oogen blinkt,
Terwijl hij om de kunst zijn ijver poogt te koelen;
't Verdriet hem, dat zijn hand geen aderslag kan voelen,
Geen lid zich rept, en roert. Wat oog zijn werk beviel,
Het leefde alleen in schijn, en zonder geest en ziel.
165 Hoe zou Gods werkstuk dan voorzienigheid ontberen,
Die alle kunst verdooft, hoe kloek de meesters leeren!
Indien we dieper, met des ledesnijders hand
En mes, doorsnuffelen 't geheim van 't ingewand,
En ieders wettig ambt, wat vindt men in die holen
170 Al wijsheid, en vernuft, en overleg gescholen!
Hoe vlieten d'aders hier, als beken, door het lijf!
Wat winkels dienen bier den mensch niet tot gerijf!
De maag schaft drank en spijs, en kookt voor al de leden.
De lever levert bloed. De galleblaas beneden
175
Ontvangt de gele gal, die vaagt het lijf van slijm
En andre vuiligheen, bijwijlen taai, als lijm.
De long schept lucht, en is een blaasbalg onder 't woelen,
Om 't hart, de bron der hitte, in zijnen gloed te koelen.
De milt, een stankriool, verzwelgt de zwarte gal,
I So En loutert ze doorgaans, al 't lichaam ten geval.
Maar om niet al te diep in kelders te verdolen,
Laat vrij Vezaals verstand dit onderzoek bevolen,
zoodanige wijze geschakeerd, dat zij het leven zoo goed mogelijk nabijkomen." Dat verf verdrijven voor colores disponere, vinden wij
ook later, vs. 798, terug. — 159. Die tijd en marmersteen verklinkt:
stoute en echt dichterlijke wijze om te zeggen: „die zijn tijd geheel toewijdt aan het vervaardigen van beeldhouwwerk uit marmer." — 167. D e s
ledesn ij d e r s hand: ledesn ij d e r is hier „ontleedkundige, anatomist." —
172. Wink els: 't zij voor „hoeken," 't zij, gelijk ik uit de woorden t o t
g e r ij f meen te moeten opmaken, in den thans gebruikelijken zin genomen. —
182. V e z a a 1 s v e r stand: Andreas Vesalius, of „van Wesel," gelijk zijn
geslacht oorspronkelijk schreef — als van de stad Wesel herkomstig, en
waarom het ook drie wezels in zijn wapen voerde — was de laatste eener
dynastie van geleerden, die zich, bijzonder in 't vak der geneeskunde, beroemd en verdienstelijk hadden gemaakt. Zijn bet-overgrootvader, Pieter,
had als arts vermaardheid gehad; diens zoon, Jan, was lijfarts van Keizer
Maximiliaan en een ijverig verzamelaar van schriften, zijn vak betreffende;
Everard, die na hem kwam, had zich een naam verworven door zijn cornmentarien op de werken van Rhases en op de Aphorismen van Hippocrates;
Andreas de oude, eindelijk, was hof-apotheker van Keizer Karel V. Uit
dezen Andreas werd de hier door Vondel bedoelde op den 31 December
1514 te Brussel geboren. Zich, op 't voetspoor van zijn voorvaderen, reeds
als knaap met anatomie en bijzonder met entomologie hebbende bezigge-
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Die vierig zijnen geest en 's levens tijd versleet,
Terwiji hij lijk bij lijk aan snipperlingen sneed,
185 En klaagde, dat het brein van d'allergrootste kloeken
Nog sufte in menig lid op 't scherpste eonderzoeken ;
Hetzij geraamte, en spier, en zenuwen, en aar,
Het brein in 't bekkeneel; een mengsel, wonderbaar
Beslagen, als ciment, om onversuft te vatten
190 De reden, het verstand, den wil, de rij der schatten
Van ons gedachtenisse en slaap; ik zwijg 't gezicht,
Daar d'oogkunst om verdwaalt, in 't zoeken van dit licht;
Het rieken van den neus; den gaim en klank in d'ooren;
Den smaak, de spraak, op 't blad der gladde tong herboren;
195
't Gevoelen, dat zich spreidt, en weidt van top tot teen;
En hoe de ziel alom gaat waren door de leén,
Geheel in ieder lid, en uitmunt door haar vonden,
Tot, 's levens draad geknipt, zij eindlijk wordt ontbonden.
Indien het mooglijk waar', met verven en penseel
200 De redelijke ziel, des menschen waardste deel
En vorm, gelijk ze leeft, naar 't leven of te malen,
0, welk een Godheid zoude uit dezen omtrek stralen!
Maar heur onzichtbaarheid, waardoor ze God gelijkt,
houden, ging hij te Leuven studeeren, en vervolgens te Montpellier, van
waar hij zich naar Parijs begaf, onder de leiding van den vermaarden
Jacobus Sylvius. Nauwelijks veertien jaar oud, doch het reeds tot een verbazende hoogte in zijn vak gebracht hebbende, keerde hij naar Brabant
terug, werd achtereenvolgens tot prosector en leeraar in de ontleedkunde te Leuven, tot Hoogleeraar te Venetie, te Bologna, te Padua en te
Pisa beroepen, en gaf, na verschillende wetenschappelijke vertoogen geschreven te hebben, op zijn 28ste jaar, in 1543, het beroemde werk d e
h um an i corporis fab ri c a uit, hetwelk een geheelen omkeer in de wetenschap der ontleedkunde teweegbracht en nog heden den mannen van 't vak
tot een gids strekt. Dat het bij zijn verschijning aan hevige critiek ten doel
stond, is licht te begrijpen: de geheele faculteit stond tegen den stouten
nieuwlichter op; doch Karel V, aan wien 't boek was opgedragen, nam
Vesalius in zijn bescherming en verbond hem aan zich als lijfarts, welk
ambt hij vervolgens ook bij Filips II bleef bekleeden. Gedurende zijn verblijf aan 't Spaansche hof overkwam hem een noodlottig geval, dat bestemd
was een eind te maken aan een loopbaan, die anders nog hoogst nuttig
voor vele lijders, zoowel als voor de wetenschap, had kunnen zijn. Geroepen
tot de lijkopening van een Spaanschen Grande, had hij nauwelijks het mes
in het hart gezet, of hij ontdekte, dat de man maar schijndood was geweest.
Over het gepleegde feit van moord en goddeloosheid beticht en voor de
Inquisitie gedaagd, werd hij door haar rechtbank ter dood veroordeeld:
welk vonnis, op de smeekingen van Filips II en zijn Hof, veranderd werd
in een bedevaart naar 't Heilige Graf. Zijn reis derwaarts werd gelukkig
volbracht; doch op de terugreis werd hij door schipbreuk op de kust van
Xante geworpen, waar hij, in October 5564, van gebrek ellendig omkwam :
ja, zijn lijk zou een prooi der vogels en wilde dieren zijn geworden, indien
zekere goudsmid daar ter plaatse het niet herkend en hem een graf bezorgd had.
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Haar oorsprong, laat niet toe, dat iemand dieper kijkt,
205 In 't binnenste geheim van zulk een hemelsch wezen,
Uit zijne werkingen bespiegeld, en geprezen;
Want, evenals ons oog, op d'aarde en aan 't gewelf
Des hemels, alles ziet, maar nimmermeer zichzelf,
Zoo gaat het met de ziel; die kan zichzelf niet kennen,
210 Noch volgen in de vlucht de snelste van haar pennen.
Het oog ziet eenigszins zichzelf in kristallijn:
Zoo wordt de ziel in 't werk alleen, als in een schijn,
Gezien; gelijk de vorm des zeilsteens zich laat merken
Door haren trek, gekend in velerhande werken.
21 5
Wat taai een band de ziel en 't lichaam t'zamenbindt,
Een paar al 't ongelijk van aard, oneens gezind,
't Welk, jaren lang gehuwd, zoo noode komt te scheiden;
Dat 's een geheimenis, waarop de wijsten beidden,
Zoo lang de wereld hing en rustte alleen op God;
220 Maar geen van allen vond den sleutel van dit slot;
Al schreef men van dien band geheele stapels bladen,
Het raadsel blijft, gelijk de vrijheid om te raden,
Totdat het wezen van de ziele, klaar en puur,
Gekend wordt, buiten 't werk en merk van haar natuur;
225
Gelijk de Godheid haar, gansch louter, zonder smette,
Te voorschijn brocht uit niet, en eerst in 't lichaam zette.
De ziel [van God begaafd met reden, die den mensch
Van dieren onderscheidt] opstijgende aan de grens
Des hemels, boven 't licht der starren en haar kringen.
230 Vergeef me, dat ik haar een poos vergete in 't zingen,
Totdat mijn zanglust flus de snaren hooger trekt,
Daar zij, van 't lijf geslaakt, geen vorm des menschen strekt.
De kleine wereld wijkt voor d'aankomst van de waarde
Der groote, het begrijp van hemel, lucht, en aarde,
235
Dat loutre wonderen in zijnen kloot besluit,
Hoegrootte, ontelbaarheid, schakeersel, krachten, uit
d'Almogendheid geschept, ook schoonheid, en wat stukken
Een opgetogen geest van 't aardrijk opwaart rukken
Naar God, waarmee 't gemoed vereend, van boven ziet
240 Hoe alles, buiten God, verdwijnt in enkel niet.
Het aardrijk is zoo groot, dat niemand, hoe bevaren,
241-244. Vondel wil te kennen geven, dat de aarde, hoewel reeds
5600 jaren bestaan hebbende, nog niet geheel bezocht of gekend is. Hij
drukt echter deze gedachte, die op zichzelve volkomen juist is, verkeerd
uit, door te zeggen, dat, in weerwil der verbeterde middelen van vervoer,
er nog geen reiziger geweest is, die de geheele oppervlakte des aardbodems bezocht heeft. Dit bewijst niets anders, dan dat de aarde groot is
in betrekking tot den leeftijd der menschen en tot de hulpmiddelen, waarover dezen kunnen beschikken.
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In vijftig eeuwen en nog drie paar honderd jaren,
Den ganschen aardkloot heeft doorwandeld en bezocht;
Al schijnt de zeilkunst nu in haren top gebrocht,
245 En Ticho's leerling, Blaeu, om dit begrijp te weten,
Dien kloot, op 't Hollandsch strand, zoo net heeft afgemeten,
Dat hij vele ouden streeft in hemelmaat voorbij,
Ter eere van de stad, die zich verheft aan 't Y;
En nog is 't aardsch gevaart, bij 't hemelsch te gelijken,
250 Een enkel punt in 't oog, verliefd op starrenkijken;
Want wanneer d'aardkloot recht de starren staat in 't licht,
Dan snijdt die kloot geen punt uit 's hemels aangezicht.
Is elke star zoo groot als d'aardkloot in haar rijzen,
Of grooter, naar 't besluit van alle starrenwijzen,
255 En schijnen ze evenwel, hoe wijd zij staan vaneen,
Dus klein op ons gezicht; wie kan van hier beneen
Met zijn gedachtenis het hemelsch rond bepalen,
Daar zooveel duizenden van diamanten pralen
Aan dien doorluchten ring, gepast als aan de hand
260 Van Gods onmeetbaarheid, die oost en west bespant?
Is d'aardkloot nu zoo groot, gelijk de meters sluiten,
Hoe groot is dan 't gewelf der hemelen van buiten!
Nu peilt de hoogte van den hemel, zoo gij kunt,
Tot 's aardrijks navel toe, of 's afgronds middelpunt :
265 Heeft deze grootheid nog haar eind en zeekre palen,
Wie kan d'oneindigheid van God dan achterhalen?
En wat is dit heelal, indien men God beschouw,
In grootheid meerder dan een druppel morgendauw!
Men dage Euclides hier, den vorst der rekeningen,
270 Om ons d'ontelbaarheid van alle schepselingen
Te tellen, drup voor drup, gestort van 's hemels kruin,
En al het stuivend zand, gewaaid langs zee in duin.
Maar, dit voorbijgerend, de kostelijke waarde
Van allerlei metaal, gesteente en schat, in d'aarde
275
Begraven, en ontdekt, terwijl de gierigaard
Zijn moeders ingewand en boezem nimmer spaart,
Wordt nimmer volwaardeerd. Wat telen Gods landouwen
Al kruiden, planten, ooft en vruchten, onder 't bouwen
Des slaafschen akkermans, die klei en klonte breekt,
280 Daar 't kouder is of daar de zon van hitte steekt!
245. Blaeu: de bekende boekdrukker en wiskundige. — 252. Dit zal moeten
beteekenen: dan is de aarde nog niet meer dan een punt aan den hemel. —
269. Eu c li d e s: de geleerde Grieksche wiskundige. — Den vorst der
r e k e n in g en: geestig gevonden titulatuur, mits men r eke n i n g e n in de
beteekenis van berekeningen leze. — 270. Schepselingen: scheppingen of schepsels. — 273. Dit voorb ij g e r en d: om hier overheen te
stappen, om hier niet van te spreken.
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Wat telen zee en land al visschen, vogels, dieren,
Die bij hun element, Of aarde, Of water, tieren,
Of zweven in de lucht; terwijl elk nesten bouwt,
In steenrots, hol, en bosch, of weiden zich onthoudt,
285 Zijn jongen worpt, en broedt, en aanvoedt, zonder ende!
En, schoon de mensch, door vier, en water, en ellende
Van pest, en hongersnood, en oorlog, wordt vernield;
Men ziet hoe d'ommeloop der wijde wereld krielt
Van menschen, zonder tal; opdat we nu niet dringen
290 In 't rijk van 't geestendom, genoemd verstandelingen
Bij d'oude Atheensche school; een schrikkelijk getal,
Dat niemand rekenen, noch ooit voltellen zal.
Hoe kan d'ontelbaarheid der dingen ons verstommen,
Als Gods volkomenheen in alle wezens brommen,
En 't eindeloos getal, verscheiden uitgespreid,
295
Ons in de kennis voert van d'eenige enkelheid !
Nog wonderlijker blijkt de Godheid in 't schakeeren
Zoo veler schepselen, die hunnen schepper eeren,
Als door den horen, vol van overvloed gestopt,
300 Met allerhande vrucht, en tot de keel verkropt,
Gevuld, en opgehoopt, waardoor de woeste wildheid
De Godheid kennen kan, in haren schat en mildheid,
Zoo rijk en uitgestort; want drukt een zegelring
Alleen een eenig beeld en wapen in een ding,
305 En kan een drukvorm slechts een zelve boekstaaf drukken;
Wie twijfelt dan, dat God, in eindelooze stukken,
Door 't scheppen zijne macht en mildheid heeft getoond,
En in dit wonderwerk zijn majesteit gekroond?
Ik sla verscheidenheen in zooveel dingen over.
310 Hoe rijk schakeert hij plant, en kruid, en bloem, en loover,
En geur, en kleur, en smaak, en sappen, en gestalt!
Schoon Zegers' bloempenseel het vorstenoog gevalt,
Zijn verf is zonder ziel, en geur, en kracht, en leven :
En China's bloempenseel moet lof den schilder geven,
315 Die zulk een regenboog en krans van bloemen maalt,
In pauw, en papegaai, en fenixveeren praalt,
En levende festoen, gewassen aan de boomen;
290, 291. Genoemd verstandelingen bij d'oude Atheensche
school: de naam, dien de Grieksche wijsgeeren, althans de school van
Plato, aan de geesten schonk, was : genii, hier door Vondel met v e rs t a nd el in g e n vertaald: de overzetting is niet gelukkig en doet bijkans
denken aan die van ingenieur door vernufteling, welke Hooft had
uitgedacht. — 312. Zegers' bloempensee 1: de beroemde bloemschilder
Daniel Seghers, op wiens afbeelding Vondel een gedicht maakte. —
354. China's bloempenseel: Vondel, of zijn corrector, gebruikt hier
de spelling China, terwijl hij elders, bijv. in zijn Zungchin, „Siva" schrijft. —
Den schilder: niet Zegers, als 't verband zou doen meenen, maar „God."

238 BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST.
Daar 't water naar Peking, door d'aders van de stroomen,
Het oostersch hof bevloeit, waarin de Tarter pronkt,
320 Met zonnegoud gekroond, aan 't morgenlicht ontvonkt;
Dat rijzende uit den dauw, in rozen opgeloken,
Dien rijksmuur ziet gesloopt, zijn noordstar ingebroken.
Indien we gadeslaan het wild en tam gediert,
Dat in de golven zwemt, of in de wolken zwiert,
325 Of in de beemden weidt, woestijnen, en waranden;
Moet Snijders het penseel niet worpen uit zijn handen,
En roepen: „Al ons kunst is niet bespieglens waard;
Hier is verscheidenheid van onnavolgbren aard !"
Heeft Rubens niet geklaagd, in 't schilderen en strijken
330 Op zijn panneelen, dat hij nauwlijks twee gelijken
In alle tronien van . 's konings Neerland vond ?
Ik zwijg van elks natuur. Ook meldt ons d'avondstond,
Hoe alle heiren, die in 't gulden harnas spelen,
En monstren aan de lucht, in hunnen glans verschelen ;
335
Waaruit men zeker sluit en sterkt, in allen schijn,
Dat dees' verscheidenheen in God oneindig zijn;
Dewijl ze alleen uit hem, die nooit verwelkt in 't bloeien,
En zijnen rijken schoot en vollen boezem vloeien.
De kracht der schepselen verheft ons in den dag
340 Van d'allerhoogste kracht en macht, die 't al vermag.
Waar staan natuur en kunst voor stil, om uit te werken
De wondren, daar Gods macht zich levende in laat merken,
De bron en oorsprong van nature en wetenschap?
Men zet op aarde in zee en lucht en vier geen stap,
345
Daar Gods almachtigheid en kracht ons niet bejegen',
Als d'elementen zich beroeren en bewegen,
En scheuren uit hun lijk. Schoon zee en aarde slaapt,
De lucht en hitte u streelt; zoodra het aardrijk gaapt,
En d'afgrond, en de zee; de wind begint te blazen,
350 De lucht te donderen, te bliksemen, te razen,
Te regenen, wat blijkt van menschen of van vee,
Of bosch, of land, of stad gerust op zijne steel
Wat wordt van hagelsteen en donder niet geslagen!
Wat steenrots stort niet in! Waar treffen 's hemels plagen
Op steen en rijken niet! Wat steenen beer, wat strand
355
Beschut voor inbreuk berg, en duin, en 't platteland!
326. Moet Snijders het penseel niet worpen uit zijn handen:
voor: „moet dan zelfs Snijders het penseel niet uit de handen werpen ?"
't Is bier een vraag. — Snijders was een beroemde Vlaamsche schilder, tijdgenoot van Rubens, en die zich bijzonder toelegde op het schilderen van
dieren. — 331. 's K onings N e e r land: de Spaansche Nederlanden.
—3.Heirn,d 'tgulenharspeln:tarhein,alsut
het vervolg blijkt.
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Men ziet de vloot op zee dan steigeren, dan vallen;
Gelijk, op een ranket, teruggekaatste ballen
Afstuiten in de baan, en volgen haar geval.
360 Verzamel eens 't geslacht der reuzen overal,
Ook 't gruwzaam ongediert', de leeuwen, tijgers, beren,
Den stier en elefant, den walvisch in de meren
En noordschen Oceaan, den draak, den krokodil,
De slangen, onder 't gras gedoken, loos, en stil;
365 Wat stapelen ze een berg van krachten ! Eene plante,
Een worm vermoordt een held. Een stekende tarante
Berooft den mensch zijn rust en slaap. Hij weent en schreit,
Of danst, en lacht zich dood, tenzij het evel scheidt
Door kracht van tegengift; en, om van kunst te spreken,
370 Zet Archimedes eens uit 's werelds ronde en streken;
Hij licht den aardkloot met een handboom uit zijne as.
Ik zwijg van 't bussekruit, een oogenblik, die ras
Den muur van Mechelen verplette aan gruis en mortel,
En Delff, 's lands hoofdstad, scheen te rukken van haar wortel.
375 Van starren rep ik niet, noch ook van zon en maan,
Zoo sterk van uitstraal, schoon ze oneindig van ons staan.
Bereken nu uit elk Gods krachten in 't bijzonder,
En tel ze al teffens op ; wie zwicht niet voor dit wonder !
Nu openbaart zich hier de schoonheid van 't heelal,
380 Die mij voor 't voorhoofd slaat. Aan welke leden zal
1k 't schoone lichaam van de wereld best beginnen
t'Ontleden? Wie verrukt mijn geest, verstand, en zinnen,
358. Ranket: raket. — 363. Den draak: in de dagen toen Vondel
schreef werd aan het bestaan van den d r a a k of „vliegende reus-hagedis,"
zooals hij in fabel en legenden wordt voorgesteld, nog bepaald geloof gehecht. — 366. Tarante: de Lycosa Tarentula Apuliae, een insect,
dat zijn naam aan de stad Tarente in Apulie ontleende. Naar een overoud
volksgeloof, in Italie en Spanje nog heerschende, drijft zijn steek den gewonde tot dansen aan. — 369. Tegengi ft : gewoonlijk werden het Theriakel en het Mithrydation daarvoor gebezigd. Het beste middel werd echter
daarin geacht te bestaan, dat men den patient op de maat der muziek zoo
lang liet dansen, totdat hem het zweet uit alle porien brak en hij zoodoende het gif kwijt raakte. — 370, 371. Archimedes vorderde tot volvoering van het hier bedoelde kunststuk iets meer, dan u i t 's werelds
ronde en str e k en te worden gezet, namel. een „steunpunt," om zijn
handboom op te doen werken. — 372-374. Lees : ,,ik zwijg er van, hoe 't
buskruit, in een oogenblik den muur," enz. De samenstelling van den zin
is niet zuiver ; doch de hier genomen vrijheid is hoogst dichterlijk en stelt
ons het gebeurde te aanschouwelijker voor. — 37 3. Den muur van
Mechelen: in den fare 1546 sloeg de bliksem in 't buskruithuis aldaar en
smeet het met den toren en 30o huizen onder den voet. — 374. D elf f,
's lands hoofdstad: verkeerd voor : „een hoofdstad," d. i. : „eene der
stem hebbende, en alzoo regeerende of hoofdsteden van het Land." —
37 6. Uitstraal: een goed woord, en dat beter dan eenig ander hetgeen
bedoeld wordt uitdrukt.
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In 't openschuiven van dit goddelijk tooneel,
En Gods vertooningen? 0 wereldsch lustprieel !
0 landschap, daar natuur zichzelf aan heeft gekweten,
385
En elk om 't rijkst volwrocht, voltrokken, niets vergeten !
Wat ordineerder heeft die vonden uitgezocht,
En elk zoo wel geschikt, en op zijn plaats gebrocht,
Den voorgrond, achterdocht, dat flauwen, en verschieten ;
390 Hier bosch, daar korenveld, ginds weiden, elders vlieten,
En open lucht, en bron, die uit den heuvel springt ?
Ginds blauwt gebergte, en rots; hier kwinkeleert en zingt
De nachtegaal in 't wild. Wat vliegen daar al vogels
Bij vluchten door 't geboomte, of drijven op hun vlogels
395 Bezadigd in de lucht, of over 't effen meer !
De vroolijke landouw, verkwikt door 't schoone weer,
Aan 't groeien, dat men 't kruid en groene gras hoort piepen.
Apelles volgt natuur met kunst na, in het diepen
En hoogen op zijn maat. Hij staroogt, en verdrijft
400 Zijn verven liefelijk. Wie suft, en achterblijft,
Hij volgt zijn leidsvrouw kloek en wenscht haar in te stappen,
En legt den geest te weike op aard en eigenschappen
Van 't leven, en gelijk men elk in 't leven vindt.
Hij ziet zich aan de zon en haren opgang blind,
In alle spelingen van water, licht en wolken,
405
En purperglans en goud. Hier wordt de koe gemolken;
Daar steekt de visscherspink om versche visch in zee.
Hier rijt een heele vloot voor anker op de ree;
En ginder schoeit de jacht op 't spoor der hazenwinden.
410 De brakken snuffelen, om 't vluchtig hart te vonden.
Het nest, vol ooievaars, in top van slot en borg,
Verwacht met open bek het aas, door 's vaders zorg
In 't groene veld gevischt. Wie kan de schoonheid noemen,
Die zich in 't welig vee, en ooft, en zaad, en bloemen,
415 En starren, zonne, en mane, en wolken openbaart !
Hoe schoon schakeert natuur de tulpen, schatten waard,
Gewogen tegens goud, verheven tot Augusten,
De schoonste en dierste bloem, waarop ooit bijen rusten !
De schoonheid van de vrouw, die 't al te boven gaat
420 Op aarde, en nimmermeer het hart en oog verzaadt,
Ontvonkt de leeuwen zelfs, ontdekt zich hier in 't leven,
399, 400 . V e r d r ij ft zijn v e r v en: zie het aangeteekende hiervoren,
vs. 154. — 401. In te s t a pp e n: op hare schreden te achterhalen, in te
halen. — 402. Legt den geest te weike: zijn geest te weike of te
w e e k e leggen is: „zich voor geruimen tijd ernstig en aandachtig op een
zaak toeleggen."-417. Augusten: de semper augustus, de augusta
r egina en andere tulpsoorten, waarop reeds meer door Vondel gezinspeeld is.
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Zoo schoon als God haar schiep, om aan den mensch te geven
Een proef van weelde en lust, die, eeuwig uitgestort,
In Gods bespiegelinge alleen genoten wordt.
425 Het aanzien en genot der schoonheid van de vrouwe,
Een zaligheid geschat, heeft duizenden in rouwe
En schipbreuk van hun staat, gezondheid, lijf en ziel
Gedompeld over 't hoofd. De wijste en sterkste hiel
En boeide ze, gelijk haar slaven, aan de keten
430 Van 't blond en hangend haar. Zoo raast geen dier, bezeten,
Betooverd van het spook, als d'overdwaalsche mensch,
Die blindling, op dit aas der schoonheid, ieders wensch,
En wellust, aanbijt, God en naam en faam en stammen
Ter zijde zet, om zich in 's vleisters minnevlammen
435
Te smilten, als het ijs, of wassen beeld in 't vier.
Dat kan een wulpsch misbruik der schoonheid, en zoo dier,
Zoo dier bekoopt een dwaas dit schijngoed, 't welk genoten
Nog nauwlijks, of berouw komt schichtig toegeschoten,
En treedt het misbruik van Gods schepsel op den hiel!
440 Ellendig was hij dan, die in haar strikken viel,
Gevangen, en gesmoord, om eenen blik der oogen,
Een vreugd, in eenen droom, gelijk een damp, vervlogen.
Wat eischt dees' schoonheid dan ? Wat was Gods wit en end,
In 't scheppen van dit beeld, dat macht van zielen schendt?
445 Hij wil het hart des mans aan hare trouw verbinden,
En leeren in dit schoon een grooter schoonheid vinden,
Een wellust, die de ziel in God genieten zal,
Die d'opperschoonheid is, en weelde, en 't eenig Al.
Gij zoudt in dit gezang de vrouw nog schooner hooren,
450 Maar 'k vrees door dees' meermin een Heilig te bekoren,
Indien bevalligheid, en deugd, en gunst, en geest
Van boven valle en zwiere in 't lichaam, schoon van leest.
De jeugd, die hart en oog besnoeit, en spaant van 't minnen,
Verdooft de dappren, die een gansche wereld winnen,
455 En ondertusschen staan ten dienst van 't vrouwenbeeld,
Dat dikwijl met hun krone en schepter heeft gespeeld,
Zoo menig treurspel voerde op bloedige stellagen,
Nog rookende van moord der grootste personagen,
Wie twijfelt, zoek niet ver om klaar bescheid en blijk :
423, 424. D i e, eeuwig u i t g e s tor t, enz.: versta: die eenmaal in het
Godsrijk in haar volheid alleen genoten zal worden door hen, die Gods
aanschijn genieten (als thans de engelen en gelukzaligen). — 428, 429. D e
wijste en sterkste hiel en boeide ze: lees: den wijste en sterkste,
of d e wijsten en sterksten hield en boeide zij." Hier wordt kennelijk gezinspeeld op Salomo en op Samson. — 437. 't Welk gen o t en n o g
nauwlijk s: 't welk nog nauwelijks genoten i s. — 451, 452. Versta: indien
bevalligheid, deugd, enz. in een schoon lichaam zijn nedergedaald en daarin
uitblinken.
VONDEL X.
16
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460 De schouwburg waagt hiervan, en zekerste kronijk.
De zichtbre wereld sterkte in 't algemeen de reden,
Die God in 't schepsel zoekt; nu haar voornaamste leden
Bespiegeld in deze aarde, in water, lucht, en vier;
Vier broeders, t'eener dracht geboren, om ons hier
465
Te dienen tot gerijf, zich onderling te mengen,
En door hun wisseling veel mengsels voort te brengen,
Naar elks verscheiden aard, die lest of allereerst
Of min of meer regeert, en in het mengsel heerscht.
Aldus bestaat ons bloed uit gele en zwarte galle,
470 En bloed en slijm. De zwarte is d'onderste van alle,
Als aardsch uit zijn natuur, van 't natte slijm omvloeid,
Als water, koud en vocht. De gele galvlam gloeit
In top, gelijk het vier, en geeft alle andren 't leven.
In 't midden zweeft het bloed, gelijk de lucht gedreven.
475 Zoo lang elk mengsel houdt een evenredenheid,
Is 't lichaam op zijn kracht; maar heerscht er onbescheid,
Door 't springen uit den band, en regel te verkeeren,
Zoo rijst er orelog, als in een strijd van heeren.
Dees' overgang van vocht en droog en heet en koud,
480 Of een gematigdheid, of woesten baaierd brouwt;
En is de Proteus zelf, die, borlende uit de vlieten,
Zoovele grijnzen en gedaanten aan kan schieten.
Dit 's d'eenige oorzaak van het wassen en vergaan
Der wezens, die alleen uit element bestaan,
En wisselen van staat, gestorven of herboren.
485
De stof behoudt haar duur, de vormen gaan verloren.
Zoo lijdt het weeke was, en blijft een zelve ding,
Veranderd naar het merk van 's konings wapenring.
Zoo hoort men een geluid met ongelijke tonen
490 Den vader van 't heelal in d'elementen kronen;
Terwijl hij alles hier beweegt en ommedrijft,
En, eeuwig onbeweegd, in staat en wezen blijft.
Nu geeft zich d'aarde bloot, die, schoon ze laag gezonken,
De minste hoofdstof schijnt, en aan den hals verdronken,
z'Is evenwel niet min dan 't water, en verdooft
495
Elk element in waarde, en ziet het over 't hoofd.
Houdt God daarboven hof met zijn verstandelingen,
En zuiver geestendom; de vader aller dingen
Schonk 't menschdom het paleis der aarde tot een leen,
500 Daar hem het schoon gewelf des hemels overscheen;
Bezaaid met zonne, en mane, en mindre flonkervieren;
46o. De schouwburg waagt hiervan, en zekerste kronijk:
construeer: „de schouwburg, (die als de) zekerste kroniek (mag aangemerkt
worden), gewaagt hiervan." — 481. De P r o t e us: zie over Proteus, VIRG.
Landg., IV B. -- 497. Verstand el i n g e n: zie hierboven, vs. 290.
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Hij d'aarde leven ziet van kruiden, boomen, dieren,
En glinstren van metaal, en kostelijk gesteent;
Terwij1 het water slechts met visschen is beleend;
505 Het element van lucht en vier schier ledig bleven,
Als armer uit hun aard, ten dienst van 's menschen leven.
Het aardrijk steunt op God, en op zijn tegenwicht,
Omvangen van de lucht, terwijl zoo menig licht
Rondom den aardkloot draait, voltrekkende zijn ronden
510 En schildwacht; d'Oceaan, met d'aarde in vree verbonden,
Haar in zijne armen vat, de lippen kust van 't strand.
Door deze vastigheid der aarde, in haren stand,
Betreedt de mensch den grond, en arbeidt op zijne uren,
Of slaapt en rust, gelijk alle andere naturen,
515
Die met vijf zinnen, als de menschen, zijn begaafd.
En 't leven, dat op d'aarde in 's levens renbaan draaft,
Die hunne voester is, en kruiden teelt, en wren,
En vruchten, om het al wat ademt te bewaren.
Zij levert stollen uit, tot allerlei gebruik,
520 Opdat de mensch in butte en huizen schuile en duik',
Zich van metalen diene, en reedschap om te bouwen
Den akker van de zee, en steden, en landouwen.
Nu ren den aardbothn door, en boor en zie u moe,
En tast, en riek, en smaak, de Godheid straalt u toe,
Bejegent u alszins in haar geschapenheden;
525
Al God wat gij verneemt, van boven tot beneden.
Waar vindt men nu een mensch, die elks vernuft verkloekt,
En God niet vinden kan, indien hij 't onderzoekt?
Dat monster mag vermomd, als mensch, den grond betreden,
530 De klauw verraadt het dier, veraard van God en reden.
Wie zich van artsenij wil dienen, dat hij ga,
En 't wijs natuurboek, vol geheimnis, open sla,
Doorsnuffle mijnen, stof, en steenen, planten, dieren ;
Dan blijkt hem hoe natuur het alles weet te stieren
535
Tot eenig heilzaam einde, en elks behoudenis :
Waarvan 't aloud gebruik een ondervindster is,
Ook zulks, dat doodelijke en moordende vergiften
Van akonit en slang door louteren en schiften
525. Geschapenheden. 't Is 't zelfde als geschapenissen, datwij
elders ontmoet hebben. — 529, 530. Met andere woorden: zoo iemand is er
niet, of 't is maar in schijn een mensch, en inderdaad een redeloos dier. —
536. E e n onder y in dster: waarom hier dit woord in 't vr., daar het
voorafgaande, waar 't op slaat, onz. is? Waarschijnlijk daarom, omdat men
zich alle denkbeeldige wezens, gelijk deugden, hartstochten, hoedanigheden,
eigenschappen, enz., wanneer die verpersoonlijkt worden, onder vrouwelijke
gedaanten pleegt voor te stellen. — 538. A k o nit en slang: PLINIUS, Hist.
Nat. XXII, 2, zegt, dat de akonijt, door een ervaren hand in zuiveren wijn
toegediend, van den slangenbeet geneest. Over de bereiding van genees-
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Verlaten hunnen aard, en stekende venijn,
540 Door kunst en wetenschap verkeerd in medicijn.
De diamant, de vorst der kostelijke steenen,
Verdrijft zwaarmoedigheid van 't harte, en stilt het weenen.
De vroolijke smaragd ontwringt vergift zijn kracht,
Zet 's gramschaps oploop neer, heeft uit zijn aard de macht
545 Om zwindelinge in 't hoofd en evel in te toomen,
En ons geheugenis te sterken, en te vromen.
De blauwende saffier het vet en vlies geneest,
Verkwikt het aangezicht, herschept den droeven geest.
De gloeiende robijn verteert vergifte treken,
550 En bluscht den geilen brand, door Venus' vier ontsteken.
Een hyacint verdrijft den damp, die 't brein verbluft,
Stilt dronkenschap, en wet de stompheid van 't vernuft.
De groene jaspis stulpt de bloedbron van de vrouwe,
Versterkt ze in barensnood, en slaakt het hart van rouwe.
555 De hemelsche turkois verheugt gezicht en moed;
De deugd des bloedsteens blinkt in 't stulpen van het bloed;
De kracht des zeilsteens trekt vijf ringen aan elkander,
En volgt den noordschen Beer en zuidas, fiks en schrander,
Geleidt de hulk in zee, dan voor, dan in den wind:
560 Want zonder zeekompas zijn oog en starren blind.
Om door al 't ingewand der aarde niet te dringen,
Kwikzilver, zwavel, tout, gemengd in 't hart der dingen,
Te scheiden, en de klei, van allerhande verf,
Te graven uit de mijne, en Pluto's duister erf,
565 Tot heelzaamheid en dienst des menschen; noch te dalen
Op 't middelpunt, mijn zang d'onedeler metalen
Van ijzer, koper, tin en lood, en hun gebruik
Vergeet, om 't edel goud en zilver, in den bulk
Der aarde, van natuur zoo hellediep verborgen,
570 Door Gods voorzienigheid, en vaderlijke zorgen,
Om rampen te verhoen. 0, gierigaard! o, smart !
Men zegt, toen 't bloot geweer gezet wierd op het hart
Van 't zilver, in zijn jeugd begaafd met roode kaken,
Verschoot die jeugd haar verf, van doodsschrik wit als laken ;
middelen uit slangen vergelijk Hist. Nat. XXIX, 38. Voor 't overige vereenigt Vondel ook elders de beide vergiften: zoo spreekt hij in zijn Palamedes, vs. 1405, van
Geen akonit noch spog van draken.
54 1. Vergel. PLINIUS XXXVII, 15. De bijzonderheden, in de volgende regels
omtrent de krachten aan de edelgesteenten toe te kennen, zijn mede bij
PLINIUS in 't zelfde Boek te vinden. — 572, 573. Toen 't bloot g ew e e r, enz. : versta : toen men het eerst naar 't zilver, dat eerst rood was,
delven ging en 't met de spade (of houweel) aanroerde, werd het bleek
van schrik.
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Al heeft de goudzucht lang en fel op 't goud gepast,
Het goud behield zijn kleur, dat eeuwig is, en vast;
Ook drinkbaar door de kunst, die nog, in alle hoeken,
Niet rust, uit slechter stof de ziel van 't goud te zoeken,
Die macht van zielen moordt, en dompelt in een vloed
580 En zee van tranen en vergoten menschenbloed.
De duurzaamheid van 't goud behoudt nochtans haar waarde,
En wijst op d'eeuwigheid van God, die nooit veraarde,
Maar schepper blijft van 't goud. De stoffescheider raast,
Die leven, tijd en stof om 't goud in rook verblaast,
585 En waant het gouden vlies, in 't grimmen van de draken,
Door hulp der tooverkunste en hare min, te schaken.
De roos, de koningin der bloemen, sterkt het hart
In flauwte, en koelt den brand, in 's kranken koortse, en smart.
Narcis, die bronnen mint, verdroogt en vaagt de wonden.
590 Het brein, de lever, 't hart, van zwarigheen ontbonden,
Bedanken voor haar deugd de troostende melis.
Het hoofd, zoodra de damp in 't brein verdreven is,
Dat eerst beneveld was van koude vochtigheden,
Bekent 's lavenders trouw, betoond aan d'eer der leden.
595 Saffraan verheugt den geest. De roosmarijn versterkt
Geheugenis, en brein, dat als voorhene werkt.
De heilige laurier verdubbelt onze krachten,
Verwarmt het ingewand, schept vroolijke gedachten.
De hysop ruimt de borst van kille vochtigheen,
600 En, als de ruime lucht den adem valt te kleen,
Ontsluit ze fluks de long, en al wat lag gesloten.
Met mankop wordt de slaap in 't bekkeneel gegoten.
Peoni helpt de nier, en toomt de razernij.
Rabarber vaagt de gal. De wijnruit, altijd blij
605 Van verve, rekt den tijd des levens, jaagt de pesten,
En bluscht het vier der lucht in brandende gewesten.
Sint- Jans-kruid heelt en streelt de zenuw, die, verwarmd
En opgedroogd, de kracht gevoelt, die haar beschermt.
Verstramde zenuwen, van koude doodgevroren,
610 Genezen van den vos, verkwikken, als herboren.
De beverolie sterkt de zenuw, die verdrijft
Den stormwind, die in 't oor, vol onweers, ruischen blijft.

575

577. Drinkbaar door de kunst: over het aurum potabile is
indertijd menige pennestrijd gevoerd, vooral naar aanleiding van het verhaal in Exod. XXXII: 20. - 581-583. De dichter wist niet en kon niet
weten, dat goud zich even goed ontbinden laat als elke stof, mits het gebezigde middel slechts krachtig genoeg zij. — 586. En hare min: versta:
„en door haar gunst," evenals Jazon het gouden vlies door gunst en min
der tooveres Medea verwierf. — Men was toen, en nog lang naderhand,
druk bezig met het zoeken van den zoogenaamden steen der wijzen.

246 BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST.
De pierworm sust de leen, die van beroernis beven.
Hartshoren wekt het lijk, dat dood lag, en vergeven.
Het schorpioen verwarmt, en drijft het water neer.
615
De slinken elandsklauw, een dier, van geest zoo teer,
Biedt Hereles' knots het hoofd, en heelt en helpt het evel
In 't hoofd, wanneer het, dol van pijne, raze en revel' ;
Dus heeft voorzienigheid een tegenmacht gesteld,
620 Die 's menschen jammeren met heelzaamheen vergeldt.
Behalve, dat ons plant en kruid en dier genezen,
Kan elk uit haren aard en eigenschappen lezen
Een leering voor 't gemoed. De brave dadeltak,
Bij Duitschen palm genoemd, bezwijkt niet onder 't pak,
625 Maar heft het hoofd omhoog, en leert in tegenspoeden
Volharden, en getroost de schá met baat vergoeden.
De kuischheid wederstreeft, gelijk de lauwerier,
De vlamme, en slaat geluid in 't heilloos minnevier.
De wijngaard, om den olm gevlochten met zijne armen,
630 Leert man en vrouw uit liefde elkandren trouw beschermen.
De zwangre korenaar, die, zegenrijkst van zaad,
En allervolst, haar hoofd ter aarde hangen laat,
Leert ootmoed aan den rijke, en adel, en geleerde.
De zonnebloem, die nooit zich van de zonne keerde,
Vermaant ons, 't oog te slaan naar aller lichten bron,
635
En 't aangezicht van God te kennen in de zon.
De boomen leeren God te zoeken in den wortel.
De kuische weduw volge in eenzaamheid de torte',
Op haren dorren tak. Arachne leert al stil
640 De huisvrouw hare hand te slaan aan wol en spil;
De zijworm desgelijks. De stomme en stille kranen,
Met keien in den bek, tot zwijgen ons vermanen,
En waken op de wacht. De zwaluw, d'ooievaar,
Elk roept : een ieder neem' seizoen en tijden waar.
De wakkre veldmier leert bijtijds den nooddruft sparen ;
645
En d'arbeidzame bij leert winnen, en vergdren,
Ook onderdanigheid aan 's konings majesteit ;
De fiere leeuw genft, de bond getrouwigheid,
De slang voorzichtigheid. De schildpad leert den vrouwen,
650 Als huisvrouw, onder 't dak, haar huis en drempel trouwen ;
En d'arend, die zijn nest leert vliegen in de lucht,
Den oudren wijst het spoor van strenge kindertucht.
De hoogste wijsheid en voorzienigheid van boven
Is van geen schepselen in 't schepsel te volloven,
655
Veel min te loochenen, naardien ze ons alszins blijkt,
En krachtig tegenstraalt, en nergens in bezwijkt.
639. Arachne: de spin. — 651. Z ij n nest: zijn jongen.

BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST. 247
Wij zagen dit ten deel voorhene in 's menschen leden,
Gepast op hun gebruik, van boven tot beneden;
En zoo men in een dier of plante iet wraakt, en scheidt,
660 Verandert, of verstelt, dat is wanschapenheid.
Een ieder ding voorzien, en staande, als op zijn hoede,
Getuigt, dat d'oorsprong vloeide en afkwam van een vroede,
Verstandige natuur, die, 't geen ze teelt en baart,
Gelijk een moeder, streelt, in windelen bewaart.
De schors bekleedt den boom, gelijk de schel de vruchten.
665
De bloem luikt op en toe, naar d'ongelijke luchten.
De stam behoudt zijn vaag in wortel, en in pit.
Het wild verdadigt zich met klauwen, en gebit.
De vogel is ter vlucht voorzien met taaie pennen;
670 Het wild ter jacht gesterkt met pooten, om te rennen;
Het aardrijk, door en door, met aderen gelaafd;
De kille noorder as met bosch en bout begaafd;
De strand met duin bezorgd, of schrikkelijke rotsen,
En bergen, om 't geweld des Oceaans te trotsen.
675 Het hol bewaart den vos, de vogel bouwt zijn nest.
De wind verdrijft de lucht, en zuivert ze van pest.
Het vee den akker mest, als dankbaar voor zijn voeder.
De Godheid baart en voedt, getrouwer dan een moeder.
Nu volgt het water d'aarde onscheidbaar, evenals
Een vrijer, die zijn lief blijft hangen om den hals,
68o
Aan d'eene en d'andre zij. Het water met zijn plassen
Kan d'aarde zuiveren, en alle vlekken wasschen.
Het bluscht den brand des viers, wanneer de zwavel woelt,
En alle hitte wordt gematigd en gekoeld
685 Door 't water, dat zich mengt met veel geschapenheden,
Haar onderling vereent, en helpt te zamen kneden.
Het water lescht den dorst, bestelt den menschen drank.
Het springt ter bronadr uit en gaat gezwind zijn gangk,
Schept ademtocht, en loopt door d'aders van de beken,
690 Totdat het stroomen bare, en kome in zee gestreken,
En bruis', van zee in zee, tot in den Oceaan,
Waaruit het wierd geschept, en opsteeg naar de maan;
Van waar het, door de zon gelouterd, neérgestegen
In 's aardrijks open schoot, gelaafd met dauw en regen,
Verschiet van vrucht en teelde, en baarde, jaar op jaar
695
66o. Wanschapenheid: in de oude uitgave staat verkeerdelijk: w apenschapenheid. — 664. Windelen: windselen. — 692. Geschept:
hier: „opgenomen," t. w. „als waterdamp." — Opsteeg naar de m a an:
versta: door de aantrekkingskracht, welke de maan er op uitoefent, naar
den hemel of de bovenlucht steeg. — 695. V er s c hie t— of verscho t,
gelijk men thans zegt — is: „overvloed, gepaard met verscheidenheid." Zie
Uitl. Woordenb. op HOOFT in v. verschieten.
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Het water levert visch uit stroom, en zee, van waar
De vloten 's werelds oogst in alle havens slepen,
Zoo lang als d'Oceaan op zijnen rug de schepen
Bij heele bosschen draagt, den menschen tot gerijf.
700 Dus dienen alle leen der wereld 't gansche lijf
Tot 's 'evens onderhoud, en wijzen ons, in 't zingen,
Op Gods voorzienigheid, de voestervrouw der dingen.
Hoewel het element der lucht, in 't eerste boek,
Ons naar de Godheid wees, dees' schoolvrouw is te kloek
In 't onderwijzen van leergierige scholieren,
705
Om vruchteloos en stil haar school voorbij te zwieren.
Terwijl de lucht de long der dieren adem geeft,
Bewaart ze en onderhoudt ze in 't leven al wat leeft :
Terwijl ze dient de tonge, en oogen, en alle ooren,
710 Kan ieder spreken, zien, en klank en stemmen hooren;
En zonder haren dienst, die deze leden stut,
Waar' ieder stom, en blind, en doof, en gansch onnut.
't En zij de levenden hier lucht en adem scheppen,
Kan geen der levenden zich roeren noch verreppen :
715
Zij staan al teffens dood, als beelden op een rij,
In marmer, en metaal, en was, en schilderij.
Zij kunnen spijs en drank een wijl in kommer derven,
Maar moeten, zonder lucht en aamtocht, daadlijk sterven:
Want ingeboren gloed eischt koelte, ook wind, en lucht,
720 Die 't bloed ontvonkt, eer 't vier den geest geev' met een zucht.
De lucht verkwikt en voedt de levendige vieren
Der geesten, die door bloed en aär en zenuw zwieren.
De lucht trekt hitte en koti bij beurten uit en aan,
Waarbij alle aanteelte en opvoedingen bestaan.
725
De dunte van de lucht met recht leert vragen hoe men
Haar best en eigenlijk begrijpen zal, en noemen :
Een lichaam, of een geest, of iet, dat, tusschen tween
Gehangen, element geheeten wordt of geen?
Zij hoeft een groot begrijp, om zich geheel t'ontvouwen ;
730 Nog is haar dunheid niet te voelen, noch t'aanschouwen;
Als had ze die met geest en zielendom gemeen,
Of met de Godheid zelf, die nooit het oog verscheen.
Nog wonderlijker is 't, dat dit verdunde wezen,
Een lichaam inderdaad, terstond, gelijk genezen,
735
Te zamen runt, hoe fel het iemand klieft en deelt.
704. Dees' schoolvrouw: t. w.: „de lucht." — 714. Zich verrepp e n: zich van zijn plaats bewegen. — 724. Opvoed in g e n: opkweeking,
voeding, in algemeenen zin genomen. — 728. Of gee n: beter: „of iets
anders." — 734. Genezen: geheeld, zoo vs. 736. — 735-740. De denkbeelden, hier omtrent het wezen der lucht ontwikkeld, mogen ons thans belachelijk schijnen, zij waren in den tijd toen Vondel schreef nog de algemeen
heerschende.
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't Gescheurde lichaam wordt op staanden voet geheeld.
Geen web van spinnekop of Kamerijksche draden
.
Na 't scheuren wordt hernaaid, men ziet de scheur, en naden.
Hier zeilt dees' hoofdstof nu de spin en weverij
740 Van menschelijk vernuft, als lag het stil, voorbij.
Ook kan de glorie van Gods wijsheid nimmer sterven,
Daar 't zelve luchtpunt grijpt en maalt ontelbre verven,
Op eenen oogenblik, als 's nachts, bij helder weer,
En klaren maneschijn, verschijnen, tot Gods eer,
745
De starren aan de lucht, omlaag de landerijen,
Vol vruchten, vol geboomte, en vee aan alle zijen,
In eene zelve lucht, die voor onze oogen hangt ;
En daar de spiegel van 't gezicht dien schijn ontvangt,
Gelijk de spiegelkloot, waarin gedaanten spelen,
750 En wat natuur schakeert, om d'oogen mee te deelen
Der dingen zichtbaarheen. Nu wil ik bij de maan
En maneschijn mij op een heuvel zetten gaan,
Of op een berg, in 't groen, daar duizend schelle kelen
Van nachtegalen vroeg mijn oor met wildzang streelen,
755 De levenwekker vast in eike en beuke ruischt,
De zuiderzee op strand met zachte baren bruist,
Gezang van jofferen, en blijde muzikanten,
En fluitgalm opwaart rijst, uit telge, en teere planten :
Hier yang ik te gelijk gezicht en zoet gerucht
760 Van verf en klank en glans, in eene zelve lucht ;
Terwijl het morgenrood mij toebloost uit den oosten,
Een morgenzon belooft, die 't flauwste hart zal troosten,
En schijnen in den dauw, op 's aardrijks ronden ring,
Zoo levendig en schoon als zij te water ging.
De dunte van de lucht kan dragen, en vervoeren
765
Van plaats in plaats, wat zich beroert en niet kan roeren,
Geruster dan de kiel, gevoerd door 't schuimend groen;
Dewijl de waterberg voor boeg, en galioen,
De kromme steven, rijst. Hoe lastig valt het roeien
770 Den stroom op, dat zelfs ros en winden kan vermoeien !
En rijdt men over berg en steenrots, of een baan,
Van langer hand gebaand, op hoeveel arbeids staan
De kortste wegen zelfs ! Hoe zweeten en hoe hijgen
737. Kamerijksche draden: kamerdoek, toile de Cambrai. —
738. Men ziet de scheur: lees: „of men ziet", enz. — 742. Grijpt:
begrijpt, bevat. — 749. Spieg elklo ot: spiegel. — 756. De zuiderzee:
dat Vondel hier bepaaldelijk de Zuiderzee noemt, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij zelden natuurtafereelen anders maalde dan gelijk hij ze uit
eigen herinnering kende, doet mij onderstellen, dat hij bij deze bevallige
beschrijving zich een avond voor den geest stelde, bij de Hinlopens of bij
andere vrienden in 't Gooi, in de nabijheid van 't strand, doorgebracht.
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De muil en wagenaar om op den top te stijgen !
Maar 't luchtige element schenkt vogel, vee, en mensch
Een licht en open pad en doortocht, naar hun wensch,
Genegen om den mensch te helpen en te dienen.
En, in des menschen dienst, den nimmermeer gezienen.
Nu door de lucht gestreefd, omhoog in 't luchtendom,
780 Dat, bij betrokken weer, de hemelen alom
Vermomt voor 't aangezicht ,des aardrijks, en de volken,
Dan min, dan meer, naar 't zwerk, en d'overdrift der wolken
Zich spreiden op ons oog. Hier houdt de donder huis,
De bliksem, hagel, ijs, en vreeselijk gedruisch
785
Van winden, regen, dauw, en staartstar, als gezanten,
Om tegens godloos bloed Gods veldbanier te planten;
Of 't land te zegenen, zoo minzaam en getrouw,
Alsof de hemel daalde op d'aarde, zijne vrouw,
Haar boezem streelde; opdat zij zwanger, alle jaren,
790 Op elk gezet seizoen, hem vruchten kwam te baren,
Te laven aan haar borst, te koestren in den schoot,
Waaruit gewas, en ooft, en bloem, en koren sproot.
De wolken in de lucht zijn waterige dampen,
Omhoog gevoerd, door kracht van 's hemels gouden lampen,
795
Van waar ze op ons gezicht zich spreien, ginds, en hier,
Geschilderd, geschakeerd van water, lucht, en vier,
En heet, of koud, gelijk het mengsel valt in 't wrijven.
Dus wil de regenboog zijn verf omhoog verdrijven
In 't schijnsel van de zon. Zoo dreigt de roode roe
800 De trotsche koningen. Zoo blinkt een kroon ons toe.
Zoo schijnt een snelle star bij duister voort te schieten.
Zoo zuigt de hoos het vee, of berst aan meer en vlieten,
En roept, dat eene macht het al regeert, en stiert,
Der menschen moedwil toomt, of 't kwaad den breidel viert.
805
Dan daalt het eene hof, het ander klimt, en klavert.
De zee verdrinkt haar strand, het aardrijk schudt en davert
De brandende Etna staat in gloed en zwavelvlam,
775

779. 't Luch tendom: een nieuw woord, waarmede Vondel datgene bedoelt, wat sedert „de dampkring" werd geheeten. — 781. En de v olk e n:
beter „en der v olk e n," tenzij men versta „en voor de v o lk e n." —
782, 783. Naar 't zwerk, en d'overdrift der wolken zich spreiden op ons oo g: versta: naarmate het z w e r k of de voorbijdrijvende
w olk en (woorden, die hier synoniem zijn) het uitspansel min of meer aan
ons oog onttrekken. — 785. Die staartsta r, die daar tusschen de winden
en den dauw geplaatst wordt, toont, dat Vondels denkheelden aangaande
de hemellichamen nog niet volkomen helder waren. Waarschijnlijk hield hij
de staartster voor een dwaallicht of St.-Elmusvuur in 't groot — 798. Z ij n
verf.... v e r d r ij v e n: zie hierboven, vs. 399, 400. — 799. De roode
r o e: de staartster, toen nog algemeen voor een bode van onheil gehouden,
die groote staatomwentelingen voorspelde.
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De steden storten in, eer iemand merkt hoe 't kwam.
Wanneer de Godheid niet te roer zit, stad noch muren,
8io Noch torens, berg, noch rots Gods wind en weer verduren.
Indien ik 't luchtendom, dat grof is, vlieg voorbij,
Naar d'allerfijnste lucht omhoog, wil d'adem mij
Begeven; want zij kan noch pen noch adem dragen,
Is louter, ongesteurd van buien, damp, en vlagen,
815
Een naburin des viers, dat mijnen geest ontsteekt
Met eenen verschen gloed, waaruit de Godheid spreekt,
En Nimrods tempel dreigt, en zijn Chaldeeuwsche steden,
Daar 't vier bewierookt wierd, gevierd en aangebeden.
Al is het aardsche vier maar schijn van 't element
820 Des viers, dat hemelhoog niet schijnbaar wordt gekend,
Nog kan ons vier omlaag brandstichten, en beschermen,
Is goud- en ijzersmid, kan koken, en verwermen,
Genezen door artsnij. Het toetst oprechte stof,
Scheidt louterheid van 't valsch, en schift het fijn en grof,
825 Is oorsprong en de bron van roeringe en bewegen,
En, zonder 't. heil des viers, het menschdom zat verlegen;
Op dezen grondslag stak men outervieren aan,
In Azie, en Euroop, voor Vesta, en Vulcaan.
Maar 't lust me hooger aan, in 's hemels blauwe tenten,
830 Door alle kreitsen hene, en boven d'elementen,
Den goddelijken dag, uit Gods geschapen licht,
Te scheppen, daar geen zwerk noch wolken mijn gezicht
Verbieden ga te slaan het uurwerk, dat de tijden
Der wereld onderscheidt, en, onder 't ommeglijden
835 Van zooveel raden haar de hand wijst, die gewis
Bewijst, dat God alleen de albeweger is.
Hoe flauw verschiet nu d'aarde ! Ik ben ze kwijt van onder.
Al wat mijn oog verschijnt, is wonder boven wonder.
Wat grootheid, schoonheid, macht, en rijke ontelbaarheid
840 Ontvouwt zich in 't gestarnte; een schooner majesteit
Dan immermeer de pauw kan schildren, en schakeeren,
Wanneer hij voor zijn gA, met zijne ontvouwen veeren,
Den staart vol oogen praalt, en blind van hoovaardij
Met zijne vleugelen haar krakend streeft voorbij.
845 Het groen en blauw, met goud besprenkeld, geeft te kennen
Wat rijkdom vrouw natuur te kost hing aan die pennen,
Ik zie den hemel aan, gelijk een bruidegom
Van d'aarde, zijne bruid. Hij hangt een mantel om,
Vol steenen geborduurd, gezoomd met gouden zoomen,
850 En perlen, elk om 't schoonst. Zij blaakt, en ziet hem komen
Dus uitgestreken, en ontvangt, met sterker gloed
825. Is oorsprong en de bron:moestzijn:is oorsprong en bron.835. R a d en : raderen.
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Van liefde, in haren arm den vorst, die haar gemoet.
Het lust me hier den dans van vaste en losse starren,
Die nimmer onderling verdwalen, noch verwarren,
855
t'Aanschouwen, in de vreugd van 't hemelsch bruiloftsfeest.
Hoe blinkt die schoone riem des bruigoms, daar mijn geest
De twalef teekens merkt, waardoor de zon de ronden
Voltrekt om ieder jaar. Het schijnt, hij wordt bewonden
Van drie paar lichten, die, met eenen schoonen zwei
86o Ten dans rondom hem gaan; terwijl de bruiloftsrei
Van zooveel duizenden, met hand aan hand te gader,
Den rondendans besluit, en aller glansen vader
Van verre tegenjuicht, en dankt voor 't rijke licht,
Dat in elks oogen schijnt, en straalt uit zijn gezicht,
865 En zonder 't welk de lucht en aarde en hemel duister
Vergingen, zonder glans en levendigen luister.
Wat zet de hemel hier al schildwachts uit bij nacht!
De duisternis verleent den starren gloed en kracht.
Hoe wordt de bruid dan heel, dan half, dan niet beschenen !
870 Hier moet Hevelius geen verrekijker leenen,
Om sproet en vlek en licht, in 't aanschijn van de maan,
Te zoeken met den bril, en aarde en Oceaan
In zijne manekaart te malen, en de deelen
Der onderwereld, rijk van bloedige krakeelen,
875 En arm van veiligheid, eendrachtigheid en peis,
Die hier ten reie gaan, in 't hemelsche paleis.
0 schepper van de zon, waarbij wij adem halen !
Verlangt het al wat leeft, des morgens, naar de stralen
Van 't allerschoonste licht, dat gij geschapen hebt;
88o Hoe komt het, dat de mensch zichzelven dus misschept,
Nog redenloozer dan de wilden, en verblinden,
853. Losse starr e n: losse is wel het tegenovergestelde van vast e,
maar de benaming losse star r e n voor „dwaalsterren" klinkt toch vreemd.—,
869. De b r ui d: de maan. — 870. Heveliu s: Johannes Hevelius, in 1611
te Dantzig geboren, alwaar hij een post als Raadsheer bekleedde, was een
beroemd sterrenkundige, die gedurende meer dan vijftig jaar den loop der
hemellichamen waarnam en vele schoone ontdekkingen deed. Behalve door
hetgeen hij aangaande de maan ontdekte, maakte hij zich verdienstelijk door
zijn Seleno gr a p hi a, waarop Vondel zinspeelt vs. 873. Talrijke andere
geschriften gaf hij uit, en de sterrenkunde zou hem nog meer hebben te danken gehad, zoo niet een felle brand in 1679 zijn huis, met zijn kostbare gereedschappen, boeken en handschriften, benevens zijn drukkerij, in asch had
gelegd. Acht jaar nadat hem alzoo een gelijk lot als hier ter stede zijn collega wiskundige en boekverkooper Blaeu getroffen had, stierf Hevelius, op
zijn geboortedag, den 28 Januari 1687, door geheel Europa hoog geacht. —
870-876. De zin van deze allesbehalve duidelijke regels schijnt te wezen,
dat, naar de meening des dichters, bij zooveel orde, veiligheid, eendracht,
enz. als aan den hemel heerscht, terwijl zij op de onderwereld („het benedenrond, de aarde") ontbreekt, men geen vlekken in de maan moet gaan zoeken. —
872. B r i 1: hier in den zin van „vergrootglas."
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En hun verwanten wreed verscheuren en verslinden
Met tanden van metaal; berokkenen geen kwaad
Te gruwzaam, uit een zucht tot overgang van staat,
885 En heerschlust, zonder 't oog te slaan op 't ongeschapen;
Geen licht noch Godheid zien noch kennen dan hun wapen,
En 't glinstren van een kroon, die, krenkbaar door geweld,
In eenen blik, als sneeuw, gelijk hun leven, smelt!
Wat is 't een wonder, dat de hemel weet te passen
890 Elk etmaal juist rondom te drijven op zijne assen,
Te monstren 't hemelsch heir, in aller menschen oog,
Van oosten naar het west! Wat veldkortouw, wat boog
Kan kogel ofte pig; wat bliksemstralen schieten
Zoo snel door lucht en zwerk? Wat watervallen vlieten
895 Zoo snel ter steenrotse af? En evenwel bewaart
De losse star, van 't west in 't oost, haar streek en vaart,
Of snelst, of trager, naar den hoefslag, daar den zeven
Een hooge of lager wijk en wachthuis wierd gegeven,
Veel honderd duizenden van mijlen wijd vaneen;
900 Om van geen vaste star te reppen, als met geen
Vernuft noch starreboog te schieten, noch te meten,
Hoe arbeidzaam bij nacht de starrenkijkers zweeten;
Terwijl Copernicus het stargewelf houdt staan,
En om zijn eigen as den aardkloot om leert gaan.
905 0, welke lichamen van lichten, welke ronden
Verstommen hier vernuft, en starrenwijze vonden,
In 't gadeslaan, wat God, omhoog gerust en stil,
Ons slechts van verre toont door 't glas van oog en bril i
Hier noemt de reden God den oorsprong van 't bewegen,
910 Die, buiten vrouw natuur en haar gewoonte en zegen,
De starren ommedrijft alleen door zijne hand,
En niet door eenen vorm, haar wezen ingeplant;
Want al wat van natuur bewogen wordt, moet rusten
Op zijnen stoel, gezet van God, den albewusten;
915 En rukt men het van daar, het zoekt den ouden staat,
Zijn eigen element, waarbuiten het vergaat.
Gedurig draaien dwaalt oneindig van 't volkomen.
Zoo lang den starren dan het rusten wordt benomen,
888. In eenen b lik : in een oogenblik. — 896. De losse star: voor:
„de losse sterren — zie vs. 853 — of planeten," waarvan er toen — zie
vs. 897 — zeven bekend waren. — 897. Den z e v en: lees : aan de zeven
planeten. — 908. Glas v a n. ... bril: vergelijk het aangeteekende op
vs. 872. — 909-920. De redeneering van Vondel is deze : „al wat zich volgens de algemeene natuurwetten beweegt, moet eindelijk stil staan en
rusten: een eeuwigdurende beweging is strijdig met de natuur; en dewijl
nu de planeten zonder ophouden haar loop volbrengen, is het klaar, dat
haar beweging niet volgens de natuurwetten plaats heeft, maar door Gods
bijzonderen wil wordt bestuurd."
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Is 't zeker, dat natuur des hemels loop niet spoeit,
920 Maar d'almacht het gevaart der kreitsen ommeroeit.
Natuurlijk poogt elk ding zijn ende te bereiken
En eigen nut, geenszins een anders; dit's een teiken
Hoe niet natuur, maar een verstandige oppermacht
De starren ommedrijft, die 't menschelijk geslacht
925 En d'onderwereld woil door haren invloed sterken,
Verleenen vaag, en groei, en leven, geenszins werken
Ten beste van zichzelve, uit kennisse, en vernuft;
Hier staat nu d'ongodist verbijsterd en vernuft;
Terwijl de Godheid hem bestraalt met 's hemels zegen,
930 Langs onnaturelijke en ongewone wegen,
En hij zoo zegenrijk dien overvloed ontvangt,
Door 's hemels loop, die van den albeweger hangt,
Gematigd wordt, en volgt het eeuwige behagen,
Zoo lang de hemel 't licht der dwalenden zal dragen,
935 En d'acht en veertig vast op hunne schildwacht staan,
Die met den achtsten kreits eendrachtig ommegaan,
En, in d'ontelbaarheen, om ieders wijk te merken,
Verdeelen al den kloot in zooveel starrenperken.
Wie uit het starrenboek de Godheid kennen leert,
940 En nimmer in 't misbruik der starren haar onteert,
Door blinde afgoderij of starrenwichlerijen,
Die 's menschen vrijen wil, en God hierin bestrijen;
Heeft in ontelbaar licht het eenig licht gezien,
Dat eerst de zon ontstak, waarvoor de nachten vlien.
945 Nu wenschte ik mijne keel te spannen, om te zingen
Hoe God zich in de zon, het schoonst van alle dingen,
t'Aanschouwen geeft, gelijk de levendige schijn
Des hemels zich laat zien in spiegelkristallijn;
Maar onvermogen zal mijn wensch en wil verschoonen;
950 Naardien de kreitsen zelfs al juichende hun tonen
In ongelijken klank vereenigen omhoog,
En mij het zielendom hier ,boven heeft in 't oog.
Ik schel van 't lichaamdom, en zweve op fijner pennen,
925. Door har en invlo e d: aan den onmiddellijken invloed der sterren
op dit ondermaansche werd toen niet getwijfeld. — 93o. 0 nn a t u r el ij k e....
w e gen: wegen, die in strijd zijn met den gewonen loop der natuur. Verg.
het aangeteekende op vs. 909-920. — 93 4. Der d wa lend en : der planeten. —
935, 936. Oudtijds verdeelde men den hemel in a c ht en v e e r t i g sterrenbeelden, en op een hemelglobe kan men bovendien a c ht cirkels onderscheiden, t. w. „den Equator, de twee keerkringen, de twee poolc irk els, de twee k o 1 u r en — waarvan de eerste door de evennachtsp unten, de tweede door de zonnestads-punten gaat — en de E c lip ti c a of
z onn e w e g. Deze laatste cirkel wordt hier waarschijnlijk als de a c h t s t e
kreits bedoeld, waarmede de 48 sterrenbeelden e en d r a c h t i g o m m eg a an, d. i.: „gezamenlijk medegaan met de omwenteling des hemels."
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Om God in 't aangezicht van 't zielendom te kennen,

955 Dat naar de Godheid zweemt, waarbij op onzen dag,
Geen ander schepsel, in gelijkheid, halen mag.
Al schijnt dees' waarheid vreemd, zij zal uit reden blijken,
Indien we God en ziel elkandren zien gelijken.
De ziel is geest, geen lijf, uit aardsche stof gebootst;
960 En God is lichaamloos, en geest, doch allergrootst,
Een ongeschapen geest; zoo zweeft de ziel met reden
Nog hooger dan de zon, daar zellefstandigheden
Van geesten legeren, en naderen Gods troon.
De ziel is onverknocht, en draagt hierom de kroon
965
Van Gods onsterflijkheid, een titel, in dit leven,
Den onvernuftigen en stommen nooit gegeven,
Die met hun lijf vergaan; terwijl de ziel, in staat
Van duren, door Gods hand gehandhaafd, niet vergaat,
En dankt den eeuwigen, uit wien zij wierd geboren!
970 Wat is de ziele al lichts van kennisse beschoren,
Die door de zinnen vat al wat zich openbaart
Van buiten, en in zich vergadert en bewaart
Een onwaardeerbren schat van alle wetenschappen;
Totdat ze God genaakt, langs zijn geschapen trappen,
975 Door redekavelen van d'oorzaak tot het werk,
Van 't werk tot d'oorzaak toe, zoo hemelsch, boven zwerk,
En lucht, en element, en flonkerende vieren,
Ook flauwer licht, gemaald als beeldewerk, en dieren.
Aldus gemoet ze God, het oog, dat alles ziet.
980 De Godheid kent het al, en redekavelt niet.
Wat tegenwoordig is, wat was, wat nog zal worden,
De Godheid ziet het al, een ieder op zijne orden;
De ziel behoeft den bril, terwijl ze in 't lichaam kwijnt,
En haar een nieuwe star, dan hier dan daar, verschijnt.
985
De vrije wil, de ziel des menschen bijgebleven,
Verheft ze in waardigheid, om naast aan God te zweven
Met al het geestendom, dat door den hemel vliegt.
Hier wordt ze in 's lichaams schors gekweekt en opgewiegd,
Tot aanwas van 't gebruik der redelijke krachten.
990 Zij wordt niet afgezet, als bloemen, uit geslachten
954. Z i el en d o m: de geestenwereld, gelijk in den volgenden regel met
li c h a am d om wordt bedoeld, wat thans ook wel met het woord „stof"
wordt uitgedrukt. — 964. D e z i el is o n v e r knoch t: de ziel is uit haren
aardvrijenonbelemmerd.— 978. Flauwer licht, gemaald als beeldew e r k, en di e r e n: flauwer lichtende sterrenbeelden, aan welke onze verbeelding de gedaante heeft gegeven van personen, voorwerpen of dieren. —
990. Zij wordt niet afgezet: afzetten staat hier in den zin van:
„voorttelen", gelijk elders herhaaldelijk a fze t s el voor „kind, nakroost,"
gebezigd wordt.
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In d'afkomst, maar ontspringt uit God, haar stam, en wit;
Beheerscht het gansche lijf, is heel in ieder lid,
Doch heerlijker in 't een, en donkerder in 't ander.
Zoo grenzen God en ziel naburig aan elkander.
995 Ontving ze niet van God d'onsterflijkheid te leen,
Zij had dees' majesteit met haren God gemeen,
Die blijft nu eigenaar, en leenheer. Alle ranken
Van zielen moeten hem voor 't hemelsch leengoed danken.
Maar om d'onsterflijkheid der ziele alleen door 't licht
1000 Van reden en nature, als in een veergezicht,
Te toonen aan 't verstand; dewij1 des menschen oogen
Het wezen van de ziel geenszins aanschouwen mogen;
Zoo zal een heusche mij verschoonen, dat ik hier
Beknopt ben in 't bewijs, om niet dit zielpapier
1005 Met klanken te beslaan, die krachteloos verdwijnen,
En meer scherpzinnigheen dan grondbewijzen schijnen.
De reden is te grof, die laag langs d'aarde kruipt,
Het grondbewijs te dun, dat door de vingers druipt;
De middelmaat houdt stand. In 't sterken van een waarheid
1010 Zoo noodig, dient gelet op bondigheid en klaarheid;
Behoudens naar den aard der stoffe; want, indien
Men hier de wiskunst eischt, om toonbaar te bedien,
Door maten en getal, den eigen aard der zielen,
Die nooit, als 't lijf, in 't lot der sterflijkheid vervielen;
1015 Dat waar' een onbescheid. Men eisch' geen klaarder dag
Van reden dan de zaak natuurlijk geven mag;
En dit vernoegt een hart, dat niet, als ziende blinden,
Een tastbre reden eischt, die hier niet is te vinden.
Een zelve grondbewijs en evenredenheid
1020 Getuigt d'onsterflijkheid van d'oppermajesteit
En 's menschen ziele, [is 't vrij, bij God haar te ge4iken?]
Uit beider werkingen, die voor de zinnen blijken,
En wijzen ons verstand op 't geen onzichtbaar is.
De wijze Atheensche school, al schiet ze somtijds mis
1025 In wijze en vonden van d'onsterflijkheid te sterken,
Begreep ze nochtans klaar uit al de schoone werken
Der ziele, die hierin de stommen overtreft,
En, elementsch noch aardsch, zoo hemelsch zich verheft;
Terwijl het lichaam hier verstuift in stoffe, en aarde;
1030 Daar zij, geslaakt van 't pak der aardschheid, naar heur
[waarde,
Den hemel zoekt, van waar de geest zijn oorsprong nam,
1004. Zielpapier: dit papier, 't welk over het wezen der ziel handelt. — 1012. B edi en: samengetr. van b e d i e den, beduiden. — 1024. De
w ij ze A theensche school: de Academisten, of Plato en zijn leerlingen. -- 1028. Elementsch: stoffelijk, materieel.
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Die niet uit grove stoffe en aarde spruiten kwam;
En eer ze weder streeft naar boven met haar pennen,
Als eene godheid, uit haar werken zich laat kennen.
1035
Indien des lichaams form in 't werken niet bestaat
Bij 't lichaam, zoo bestaat haar wezen inderdaad
Bij 't lichaam allerminst; want werk en wezen hangen
Vermaagschapt en verknocht; dies gaat de form de gangen
Van 't sterflijk lichaam niet, wanneer dit wordt vernield,
1040 't Welk van de ziel, zijn form, geformd wierd en gezield.
Maar dat de ziel haar werk kan buiten 't lichaam werken,
Zal onze reden klaar door kracht des wezens sterken,
Dat 's lichaams form verstrekt, waaruit dus onvermoeid
De werking van het lijf, als uit hare ader, vloeit.
1045 Het wezen van de ziel dan, bij zichzelf bestaande,
Kan duren buiten 't lijf, wanneer dees' schors vergaande,
Den gast verhuizen ziet, dien zij gehuisvest had,
En zijnen oorsprong zoekt langs 't vrij en open pad.
De ziel verkeert van staat, maar niet van haar nature;
1050 Want, als de form van 't lijf, of buiten 't slaan der ure,
Gescheiden uit haar hut, zij met een onderscheid
Haar staat te kennen geeft door werkinge en beleid.
Als form des lichaams werkt ze in 't brein en al de leden;
Als lichaamloos en vrij, zij hooger aan gaat treden,
1055 Doorzweeft het geestendom, en tuigt en meldt alom
Haar afgescheidenheid, en duurzaam eeuwigdom.
Al staakt de ziel haar werk in 's lichaams ledematen,
En 't lijk, als zij verhuist, en 't lichaam legt verlaten,
Zij leeft nochtans in staat en wezen. 't Werktuig schort
1060 Zijn werk door haar vertrek ; de smid, zoo 't vier hem wordt
Benomen, smeedt niet meer. Geen wan kan koren wannen
1032. Spruiten: de oude uitgave heeft spuit e n, wat verdedigbaar
ware, indien 't op zichzelf stond ; doch waar van den o or spr ong van den
geest gesproken wordt, kan alleen het woord spruit en te pas komen, —
1035. Form: hier gewis niet in de beteekenis van „gedaante" ; want O.
dan zou Vondel waarschijnlijk vorm geschreven hebben, en vs. 1040 g ev o r m d, zooals gewoonlijk, en niet g e form d , en 2 0. staat de vorm beneden het wezen; terwijI hier de benaming form, in ditzelfde vs. 1040
aan de ziel gegeven en dus hooger dan 't lichaam gesteld wordt. Vermoedelijk moeten wij for m hier opvatten in den zin van „beweegkracht"
of „bezielende kracht." Zie ook vs. 1043, 1050 en 1053. — 1048. E n
z ij nen oorsprong z o e k t: lees : „en die zijnen oorsprong" : immers, het
is de gast, waarvan vs. 1047 gesproken is (de ziel), die zijnen oorsprong
zocht, en niet, als de constructie zou meebrengen, de s c h o r s, vs. 1046
genoemd. — 1050-1052. Versta : want de toestand der ziel onderscheidt zich
door verschillende werking, wanneer zij, als form des lijfs, „in het lichaam"
werkt, of wanneer zij, daarvan gescheiden, in en op zichzelve staat. -1058. 't L ij k. . . . e n 't lichaam: een pleonasme : beide substantiva zijn
hier van gelijke beteekenis.
VONDEL X.
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Of ziften, zonder hand. Als 't paard is uitgespannen,
Dan staat de wagen stil. De ziel kan niettemin
Nog werken, buiten 't lijf, haar werk, dat lid, noch zin,
1065 Noch bekkeneel vereischt. Hoewel de zieleschenners
En haar onsterflijkheids beschimpers en ontkenners
Dit mooglijk achten, nog ontkennen ze wel stijf,
Dat een verhuisde ziel blijft werken buiten 't lijf.
Zij wanen, wat men vat, wordt eerst in brein begrepen
1070 En zinnen; geen verstand, hoe scherp, hoe fijn geslepen,
Kan werken dan op 't geen in 's menschen harsens speelt,
Verschijnt, en door den zin 't begrijp wordt ingebeeld.
Wij stemmen ook met hun, dat onze ziel de schatten
Van al 't verstaanbre hier wel stofwijs op kan vatten
1075 Door haar verbeeldingen; maar sluiten evenwel,
Dat zij niet stofgewijs hierop haar oordeel vell';
Naardien ze dikwijl stemt, gelijk ze zelfs belijden,
De dingen, die rechtuit met 's menschen zinnen strijden;
Gelijk wanneer verstand of reen een star vergroot,
1080 Veel grooter dan de ring van 's aardboOms ronden kloot;
Of stoffeloosheen weet van stoffen t'onderscheiden,
En verven, en gedaant', waarin de zinnen weiden,
Van hare stoffen scheidt. Ook beeldt de wil dit uit,
Die buiten het verstand de weelde en wellust stuit
1085 Om reden, en omhelst, naar voorval van de tijden
Of zaken, rampen, die met zin en neiging strijden.
Indien 't verstand alleen op aardschen wellust zag,
En wat de zinnen noodt, in 's werelds blijden dag,
Op 's werelds ijdelheid, verganklijkheid, en feesten;
1090 Hoe zou des menschen ziel, in 't lichaam, met de geesten
Zich mengen, en bij God verza,men in gesprek?
Waaruit ontspringt haar lust en goddelijke trek?
Want blinde en dooven, Of door toeval, Of geschapen,
Aan verven nochte klank zich binden en vergapen;
1095 Nu leeft de ziel alleen zoo zalig nergens niet,
Dan daar ze 't hoogste goed bespiegelt, en doorziet,
De Godheid, die, door 't licht van schoonheid en vermogen,
De krachten van de ziel kan houden opgetogen,
In 's hemels hoogsten trans. Nu haakt ze naar 't bescheid
Hoo Der wijzen, om den glans van hare onsterflijkheid
t'Aanschouwen, eer ze, ontboeid in d'allervolste klaarheid,
Beklaagt de loochenaars van deze onfaalbre waarheid.
Voor zooveel werkingen, die 't eeuwig zielendom
Ontvouwen, staat de mond des tegenwrijters stom.
De vierschaar van 't gemoed verdagvaardt goddeloosheid
1105
En overtuigt ze, en straft ze om d'overtuigde boosheid.
Hoewel de dwingeland to recht zit in zijn zaak,
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Hij welt zijn vonnis zelf, gegeeseld van de wraak.
In 't sterven loochent hij, met sidderen en beven,
1110 Dat vromen, hier gedrukt, de schelmen, in dit leven
Gezegend, met de ziel verrotten in het graf,
En God geen deugden krone, en geene boosheid straff'.
Indien de ziel, een geest, geen strijd voelt, als de leden,
Een strijd van hoofdstoffe en al haar hoedanigheden,
1115 Een strijd, die d'oorzaak is van 't rotten en vergaan,
Zoo kan ze buiten 't lijf en op zichzelf bestaan;
En is de dierschheid hier slechts krenkbaar en bederflijk,
Zoo treft de ziel haar ende, en duurt, en leeft onsterflijk.
En zoo de hoofdstof blijft, alleen verkeerd van staat,
I 120 Wie droomt, dat d'eedle ziel, die hooger draaft, vergaat?
Men ziet door ouderdom des menschen kracht bezwijken,
De zinnen, traag en stomp, de jonkheid minst gelijken,
In werkingen, en kracht, gehoor, het snel gezicht,
De reuk, de tast, en smaak ontbreken in hun plicht,
1125 Als d'oude rijst in top, bezaaid met grijze haren,
En d'afgeleefde steent, om 't overwicht der jaren,
Terwijl hij reede gaat met 66nen voet in 't graf:
Dat meldt den ondergang des stervers, door den staf
En krukken onderstut, en hoe die krachten hangen
1130 Aan elementen, daar zij leven van ontvangen ;
Doch, zoo het oordeel en verstand, ons ingestort,
Door 't wassen van den tijd geenszins verminderd wordt,
Maar aangroeit, dat's een merk, en een onfaalbaar teeken
Hoe 's menschen ziel, wanneer het lichaam is bezweken,
1135 Niet afneemt, als die niet aan 't lichaam hangt gehecht,
En buiten 't lijf bestaat, door een onsterflijk recht.
Het driemaal groot vernuft, in alle Egyptsche steden,
Om zijn hoogdravendheid en wijsheid aangebeden,
Getuigt hoe God den mensch uit twee naturen mengt;
1140 En teffens sterfelijk en nimmer sterflijk brengt
In 's werelds ronden ring, als tusschen twee naturen,
d'Onsterflijkheid van God, en 't geen veraardt in 't duren,
Verandert, en versterft; opdat de mensch getrouw
Hier alle wonderen in 't licht bespieglen zou.
111 7 . Versta : en is het alleen 's menschen stoffelijk deel, dat hier op
aarde aan vergankelijkheid en bederf onderhevig is. — 1119. Versta: en zoo
zelfs des menschen stoffelijk deel in wezen blijft en alleen een andere gedaante, een anderen vorm aanneemt. — 1131-1136. De dichter had zichzelven
kunnen aanhalen als een bewijs voor de waarheid van hetgeen hij hier
betoogt; doch men zou hem dan hebben kunnen tegenwerpen, dat juist hij
een uitzondering maakte op den anders vrij algemeenen regel, dat, bij 't
klimmen der jaren, niet alleen de lichaamskrachten afnemen, maar ook de
geestvermogens verzwakken. — 1137. Het driemaal groot vernuft-:
Trismegist.
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Apollo, raad gevraagd, in 't Heidensch koor te Malte,
Of, na het lijk, de ziel nog bleef in haar gestalte,
Dan of ze smolt, berecht Polytes op zijn vraag:
De ziel, aan 't lijf verknocht, gevoelt en lijdt de plaag
Van 't rotten, en bezwijkt door 't sterfelijke lijden;
1150 Maar komt ze snel, als 't lijf vergaat, het lijf t'ontglijden,
Zoo stijgt ze in 't hemelschdom, daar wordt ze nimmer grijs,
Noch in haar staat gekrenkt. Dit woil Gods eerste, wijs
Voorziende wezen dus voorzien en ordineeren.
Sybillen, vOOr August, befaamd door profeteeren,
1155 En, onder Nero, nooit op logen achterhaald,
Der zielen straf en loon ons hebben afgemaald.
Ferecides heeft eerst deze eeuwigheid gedreven
In Grieken; Pythagoor zijn meesters les gesteven;
Toen volgden Socrates en Plato Pythagoor,
1160 En Aristoteles betrad hetzelve spoor,
Al schijnt hij sommigen beneveld in haar klaarheid.
De godverlichte Aquijn ziet Stagirijt dees' waarheid
1145. In 't Heidensch koor te Malte. Bij LACTANTIUS : Divinar.
Lib. VII de vita, cap. 13, lezen wij: Polytis quidam consuluit
Apollinem Milesium utrumne maneat anima post mortem an
dissolvatur: et respondit hisce versibus:
Instit.

Wv1 ij ,u1i, ,Itiol o15 decryor) AO; (Jthtta xecttEttat,
chavela vookra 7taa. n. x. 5. L

Sommigen lezen P olit es en verstaan daardoor een inwoner van de Egyptische stad P olio, die bij Stephanus voorkomt; anderen houden het voor
een eigennaam.
De Apollo Milesius wordt meestal Didymaeus genoemd, waarover
men kan naslaan PLINIUS, Lib. V. c. 29, en STRABO, Lib. XIV.
Dat Vondel het oog had op deze plaats van Lactantius is klaar: immers,
hij vertaalt de zes verzen Iange orakelspreuk zeer getrouw. Wat zijn „koor
te Matte" betreft, hij heeft blijkbaar de stad Miletus in Klein-Azie met het
eiland Melita (Malte) verward. — 1157. F e r e c i d e s: deze, een wijsgeer
van 't eiland Pyros, leefde omstreeks de 45ste Olympiade. Hij was een leerling van Pittacus en een leermeester van Pythagoras. Theopompus, door
Diogenes Laertius bijgebracht, beweert, dat hij de eerste was, die over de
natuur der Goden schreef. — 1162. A quijn: St. Thomas Aquinas, ? eboren
in 1225 op het kasteel Aquino, in 't koninkrijk Napels, begaf zich, uit
neiging tot een leven, aan godsdienst en studie gewijd, in de orde der Dominicanen, en haalde in 1255 te Parijs den titel van doctor in de Godgeleerdheid. In gemelde stad onderwees hij als hoogleeraar de wijsbegeerte van
Aristoteles, later aan verschillende Italiaansche Academien de godgeleerdheid ; doch weigerde volstandig alle hem aangeboden kerkelijke waardigheden.
Hij overleed nabij Terracina, op reis zijnde, in vijftigjarigen ouderdom. Zijn
voorbeeldig leven, groote kunde en talrijke schriften hadden hem den eernaam
van Doctor A ng elicus doen verwerven; ook noemde men hem den Engel
der scholen en den Arend der godgeleerden. In 1323 werd hij door Paus
Johannes XXII onder de kerkheiligen geplaatst. Zijn werken, herhaaldelijk
opnieuw uitgegeven, zijn nog steeds in achting gebleven. — St a g i r ijt:
Aristoteles, aldus genoemd omdat hij van Stagira geboortig was.
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Bespieglen in haar kracht, daar hij d'onsterflijkheid
Der ziele voor 't gerecht der billijksten bepleit.
1165 d'Eenstemmigheid, het recht der volken, heeft dees' reden,
Al 't aardrijk door, als nog in d'Indiaansche steden,
Bezegeld met den ring der wijzen, die hun licht
Ontstaken aan Hebreén, Chaldeën, en 't snel gezicht
Van Trismegist, door wien de grijze Egyptenaren,
1170 In top van wetenschap, zoo hoog geklommen waren,
Als zij, door 't misgebruik van zijn gebloemde leer,
Verzonken in den nacht der afgoOn, die Gods eer
Bezwalkten. Evenwel verweerden ze, in die tijden,
Der zielen overschot, na 's lichaams overlijden ;
1175 Waartegens Demokrijt, en Epicuurs vernuft,
Gesteven door Lucrees, geraasd heeft, en gesuft,
Gelijk of 't menschdom dan gered wierd en gehulpen,
Als zerk en doodbus ziel en lichaam overstulpen.
Nu sluit het geestendom den draaiboom, daar het niet
1180 Geschapens boven zich in hoogheid steigren ziet.
De goddelijke geest van Plato heeft hun Leven
En wezens oorsprong God, den hoogsten, toegeschreven.
Hoewel het Heidendom verschilt in hunnen duur
Van voor en na, gelijk in wezen en natuur;
1185 Of zij lichameloos geschapen, of te zamen
Met hunne lichamen in 't licht te voorschijn kwamen,
Uit element, of ietwat hemelsch; in 't gemeen
Bestemt d'aloude school der wijsten doorgaans heen
Den dienst en ambt en end, waartoe de groote vader,
1190 Ten dienst van God en mensch, hen voortbrocht allegader,
Gelijk nu blijken zal hoe Gods voorzienige aard
Al wat hij schiep regeert, en handhaaft, en bewaart.
Indien een wildeman nog hoorde, op luchte sprongen
En vingerdans, wat geest door 't orgel kwam gedrongen;
1195 Wat goddelijke galm zich spreidde in ieders oor,
En rolde in 't hoog gewelf, door kerk, kapel, en koor;
Zoovele mengsels van registeren en klanken,
Waarvoor onze eeuwen nog Orlando's zanglust danken;
Zou hij gelooven, dat geval die tonen mengt,
1200 Als verven ondereen, met kunst en geest gesprengd?
Zou hij gelooven, dat die maatklank en getalen,
Die weergalm, rijk van geest, in 't volgen, en herhalen
Van hoog en middelbaar en laag en grof geluid,
Dan statiger, dan wuft, dan Lang, dan kort gestuit,
1205 Zich zonder een vernuft ontvouwden ongebonden,
En niet door Swelings hand en zijn doorluchte vonden?
Gewisselijk, hij most bekennen, dat verstand
En hand die pijpen stelt, en hare kelen spant.
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Indien de wildste Moor het Licht der Amiralen,
1210 Al triomfeerende, langs d'Amsterdamsche palen
Zag uit de rijke zee, op ons gezegend Y,
Aanstreven, door een Bosch van masten, die te lij
En loefwaart op den stroom hem met trompetten eeren,
En vlagge, en wimpel; daar hij, onder het laveeren,
1215 Zoovele kielen mijdde, en loste, laag op laag,
De donders der kortouwe, om 't vrije 's-Gravenhaag
Te wekken met zijn komst; zou dees' Moorjaan gelooven,
Al zag men noch matroos, noch yolk, noch stuurman boven,
Dat zulk een zeekasteel gegroeid waar' bij geval,
1220 En zonder stuurmanshand kwam bruisen aan den wal?
Gewis, het domste brein, hoewel 't geen boekstaaf leerde,
Most sluiten, dat vernuft dit bouwde, en zelf regeerde.
Wie kan dan loochenen, dat d'opperste natuur
De wereld, zoo ze zeilt, laat drijven zonder stuur?
1225 Gods werk en d'eigenschap des werks, in 't overwegen
Gebleken, spreken dit van alle kanten tegen,
Door grootheid, roeringen, geschiktheid, schoonheid, val,
Gematigdheid, bestaan, en rijkheid van 't heelal.
Wie God van 't eeuwig roer der dingen of wil zetten,
1230 Berooft hem 't heerlijkste ambt, hetwelk bestaat in 't letten
Op zijn geschapenheen, het menschdom allermeest,
Waarvoor zich alles buigt. In God is kracht noch geest,
Noch Godheid, zit hij van voorzienigheid versteken,
• Door Epicuur te snood en schimpende geleken
1235 Bij een gerimpelde waarzeggerin. Zoo pleit
Zijn blindheid avrechts voor der goden majesteit.
De wereld wordt een groot en heerlijk huis geleken,
Waarin men God in macht en wijsheid uit ziet steken,
Als vader, huisvoogd, heer, en hoofd van 't huisgezin.
1240 Het ambt des huisvoogds is te letten op gewin
En voordeel van het huis, en alle huisgenooten
Te houden in hun plicht, de kleenen, en de grooten,
De kinders, meesterknecht en knapen, d'oppermaagd,
Slavinnen, en gezin, gelijk het hem behaagt,
1245 Te Leiden naar zijn hand, opdat het alles drave
Naar eenig heilzaam eind ; de middelen en have
Verrijke in zegeninge, en aanwas, vee, en vrucht
Gedije, en al wat dient, gehoorzame aan de tucht.
Het eerste en opperste ambt des heerschers heet bij vroeden,
1250 Zijn koninkrijken, hem bevolen, te behoeden
Voor haren ondergang ; want, wordt bier slim gemikt,
Zoo dwaalt zijn ambt van 't wit, waartoe het wierd geschikt.
1251. Wordt hier slim gemikt: gaat hij hierbij een verkeerden weg.
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De Godheid, slaande 't oog op 't heil van haar vertrouwden,
Bestiert het werk, om dit te hoeden, te behouden,
1255 Ten oorbaar van den mensch, ter eere van de macht
En wijsheid, die het al uit niet te voorschijn bracht.
't Regeeren van al wat zich roert en niet kan roeren,
Is Gods voorzienigheid volkomen uit te voeren;
De beste heerschappij, zoo Plato wordt geloofd,
1260 En Aristoteles, bestaat in 't eenig hoofd.
Zoo zit een eenig God aan 't roer van alle zaken,
Die door zijn wijs beleid haar uiterste genaken.
De redelijke ziel, die 't leven onderstut,
Regeert aldus de leén, tot 's lichaams beste en nut,
1265 Een ieder in zijn ambt, en kan, een rij van jaren,
Den mensch in zijnen staat behouden en bewaren.
Maar schoon de Godheid heerscht, in 't hemelsblauw gewelf,
En overal, zij heerscht, of zonder middel zelf,
Of ook door middelen ; en, zonder 't medewerken
1270 Der Godheid, zou men kracht, noch vaag, noch leven merken
In Gods geschapenheen; geen ding zijn ende en wit
Beschieten, zoo het, als een blok en molok, zit
Verlaten van verstand, en krachten, en vermogen.
Indien den schepselen Gods invloed wierd onttogen,
1275 De starren zouden stil in hare rondt staan,
Der elementen trek en tegenheid vergaan,
Ook d'op- en ondergang, 't verwelken en het bloeien,
De tijden, elk seizoen, het ebben en het vloeien,
Der dingen beurten en verandering gestuit,
1280 Wat leeft en niet en leeft, het had al teffens uit.
Een blijkende bewijs en onweerspreekbre reden,
Dat 's hemels voorzicht werkt door zijn geschapenheden.
Zoo trekt de meester braaf des leerlings pen en hand,
En schrijft door haar om prijs. Geen redelijk verstand
1285 Kan zeggen, daar hij geest in letteren ziet zweven :
De leerlings hand en pen heeft dit alleen geschreven.
Zij schreven bet, 't is waar, doch zonder meester niet,
Gelijk men uit de kunst van schrift en trekken ziet.
Zij schreven te gelijk, om 't kunstigste, met ijver;
1290 Maar d'eer komt eigenlijk den allereersten schrijver.
De school t'Athene zelf bekent, dat God alom
1272. Molo k: molik, vogelverschrikker. — 1291-1316. Uit deze geheele
tirade blijkt, dat Vondel inderdaad geloofde aan 't geen Plato en zijn School
vermeld hebben aangaande de bescherm- of geleigeesten; en dat hij de
orakelen bij de ouden niet voor bedrog, maar voor werkelijke godsspraken
hield. Er is reeds meermalen opgemerkt, dat men nog in zijn tijd aan Plato
en Aristoteles ongeveer een gelijk gezag als aan den Bijbel en de Kerkvaders toekende. Trouwens, deze laatsten stoffeerden zelven hunne vertoogen
met bewijsgronden uit de schriften der ouden.
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Tot medewerkers heeft het hemelsch geestendom,
En drukt de titels uit. Zij noemt ze wezens, wachten,
Verstanden, jonger Goon, en goddelijke machten,
1295 Bewaarders, middelaars, gaslagers, die het kwaad
Ontraden, en het goed bestemmen met hun raad;
Ook huisgetuigen van elks werken en vermeten,
Verweerders voor 't gerecht, bestraffers van 't geweten,
Dat zonder schaamrood liegt, voor hun doorzichtig oog;
1300 Opvoerders van gemoed en deugden naar omhoog;
En, tusschen God en mensch, bestellers der gebeden
En gaven, d'eene in 't licht, en d'andre naar beneden;
Beschermers in den nood, der armen hulp ep. stut,
Onzichtbaar bij der hand, en die, tot 's menschen nut,
1305 Door droom of teeken hell bewerken, onheil keeren.
d'Oprechte Socrates zijn huiswacht hield in eeren.
Behalve 't gadeslaan des bidders, spellen zij
Hetgeen toekomende is door wisse profecij,
Verkondigen Gods wil, als opperste gezanten,
1310 Bedrijven wonderen, vermaard aan alle kanten,
Bij 't Grieksche en Roomsche yolk, in schriften en kronijk.
De stem van 't stomme beeld, de kerkdeur, zonder blijk
Van handen uit haar slot; de duiven te Dodone,
d'Orakels van Apol te Delfis en Trofone,
1315 En Ammon, daar Jupijn niet ledig zat en stom,
Bezegelden den aard en 't werk van 't geestendom.
Hier kan ik Epicteet met eere niet verzwijgen,
Wiens aarden nachtlamp kwam, na zijnen dood, te stijgen
Tot zulk een hoogen prijs, als Luciaan haar kocht,
1320 Dewijl hij bij dit licht zijn schriften had volwrocht.
De Godheid, zegt hij, heeft een ieder in dit Leven
Een geest, die hem bezorgt en gadeslaat, gegeven,
Een wacht, die nimmer slaapt, noch ook bedrogen wordt.
Wanneer de schaduw 's nachts ter kamer innestort,
1325 De donkre kamerdeur in slot staat, en gesloten,
Dan zeg niet, dat ge zijt bevrijd van meegenooten,
En eenzaam; want uw geest, een Godheid, is er in.
Dus past het geestendom op huis en huisgezin.
Hoe Gods voorzienigheid de streek der heerschappijen
131 7 . E pi c t e e t: Epictetus van Hierapolis, een Stoisch wijsgeer, leefde
ten tijde van Nero en was slaaf bij diens gunsteling Epaphroditus. —
1319. Tot zulk een hoogen pr ij s: namel. tot dien van 3000 drachmen,
ongeveer 1400 gulden van onze munt, en toen zeker een tienmaal grootere
som vertegenwoordigende. Lucianus zegt in zijn op* agaidevtov, dat in zijn
tijd iemand leefde, die het lampje van Epictetus had gekocht, in de hoop
diens wijsheid daarbij te verwerven. En uit de historie dier lamp meent
men te kunnen opmaken, dat Lucianus, over wiens geboortejaar getwist is,
een tijdgenoot van Epictetus moet zijn geweest of kort na hem geleefd hebben,
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1330 Kan rekken, en den staat der grootste monarchijen
Verkeeren, door de macht der vorsten en hun zwaard,
Dat, onder haar beleid, geen heir noch heirkracht spaart;
Meldt Ninus, Cyrus' staf, het zwaard van Alexander,
En Cesar, die 't geweld van Rome, 't een op 't ander,
1335 Verplet, en 't vrij gebied, al 't aardrijk door ontzien,
Leert zwichten voor een hoofd, met neergebogen knien.
Nu laat ons den scholier van Epicuur ook hooren:
Terwij1 ik bezig zat, om vlijtig naar te sporen
Der dingen oorzaak, hing mijn oordeel tusschen tween
1340 In twijfel, of een God de wereld stiert alleen
En gaslaat, en bezorgt, dan of men hier beneden
De dingen bij geval ziet drijven, zonder reden,
En roer, en stuurmanshand; want als ik overwoeg
Hoe ordentlijk het al zich naar zijn voorschrift droeg,
1345 En d'elementen vast elkanderen verstonden,
In hunne strijdigheid door denen band verbonden;
Hoe d'aarde vruchten teelde, en van den Oceaan
Omhelsd wierd; hoe de loop van starren, zon en maan
Den dag en nacht regeerde, en deelde de seizoenen
1350 Van 't jaar, gedekt met sneeuw, of levendige groenen;
Dan scheen me, dat de macht en raad en wil van God
Het al gebiedt en stuurt, en staan houdt in zijn slot,
En op des hoogsten wenk de hemelsche assen draaien;
Het strand de golven stuit; het maaien op het zaaien,
1355 De sneeuw den zomer volgt, een ieder in zijn tijd;
Maar als mij wederom bejegende de strijd
Der menschen, en hoe wild de staten, rijk van rampen,
Krioelen ondereen, in nevelen en dampen
Van eeuwig misverstand; hoe 't recht van 't spoor verdwaalt,
1360 De deugd verstooten zit, de moord de kroon behaalt;
Dan loochende ik de macht en godsdienst van de Goden,
En wat men Godheid noemt, en smaalde op hun geboden,
Om zekerder kompas te volgen, dat ons leert
Hoe God noch Gods gelijk der menschen staat regeert
1365 Met wijsheid, en beleid, waarop de blinden steunen;
Of zoo men Goden vindt, en zij zich niet bekreunen
Met 's menschen heil en ramp; men hou ze niet te vriend,
Wier majesteit met smook noch tempel is gediend.
Fortuin regeert het al. Wie wil op Godheen passen!
1370 De kloeke zijn de roe des hemels lang ontwassen.
Dees' blinde razernij en drift van d'ouden tijd
Heeft reukeloos Fortuin tot een Godin gewijd,
1337. D en s c holier van E p i c u u r: versta: de School, de navolgers
van Epicurus. — 1338-1361. Bijna letterlijke vertaling van de navolgende
plaats van CLAuDIANus in Rufinum, Lib. I, vs. 1-19.
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Een blind krankzinnig wijf altaar gebouwd, en tempels,
Geofferd aan den stroom des Tibers, op haar drempels.
1375 Het rijp Thebaansch vernuft ontkleedde haar geheel
Van schaamte, en reengebruik, in 't wereldtafereel,
Op haren wereldkloot, daar al de toeloop rabbelt,
En raast, en om haar dringt, naar goud en gaven grabbelt,
Naar kroon, en zwaard, en schat, en perlen, die ze strooit,
1380 Van voren rijk van haar, van achter gansch berooid;
Daar lamme, en blinde, lier, en kruk hun nooddruft rapen,
Een ongelijke staat van erfrecht in 't geschapen:
d'Een vloeit van wellusten in 't hof, vol overdaad,
En d'ander lijdt gebrek, en geeft den geest op straat.
Dat d'oorzaken van spoed en onspoed ons ontschuilen,
1385
In Gods geheimen raad, groef deze duistre kuilen
Van dwalinge en fortuin, vanouds; en heden nog
Treen brave mannen toe, om dit vernist bedrog
t'Aanbidden, als zij meer bezit van staat, en klaarheid
1390 Van naam en aardsch gewin beijveren dan waarheid,
Een godsdienst, vijandin van staatafgoderij,
Die al de wereld houdt in hare slavernij.
Schoon alle hemelen en heldre starrentransen
Doorgaans op dthe maat ten reie gaan, en dansen,
1395 Om Gods voorzienigheid; terwijl, beneen de maan,
De staat der wereld schijnt, in 't op- en ondergaan,
Te luistren noch naar toom noch roede, spore en regel
Van 't recht, der vromen kroon, der goddeloozen vlegel;
Nochtans is God omhoog de macht, die 't al bestiert,
1400 En, naar zijn wijsheid, zelf der zaken breidel viert
Of intoomt op haar tijd, van 't eerste tot het leste,
Den boozen tot een straf, de goede ziel ten beste,
En allebei ten prijs des oppersten, die 't al
Geleidt, gebruikt, en wendt zijn eere te geval.
1405 In d'uitkomst wordt doorgaans het wijs beleid geprezen.
Al valt dit boek voor ons te donker om te lezen;
Gods wijsheid springt terugge, om grooter sprong te doen;
Zij mikt verkeerd, en treft, daar 't niemand zou vermoen.
Gods zorge waakt alom. Zij zweeft door al de leden
1410 Van hemel, aarde en zee en zijn geschapenheden.
1375. Het rijp Thebaansch vernuft: Cebes, over wiens tafereel
herhaaldelijk reeds gesproken is. — 1380. Gansch b ero o i d: namel. „van
haar." — 1391. Sta a tafgo d e r ij: hierdoor wordt verstaan „het bejag van
hooge staats- en eerambten, van aardschen roem en wereldsch voordeel,"
waarvan in de beide vorige verzen gesproken is. — 1394. Door g a a n s:
bij voortduring. — 1408. Z ij mikt v e r k e e r d: voor: „zij mikt oogenschijnlijk zoo, dat men haar een ander doel zou toeschrijven dan zij inderdaad
heeft." Of, met andere woorden: „zij bestiert de zaken op zoodanige wijze,
dat de uitkomst geheel anders is, dan men zich zou hebben voorgesteld."
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De hoogste liefde neemt op al haar werken acht,
Maar eerst en allermeest op 't menschelijk geslacht;
Dat zoekt ze uit al haar macht te redden en te winnen.
Geen sterflijk mensch kon ooit zichzelven zoo beminnen,
1415 Als God den mensch bemint, maar bovenal de ziel,
Daar zijn genadig oog met zulk een lust op viel
In 't scheppen, dat ze deelt in 't ongeschapen leven,
Zoo hoog als 't geestendom verheerlijkt, en verheven.
BESPIEGELINGEN VAN GODSDIENST.
HET VIERDE BOEK.
E Godheid dus ontdekt door ons' bespiegeling,
In haar nature, en aard, en werken; waar ze ging
En uitscheen buiten zich, in 't scheppen, onderhouwen,
Regeeren van 't heelal, en wat in haar gebouwen
Ons toelicht, daar den mensch het hoofdgebied in past;
Zoo schaamt de twijflaar zich; zoo staat de grondvest vast,
Waarop de reden leert den dienst der Godheid stichten,
Den dienst, die voor geweld noch lasteren zal zwichten,
Maar al de wereld door, en eeuwig, zonder end,
Als een natuurwet, schijnt den mensche in 't hart geprent :
Want schoon de volken, min of meer, ook gruwzaam, dolen
In God, en zijnen dienst, bij ongelijke scholen
Geleerd, en ingevoerd; het algemeene slot
Staat vast op dezen grond, zoo wijd de naam van God
Den menschen op de tong en lippen is bestorven;
't En zij bij heidensch slag, verwilderd en bedorven,
Of eigenzinnigen, belust, een nieuwe baan,
Die van de heirbaan wijkt, ter zijden in te slaan,
Op onverdadigbare en krachtelooze punten,
Om boven het gezag der wijsten uit te munten.
Lucrees, de schildknaap en de tolk van Epicuur,
Een God bij hem, doortast den boezem van natuur,
Ontvouwt, uit 's meesters mond, al haar geheimenissen,
Om in 't godvruchtig hart der menschen uit te wisschen
Het ingedrukte merk van Gods voorzienigheid,
Den godsdienst, en 't geloof; in schijn, alsof hij pleit
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i. De Godheid dus o n t d e k t: nadat wij, op de wijze als hierboven,
het bestaan der Godheid bewezen hebben. — 4. In haar gebouwen: in
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Voor d'eere en majesteit der Goden, welker grootheid
Niet afstijgt uit den troon tot 's werelds laagte en snoodheid;
Want, zegt hij, het is heel noodwendig, dat der Goon
Natuur en aard, bij zich onsterflijk, eenen toon
Van oude in vrede volge, en, in de hooge daken,
Heel wijd van onzen staat en menschelijke zaken
Gescheiden, zich alleen onthoude, als die altoos
Bevrijd van jammeren en nood, en smerteloos,
Door hare middelen grootmachtig heeft geschenen,
Geenszins uit nooddruft iet van ons behoeft te leenen,
Door geen verdiensten tot gend bewogen wordt,
Noch door verbolgenheid tot wraaklust aangepord.
Dezelve dichter, die het al regeert door d'orden
Der telende nature, ontkent, dat iet kan worden
Uit niet, en schept en baart een wereld bij geval,
Uit vezelinge, en stof, gegroeid van overal;
Verlichaamt 's menschen ziel, en laat de ziel bederven,
En zonder overschot, gelijk het lichaam, sterven;
Stoffeert dit groot heelal met lichamen, en laat
Een ledige ijdelheid, waar 't lijf geen plaats beslaat.
Hij acht onsterflijkheid, noch heil, maar, stil van harte,
Gerust, en zorgeloos, en vrij van schrik en smarte,
Te leven, zonder hoop op loon, en vrees voor straf,
Totdat de zerk de ziel en doodbus dekke in 't graf;
Gelijk hij 't heeft geschept uit Epicurus' vonden,
Die stout de banden van den godsdienst heeft ontbonden;
Want, schoon zijn pen den dienst der afgoon wederlegt,
Dewijl ze ook zelf den dienst des waren Gods bevecht;
Zoo geeft ze vrijen toom aan alle goddeloosheid,
Daar dijk noch paalwerk stuit den springvloed van haar
[boosheid,
Indien geen Godheid zich met 's menschen werk bekreunt;
Een Broom des ongodists, met schijnreën ondersteund,
Gelijk ons grondbewijs ontdekt heeft, in het sterken
Van Gods voorzienigheid, te kenbaar in haar werken.
Lucrees, om 's volleks hats t'ontlasten van het juk
Des Godsdiensts, zoo hij stoft, ontvouwt het gruwelstuk,
In Aulis aangerecht, daar zelfs de Grieksche vorsten
Hun wapens met den moord der zuivre maagd bemorsten.

29 volgg. Verg. LUCRETIUS, de Rerum Natura, Lib. V. — 30, 31. Een en
t o on van oude.... v olge: denzelfden (frisschen) leeftijd beware. —
40, 41. Volgens den bekenden regel van Lucretius:

Nullam rem e nihilo gigni divinitus unquam.

41 volgg. Vergel. LUCRETIUS, Lib. III. — 61 volgg. Verge, LUCRETIUS,
Lib. I, vs. 82 sq.
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65 De dochter, met de huif op 't uitgekemde haar,
Dat nedervloeide, werd ter slinke zij gewaar
Den vader, die bedrukt bij 't outer stond verlegen;
Waarom de dienaars finks den blooten offerdegen
Verborgen, daar al 't yolk, in tranen en geklag
70 Uitberstende, bedroefd dit bloedig treurspel zag.
Zij knielde, stom van schrik en angst, ootmoedig neder.
Het baat de droeve niet, dat ze, een vorstin zoo teeder,
Den koning met den naam van vader heeft verblijd ;
Want straf, door priesters hem ontweldigd, en gewijd
75
Ten offer, voert men haar, al sidderende, eilacie !
Geenszins, om, naar den stip, een bruiloftsofferstaatsie
Te vieren, met de tortse, op een doorluchtig feest ;
Maar kuisch, en huwbaar, om, mishandeld, en bevreesd,
Gelijk een offerlam, in 's vaders dienst te sneven,
8o Opdat de vloot voorwind naar Troje toe mocht sneven.
Dus sluit Lucrees, en roept, opdat we hem verstaan :
„De godsdienst voert den mensch tot zulk een gruwel aan !"
Indien we geen gebruik en misbruik onderscheiden,
Noch diensten, die naar God of ons van God afleiden,
85 Zoo wint Lucrees het veld, als hij een gruwel noemt
Dien gruwelijken moord van Ifigeen, verbloemd
Met schijn van offerande en godsdienst, om de kielen
Te voeren over zee, door 't slachten en vernielen
Der koninklijke maagd, voor 't godelooze altaar :
90 En hoeveel gruwelen [het is al t'openbaar]
Zijn eertijds op den naam van godsdienst doorgedreven,
Bij 't schandelijk ontzag voor valsche Goon gesteven,
Met looze orakelen en wichlerij verguld.
Maar zeker dit belast den godsdienst met geen schuld ;
95 Naardien de wijsheid en de godsdienst, vrij van vlekken,
En onderling verknocht, een lijn te zamen trekken,
Ook zulks, dat geen van beide in wezen kan bestaan,
Tenzij ze onscheidbaar en gehuwd te gader gaan.
Dus keert men ongodsdienst en bijgelooven buiten,
100 En alle afgoderij, en dwalende besluiten,
Bij wereldschen gedicht, gelijk een nutten droom,
Om 't yolk, den staat ten dienst, te leiden bij Bien toom ;
Want godsdienst ziet op God, en leert den ongezienen
En eeuwigen, in 't harte en ook uitwendig, dienen.
105
Zoo treedt Gods kennis voor, en uit dees' kennis spruit
De dienst, gelijk de naam in Duitsche spraak beduidt.
74. S t r a f: op strenge, ruwe wijze. — 106. Gelijk de naam in Dui tsch e spraak be d u i d t: Vondel doet hier het onderscheid opmerken
tusschen het Latijnsche woord religio, hetgeen, naar zijn etymologische
beteekenis, later in vs. 409 en volgg. opgegeven, eenvoudig eene „verbin-
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Waar deze kennis nog ontschuilt het oog der blinden,
Wat wonder is 't, zoo daar geen godsdienst is te vinden,
Of van zijn spoor verdwaalt, ter oorzaak van 't misbruik,
110 Dat, als het stomme vee, geen heil acht dan den buik!
En moet men om 't misbruik 't gebruik der dingen laten,
Zoo vindt men geen gebruik van zaken, noch van staten.
Noch klampt ons d'ongodist aan boord met onbescheid :
Is tusschen God en mensch geen evenredenheid,
115 Wat is de Godheid dan aan 't menschdom toch gelegen?
De Godheid eeuwig rijk, behoeft noch dienst noch zegen
Van eenen snooden worm, die hier langs d'aarde kruipt.
Wat baat een druppel vats, die van een zeeklip druipt,
Den grooten Oceaan? Wat nut kan God ontvangen
120 Van 't schepsel, dat geheel moet van een ander hangen,
En, ongehandhaafd van een hooger macht, vergaat?
Wat hartstocht van genade of gramschap kan 't gelaat
Der Godheid, nimmermeer veranderbaar, bewegen?
Of is het met den mensch en God gelijk gelegen,
125
In onderhevigheid aan hartstocht, opgewekt
Of uit eerbiedigheid, of 't geen ter schennis strekt
Van die nooit kwetsbaar zit op d'allerhoogste stoelen?
Gewis, geen wijze kan zoo laag van God gevoelen.
Hij bezigt wat natuur hem uit Naar boezem gaf,
130 Geenszins bekoord door loon, noch afgeschrikt door straf,
Den zwarten molok, daar de kinders voor verschieten.
Of volgt iet goeds het lijk, hij zal het mee genieten.
Zoo lang men op den bode uit d'andre wereld wacht,
Wordt bijster misgetast in dezen blinden nacht.
135
Schoon tusschen God en mensch geene evenredenheden
Te vinden zijn, nog strijdt de godsdienst met geen reden,
Die toelaat, dat de vorst zich van een minder dien',
Hetzij dan mensch of vee, gelijk we daaglijks zien.
Al kan ook door den dienst des vorsten eer niet steigeren,
140 Al geeft hem dees geen nut; hij zal den dienst niet weigeren
Te trekken met verlies uit een verworpen slaaf,
Ook uit misdadigen, noch hun geringe gaaf
Verworpen, menigmaal hen eeren, en beloonen;
En wat er is verbeurd, verbloemen, en verschoonen
tenis" met God te kennen geeft, en het Nederduitsche woord gods diens t,
„dienst van God." Dit laatste toch onderstelt „voorafgaande kennis van het
wezen, dat men dient." Het Latijnsche r eligio brengt het vorderen van
die kennis geenszins mede. — 125-127. Versta: in substantie: „uit godsdienstijver." — 131. V er s chi e ten: van kleur verschieten, verschrikt worden, bevreesd zijn. — 132. Vondel wil zeggen: „ontvangt hij, na zijn dood,
het loon voor zijn goede werken, hij zal het genieten, maar dat loon zal
niet de drijfveer zijner daden zijn." — 133. Met andere woorden : zoo lang
men nog leeft.
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Door zijn gend, zoo lang als d'onderdanige aard
Des dienaars 's heeren gunst in acht neemt, en bewaart.
Dus groeit des vorsten lof van goedheid, mildheid, grootheid,
Genade, en gunste, uit stof, en ongeachte snoodheid,
En armoede, en gebrek. Schoon God geen eer begeert
150 Om zich, wiens heerlijkheid vermindert, noch vermeert ;
Zijn goedheid zoekt den mensch, door 't eeren van Gods
In zijn onsterflijk licht en vollen glans te zetten;
[wetten,
Zich uit te storten in het schepsel, dat hij schiep
Ter eeuwigheid, die nooit haar baan ten einde liep.
155
Indien de grootste vorst, door iemand van zijn knapen
Een arrem hondeken uit slijk van straat liet rapen,
En koesteren in 't hof met wijnen, en banket,
Alleen uit loutre gunst, vernoegd, dat heusch en net
Het opdiende, en hem dankte, op bei zijne achterpooten,
160 Voor onverdienbre deugd, voor 's heeren min genoten,
Zoude iemand roepen, dat de weldaad, aan den hond
Besteed, den heer onteerde, en reden tegenstond ?
De mensch, hoe kleen hij is, werd van den ongezienen
Zoo hoog in top gevoerd, dat zon en maan hem dienen,
165 En al het hemelsch heir, en wat uit element
Bestaat, het leve of niet, dit reedlijk schepsel kent,
En stillezwijgende eert, als spraken ze met tongen :
Wij dienen, onder God, en door zijn wet gedwongen,
Een edeler dan wij; zoo d'adel niet bestaat
170 In een wiskunstig lijf, en overgroote maat
Des lichaams, maar in geest, vernuft, gebruik van reden,
En deugd, en mogendheid, en alle uitmuntendheden :
Want eene mug, of mier, of wakkre honigbij,
Die leeft, verdooft de zon, en starren in waardij.
175 De zon, en maan, en wolk, en lucht, en regen zweeten
Om 't groeizaam mosterdzaad hun krachten toe te meten.
Al 's moeders krachten gaan in arbeid om de vrucht.
Hoe menig koninkrijk en land en legertucht,
Ook heele werelden, daar andre starren blinken,
180 En hof, en helbardiers gehoorzamen op 't winken
Van een gekroonden dwerg, een kind, met wacht gestut 1
Of dient natuur geen mensch ? Wat voordeel ofte nut
148. 0 ngeachte sno o dhei d: nietigheid. Zie vs. 117. — 159. 0 pdiende: opzat. — 162. En reden tegenstond: tegen de rede, tegen
het gezond verstand indruischte, dwaasheid was. — 17o. Een wisk un sti g
1 ij f: een lichaam, wiskunstig zuiver in zijn evenredigheden ; — goed g eproportioneerd. — 177. 's Moeders krachten: en niet der moed e r krachten, zooals sommigen thans zouden schrijven. — 179. Heel e
werelden, daar andre starren blinken: uitgebreide rijken, onder
een anderen sterrenhemel.
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Geniet de zon, terwijl zij met haar heidre glansen
Den hemel rijk stoffeert, en alle starrentransen;
Het aardrijk met haar hitte en stralen leven schenkt,
185
Met groente en loover kleedt, met bloem en aren sprenkt?
Wat voordeel trekt de maan uit ebben, en uit vloeden
Der vloeden van de zee, en elks vergaan, en groeien;
Dewij1 de starren niets begrijpen van omhoog,
190 En andren staan ten dienst, gelijk een licht het oog?
Of dienen deze alleen de tamme en wilde dieren?
Die weten noch verstaan, noch laten zich bestieren
Door eenen vrijen wil, geen stommen ingeprent.
Zoo is de mensch alleen der dingen wit en end.
195 Zoo dienen ze al den mensch, en onder hem 't vermogen,
Dat tot dees' heerschappij den mensch heeft opgetogen.
Nu blijkt het helder hoe dees' reden boven drijft,
Dat al het menschdom aan Gods dienst verbonden blijft;
Dewijl dien aard alleen, door zooveel goeds verheven,
200 De handvest van zijn God te kennen in dit leven,
En 't redelijk gebruik van reden is gegund.
Hier draait de godsdienst op, als op zijn as en punt.
Zoo stijgt het minste in top, ten dienste van het meerder,
Totdat het God genaakt, dan kan de dienst niet veerder :
205 De hemel dient het vier, het vier de dunne lucht,
En 't water. 't Water en de lucht met eene zucht
Het aardrijk staat ten dienst. Het water dient de planten.
De planten dienen vee, en dier aan alle kanten;
De dieren wederom den mensch, de menschen God,
210 Uitdeeler van elks dienst, en toegeworpen lot.
Maar, zegt ge, 's menschen dienst geen godsdienst zal ver[strekken,
Zoo d'opperste geen nut uit 's menschen dienst kan trekken;
Gelijk het schepsel bier het schepsel dient tot nut;
Daar 't leven van den mensch bestaat bij zulk een stut.
215 Een veldheer wordt gediend, gehandhaafd van soldaten,
Een konings aanzien drijft op macht van onderzaten;
Maar God bestaat bij zich, almachtig, rijk, en wijs.
Hij leent van buiten niets, noch groeit niet aan in prijs.
Wat kiank luidt valscher dan dees' valsche snaar te roeren,
220 Dat God zich van den mensch, als van een muil, laat voeren,
En tot zijn dienst den mensch als voor zijn wagen spant,
Gelijk de mensch het vee bier breidelt met zijn hand !
De mensch behoeft dien dienst, het vee zijn voer, en weide.
Dus blijft de nooddruft dan de band van deze beide.
599. Dien aard: voor : „aan dat ras, aan die soort van wezens." —
206. Met eene zucht: zal hier moeten beteekenen : „met gelijken ijver" ;
doch, hoe men 't uitlegge, 't is niet meer dan een rijmlap.
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Het vee belieft den heer. De heer beloont het vee.
Neem weg het nut; wat snoer, wat band verbindt dees' twee?
Zoo staan de machtigen op hunnen troon, in 't midden
Des aanhangs, die in schijn hen dienen, en aanbidden,
In 't harte hun fortuin, het tijdelijk genot.
230 De wereldwijzen gaan ten outer om dien God,
En schoeien op de leest van eere en staat en voordeel
Den godsdienst, daar het yolk in ijvert, zonder oordeel;
Gedreven onder 't juk in diensten, daar men meer
De Godheid mee misdient, dan haar de wettige eer
235
En glorie geeft, gelijk zij zelfs te klaar belijden,
Dewijl ze in 't harrenas elkandren alom bestrijden;
Verzoenbaar evenwel in wereldlijk gezag,
In godsdienst nimmermeer; zoo 't godsdienst heeten mag
Al wat op dezen naam en titel wordt gedreven,
240 Bij dienaars van 't geluk, die dit een verve geven,
En venten hun vergif met brieven, en verguld,
Daar 't yolk al gapende naar luistert met geduld.
De liefde, eene eigenschap, in God voorheen beschreven,
Waardoor het hem behaagde uit niet den mensch te geven
Het wezen van de ziele, en 't lichaam, zoekt al stil
245
Den mensch, doch niet om zich, maar om des menschen wil,
Wiens wederliefde naar den zeilsteen en 't vermogen
Der Godheid, die hem baarde en voortbrocht, wordt getogen ;
Dies keert des menschen dienst ten dienst van zijnen God,
250 De hoogste eerwaardigheid, om voordeel noch genot
Zoo stipt niet, als omdat de reden, en de waarheid
Hem voeren, buiten zich, naar dees' verschenen klaarheid,
En 't goed, waarmede hij zichzelf vereenigd vindt,
Het allerwaardste goed, nog nooit genoeg bemind,
255 Geprezen, en gevierd; en kan een overschoone
Volschape, en heusche maagd, een bloem, die met de krone
Der schoonheid, naar de ziel en 't lichaam, zit geeerd,
En boven al 't geslacht der maagden triomfeert,
Het edelmoedig hart des jongelings verrukken,
260 Vervoeren buiten 't spoor, om haar in 't hart te drukken
De zuivre liefde, die hij tot heur waarde draagt;
Wat kan de Godheid zelf, indien ze ons oog behaagt?
Wat kan de bron van al de schoonheid ? Wat de luister
Der ongeschapen zonne, indien haar glans ons duister
241, 242. Versta: en die, als kwakzalvers op de markt, aan de hen aangapende, goed geloovige menigte, hun logenachtige waar door middel van
aanprijzende briefjes en fraai verguidsel weten te slijten. — 243. Voorheen
b e s chreven: t. w. in het Tweede Boek, vs. 59 volgg. — 261. Heur:
ter wille der welluidendheid, dewijl haar waarde min aangenaam klinken
zou, schrijft Vondel bier h e u r.
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En donker hart verlicht, niet werken in 't gemoed ?
De Godheid, uit haar aard volkomen schoon en goed,
En die zichzelf uitstortte in 't scheppen, om te vinden
Te zegenen den mensch, dien lieven godbeminden
En eerstgezochten zoon, begeert en eischt alleen
270 Den mensch in haren dienst, om, met hem eens en 66n
Geworden, langer niet bij druppels, maar bij vlieten
Of teffens al de zee der Godheid uit te gieten
In 't schepsel, met de reen en vrijen wil begaafd,
En een onsterflijkheid, die naar de starren draaft.
275
Zoo rust Gods liefde dan, wanneer ze mag bereiken
Den mensch, van haar bemind, gelijk het jongste teiken.
Zoo wordt Gods gloed van liefde in's menschen dienst vernoegd,
De mensch door dezen dienst den hemel toegevoegd.
Het misbruik van Gods dienst, bij kleenen of bij grooten,
280 Kan geenszins 't recht gebruik van godsdienst ommestooten ;
Gelijk het misbruik van Gods naam bij 't woest geslacht
De Godheid niet ontbloot van wezen, en van macht.
Laat ongodisten vrij den dienst om staat verbasteren,
Of loochenen in 't hart, beschimpen, en verlasteren,
285
Als 't glas verloopen is, en 's werelds glorie smelt,
Getuigt de tong van 't hart wat munt het meeste geldt.
Geen lijdbre hartstocht wordt de Godheid toegeschreven,
Die menschelijkerwijs gepraamd wordt noch gedreven
Uit steurnisse, en gebrek, en zwakheid; want de staat
290 Van Gods volkomenheid in aard en wezen laat
Geen krankheid toe. De mensch gevoelt hier strijd in 't harte,
Begeerte, wellust, vrees, en ongelijk met smarte;
Maar op haar wijze vindt genade en gramschap stof
In God, die haar gebruikt alleen tot zijnen lof,
295
En 's menschen eeuwig heil, 't welk nedervloeit uit d'ader
Van dien rechtvaardigen en goedertieren vader.
Wanneer de mensch in strijd en tegenspoed geraakt,
En worstelt met den nood en jammeren, genaakt
Hij biddende den troon der opperste genade,
300 Te goed, dat zij de klacht des schreienden versmade.
Het mededoogen vindt hier stof, waarop het werkt,
En dien ellendigen de hand reikt, en versterkt.
Men ziet de vromen zich doorgaans rechtvaardig dragen,
Dewijl rechtvaardigheid en deugden God behagen,
305 Den vader en den heer van zijn geschapenheën;
Zij offren hem hun hart, met offren en gebeén,
265

276. Het jongste t e i k en: dit zal willen zeggen: „het jongste blijk
zijner almacht, het laatst geschapene." — 279, 281. In deze beide regels
wordt misbruik met den nadruk op de eerste, vs. 109 en I I I van ditzelfde Boek was het met den nadruk op de tweede lettergreep gebezigd.
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Verheffen zijnen naam, met gaven en gezangen ;
Eene oorzaak; dat ze mild uit 's hemels schoot ontvangen
De weldaad en den schat, waarvan hij overvloeit ;
310 Want past het Gods natuur, in weldoen nooit vermoeid,
Godvruchtigheid en deugd te kronen ; is 't een teeken
Van onherkentenis, dat zij naar 's vromen smeeken
Niet luistren wil, zoo moet ze, om deze smet t'ontgaan,
Het vrome en oprecht harte in nood ten dienste staan;
315 De deugd herkennen, van vergelden niet verbasteren ;
Een schandvlek, in den mensch met reden te verlasteren.
Nu vindt men schendigen, die God noch mensch ontzien,
De wetten, het gezag en 't recht den rugge bién,
En staat en land door roof en moord en brand verdelgen.
320 De Godheid heeft met recht zich billijk dat te belgen.
Het waar' een smet in haar, indien ze stil bleef staan,
En zag, als stom en dof, met goede oogen aan
De schellemstukken, daar onnoozelen om treuren,
Terwij1 hun geenen troost noch noodhuip mag gebeuren.
325
De gramschap past dan God zoo eerlijk als gelid,
Opdat zijn heerschappij in hare kracht besta,
Door begenadigen van 't goed en 't kwaad te wreken.
De droefheid, vrees, en nijd, en vrekheid zijn gebreken,
Die dwalen buiten God; maar liefde, en billijkheid,
330 En gramschap, en gená, de kroon der majesteit
Des hemels, als robijn, en diamant, versieren ;
Terwijl de wereld zich van boven laat bestieren,
En, onder 't hoog gezag van 't hemelsche paleis,
Gewenschte rust geniet, en ongesteurden peis ;
335 Tenzij de Godheid haar den toom viere, als door 't wrokken
Der koningen alom de koninkrijken schokken,
Of spatten uit hun lood, tot een bijzonder end,
Den oppersten alleen en zijnen raad bekend,
Die deugden op den troon verheft door 't onderdrukken,
340 De boosheid kroont, om haar met kracht ten val te rukken ;
Nadat ze op 't aardsch tooneel de rol heeft uitgespeeld,
En aflegt deze grijns, die wijs van 't aanzicht scheelt.
Dan meldt ons d'uitgang, welk van bet men schat voor 't beste :
Het tijdelijk geluk, of 't eeuwig op het leste.
Of valt er straf noch loon, als ziel en lichaam scheidt ?
345
Het strijdt te regelrecht met Gods rechtvaardigheid,
Dat ongelijken, bier in weelden, of verdrieten,
Gelijk staan na hun dood, een zelven staat genieten.
Wat baat het, dat de deugd naar heuren vader zweemt,
312. 0 n h e r k ent enis: versmading, verwaarloozing. Zoo spreekt Vondel
vs. 315 van de deugd her k e nn en, voor „haar op prijs stellen." —
349. Naar he u r e n: vergel. de aant. op vs. 261.

276 BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST.
350 En heensterft onderdrukt, en troost noch heil verneemt?
Wat schaadt het d'ontucht, hier onschuldigen te plagen,
Indien ze geene straf noch geesels vreez', noch slagen?
Nu lijdt de vrome op hoop, geduldig in den rouw;
Gelijk een akkerman, na zweet en akkerbouw,
355 De vruchten van den oogst verwacht met open schuren.
De hoop op heilgenot kan ramp op ramp verduren.
Dat God genade en liefde aan zijne schepsels toont,
Wordt bij de billijksten van deze rot verschoond;
Maar geene oploopendheid, van razernije ontsteken,
360 In eenen oogenblik geneigd haar leed te wreken.
Dit, roepen ze, betaamt de hoogste goedheid niet,
Wiens gal niet overloopt, noch opwalt, schuimt en ziedt.
Om dan met onderscheid dees' hartstocht t'overwegen :
In 't misbruik en gebruik is 't kwaad en goed gelegen.
365
De toorn is middelbaar, bestrafbaar is de man,
Die zich met onrecht wreekt, en niet betoomen kan;
De Godheid, nooit verrukt, vertorent zich met reden.
Zoo wordt de gramschap ook in wijzen zelfs geleden,
Doch in haar tijd bepaald; dies schept ons misdaad hoop,
370 Dat God genadig zich laat zoenen na 't verloop.
Wie hem geheel van toorne en belgzucht zocht t'ontkleeden,
Heeft d'eene zenuw van den godsdienst afgesneden,
Den mensch in dier veraard, de boosheid ingeplant,
Verwilderd van vernuft, verbijsterd van verstand.
Sybillen melden ons, uit grijze en wijze bladen,
375
Gods gramschap, om vergrijp en lasterlijke daden,
Verzoenen 's hemels troon, door afstand van het kwaad.
De vrees voor straf bewaart en handhaaft stad, en staat.
Waar tucht en gramschap rust, is rust noch stijl van leven,
380 En wie de wetten eert 't geweld ten roof gegeven.
Wie dus van God gevoelt, die elk bestelt zijn lot,
Gevoelt gewis niet laag, maar allerhoogst van God.
Doch lust het Epicuur nog echter zijne dieren
En kudden, zonder vrees, in 't wild den toom te vieren;
Hoe kunnen ze gerust en stil te weide gaan,
385
Zich mesten, als het zwijn, met ekelen en blaftn,
351. d' Ontucht: dit woord beteekent hier : het tegenovergestelde van
t u c h t, alzoo : „een ongeordenden staat." — 358. D e z e r o t: de ongodisten. — 365. De to orn is middelbaar: vatbaar door bemiddeling te
worden nedergezet. — 367. V erruk t: van 't spoor gedreven. — 377. V e rz o enen 's hemels t r o o n: een beeldspraak, hoedanig een wij nog heden
ten dage bezigen, als wij bijv. van „een misdaad van gekwetste maje st e i t" spreken. Als majesteit voor „koning," zoo staat hier 's hemels
tr o o n voor „God," wien de Sybillen verzoenen, d. i. : „zeggen dat verzoend wordt," door, enz. — 383, 384. Z ij n e dieren en k u d den: zijnen
volgelingen, hun, die naar zijn voorschriften leven.
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Zoo God geen moedwil toomt ? Hoe kan hij, stil van harte,
Gerust, en zorgeloos, en vrij van schrik, en smarte,
Gebruiken, wat natuur hem uit haar boezem gaf,
390 Geenszins bekoord door loon, noch afgeschrikt door straf;
Indien het onkruid groeie, en ongetemde boosheid
Haar wortel schiet' door 't zaad van zijne godeloosheid,
Die geene kransen zoekt bij d'opperste gena,
Behoudens dat ze slechts de smert der straffe ontga ?
395 Wat nu zijn spreeuwen dit voor eenen molok achten,
Wat aardsche rust is hier ter wereld te verwachten ?
Al bloeit de boomgaard schoon, wat baat de kriekeboom ?
Geen ijdel dreigen houdt de snoeperij in toom.
Zoo leert men achteruit, in Epicurus' scholen.
400 De groote meester doolt, hoe zou de school niet dolen !
Hij wacht nog op den post uit Gods onsterflijkheid;
En wie verzekert hem, wanneer het leven scheidt,
Dat alle boosheid blijft begraven, en vergeten ;
Zoo d'allerbooste dit ontkent in zijn geweten,
Daar God de vierschaar spant, en pijnigt den tiran,
405
Die op dit zachte bed geene oogen luiken kan,
Terwijl hij 's nachts, van schrik gedoodverfd, bleeke schimmen
Van d'omgebrochte schaar hem gruwzaam aan ziet grimmen.
Hoewel de godsdienst wordt gesterkt door kroon en roe,
410 Nog staat de reden niet alleen den godsdienst toe,
Maar houdt den mensch hieraan, naar lijf en ziel, verbonden ;
Gelijk de Roomsche tong den godsplicht heeft gevonden,
Uit kracht van 's menschen band, en een verbintenis,
Die bij 't opmerkend hart niet wijd te zoeken is;
Want God in kracht gesteld, met al zijne eigenschappen,
415
En, onder hem, den mensch, op zooveel hooger trappen,
Als steep, en plant, en dier; dewijl, met reel]. begaafd,
Hij, met zijn hoofd omhoog, naar 's levens oorsprong draaft;
Zoo vloeit d'eerbiedigheid des kinds tot God den vader
420 Noodwendig, als een beek uit heure bron en ader ;
En deze eerbiedigheid vereischt godsdienstigheid
Aan Gods eerwaardigheid en oppermajesteit.
Het recht des godsdiensts blijkt ; want Gods volkomenheden,
Oneindig uitgespreid, verschijnen in de leden
Der wereld overal, als stralen uit haar zon.
425
397. Wat b a at dje k r i e k e b o o m: voor „wat zal de krieke- of kerseboom opleveren?" — 409. Door kr oon en roe: door belooning en straf. —
4 12. D en gods plicht: de uitwendige dienst, dien de mensch gebonden
is te volbrengen. — 412, 413. Met andere woorden: gelijk in de Latijnsche
taal het woord religio gevormd is van ligare, binden. — 421-423. Eerbiedigheid, godsdienstigheid, eerwaardigheid: drie woorden
op h e i d in twee regels, dat is twee te veel.
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Het reedlijk schepsel kent de Godheid voor de bron,
Waaruit zijn wezen spruit. Het hangt met hart en zinnen
Geheel en al aan God, en schat hem waard te minnen,
Te dienen, die den mensch uit niet zoo hoog verheft.
430 Wie God en mensch aldus van wederzij beseft,
En gaslaat, vindt den grond des godsdiensts, om te bouwen,
Als 't zekerste, waarop het schepsel kan betrouwen;
Want d'edelste nature, om haar uitstekendheid,
Wordt billijk niet alleen de dienst van eer bereid,
435
Maar heeft de macht en 't recht van alle redelijken
Te vorderen den plicht van godsdienst, en zijn blijken ;
De menschheid wederom, dewiji zij 't al ontvangt
Van d'opperste nature, en aan haar wezen hangt,
Met reden blijft verknocht, verplicht den ongezienen,
440
Met al wat zij bezit, te vieren, en te dienen,
Naar d'ongeschreven wet, ook, zonder het gebod,
Vrijwillig en vanzelf te dienen haren God.
Om naakt den godsdienst van 't natuurboek dan t'ontkleeden:
De godsdienst is een deugd, waardoor de mensch met reden
445 Den schepper, eigenaar en allerhoogsten heer
Der dingen, naar zijn macht, den dienst en schuldige eer
Geheellijk opdraagt, beide inwendig, en uitwendig.
Wat wankelt ofte niet, dees' waarheid blijft bestendig.
Indien rechtvaardigheid alle ongelijkheid slecht,
450 Den schuldheer niets onthoudt van zijn rechtmatig recht,
Zoo mag de godsdienst wel den naam van hoofddeugd dragen,
Die God door diensten eert, en, ziende op 't hoog behagen,
Ontziet t'onthouden 'tgeen hem eigen toebehoort ;
Ontziet, door ongelijk en wat de Godheid stoort,
455 Te kwetsen ; want dit heet met reden, God te vreezen,
Waaruit de Godenvrees bij misbruik is gerezen
In 't Heidendom, hetwelk Gods enkelheid ontkent,
Verbijsterd in 't getal van Godhedn, zonder end.
Uit zulk een ijdle vrees voor krachtelooze Goden,
460 Door Cecrops ingevoerd, bij Numa's wet geboden,
Heeft Epicuurs scholier, Lucrees, den schimp gevoed,
Die teffens alle vrees het menschelijk gemoed
Benemen wil, en van godvruchtigheid ontkleeden,
In schijn van elk natuur te toonen, en t'ontleden ;
465
Hoewel hij buiten 't wit der waarheid mikt en schiet,
Die Gods voorzienigheid verstoot uit haar gebied.
436. Den plicht van godsdienst, en zijn blijken: de godsdienstoefening, waarvan vs. 412 gesproken is, en het daaraan verbonden eerbetoon,
de ceremonien. — 443. Versta : om zonder verbloeining of woordenpraal te
zeggen, waar de natuurlijke Godsdienst in bestaat. — 462. Zie De Rerum
Natura, Lib. V.
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De zinnen leeren ons d'uitwendige eer berekenen,
Uit woorden, en gebaar, en onderscheiden teekenen,
Getuigen van het hart, dat zich de majesteit
470 Der Godheid onderworpt met alle eerbiedigheid.
Het hart inwendig stemt met uiterlijke daden,
Bekent en looft de bron en springaar der genaden,
Die al wat reen gebruikt tot dankbaarheid verbindt.
Het wenscht, gelijk van aard, en eens met God gezind,
Uit al zijn macht en kracht, door redelijke blijken,
475
Deze edelste natuur des scheppers te gelijken.
Dus eert het menschdom God, gelijk 't gehoorzaam kind
Den goeden vader, niet alleen in schijn, bemint,
En eert, en volgt, maar ook in voegelijke zeden,
Gepast naar 's vaders aard, en billijkheid, en reden.
480
Rechtschapen godsdienst ziet geheel op 's hoogsten prijs,
Bestaat, gelijk de mensch, op tweederhande wijs :
Het uiterlijke merk is 't lichaam met zijn leden;
d'Inwendige opdracht, God van binnen aangebeden,
En boven al bemind, godvruchtiglijk gevreesd,
485
Aandachtiglijk geloofd, is 't leven, en de geest,
En ziel van dezen dienst. Zij gaan dan beide t'zamen,
Gelijk godsdienstigen, aaneengehuwd, betamen ;
En zonder dit verband van 't hart en 't uiterlijk,
490 Daar macht is, dat ze in 't een noch 't ander niet bezwijk',
Schijnt godsdienst zijnen eisch en ommetrek eontberen :
Want God begeert de daad, en 't innerlijk begeeren,
Het hart, en ook de hand. Zoo staat het godsrecht spits,
Zoo staat de godsdienst vol, in zijnen vollen krits.
De reden schijnt dit zelf te leeren, te bevelen ;
495
Want nu de mensch bestaat uit ongelijke deelen
Van lichaam, en van ziel, en 's allerhoogsten wensch
Den halven niet begeert, maar den geheelen mensch;
Hoe zou de godsdienst dan volstaan met een van beide,
500 Of lijden, dat men ziel en lichaam deelde en scheidde ?
De godsdienst eischt dees' twee geeigend aan den heer,
Nooit hoog genoeg gezet in top van prijs en eer.
Gelijk de roeringen van lijf en leden spruiten
En vloeien uit de ziel, gekend in 't werk van buiten ;
505 Zoo stuurt d'opspanning van 't aandachtige gemoed
Den uiterlijken dienst, ontvonkt door haren gloed
Gelijk de lelie, van den zeilsteen overstreken,
Den aard des zeilsteens volgt, en uitdrukt door haar teeken ;
Zoo volgt de hand het hart, en wat het hart beveelt.
503. De roeringen: de bewegingen. — 507. De lelie: die van 't
kompas.
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510 Inwendige aandacht wordt ontvonkt door 't ingebeeld
Bespiegelen van Gods natuur, en eigenschappen;
En schoon men in een wolk en nevel, als bij trappen,
Hem in zijn schepselen bejegent van beneen;
De Godheid overtuigt het menschdom in 't gemeen,
Dat al wat reedlijk is zich onder haar moet buigen,
515
Gelijk d'eenstemmigheen der volken dit getuigen,
In ongelijken klank van tongen, wijder dan
Men over zee en zand de starren schieten kan.
Bestaat God eeuwig en bij zich, gelijk wij sloten,
520 En kan hij niet dan zijn; wie durf hem dan verstooten
Uit zijn gedachtenisse, alsof het mooglijk zij,
Dat God kan zijn of niet, daar d'ongodisterij
Haar zenuw uit ontleent, en wankelt in 't betrouwen
Der Godheid, op wiens zijn in kracht het al moet bouwen?
In d'onverknochtheid van Gods wezen, zonder band,
525
Wordt zijn geduurzaamheid den zinnen ingeplant;
Terwijl het al bezwijkt, wat buiten hem gevonden
Van God zijn wezen leent, dat alles houdt verbonden
Aan dees' belijdenis van d'oppermajesteit,
530 Die zijne aanbidders sterkt met zijn bestandigheid.
Wordt geen geweld noch strijd van onnatuurlijkheden
In Gods eenaardigheid verdragen noch geleden;
Wat eigent men hem dan hetgeen zijn aard vervremt,
En in gelijkheid niet met Gods nature stemt?
Zoo God geen lichaam is, wat wil men hem dan grijpen
535
En tasten met der hand, of kerkren en benijpen,
Bepalen in het aardsch? Wat zoekt men heil en rust
In iet lichamelijks, en zinnelijken lust,
Die, als het lichaam, smilt? De wijzen zien dit over,
540 En laten dees' gedachte een aardschgezinde, en grover.
Is God geen toeval, die een stut en steun behoeft;
Bestaat hij bij zichzelf; wie wordt met recht bedroefd
Door toegeval van ramp, en ommeslaan van staten,
Naardien men zich op God, die vast staat, mag verlaten,
545
En spreken, als het al in nood is, en in last:
„Laat wankelen wat wil: wat wankelt, God staat vast !"
Is God een louterheid, een enkel eenig wezen,
En anders niet dan dit; wat kan men t'zamenlezen
518. D e starr en s chic ten: wil eigenlijk zeggen „de starren meten,"
doch staat hier eenvoudig voor „de starren zien." — 532. E en a ar digh e i d: (of evenaar dig h e i d), duidt die eigenschap der Godheid aan,
waardoor haar wezen een is, en geen vermenging lijdt met eenige andere
naturen. — 540. En gr over: aan hen, die grover zijn van aard, zinnen of
verstand. — 543. T o e g e v al van ramp: ramp, die iemand to beurt valt,
overkomt.
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Uit een ontelbaarheid van wezens, dan een Ik,
550 Een Godheid, die zich toont te zien in eenen blik,
Gesmaakt in elken beet, en druppel, en te hooren
In allerhanden klank en stemmen, niet te smoren;
Te rieken overal in eindeloozen geur,
Te tasten alleszins, al 's werelds leden deur,
555 En van vijf zinnen mild aan ons verstand geschonken,
Dat, vol van God, vernoegd, verzaad, en overdronken,
Gods zuivre eenwezenheid in eigenschappen smelt,
Als letters, daar men God in eenen naam uit spelt?
Dat God eenvouwig is, onmengbaar, zonder rimpel,
560 Vermaant ons zijnen troon eenvoudig, vroom, en simpel,
En louter, zonder goed en kwaad ineen gemengd,
Te naderen, naardien zijn lucht geen kreuk gehengt.
Geen band kan aardsche stof en 't hemelsch t'zamenhechten,
En duren in Gods gloed; die lijdt alleen d'oprechten,
Daar dubbelzinnigheid noch schalkheid innesteekt,
565
Maar een gemoed, dat klaar de schijndeugd wederspreekt.
Zoo God volkomen is, wie moet met recht niet schromen
Te dwalen in den dienst, die mank en onvolkomen
Hem opgedragen wordt? Wie schuwt de dwaling niet
570 Met reden, als hij 't licht van klaarder waarheid ziet?
Wie poogt in deugden niet godvruchtig toe te nemen,
Die naar het voorbeeld van 't volkomen wezen zwemen ?
God is het eenig een, naar aller wijzen stem.
Men zette dan verwaand geen afgod neffens hem,
Van buiten, of in 't hart, of loochene in dien eenen
575
Een eenige enkelheid, een wezen, elk verschenen.
Is Gods oneindigheid, van plaats noch tijd bepaald,
Van geen begrijp noch brein omvat, en achterhaald,
Van geene liefde omhelsd, naar zijnen eisch en waarde;
580 En is dit groot heelal van hemel, zee, en aarde
Geen punt te rekenen bij dit oneindig groot,
Dat zich alleen bevatte, en in zijn wezen sloot
Wat schoon, wat heerlijk staat te wenschen, te begeeren ;
Wie kan zich dan te laag voor zijnen stoel verneëren,
En, kruipende in het stof, dees' hoogste majesteit
585
Opdragen het volop van prijs, en dankbaarheid?
Zoo God onmeetbaar is, en zweeft in alle dingen,
Het groot heelal vervult, en zielt, en kan doordringen,
Geen duister hem ontschuilt, geen slot hem buiten sluit;
590 Wie legt de grijns niet af? Wie trekt den schijn niet uit,
Waarmee de huichelaar zijn rol speelt, en loopt mommen?
562. Z ij n lucht: zijn nabijheid, zijn sfeer. 't Woord kreuk is hier
echter min gepast bijgevoegd. — 582. Bevatte.... slo o t: het imperf. is
hier vermoedelijk om 't rijm gebezigd.
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Het hart verraadt den schelm, in 't midden van de stommen ;
Want schoon geen pijnbank hem kan melden, en verradn,
Men kan zichzelven niet, de Godheid minst ontgaan.
595 Laat wereldwijzen vrij, op wereldsche tooneelen,
Uit zucht tot baat en staat, hun rol ter kerke spelen,
Bedriegen 't oog des yolks, dat weifelt, ofte liegt ;
Wie God bedriegen wil, zichzelven eerst bedriegt.
Gods tegenwoordigheid houdt al zijn hovelingen
boo In tucht en stilte, en toomt wat uit den band wil springen.
Is God doorgaans dezelve, en onveranderbaar
In wezen, en gelaat, en raadslot ; wat gevaar
Ontziet hij, die zich houdt aan dezen onbezweken,
En, door 't veranderen der tijden en gebreken,
605 In weldoen nimmermeer veranderd, noch verkeerd,
Maar onveranderd God bestendig dient, en eert ?
Zoo zweemt de ziel naar hem, die niemand zal bezwijken,
En staan, gelijk een rots, als alle dingen wijken.
Is God onsterfelijk, en leeft hij niet alleen,
6ro Maar zielt ook al wat leeft, door zoovele eeuwen heen ;
Wie schrikt voor koud gebeente, en 't Been zich niet kan reppen,
Voor doodshoofd, en den dood ? Hij kan het leven scheppen,
Als 't leven is gebluscht. Uit Gods onsterflijkheid
Is 's menschen eedle ziel de handvest toegeleid,
615
Van uit des lichaams schors geborsten nooit to sterven.
De balsem hoedt geen lijk voor rotten, en bederven,
Maar Gods onsterflijkheid den sterfelijken mensch,
Die 's werelds kerkhof vlucht, om eenen hooger wensch.
Zit God in d'eeuwigheid gerust, terwijl de tijden
620 De tegenwoordigheid der wereld ons benijden,
En vliegen, als een pijl en oogenblik, voorbij ;
Wat ijdel oog verhangt zich nog aan schilderij
Der wereld, die haar verf verschiet in zon, en smoken ?
Wie bouwt een troop in 't rijk der wereld, dat op rooken,
625
En damp, en nevels drijft, en klanken, en gerucht ?
Wie nestelt hier ? Wie bouwt kasteelen in de lucht,
Die als een damp vergaan, verstuiven, en verdwijnen ?
De Godheid kan 't vernis der wereld gansch verschijnen,
Door kracht van haren glans, en eere, en majesteit.
630 Men zoekt ze in dezen tijd, en vindt ze in d'eeuwigheid.
Gods almacht, in zijn werk, uit niet volwrocht, t'aanschouwen,
Der vromen vrijburg is, en toevlucht, en betrouwen,
Terwijl ze hen beschut in 't uiterste verdriet.
Zij wekt eerbiedigheid in al wat God gebiedt;
635
Zij baart ontzag in 't hart, dat schrikt in 't overtreden
Van 't geen natuurwet leert, en sterkt door 't licht van reden ;
Want zij 't gerecht voltrekt, en streng den godeloos
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Naar d'uitmaat van het kwaad weer inmeet voor altoos.
Gods wijsheid, die het al wat leeft, kan overtuigen,
640 Vermaant de wijsten zich en hun Nernuft te buigen
Eerbiedig onder haar, die steigert boven 'tgeen
Ons zinnen en verstand hier stapelen opeen,
Onkundig van den schat, die eeuwig schuilt inwendig
Bij God, in wijsheid en alwetendheid onendig.
645
Zij toont ons bier alleen, bij 't schijnen van de maan,
En starrenlicht, en zon, in dezen Oceaan
Der wijsheid, eenen drup van 'tgeen in God besloten
In zijne oneindigheid alleen wordt uitgegoten.
Wie knielt niet, die dit hoort, en valt op 't aanzicht neér?
65o Wie weigert dienstbaarheid aan dien alwijzen heer?
Wie waant, in overdaad, baldadigheid, en schennis,
t'Ontschuilen 't alziende oog, d'alwetendheid en kennis
Van deze zon, en geest; of ergens vrij te zijn,
Daar 't hart de Godheid schent, en aanbidt met den schijn?
655
Gods goedheid, als zijn macht en wijsheid, elk verschenen,
Schijnt van de Godheid zeif, in Duitsch, dien naam te leenen,
En voert ons weer terug naar zijn volkomenheid.
Zij trekt den mensch tot zich, door blijk van 't onderscheid
Der goederen, waarin het menschdom, onder velen,
66o Onsterflijkheid, en macht, en redendom mocht deelen,
En vrijen wil, waardoor de mensch een God gelijkt,
Naar 's hemels aanschijn zweemt, daar zon en maan voor wijkt.
Indien dees' goedheid zweeft te hoog voor alle pennen,
Wie weigert haar door geur van dankbaarheid te kennen?
665
Gods liefde, die 't geliefde in wil en aard vereent
Met zich, en door een zucht tot weldoen zich verkleent,
Zich neerbuigt, en vanzelf de vlag strijkt van haar grootheid
En volheid, om een worm, een schim, een aardsche snoodheid
Te nemen op haar schoot, te koestren, als haar vrucht;
670 Wat eischt ze van den mensche een wederliefde, en zucht
Tot dees' menschlievende natuur, den goeden vader!
Wie komt hem door den dienst van hart en zin niet nader
Gekropen aan het hart, beholpen met ons nut,
En nimmer van genade en schatten uitgeput 1
675 Die gaarne ons 't minder gaf, vermag ons meer te geven,
In zijne onsterflijkheid, het onbepa aide leven.
Het recht van heerschappij bevestigt God alom,
Als eigenaar en heer in 't eeuwig eigendom
Van al wat hier de mensch te leen ontving van boven,
68o Gehouden, voor het leen den leenheer zeif te loven,
Te kennen voor dees' deugd naar lichaam, en naar ziel,
Te vreezen voor de straf, die schichtig op den hiel
Den boozen—achterhaalt en naarstapt, zoo verbasterd
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Hij 's heeren hoofdwet breekt, en hem onteert, en lastert.
Houdt Gods voorzienigheid een scherper oog en wacht
Op zijn geschapenheen, om 't menschelijk geslacht,
Regeert en onderhoudt ze in wezen al 't geschapen,
Wie droomt, dat God gerust en zorgeloos blijft slapen,
En zich met menschen noch den godsdienst niet bekreunt,
690 Die 't menschdom scheidt van 't vee, en op dees' waarheid
[steunt?
Wie schept geen troost hieruit, in zijn verlegenheden ?
Wie wederstreeft Gods wille, indien hij wordt bestreden ?
Wie wordt niet opgewekt ter vromigheid en deugd ?
Wie schept nit ijdelheid vergankelijke vreugd?
Wie twijfelt, dat de ziel, als 't lichaam legt verbeten,
695
In 't graf verrot, van God verlaten, en vergeten,
Dewijl de booswicht zelf, in 't scheiden van den geest,
Zijn straf genaken ziet, en voor den rechter vreest?
Hier draaft de godsdienst op ; maar om dien dienst nog nader
700 t'Ontvouwen, en de wijs hoe God, der dingen vader,
Natuurlijk in 't gemeen gediend wordt, naar het licht,
Dat eerst van verre rees voor 't sterfelijk gezicht,
Zoo laat ons uit haar bron de beek van godsdienst leiden,
Die den godvruchtigen en boozen hield gescheiden,
705 Van 's werelds oorsprong af, daar geen geschreven wet,
Noch openbaring had den godsdienst ingezet;
Want zoo de dienst bestaat, van buiten en van binnen,
Bij daden van de ziele, en 't lichaam, en de zinnen,
Wordt hier met recht vereischt een algemeene wijs
Van godsdienst, ingevoerd den oppersten ten prijs,
710
Door een eenparigheid getroffen, daar de velen
In zinlijkheden en opvoedingen verschelen.
Het dienen is een daad van 't lichaam of gemoed,
Of van dees' bei, waardoor de dienaar zeker goed,
Gelijk zijn wit, beschiet; dies moet hij overwegen,
715
VOOr 't ingaan van den dienst, waar 't goed in is gelegen,
Hetwelk verdient den naam van 't allerhoogste lot:
Dit eenig beste goed bestaat alleen in God,
En buiten hem bestaan de valsche of mindre goeden,
720 Gelijk de reden leert, bestemd bij alle vroeden;
Want uit der dingen aard blijkt zeker en gewis,
Wat goed, uit alle goed, voor 't best to keuren is.
Het schijngoed voert den schijn van 't goede bij de blinden,

685

711, 712. Versta: eenvormig, in weerwil van het verschil der menschen
onderling in neigingen en opvoeding. — 713. Of gem o e d: beter : o f (van)
't gemoe d: zooals er nu staat zou 't schijnen of door „lichaam" en door
„gemoed" 't zelfde beteekend moest worden.
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Maar zijne valschheid wordt ontmomd door 't ondervinden.
Het menschelijk geluk bestaat in 't lichaam niet,
Dat min is dan de ziel, en 's menschen geest; zoo schiet
De wellust veel te kort, die d'uiterlijke leden
Wat streelt, geenszins vernoegt; hetzij door lekkerheden,
Genoten op de tong; of schoonheid, die, door 't oog
730 Bespiegeld, als een droom, in rook en damp vervloog.
Zoovele onmatigen, naar lijf en ziel veroverd,
En van dees' meremin beguicheld en betooverd,
Bekenden eindelijk, dat dit geen lust verzaadt,
Den dorst naar meer ontvonkt, en naar iet beters staat;
735
Gelijk de bijen ons al brommende getuigen,
Zich vol, van bloem op bloem, nooit zat van honig zuigen,
Al bloeit in 't geurig veld de boekweit schoon en mild ;
Wat baat de smaak van 't zoet, dat onder 't smaken smilt !
Kost wereldsche eer den mensch vernoegen naar zijn wen[schen,
740 Zoo hing des menschen heil aan d'eer, die hem van menschen
Wordt aangeboOn, om 't goed, dat in zijn wezen blinkt.
Ontkennen ze dit goed en zijn waardij, zoo hinkt
Deze eer, van hem beoogd. Ook wordt de deugd geprezen,
Als 't werk des vrijen wils; maar d'eer, hierom bewezen
745 Aan eenig deugdzaam held, met een gemeene stem,
Kan 's menschen heil niet zijn; want d'eer hangt niet aan hem,
Maar zulken, die de deugd vereeren, en verheffen.
Men kan dan niet in d'eer het eerste heilwit treffen.
Den vromen is alleen om zijne eerwaardigheid
750 Het welverdiende lot van eere toegeleid;
De kwaden konnen mee den vromen eer bewijzen;
d'Eerwaardigheid is dan met reden meer te prijzen,
Dan eer t'ontvangen van den boozen, en hun rot; ,
Dies is geen eer met recht des menschen waardste lot.
Een uitgebreide faam, geblazen bij trompetten,
755
De wijde wereld door, vermag geen mensch te zetten
In 't opperste geluk. Befaamdheid wordt begeerd,
Om, overal bekend en loffelijk geeerd,
In vele duizenden doorluchtig uit te steken;
760 Zoo wordt befaamdheid dan de kroon van 't hoofd gestreken
Door d'eer, die haar verdooft. Is d'eer nu 't hoogste niet,
Wie stoft, dat iemands faam in 't opperheilwit schiet !
724. Versta: door de ondervinding leert men beseffen, dat het maar
schijngoed is. — 734. Naar iet beters staat: naar iets beters doet staan
of doet verlangen. — 745. Met een gemeene stem: met aller toestemming, d'un c o m mu n a c c or d, als de Franschman zeggen zou. — 749.0m
zijne e e r w a a r digh e i d: omdat hij de eer waardig is. — 762. Lees: wie
zal beweren, dat men door het verkrijgen van een grooten roem (of faam)
het geluk, zijn doelwit bereiken zal ?
725
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Het kennen draaft, indien men lette op ieders orden,
In adel wijd voorheen het wijd bekend te worden.
Het allereelste kent ; het minste wordt gekend.
765
Hoe zet befaamdheid dan de menschen in het end
In top van 't heil; dewijl dit schijngoed is gelegen
In kennis van een faam, door eer en lof verkregen;
Een faam, die los op waan en damp van zinnen drijft,
En in haar vlucht bezwijkt, tenzij dees' lucht haar stijft!
770
Wat heden wordt geloofd, werd gisteren misprezen.
Een heil, zoo wankelbaar, kan 't opperste niet wezen.
En is al d'aardkloot slechts, ten opzicht van 't heelal,
Een stip, een passerpunt, veel min een ronde bal,
775 Omheind van wateren, vol woeste wildernissen;
Wat moet de faamzucht niet al naam en kennis missen,
Daar onder duizenden Fortuin niet den verheft,
Of niemand woont, veel min de titels eens beseft.
Men wint dees' heilkroon niet door rijk bezit van schatten,
780 Schoon Midas, wat hij kan betasten en bevatten,
Verkeert in 'outer goud, dat niemands leven stut.
Men zoekt geen goud om 't goud, maar om den dienst en 't nut,
Genoten bij den erts, zoo hellediep verborgen
Door vrouw natuur, om ons t'ontlasten van die zorgen.
785 Men zoekt het dier metaal, om weder te besteen
Aan eenig waarder goed, en rijker kostlijkheen.
De milde schenker wordt met recht in 't goud geprezen.
De vrekaard mist den prijs, en slijt den tijd met vreezen,
Ter liefde van dien schat, en 's rijkdoms overvloed.
790 Wie schat den rijkdom dan het kostelijkste goed ?
De mogendheid, bezuurd, benijd, bewaard zoo bitter,
Belegerd van den schrik, zet nimmer den bezitter
In een volkomen staat. Wat is de kroon een pak,
Den goen en kwaftn gemeen ! Wat is de koning zwak,
795 Die stut van mindren hoeft, en hoofd en kroon ziet rollen.
Zoo 't yolk den koning speelt, en eens geraakt aan 't hollen!
De macht is recht gebruik en misbruik onderdaan ;
Dus kan het aardsch geluk in 't heerschen niet bestaan.
Dit lot bestaat geenszins in 's lichaams heil en gaven,
800 Gezondheid, schoonheid, kracht, hoe trotsch de zinnen draven,
Gemoedigd door den glans van deze uitstekendheen ;
763, 764. Versta: het is verre verkieslijker en verhevener, te k e n n e n,
dan alum bekend te zijn. — 763. Indien men lette op ieders ord en: indien men ieder beschouwt overeenkomstig den staat, waarin hij gesteld is. — 765. Versta: de edelste vernuften bezitten de kennis; de mindere
vlammen alleen op vermaardheid. — 785. Om wed e r t e best eên: om
he t weder te bcste8n." — 788. Mist den prijs: wordt niet geprezen. —
794• Den go en en kwaan gem e en: even zwaar te drag en voor de
goeden als voor de kwaden.
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Want 's lichaams gaven zijn den goen en kwaan gemeen;
De ziel geniet ze niet, al bezigt ze de leden.
De ziel beheerscht het lijf door reengebruik en reden,
805
Begrijpen en verstaan; zoo kan in alien schijn
Het goed des lichaams niet het puik der goedren zijn;
Dewijl ook 's lichaams goed den dieren is gegeven,
Die zelf, in snelte, en kracht, en zien, en rieken, streven
Voorbij de menschen heen, een onnaspoorbaar rtk,
810 Als blijk in paard, en leeuw, en adelaar, en brak.
Het heil des menschen, dat gevat wordt in vijf zinnen,
Kan bijgevolg geen prijs in deze renbaan winnen,
Als mensch, en dier gemeen, en lager dan 't verstand,
Hetwelk 't gevoelbre grijpt, en in de harsens plant.
815 Men looft de zinnen, om den oorbaar te genieten,
En lust, en lekkernij, hun weelde en wit; zoo schieten
De zinnen hier te kort, indien in dit geschil
Men 's menschen nutste goed in hun beoogen wil.
De zedekunst betoomt den hartstocht, en gebreken,
820 Zoo reikt dan hare hand niet wijder dan dit teeken.
De Godheid zelf gelijk te worden, is de grond,
Daar ons geluk op rust. Zoo nu ons heil bestond
In 't middel, dat ons leidt naar 's hemels eigenschappen,
Men hoefde God niet, noch ook hooger op te stappen.
825 Dus wordt de mensch hierdoor de Godheid niet gelijk,
Maar door verstand, en wil. Men eisch' geen klaarder blijk
Of menschen niet naar God, en naar de Godheid zwemen,
Men kan het aan 't verstand, en aan den wil vernemen,
De krachten van de ziel, waaruit de Godheid straalt,
830 Gelijk een wederschijn van 't licht, op haar gedaald.
Bestond ons aardsch geluk in oefening der zeden,
Het stom gedierte zou Tangs deze heirbaan treden,
Door een deelachtigheid en glimp van deugd en tucht,
Doch zonder het verstand, dat redenloosheid vlucht.
835 Men steal' dan 's menschen heil in geene zedewerken.
De mensch zweeft hooger op, met aangeschoten vlerken.
Bestaat nu 's menschen heil in geen uitwendig goed,
Genoten bij fortuin, door 't lichaam of gemoed,
Verlustigd bij den zin, noch in verstaanbre vreugden,
809. E en onnaspoorbaar r a k: een eindweegs, dat niet na te sporen
is. — 813-818. Versta: de zinnen, die gemeen zijn aan menschen en dieren,
staan beneden het verstand, dat in de hersens opvat wat de zinnen alleen
gevoelen. De zinnen hebben geen andere waarde, dan dat men door hun
hulp het noodige zoowel als het aangename geniet; maar zij kunnen niet
aangemerkt worden als iets toebrengende tot des menschen wezenlijk heil. —
815. D en o orb a ar: wat dienstig, nuttig, voordeelig is. — 839. V er s taa nb r e v r e u g d e n: verstandelijk genot, zoodanig genot, als waar men een
klaar besef van heeft.
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840 Gesproten uit de daad van zedigheid en deugden,
Noch kennis en verstand van kunst, en wetenschap ;
Zoo moet ons heil bestaan op eenen hooger trap,
In 't stil bespiegelen der Godheid, en de klaarheid
Van 't goddelijke licht der onbevlekte waarheid ;
845 Het eigenste oogenmerk, waarop ons wezen mikt,
En daar al 't minder goed van God is toegeschikt.
Dus zweemt de mensch naar God, den vader aller dingen,
Die eeuwig in zichzelf en zijn bespiegelingen
Gerust en stil volhardt, en opgetogen blijft;
850 Terwijl hij 't al beweegt, wat om hem ommedrijft.
Tot dees' bespiegeling van God, den ongezienen,
Moet ons gezondheid, rust, en ongesteurdheid dienen,
Die uit de zeden vloeit ; en elk uitwendig ding,
Bij ons te vatten, dient tot dees' bespiegeling.
855 De wijzen sloten dan : men kan niet hooger rennen
Naar heilgenot dan God in zijn natuur te kennen,
Doch naar een ieders macht, en toegeleide maat.
Zij sloten, dat in deugd en wetenschap bestaat
De wijsheid, die het goed en kwaad leert onderscheiden ;
86o Dat hen godsdienstigheid, de hoofddeugd, aan most leiden
Naar eenen God alleen, die 't al den oorsprong geeft,
En nimmer hoog genoeg, bij al wat reden heeft,
Gezet wordt, noch gekend, gevreesd, en aangebeden.
Dus raakt de Godsdienst eerst in zwang, door 't licht van reden,
865
Geschept uit Gods nature, en goedheid, wijsheid, macht,
De wereld door bekend, bij 't menschelijk geslacht.
Uit deze kennisse is de godsdienst eerst gesproten,
Gekweekt en aangevoed van alle godgenooten,
En Aristoteles eischt straf van elk gemoed,
870 Dat twijfelt, of men God eerbiedig eeren moet.
De reden van Gods dienst was geenszins wijd te zoeken,
Noch eischte een boekstaaf, merk, en wet, gedrukt in boeken ;
Natuur had deze wet gelijk in 't hart gesneen,
En hierin stemden al de wijsten overeen.
875 De simplen volgden vast met eendracht en genoegen
De vroeden, wien ze ontzag eerbiediglijk toedroegen,
En zagen naar den mond, en zochten troost en raad
Bij hen, der vromen stut, en hoop en toeverlaat,
In nood en wederspoed. Het kind bemint den vader,
88o Den milden zegenaar, en volgt hem altijd nader,
Als erfgenaam van 't goed, uit 's vaders schoot verwacht.
De booze vreest de roe des rechters, dien de wacht
Des yolks bevolen blijft. d'Uitmuntendste in 't beloonen
816. Versta: en waar God al het mindere goed toe verordend heeft.
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Der deugden wordt begroet, en aangebeen, en kronen
885 En gaven toegewijd, en rijkelijk gediend.
De schenker van 't geluk is ieders God, en vriend.
Wie 't recht verongelijkt, het ongelijk moet boeten,
Verzoent het recht, en durft geen vonnis tegenwroeten,
Dat bij rechtvaardigen geveld legt over 't kwaad.
890 Wie gunst bij grooten zoekt, zijn wandel en gelaat
Naar hunne wet en wil gehoorzaam weet te passen.
Dus is de godsdienst eerst gesticht, en opgewassen
Uit evenredenheid van een gelijken wensch,
Het recht, en billijkheid, die tusschen God, en mensch,
895 En mensch, en God bestaan, om God zijn recht te geven,
Den heer van lijf en ziele en oorsprong van ons leven;
Want alle uitnemendheid, en kracht, en majesteit,
Rechtvaardigheid, genade, en goedertierenheid,
Milddadigheid, en liefde, en onuitputbre schatten,
900 En wijsheid, zonder eind, bij geen vernuft te vatten,
Zijn wezenlijk in God; en wezen is het al,
Wat God van eeuwigheid in zich bespieglen zal.
Wie kon dan weigeren de Godheid te behagen,
En teffens lijf en ziel dat wezen op te dragen,
905
Uit liefde tot den dienst, die God behaagt, en eert,
En naar den dienaar, als een weerglans, wederkeert.
Een hart, tot God gekeerd, en door 't bespieglen zwanger
Van dit volkomen schoon, kan zijn gedachten langer
Niet bergen, maar het berst in lof en klanken uit,
910 En godeerbiedigheid, gemeld en aangeduid
Door een eerbiedig merk, en teekens, die, naar reden
En landgebruiken, zijn de hoogste uitnemendheden,
In wijsheid, en in macht, en weldoen, toegekeurd,
Waar dankbaarheid en deugd het hoofd ten hemel beurt;
915 Doch in een eedler zin dan een geschapen wezen
Werd God, vanouds, hierdoor geheiligd en geprezen;
Want anders stonden God en mensch in eer gelijk.
Dat alle schepsel dan de vlag van eere strijk'
Voor God, die alles schiep, en eeuwig uit zal steken,
920 Is billijk. Op dien voet bestemde men het teeken
Van eere, in 't algemeen den schepselen ontzeid,
901, 902. Wezen is het al, wat God van eeuwigheid in zich
b e s p i e g 1 en z a 1: ik durf niet zeggen, dat ik de meening dezer woorden
volkomen bevat. Het schijnt, dat Vondel hier aan God denkt, als aan Hem,
die was, is en zijn zal, en ik maak dat op uit de woorden van e e u wighe id, die op het verledene, en z a 1, dat op de toekomst ziet. — 91o. G o de e r b i e d i g h e i d: eenigszins vreemde uitdrukking, voor „eerbied voor
God." — 912. De hoogste uitnemendheden: versta deze woorden in
den 3den naamv.
VONDEL X.
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En niemand toegewijd dan d'oppermajesteit
Des hemels; en dit merk bestond in d'offerande
Van vee, of akkervrucht, en wat men slachtte, en brandde,
Of uitgoot op 't altaar, ter eere van den God,
925
Die 't redendom verbindt, ook zonder zijn gebod.
Dus raakte d'offerande in zwang bij alle vromen.
Waar deze ontbrak, daar was de godsdienst onvolkomen,
Geknot van 't waardste lid, als 't lichaam, zonder oog,
933 En wereld, zonder zon en licht aan 's hemels boog.
Al wat in reden stond [wij spreken van geen wilde,]
In 't offeren aan God nooit wankte, noch verschilde,
Eer baat- en staatzucht nog het schendig misbruik stijft,
Den ongod offert, God den offer schuldig blijft,
935 Of offert menschenbloed, en menschen op d'altaren,
Waarvan de wijze schrikt, met opgerechte haren.
Dus bleef het offer zelf nog bij den afgodist
Het merk van godsdienst, nooit bij menschen uitgewischt,
Gelijk de schrijvers ons, eeuw in eeuw uit, getuigen,
940 En overtuigen, die zich voor geen Godheid buigen.
Gelijk de leenman bij den leenheer 't leen verheft,
Verheergewaadt, hem kent door d'opdracht, en beseft,
Voor heere, en eigenaar van 't erf, to leen ontvangen,
't Zij eens, of menigmaal; als die geheel moet hangen
945 Met liefde en trouwe aan 't hoofd, dat zijnen onderzaat
Om wederspannigheid kan zetten uit den staat
Van dit bezeten goed; zoo kenden d'offeraren
Den grootsten eigenaar der dingen op d'altaren,
Met opdracht van hun vee, en vruchten, door het vier
950 Verteerd in assche, en smook, doch elk op zijn manier.
De wijsten sloten dit, door goddelijke driften,
En zonder onderwijs van boeken, en geschriften.
Zij kenden God, als door een merk van dankbaarheid,
Aanbaden uit ontzag de hoogste Majesteit,
En heiligden met prijs den vader aller dingen
955
Geheel en al hetgeen zij van zijn hand ontvingen,
Geofferd met hun hand ten brand van d'offervlam,
Waaruit brandofferand haar naam en oorsprong nam.
Het heilig kerkgebaar, omtrent dien dienst gevallen,
96o [Waardoor de priester, en eerwaardigste van alien,
Den eenen grooten God, eerbiediglijk gemoet,
Naar ieders landgebruik, godsplichtig aangevoed,
926. Ook zonder zijn gebod: dit staat in verband met vs. 87I volgg. —
930. En wereld: lees: en als een wereld. — 962, 963. Godsplichtig
aangevoed, Godvruchtig ingevoerd: zet dit om en lees: „uitgodsvrucht ingevoerd, en uit plicht jegens God aangevoed, of onderhouden." Het
„invoeren" moet toch wel voorafgaan; — maar 't rijm eischte hier anders.
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Godvruchtig ingevoerd] is reedlijk en te prijzen,
Naardien het wijst op God, den toevlucht aller wijzen.
965 Nu zien we hoe de dienst tot 's hemels eer begon,
Zoo heilig als natuur de wereld reeglen kon.
Natuurwet leerde 't recht van onrecht onderscheiden,
Het eerlijk van 't onnutte en snob ; betaamlijkheiden
Van onbetaamlijkheid, uit reden, door den wil
970 Verkoren of versmaad, daar 't oordeel dit geschil
Beslecht had in 't verstand; want trekt de pen twee lijnen,
d'Een krom en d'andre recht, 't gebrek zal klaarder schijnen
Door tegenstelling van het rechte bij het krom :
Wat goed is uit zijn aard, stelt reden dan alom
975 De maat, gelijk de reen de maat stelt, en den regel
Aan 't willen van den mensch, eer hij de zaak bezegel';
En dees' rechtmatigheid, begrepen in 't verstand,
Omhelsd van 's menschen wil, bleef doorgaans ingeplant
In 't redelijk gemoed, gezind naar 't recht te streven;
980 Dies haar de titel van natuurwet wierd gegeven;
Dewijl ze 't redendom gebiedt, en ook verbiedt,
Hetwelk zich klaar hierin, als in een spiegel, ziet,
Of zuiver, of besmet, ten waar een vlies op d'oogen
Van 't oordeel en begrijp de menschen had bedrogen.
985 Zoo menigmaal de mensch dees' hoofdwet overtreedt,
Beklaagt hij zich, en voelt zijn hartkwetsuur met leed.
Waar zich 't geweten wendt, het vindt noch rust, noch voordeel.
De rechter spant in 't hart de vierschaar, velt het oordeel
Inwendig, anders niet dan of natuur dien trek,
990 En neiging tot het goed, en afkeer van 't gebrek,
Den mensch had ingeplant, en weten in te drukken,
Zoo diep, dat geen geweld den wortel uit kon rukken.
De billijkheid, het recht, de voeglijkheid des mans,
De tucht, en eerbaarheid behouden hunnen glans,
995 En lof, en prijs in zich; de rechte tegendeelen
Zijn schandelijk bij elk, als vlakken op panneelen
Vol kunst, en schildergeest. Zoo hoort men hoe 't misstaat
Dat d'ongetoomde mond God lastert, kwetst en haat;
Zijne ouders vloekt, en schent; onnoozlen ongenadig
1000 Mishandelt; een gemoed, dat mild is en weldadig,
Benijdt, en plagen wenscht; zijn vaderland verried,
968. 't Conn u t t e en sno 6: zie vs. 117 van dit Boek; maar 't moest
snoode zijn. B eta a mlijk he i d e n: aldus volgens den ouden uitgang van
't meerv. Zie HUYDECOPER Proeve, Deel I, bl. go. — Zuiverder had Vondel
geschreven: „'t betamelijke," of „wat betaamt, van 't onbetamelijke," of
„wat niet betaamt;" — doch hier maakte hij zich tot slaaf van het rijm. —
973. B ij het krom: lees : „bij het kromm e," evenals vs. 968 't snoode. —
ooI. Verried: om 't rijm, voor „verraadt."
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Moedwillig liegt, bedriegt, en God noch mensch ontziet.
Hoewel het goed en kwaad verkeerde bij de volken,
In naam en onderscheid, of min of meer met wolken
1005 Van misverstand bedwelmd; nog bleef bij elk de grond
Dat goed t'omhelzen, kwaad met macht te schuwen stond;
d'Een mensch den andren, en niet anders, most gemoeten
Dan hij zichzelven wensche; het misdrijf stond te boeten;
Elkeen de Godheid dienst en eere schuldig was,
IOW Den oudren desgelijks, en heeren. Op deze as
Van waarheid hing doorgaans bij alle redelijken
De godsdienst, die door tijd noch eeuwen zal bezwijken;
En geen verbastering van godsdienst was zoo groot,
Dat zij dees' regels niet in haren ring besloot.
't Veraarden van Gods dienst [die bij natuur en reden
1015
Was ingevoerd, waardoor de Godheid aangebeden,
Gevierd wierd, en geeerd] vertoont zich in de daad
Uitwendig, en in 't hart van binnen; en dit laat
Zich zien in 't loochenen der Godheid zelf, daar d'ouden
1020 En wijzen dezen dienst in 't algemeen op bouwden.
't Verbastren van Gods dienst voert schelmsche zeden aan;
't Verbasteren van God in kennisse, is de baan
Tot blinde afgoderij, die d'afgoon kwam verheffen;
De waarheid staat alleen op 't middelpunt te treffen;
Want zoo de pen, in 't wit van een papieren veld,
1025
Drie lijnen, evenwijd vaneen gescheiden, stelt,
De midlijn zal alleen de loutre godsdienst heeten;
De rechte, afgoderij, daar duizend afgoOn zweeten;
De slinke draagt den naam van ongodisterij;
1030 Dus blijft de middellijn van smette en dwaling vrij.
Al wat van 't midden dwaalt, aan d'eene zijde, of d'ander,
Dat's laster, in wat schijn de dwaalgeest zich verander'.
De middellijn staat vast, als heirbaan en de baan
Der kennisse, om naar God, het hoogste goed, te gaan;
1035 En twijfelt iemand nog, de groote, wijze Heiden
Plutarchus wil hem langs de middellijn geleiden;
Hoewel de zedepen van dien doorluchten man
Van Heidensch bijgeloof zich niet verschoonen kan.
Natuur verlichtte 't oog van allerhande volken,
1040 Doch uit een lucht, niet vrij van mist en donkre wolken
Van misverstand : dat geeft veel dingen andren schijn
En verven dan ze in hun nature en wezen zijn.
't Vervallen van Gods dienst, zoo vroeg en wispelturig,
Zoo verre, en overal, zoo halssterk, zoo gedurig,
1006, 1007 . Lees : dat de eene mensch den anderen op geene andere
wijze behandelen moest dan hijzelf wenschte behandeld te worden, en dat
het misdrijf geboet, d. i. gestraft moest worden.
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1045 Nam zijnen oorsprong uit elks neiging, zucht, en wensch,
Die ongelijk is, doch heel eigen aan den mensch,
En ongelijk als 't goed, daar lijf en ziel naar hellen.
Elk van die bei beoogt zijn nut. Vijf zinnen stellen
Hun lust op 's lijfs vermaak, genoten door gezicht,
1050 Gevoelen, hooren, smaak, en rieken. Dit valt licht
En kiesbaar voor het lijf, als rijkdom, eer, en staters,
Gemak, en wellusten; maar reden leert dit haten,
Zoo schijngoed 's menschen geest en ziele hinder baart;
Doch 't goed des lichaams, dus bekoorlijk uit zijn aard
1055 Voor 't vleesch, het tegendeel afgrijslijk voor de zinnen,
Is machtig, in dien strijd van keur, het veld te winnen.
Elk valt het reedste toe, en schuwt verdriet, en pijn;
Dus snoert de wereld vast de menschen aan Naar lijn.
De wijze Plato zag elkeen naar voordeel loopen,
1060 En vond geradn de deugd aan 't voordeel vast te knoopen,
Opdat de grootste schaar de deugd een hart toedroeg.
De godsdienst, alzoo ras dees' aan 't veraarden sloeg,
En doorgaans hem de naam van hoofddeugd aan bleefhangen,
Werd lichter ingevolgd om 't voordeel, met verlangen
1065 Van al wat op gemak, en winst, en ambten zag;
En deze zenuw stijft, nog heden, dezen dag,
De grootste dwalingen, en bijstre misverstanden,
Gehandhaafd, en gekroond in onverlichte landen;
En daar de waarheid blinkt, eert menig het genot
1070 Van winst en ambten meer dan Gods altaar, en God;
Als Gods altaar, en God terugstaan voor 't veroveren
Van rijken. Zoo kan zucht tot staat den mensch betooveren !
De staatzucht kent noch God, noch bloed, noch vaderland,
En steekt Gods tempels zelfs, en 't heiligdom in brand.
De koning Ninus, die oud Babilon regeerde,
1075
Beval, dat elk het beeld van zijnen vader eerde,
In 't midden van de stad, tot een gedachtenis,
Met staatsie opgerecht, Dit beeld van Belus is
De vrijburg van het yolk. Al wie zich kent misdadig
1080 Aan eenig gruwelstuk, vlucht derwaart, wordt genadig
Ontvangen, en ontlast van 't goddeloos bestaan.
Dus groeide d'eer des beelds, gelijk een godsdienst, aan,
Bij 't ruwe en domme grauw. Op zulk een voorbeeld treden
Vele andren, en de held, die moedig heeft gestreden,
1085 En voor het vaderland zijn ziel in bloed vergoot,
Wordt, als een God, gediend, geheiligd na zijn dood,
Dees' dienst, bij wetten, streng bekrachtigd, en verdedigd,
Op halsstraf wie dit stoort, en lastert, en beleedigt.
1076. Van zijnen vade r: van Belus, den vader van Ninus.
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Dus won d'afgoderij allengs een ruimer veld,
1090 En onderkroop Gods dienst door loosheid en geweld.
Egypte, 't welk zijn naam ontleent van duisternissen,
Had dit geluk, toen 't yolk den dag begon te missen,
En glans, die van nature in d'oosterlanden scheen;
.
Dat Hermes, een Hebreeuw, gesproten in Chaldeén,
1095 Den Nig koos voor d'Eufraat, om elk Gods dienst te leeren,
En zeden, en den dienst der valsche GoOn te keeren.
Wat was dees' groote man [in 't ondervinden sneel,
En die met recht den naam van driemaalgrootsten kreeg,]
Begaafd met wetenschap, door overleveringen,
1100 Van hand tot hand gereikt, en door bespiegelingen
En vierig onderzoek, in wildernisse, en woud,
Van zaken, die natuur den tragen niet betrouwt,
Maar opgetogen brein, gezind, alleen te leven
Tot nut van anderen, en God zijn recht te geven!
1105 Hier leeft hij in, als in zijn eigen element.
Hij vond een letterkunst, bij niemand eerst bekend,
Beval de leeringen der zeden aan de boeken,
Tot onderwijs des yolks. Scherpzinnigen en kloeken
Betrouwde hij den schat der wijsheid, die, gebloemd
I 1 10 Door teekens, men met recht gebloemde wijsheid noemt ;
Gelijk ze op naalden staat voor eeuwig uitgehouwen,
Bij priester en profeet en godstolk slechts t'ontvouwen,
Als ordens, tot Gods dienst en 't heilig ambt gewijd.
Dees' was de bron en 't licht der wijsheid van zijn tijd,
1115 Van wien d'Egyptenaars, en hun nakomelingen
Geheimenissen, kunst, en wetenschap ontvingen,
Waaraan d'Atheensche school zoo vroeg haar licht ontstak,
En leerde zien hoeveel haar kennis nog ontbrak.
Homeer, Pythagoras, Empedocles, Socraten,
1120 En Aristoteles, en Plato zelf verlaten
Athene, Pallas' burg, om binnen Zonnestad
1094. Hermes, een Hebreeuw, gesproten in Chaldeen: de
Hebreeuwsche oorsprong en de Chaldeeuwsche herkomst van dit zeer
twijfelachtige personage blijven voor Vondels rekening. — 1098. Driema algrootsten: vertaling van Trismegistus. — 1103. Opgetogen brein:
lees: aan het opgetogen brein, aan het verstand, dat zichzelf opgetogen of
ontwikkeld heeft, of met een andere uitdrukking, in goeden zin gebezigd,
„aan den enthusiast." — wo. Gebloemde w ij sheid: spreuken of
vermaningen, in hieroglyphisch schrift gegeven. Zie dezelfde uitdrukking
ook gebezigd in den titel van het Gedicht op Athanasius Kircher. —
1117. d'Atheensche school: in de oude uitgaaf staat: d'Atheenschool. — 1119. Socraten: het gebruik van 't meerv. voor 't enkelv. ware
te verdedigen, indien hier ook de overige eigennamen in 't meerv. stonden.
Nu blijkt het te duidelijk, dat Vondel hier alleen den eisch van 't rijm
heeft in 't oog gehad.
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Te leeren, wat de naald al wijsheid draagt en vat
In duistre teekenen, om Grieken, die t'ontdekken,
En Hermes' arrebeid en faam aan zich te trekken.
1125
Maar d'onwaardeerbre schat der wijsheid, opgehaald
Ten hemel, en zoo dier betrouwd de steenen naald,
Wat baat die, als het licht, bevolen aan Gods tolken,
In duisternis verkeert door misbruik, dat de volken
Vervoert van Hermes' wit en zin, en leidt van God;
1130 De tolk den sleutel mist van 't wijze lettersiot,
En merk bij merk misduidt, door aandrift van de snooden,
Uit zucht tot baat en staat? Toen groeiden al de goden
En afgoon in getal, bij schandelijk gewin.
De bloem der wijsheid, uitgezogen bij de spin,
1135 Veranderde in venijn, door averechtsch misduiden.
Men bad de starren aan, en godheen, onder huiden,
En yacht, en pluim, en schub verborgen. Kat, en hond,
De slang, en krokodil, en os, en havik stond
Bewierookt op 't altaar. Men zocht de Gam in tuinen,
1140 En eerde d'akkervrucht, en knoflook, en ajuinen.
Het rijk, daar eerst Euroop het licht der wijsheid zoekt,
Werd om zijn razernij bij 't Heidendom gevloekt,
Gelijk een wildernis, vol redenlooze wilden,
Die wijd in 't Godendom van zedig yolk verschilden,
1145 Dat wijzer dwalingen omhelsde, met een glimp
Van schijnreen, min gesteld ten doel van ieders schimp.
Ik zwijge van den wrok en bloedige krakeelen
Der buren, ongelijk in godsdienst, niet te heelen
Dan op 't moorddadig feest, daar, van verstand beroofd,
1150 Men d'oogen krabt, bij drank, uit zijn gebuurmans hoofd,
Elkandren gaat te keer met keien, knepplen, stokken,
En pijlen, en geweer, uit zijne schee getrokken;
In 't eind den dooden eet, al rouw, en ongebradn,
En lillende, eer de ziel ter lijke is uitgegaan.
1155 Athene, en Rome, schoon zij hen als woesten achten,
Zijn evenwel niet vrij van menschenofferslachten,
En geile gruwzaamheen, bekend door d'oude faam.
Dus dwaalt de godsdienst wijd van zijnen eersten naam,
Zoo wijd d'afgoderij, door heillooze offeranden,
1160 Zich, als een wereldvloed, verspreidt in alle landen.
De dwaling wordt gevoed, ten steun van rijk en staat,
Ten minste met den schijn, en 't uiterlijk gelaat,
Bij kloeken, die niet meer dan dene Godheid kennen,
1122. De naald: de obelisk. Zie het Gedicht, in de noot op vs. 1110
aangehaald. — 1148. D e r bur en: waarschijnlijk worden met deze buren
de Nubiers of andere woeste volksstammen verstaan, wier zeden die der
Egyptenaren zouden hebben aangestoken.
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Geenszins ontzien, om 't nut des landstaats, God te schennen,
1165 Door een ontelbaarheid van godheen, zonder macht,
Bij hersens uitgebroeid, en op 't altaar gebracht.
Een Epicuur, in stee van waarheids grond te peilen,
En tusschen ongodist en afgodist te zeilen,
In 't midden tusschen twee, vervalt aan d'andere zij,
1170 Ontkent den dienst van God, stijft d'ongodisterij;
Gelijk een avrechtsch arts, die 't pesthuis komt bederven,
Venijn den kranken schenkt, terwijl hij legt op 't sterven.
Schoon 't boos geweten traag zich voor de Godheid buigt,
En lang hardnekkig blijft, al wordt het overtuigd,
1175 Nochtans, wanneer de dood het krankbed komt genaken,
Gelijk een doodshoofd gaapt, met ongevleeschte kaken
En schinklen, zonder vel, en tast den kranken aan
Met zijne kille hand, begint de pols te slaan,
Het hart te sidderen, de geesten te bezwijken;
ii8o Dan breekt het doodszweet uit. De valsche troosters wijken.
De strenge rechter treedt ter vierschaar van 't gemoed,
Beklaagt den schuldigen, om 't wulpsch verwaarloosd goed,
Of ingekankerd kwaad; en velt, na 't overwegen,
Het vonnis in de ziel des ongodists, verlegen
if85 In dien bedrukten staat van schipbreuk, en gevaar,
Hij ziet om bijstand uit, en wrakken, hier en daar,
Om waar' het mogelijk in 't uiterst zich te bergen;
En die het leven sleet met lasteren, en tergen
Der Godheid, neemt de schim des godsdiensts uit ontzag
1190 Te baat, met flauwe hope, of hij Gods sterken dag
Aldus ontschuilen mocht; beschreit zijn reukeloosheid,
En wenscht een luttel tijd, tot boete van zijn boosheid.
Zoo een van duizenden dien schrik ontveinzen kon,
Dat's hachelijk. Men kan de klare middagzon
1195 Ontschuilen in een hoek, en duistre moordspelonken,
En hol, en kerkeren, in d'aarde diep gezonken;
Maar geen veraarde ontveinst zoo loos 's gewetens smart,
Of 't aangezicht ontdekt den knaagworm binnen 't hart.
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E Godsdienst, in elks harte, als van natuur, geschreven,
En eerst, van hand tot hand, gereikt, en voortgegeven,
Is vastgesteld, ook zelf bewezen door 't misbruik,
En afgodisterij, gesproten uit den struik

D

1189. De schim des gods di ens t s: de uiterlijke gedaante van godsdienstigheid.
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Van heilloos bijgeloof, dat macht van afgoon baarde;
Toen 't yolk van d'enkelheid des waren Gods veraardde,
Meteenen van den dienst, naar reden hem gewijd,
Dees' Godsdienst heeft zijn deel; nu wordt het eenmaal tijd,
Dat wij den Godsdienst ook, die, bij onfaalbre schriften,
Door openbaringen, en goddelijke driften,
Den menschen is ontdekt, bezegelen zoo vast,
Dat ongodisterij vergeefs hiertegens bast.
Ons staat dan in 't poortaal nauwkeurig t'onderzoeken,
Wat geloofwaardigheid de waarheid van Gods boeken
Bevestigt, en Gods dienst, begrepen en gevat
In d'onwaardeerbaarheid van dezen letterschat,
Gelijk een diamant, wiens stralen nimmer flauwen,
Gevat wordt in een ring, of kunst van gouden klauwen.
De groote Mozes draaft, als Gods profeet, vooruit,
Wetgever, godstolk, pen van 't heilige besluit
Des hoogsten, hertog en verlosser der Hebreeuwen,
En, tusschen God en hen, de middelaar, vele eeuwen
Alom befaamd, door macht, beleid, en wonderdaftn;
DewijI op zijn gebed de baren stillestaan,
De hemel manna dauwt, en, na Egyptens plagen,
Gods vijanden, verdelgd door straf en nederlagen,
Bekennen, dat de macht, daar aarde en zee voor beeft,
Hem handhaaft, waar hij strijdt, en zich te velde geeft.
Vijf boeken, van Gods Geest, door Mozes' pen geschi-even,
Zijn dertig eeuwen, na zijn tijd, geheel gebleven,
Gelijk een rechte hand, die met vijf vingren wijst
Naar God, den schepper, dien hij met gezangen prijst.
Had Mozes' pen den mensch op eenen God gewezen,
Wiens naam in 't voorhoofd van natuur niet wordt gelezen,
Wiens eigenschappen niet gelijken naar den aard
Der Godheid, ons door 't licht van reen geopenbaard;
De redelijke mensch mocht Mozes' pen met reden

8. Dees' Godsdienst heeft zijn deel: versta: heeft zijn deel gehad, is in een vorig gedeelte van het werk afgehandeld. — io. Godde.
lijk e d rift en: hiermede bedoelt Vondel „voorspellingen of openbaringen,
gedaan door menschen, die door Gods geest g e dr even waren." — 13. In
't poor t a a 1: voor „eer wij tot het onderwerp zelf overgaan, als inleiding
daartoe." — i8. K u n s t van go u d en klauw en: kunstig gevormde gouden
spangen of andere sieraden, die den diamant als met een k la u w omvatten.
De uitdrukking, door Vondel hier gebezigd, is bij uitnemendheid sierlijk.
Evenals bier kunst v an k la u w en, zegt hij bijv. in de Leeuwendalers,
kunst van le unen voor „kunstige leuningen." — 21. Her tog: bier in
zijn oorspronkelijken zin van „aanvoerder," dux. — 23. W on d e r d aan: de
oude uitgave had bier on d e r d a an, wat in den zin kwalijk te pas kwam,
en de uitgave van 1700, die overal de spelling veranderd heeft, heeft hier
de drukfout laten staan; welke toch het kapje op de laatste é had moeten
aanwijzen.
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Verwerpen, als onnut, en valsch, en overstreden
Van logentaal; nu stemt de leidsman der Hebreen,
40In 't eeren van dien God, met reden overeen;
Men kan met reden dan, klaar overtuigd, gelooven,
Wat hij getuigt van God, die dezen held, van boven,
Beriep in zijnen dienst, als eenen, die getrouw
In 't ambt, hem opgelegd, zichzelven kwijten zou.
Zooveel doorluchtige en aloude uitheemsche pennen,
45
Geburen der Hebreen, ook Grieksche en Roomsche kennen
Den naam van Amrams zoon, de stof, bij hem gemeld,
En alle omstandigheen, zoo klaar te boek gesteld,
Van 's werelds oorsprong af; den wandel der aartsvaderen,
Door overleveringe ontvangen, in zijn bladeren
50
Geteekend uit hun mond, en naam en plaats genoemd,
Ook zonder dat hij elks mishandeling verbloemt,
Zichzelven vleit of spaart. Zoovele oneensgezinden,
Erfvijanden der Joon, en lasteraars, en blinden,
Bestemmen Mozes' werk; of, als hun kennis mist,
55
En in omstandigheen te treffen staat gesplitst,
Dat spruit uit haat en nijd, gevat bij d'onbesneden
Op twalef stammen, die d'afgoderij bestreden,
Verdelgden door Gods last, bekenden eenen God,
En stelden het altaar des Heidendoms ten spot,
60
In hunne ontelbaarheid van aangegroeide goden,
Wier dienst te vloeken stond bij alle oprechte Joden,
Belijders van Gods naam, geopenbaard aan hen,
Daar hij zichzelven noemt in oud-Hebreeuwsch, IK BEN;
Een naam, niet voller uit te spreken, noch te lezen:
65
Want wat is God ? Wat niet? Wat is hij? Louter wezen.
Laat worstelen wie wil, in krachtig spraakgeluid,
De Godheid drukt haar naam aldus op 't krachtigste uit,
In 't rijk, daar Hermes vroeg de wijsheid overbloemde
Met teekensprake, en God den nameloozen noemde.
70
Het werk des scheppers, bij alle onhebreen gedacht,
De mensch uit klei gebootst, zet Mozes in zijn kracht.
De goude en ijzren eeuw, de ploeg, verkeerd in zwaarden,
En 't ommeslaan van deugd zien op het snood veraarden
Der eerste tijden; toen den mensch het paradijs
75
Te kleen viel, om 't genot van dier verboden spijs,
De groote wereldvloed, en vreeselijke baren,
40. Met reden: met de reden. — 52. Mishandeling: verkeerde
handeling, evenals misdaad voor „verkeerde daad." — 55. B estemm en:
bevestigen. — 61. Hunne: dit slaat niet op de twalef stamm e n, maar
op Heidendom, als collect. — 71: Bij alle onhebreen gedacht:
versta: waarvan het denkbeeld zelfs bij alle volkeren, die geen Hebreeuwen
waren, bestond.
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Van Noahs huisgezin in 't ruim gevaart bevaren,
Dat op den Ararath ten leste strandde, en stond
. 8o In 't hoog Armenisch rijk; de duff, die zonder grond
Te vinden, wederkeerde, en voort al wat naar 't leven
Ons in Deucalion, bij vreemden, is beschreven,
Getuigt van Noahs tijd. De spits te Babilon,
Van reuzen opgebouwd, zoo hoog men steigren kon,
85 Wordt door de poezij en godsspraak der Sibillen
Bezegeld, in 't gezicht van die dit loochnen willen.
De brand van Sodoma en d'omgelegen steen,
Besnijdenis, en wet, gegeven den Hebreen,
De naam van Abraham, in ballingschap getogen,
90 De tocht van Amrams zoon, geleid door Gods vermogen,
Het blakend borstjuweel, dat zulk een glans ontstak
Op 's priesters borst, waardoor Gods mond orakels sprak,
Verhaald door Mozes' pen, betuigd staan door veel monden,
Gelijk een keten, aan haar schakels vastgebonden,
Gereikt, eeuw in eeuw uit, van d'eene in d'andere hand,
95
En doorgaans uitgespreid van 't eene in 't ander land.
Geen honderd duizenden van ongetelde jaren,
Geschept of uit Chaldeen, Of uit Egyptenaren,
Beschamen Mozes' blad; dewijl d'oneenigheid
loo De valsche rekenaars verstomt, en wederleit,
En hunne talrijkheen, die zeker luttel klemmen,
Naardien Chineezen zelfs met Gods kronieken stemmen,
En van den wereldvloed ontginnen hun getal;
Gelijk men nergens ook ter wereld vinden zal
105
Bij 't gansche Heidendom ontwijfelbare blijken,
Waarvoor de wereldvloed in ouderdom moet wijken.
Dat Aristoteles nu Mozes luttel prijst,
Als een, die veel verhaalt en zegt, maar niet bewijst,
Is stout van hem gezegd, en allerminst bewezen;
I10 Want Mozes' daden zijn al 't aardrijk door te lezen,
En bij erfvijanden bewaarheid voor gewis;
Een erfbewijs, zoo groot en klaar als ergens is
Te vinden, en bekend bij zijn befaamde Grieken,
Die 't al doorsnuffelden wat oostwaart was te rieken,
Zich eigenden al wat zij leenden bij Hebreen,
115
Fenicers, Arabiers, Egypters, en Chaldeen,
Waarna Athene dorst met dezen titel pronken,
Dat haar de bron der kunste en wijsheid was geschonken.
De zes paar stammen, zoo standvastig bij hun wet,
80. In 't hoog Armenisch r ij k: namel. in de hoog gelegen vlakte,
uit welke zich Ararat verheft en die later een deel uitmaakte van 't rijk
van Armenie. — 103. Lees : hun tijdrekeningen beginnen van den zondvloed. -113. Z ij n slaat zeker op Aristoteles.

300 BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST.
I20 En godsdienst, van het kind op 't kindskind voortgezet;
Bewaarders van de stof, gevat in Mozes' bladen;
Veel honderd duizenden, getuigen van zijn daden
En wonderen, gespeurd in ieder element;
Zooveel voorspellingen, voltrokken in het end,
125 Bewijzen, dat hij was door 's hemels macht gezonden,
En niemand heeft vervoerd door menschelijke vonden,
Gelijk Lycurges' eer, en Numa, en Sertoor,
Den staat ten dienst, het yolk misleidden op hun spoor.
Dat Mozes naar geen staat uit heerschlust hebb' gedongen,
130 Noch hierom eenig rijk en koningen besprongen,
Wees 't voorspook uit; toen hij, gelijk verkropt van iced,
De kroon, hem opgezet, zoo jong ter aarde smeet,
En namaals 't welig hof in ballingschap versmaadde,
Totdat hem God verscheen, om Faro's ongenade
135
Te plagen, en Gods yolk t'ontlasten van het juk.
Wat heeft hij uitgestaan! Wat niet bezuurd met druk,
Tot heil van Jakobs huis, in heiden, en woestijnen!
De koninklijke kroon kon Levie niet beschijnen,
Als Juda's stam beloofd. Het priesterlijk gewaad
140 Mocht Gerson, Mozes' bloed, niet wijden, maar dit staat
Verplicht aan 's priesters dienst, om bij de hut te waken.
Wat deugden zag men niet in Mozes' aanschijn blaken:
Rechtvaardigheid, en trouw, zachtzinnigheid, geduld,
De temlust, matigheid, en lijden, zonder schuld,
145 Manhaftigheid, genade, en toezicht op den ermen,
Voorzichtigheid, en vlijt om ieder te beschermen,
Aandachtigheid tot God, en ijver voor Gods wet,
Geheiligd, nacht en dag, door offers, en gebed.
's Mans geloofwaardigheid, in 't melden van Gods handel
150 Met d'eerste aartsvaderen, wordt door zijn vromen wandel
En heiligheid gesterkt; die, van der kindsheid af,
Hem volgen, uit den schoot der voëster, tot in 't graf,
127. Lycurges: de beschuldiging, hier tegen den wetgever van Sparta
ingebracht, komt mij onverdiend voor. Lycurgus had niets anders gedaan,
dan het orakel te Delphi te raadplegen en, gesterkt door de goedkeuring,
aldaar verworven, met zijn arbeid door te gaan. — Numa: deze, de tweede
Koning van Rome, verhaalde, dat de wetten, welke hij instelde, hem door
de Nymf Egeria werden gedicteerd. — S e r t oor: Q. Sertorius, die, tijdens
het schrikbewind van Sulla, naar Spanje was gevlucht en zich aldaar onafhankelijk van de Romeinen verklaard had, maar door Pompejus overwonnen
werd, deed zijn volgens gelooven, dat zeker hondje, of, volgens anderen,
zeker hertje, 't welk hij met zich voerde, de Godin Diana was, en hem
raad gaf bij zijn ondernemingen. — 132. Deze bijzonderheid zal men niet
in den Bijbel vinden. Josephus vermeldt haar J. Oudh., B. II, Hoofdst. 5 ,
vergel. ook in Het Pascha, vs. ¶9, 20. - 144. Temlust: een zonderling
woord voor 't Fr. continence, „zucht om zijn verkeerde neigingen te
betoomen."
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En blinken na zijn dood op Thabor bij Helias,
Daar 't licht der Godheid blinkt in 't aanschijn van Messias,
155
Uit Mozes' broederen, en hem gelijk, verwekt,
Als 't wezen, dat de schets en 't voorbeeld net voltrekt,
En zooveel schaduwen, gedoodverfd voortgegeven,
Om, namaals klaar verlicht, onsterfelijk te leven,
Als een, uit Juda's stam, en Gods en Davids zoon,
160 Zijn yolk regeeren zoude uit 's hemels hoogen troon.
Op Mozes' voortocht volgt de natocht der profeten,
Die t'zamen, als omhoog in 's hemels raad gezeten,
Voorspelden menige eeuw wat na gebeuren zou,
Waaraan men toetsen kan hunne ongevalschte trouw.
165
Hun tijden staan bekend, gelijk een ieders schriften,
En ijver voor Gods wet, door goddelijke driften;
Hoe Isaias, in Manasses hof geplaagd,
Met eene houten zage in stukken wierd gezaagd;
Hoe Jeremias, aan d'Eufraat geboeid, most weenen,
170 Om Sions ondergang, en in een bui van steenen
Op 't lest begraven lag; ook hoe Hezechiel
Te Babel wierd geworgd, zoo gruwelijk en fel.
De wijze Daniel, befaamd door profecijen,
Bij twee paar koningen, heeft al de monarchijen
175
Bespiegeld in den droom, Messias' rijk voorzien,
En hoe Jeruzalem het heir niet zoude ontvlien,
Dat kerk en muren kwam tot in den grond verdelgen.
Ik zwijg hoe Jesses stam zijn koninklijke telgen
In wijsheid, lang voorheen, zag bloeien in het rijk,
180 Befaamd door haren naam, en pennen te gelijk.
De rij der tijden, lang bewaarheid bij Hebreeuwen,
d'Onfaalbre Maki in 't Grieksch, omtrent voor twintig eeuwen,
Vertolkt t'Alexandrie, op Filadelfs verzoek,
Verstommen zelf den haat, en godverzworen vloek.
185
Evangelisten, en getrouwe Christgezanten,
Op der profeten grond, dezelve waarheid plantten,
Zoo menige eeuw vooruit eendrachtig voorgespeld,
Voltrokken in de telg van Juda, dezen held,
Die 't menschelijk geslacht kwam zoeken uit den hoogen,
190 Als 't eenig wit, op 't welk de profecijen oogen,
En Mozes, en zijn wet, waaronder dees' zich boog,
Die, vrij van schuld en smet, nooit simpel hart bedroog;
167. Plagen had in Vondels tijd een sterker beteekenis dan wij er
thans aan hechten en luidde als synomiem van „smart aandoen, pijnigen ;"
welke zin dan ook nog heden in 't woord plaag is overgebleven. —
183. Op Filadelfs verzoek: men weet, dat Ptolomeus Philadelphus,
Koning van Egypte, de vertaling van de boeken des Ouden Verbonds liet
maken, welke onder den naam van: „de overzetting der zeventig" bekend is.
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Terwijl hij hier beneen den vader kwam believen.
Zijn wandel, uitgedrukt in boeken, en in brieven,
Met d'opkomst van het rijk, waarin hij koning is,
195
Bezwijken Mozes niet in erfgetuigenis,
Gereikt van hand tot hand, noch ook in wonderwerken,
De wijde wereld door bevestigd in Gods kerken;
En zoo een oud Hebreeuw Helias' hemelvaart,
200 Uit Helizeiis' mond alleen geopenbaard,
Gelooft, met grooter recht gelooft men ellef tolken,
Die Christus varen zien ten hemel door de wolken.
De keizer Juliaan, erfvijand van het kruis,
En Christus' eer en prijs, hoe nauw hij zifte en pluis',
Om zijn Christlastering, ten schimp van God te stijven,
205
Bevestigt al wat Gods geheimnisschrijvers schrijven,
En Christgezanten, en al wat de Roomsche faam,
Op Peter, Pauwels, Marks en Sint-Matthews' naam,
Wat Lukas, en Sint-Jan bezeeglen in hun schriften,
210 Zoo vreeslijk aangestormd van ongelijke driften.
Oudvaders in hun tijd, aan Christus' eeuw belend,
Justijn, de martelaar, Irnefts, en Clement,
Na hen Tertulliaan, die reden wist te geven
Van Paulus' eigen hand, bekend en nagebleven,
Origenes naast hem, bevestigen de bladn
215
Der andre Apostelen, zoo die geteekend staan,
En na bezegeld zijn bij voile kerkeraden,
Nauwkeurig op de proef der onbesmette bladen,
En daar men vond vanouds het zekerste bescheid
220
Der schriften, alle steen en kerken door gespreid.
De meester was bemind, bekend bij zijn scholieren
Door ommegang, gelijk hij leeft in hun papieren.
Zij waren landslien, en besneen, van een geslacht,
En stonden, op zijn spoor, naar heerschappij, noch macht,
225 Noch rijkdom; volgden arm, onnoozel, en verlaten
Den leidsman, in 't gezicht der scholen, die hem haatten,
En lasterden alom met ijselijk gedruisch,
Totdat hij, als een lam, geofferd hing aan 't kruis.
Wat reden was er, om de volken te bedriegen,
230 En, zonder hoop op loon, moedwilliglijk te liegen?
Om dien gevloekten naam te lijden, zonder nood,
Te sterven, zonder vrucht, een schandelijken dood?
Men kan uit waan en drift den dood voor 't leven kiezen;
201. Ellef t olk en: de „elf Apostelen," getuigen van Christus' hemelvaart. — 2o4. En Christus: veertig jaar vroeger zou Vondel geschreven
hebben en Christi; 't woord staat in den genit. — 212. Irnefis: voor :
I r ene een niet navolgingswaardige verkorting. 't Had voor 't minst
Iernefls moeten zijn. — 2I 7. N a: naderhand.
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Maar wie versiert een dood om 't leven te verliezen?
Sint-Lukas, reisgenoot van Paulus, en Sint-Mark
Van Cefas [overtuigd, door menig wonderwerk
Van Jezus, uit hun mond geschept] beschrijven 't leven,
Waarvan de levenden getuigenissen geven,
Bij honderden, en die geheeld hem zagen bloot
240 Gehangen aan het kruis, en heerlijk na zijn dood
Verrezen uit het graf, verzeekren, dat hun schachten
Geen fabel nochte droom in 't licht te voorschijn brachten;
Gelijk hun bladen ook, in simpelheid volleerd,
Niet draven naar den stijl, die zijn verhaal stoffeert.
245
Indien men zich betrouwt op lang gesleten boeken,
Beschreven naar den stij1 der wereldwijze kloeken,
Daar Alexanders tocht en dood in wordt gemeld,
Of Cesar met zijn heir Pompejus daagt in 't veld;
Hetzij met Curtius' of Cesars hand geschreven
250 Of jonger pennen, die d'aloude waarheid steven;
Indien men Livius gelooft op dezen dag,
Die d'opkomst van de Stad, en 't geen hij nimmer zag,
Te boek stelt; zullen wij nog twijflen aan hun woorden,
Die melden 'tgeen ze zelfs of van de naasten hoorden,
255 Of zagen met hun oog, en leefden in den tijd,
Die geene onwetendheid omtrent dees' hoofdzaak lijdt.
De Tharser, een scholier van d'eere der Rabbijnen.
Gamaliel, en, als een wolf, in Palestijnen
Op Christus' lamrenkooi gebeten, en verhit,
260 Verheugd in Stevens dood, daar niemand hem verbidt,
Daar d'eerste martelaar begraven wordt met steenen;
Sint-Pauwels, alzoo ras Gods stralen nederschenen,
En Christus' donderstem den wreedaard uit de lucht
Op 't veld ter aarde ploft, daar al de lijfwacht vlucht,
265 Verlaat de Farizeen, en glorie, hem beschoren,
Onaangezien hij was uit Benjamin geboren,
Omhelst den vorst van 't kruis, die uit het graf verrees;
Ontziet rampzaligheen, noch kommer, vloek, noch vrees;
Trompet in 't Heidendom, en onder zijn besneenen,
270 Den heiland, levendig hem in de lucht verschenen,
Totdat hij zijnen hals voor Nero's sabel buigt,
En Jezus' grooten naam met inkt van bloed betuigt,

235

234. De oude uitgave heeft hier niet d o o d, maar d a a d. Ofschoon dit
woord op zichzelf niet ten eenenmale verwerpelijk geacht zou kunnen
worden, komt het mij voor, dat, in verband met hetgeen voorafgaat, en als
terugslag daarop, in Vondels gewone manier, wij bier dood moeten lezen.
De zin van den regel is dan: „wie zou zoo dwaas zijn, een verhaal uit te
denken als dat van 's Heilands kruisdood, met de voorwetenschap, dat zijn
verzinsel hem 't leven kosten moet."
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Te Rome, op &nen dag, toen Cefas, met verlangen
Naar 's hemels kroon, aan 't kruis bij 't been wierd opgehangen ;
Gelijk de lichamen, gewijd aan 't Roomsch altaar,
275
Hun dood bevestigen, na zestienhonderd jaar.
Zou Paulus, om een droom en fabel, eer en staten,
De wet, van kindsbeen of hem ingescherpt, verlaten,
Verbastren reukeloos van zijnen ouden stam,
280 En stellen zich ten schimp des yolks, uit Abraham
Gesproten, dat hem had den achtsten dag besneden?
Zou hij in ballingschap, vervolgd in alle steden,
Gegeeseld en geboeid, gesteenigd en gehaat,
Geschupt in arremoede, en koude, op weg en straat,
285 Gekneveld over zee, in schipbreuk op de baren,
In oproer, en in nood, benepen van gevaren,
Gelijk een schouwspel, staan ten toon in 's yolks gedruisch,
Als een, die vruchtloos hoopt op Jezus, aan het kruis
Gehangen, en verspuwd, en van 't gerecht verwezen,
290 Gekruist, en dood in 't graf gestopt, maar nooit verrezen;
Gewisselijk, dat stemt met zijne wijsheid niet,
Gelijk men ze in zijn blaa.n en brieven blinken ziet.
De schrandre Tacitus, [een priester van vijftienen,
Die 't Heidensch kerkgebaar in Numa's stad bedienen,
295
En schout, in top gevoerd bij vorst Vespasiaan,
Den wreker van Gods dood, en kruisgang] met zijn bladn
Door 't lasteren des yolks, met Christus' merk geteekend,
En bij het Heidendom, gelijk Hebreén, gerekend
Voor vijanden van goon, en 't menschelijk geslacht.
300 Hij meldt hoe Christus wierd gestraft, en omgebracht,
Daar landvoogd Pontius Pilatus 't recht verweerde,
Toen vorst Tibeer den toom van 't Roomsche rijk regeerde.
Hij meldt hoe Nero's wrok den Christen brandt, en smookt,
Als stichters van dien brand, door zijn beleid gestookt;
305 Ook hoe Vespasiaan, en Titus, met hun benden,
De hoofdstad van de Joon bestormden, en berenden,
Totdat ze, in assche en puin begraven met geweld,
Bezegelden 't bederf, door Jezus' mond gespeld.
276. Hun dood bev est i g en: namel. „door dien te herdenken. —
281. D en a c h t s t en dag b e sn e den: toespeling op hetgeen Paulus
schrijft in zijn brief aan Filernon III: 5. — 281-285. Vergelijk hier Fitipp.111: 5;
1 Korinthen XI:26. — 293. Een priester van vijftienen: een der
quinde cimviri, of „vijftien mannen," aan wie te Rome was opgedragen,
de Sibyllijnsche boeken te bewaren, bij voorkomende gevallen te raadplegen
en van hunne bevinding verslag te doen, met bijvoeging van hun advies.
Deze waren door Tarquinius Primus benoemd, eerst ten getale van 2, later
van Jo en sedert Sulla van 15. — 299. Voor v ij a n d en van go On: die
beschouwing was niet meer dan zeer natuurlijk van de zijde eens bewaarders der Sibyllijnsche boeken.
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Het blijkt bij Flegon, en Chalcid, en klare blijken,
310 Hoe Gods geboortestar verscheen uit d'ooster rijken;
d'Aardbeving desgelijks, en zonnezwijm, ontstaan,
Zoo strijdig met nature, en bij de voile maan,
Toen Christus hing aan 't kruis. Gelooft zelfs ooggetuigen,
Mattheus, een Hebreeuw, t'oprecht om 't recht te buigen,
315 Sint-Mark, die binnen Rome ons deze waarheid schreef,
En Lukas, die in 't Grieksch met zijne letter steef
De duistre zonnezwijm, gezien t'Antiochije,
Zijn eigen vaderland. In Memfis' heerschappije
Zag Dionysius, nog Heidensch, 't zonnerad
320 Verduistren aan de lucht in d'oude zonnestad.
Slaat op het jaarboek der Romeinen, en uw ijver
Vraag' Flegon, Adriaans getrouwe pen en schrijver,
Zoo wordt ge in twijfeling verzekerd en bericht
Van 't onnaturelijk verduisterd middaglicht,
325 Op 66nen dag gezien. De Heidens, en Hebreeuwen
Getuigen Christus' dood en wonderen, vele eeuwen
Bedreven door hem zelf, en zijn verworpen schaar.
Josefus neemt dezelve omstandigheden waar,
En d'oversten, gesteld tot opzicht op de Joden.
330 Herodes wordt gedacht. Pilatus plaagt die snooden.
Men hoort van Festus, en van Felix, en Sint-Jan,
Door dien bloedschendigen Herodes, den tiran,
Onthoofd. Gamaliel wordt niet bij hem vergeten,
Jeruzalem verwoest, de tempel neergesmeten.
Ook stelt de Talmud zelf de waarheid in haar kracht,
335
En volgt de rij des tijds, op 't spoor van Lukas' schacht.
Plutarch, leermeester van Trajaan, en hoog geklommen
309. Flegon: deze was van Trallen geboortig, en een vrijgemaakte van
keizer Hadrianus : hij schreef onderscheidene werken, waarvan maar enkele
tot ons gekomen zijn. Volgens Eusebius zou hij gesproken hebben van de
zonsverduistering en de aardbeving, die plaats hadden gedurende 's Heilands
lijden, zie vs. 322 ; een beweren, dat echter, volgens BAYLE, Dict. Crit. in
v., op wankele gronden steunt. — Chalcid: Chalcidius was Aartsdeken te
Carthago in de eerste helft der vierde eeuw en behoorde tot de zoogenaamde Neoplatonic i. Hij heeft over de werken van Plato geschreven. —
311. Z o n n e z w ij m : eclips. — 319. Dionysius: Dionysius Areopagita, van
wien gesproken wordt Handel. XVII : 34. Volgens de overlevering zou hij
gestudeerd hebben te Heliopolis, ten tijde der zonsverduistering gedurende
Christus' krnisiging, en te dier gelegenheid aangekondigd hebben, dat er
een God in lijden was. — 33o. P l a a g t die sno o den: evenals in vs. 167
wordt hier wederom plagen in den zin van „kastijden, onderdrukken, op
strenge wijze behandelen" gebezigd; snooden, d. i. „ellendigen," beteekent hetzelfde als vs. 327 verworpen s c h a a r. — 337. Plutarch: Plutarchus speurt in een zijner werken de redenen na van het zwijgen der
orakelen ; ofschoon men zich moet wachten eenig bepaald gevolg daaruit
te trekken. Immers, het orakel van Delphi en sommige der meest beroemde
VONDEL X.
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In wijsheid, speurt met vlijt naar d'oorzaak van 't verstommen
Der grijze orakelen, gelijk zijn tijdgenoot
340 De dichter Juvenaal den mond van Delfis sloot,
Die alle orakels ging in naam en faam te boven,
Gelijk in ouderdom; en mogen wij gelooven
De pen van Tullius, in 't redeneeren sneeg,
Zij tuigt ons hoe alom 't orakel stillezweeg;
345 En Strabo zag de schaar der priesteren verwelken
Te Delfis, van gebrek, omdat ze niet mocht melken
d'Orakel-uier, die de logenbuiken voedt.
Apollo voerde August op zijne vraag te moet
[Wie 't rijk beheerschen zou na hem, de volgende eeuwen] :
„Een, die den goon gebiedt, een zoontje der Hebreeuwen,
350
Beveelt me deze kerk te ruimen, en terstond
Te varen in de hel. Ga hene, en toom uw mond."
Op zulk een antwoord laat August een outer bouwen
Op 't Kapitool, waarin dees' titel wordt gehouwen :
„Het outer toegewijd den eerstgeboren God."
355
Plutarch betoomt den mond des afgronds met een slot,
Daar Epithers, die hem de letterkunst ontvouwde,
Geboren in zijn stad, te water zich betrouwde,
En met al 't scheepsvolk hoorde, in 't varen over 't meer,
360 Langs 't eiland, eene stem, ten tijde van Tibeer :
„Gaat, meldt hoe groote Pan nu dood is en gestorven ;"
Waarop een luid geschrei, en schreiers om hen zworven,
Alsof d'orakelmacht des afgronds, nu in nood,
En al haar spokerij begraven lag, en dood;
365
En Diocletiaan hoort zelf Apollo uiten,
Dat nu rechtvaardigen zijn lippen zouden sluiten,
Waarbij zijn priesterschap het Christendom verstond;
De lastraar Celsus, vast op Epicuur gegrond,
hadden reeds zoo jaren vOOr Christus opgehouden te spreken, terwijl andere
nog lang na onze jaartelling in eer en aanzien waren. — 340. D e di c h t e r
Juvena a 1: de hier bedoelde plaats komt voor Satyra VI, vs. 555. —
343. Tullius: wat Cicero getuigt schijnt hier minder afdoende, daar hij
reeds was omgekomen voordat Christus geboren werd. — 345. Strabo:
de getuigenis van Strabo, die onder Augustus en Tiberius schreef, zou hier
van meer gewicht zijn dan die van Cicero ; intusschen waren, als reeds
gezegd is, de voornaamste orakelen sedert lang hun krediet kwijt. -348.35 0. Dit antwoord, 't welk Apollo aan Augustus zou gegeven hebben,
ter gelegenheid, dat deze diens orakel te Delphi raadpleegde, wordt door
Suidas, Nicephorus, en andere Christenschrijvers vermeld. — 357. Epithers:
de leermeester van Plutarchus. — 365. Diocletia an : schijnbaar is hier
Vondel in tegenspraak met zichzelven ; want zoo Apollo na de geboorte
van Christus geen orakelen meer gaf, hoe kon hij dan aan Diocletiaan, die
derdehalve eeuw later regeerde, nog vertellen, dat voortaan zijn mond zou
gesloten zijn ? — 368. Celsus: deze was een wijsgeer, en navolger van
Epicurus. Hij leefde in de tweede eeuw, en schreef een werk, getiteld :
Discursus verus, tegen de Christenen, 't welk door Origenes wederlegd werd.
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Bekent dees' stomheid mee, zoo vreemd als ongewone,
370 Te Klaros, Delfis, en in 't wijd befaamd Dodone;
Een merk van Christus' komst, vermogen, en geweld
Op d'afgoOn; een verval, ons Lang voorheen gespeld.
Om nu beknopt Gods boek te zetten in zijn waarde :
d'Eenparigheid des stijls, die nergens in veraarde,
375
Noch wankelt, noch bezwijkt in waarheid, en haar schat,
Maar draaft op dénen toon, van 't eerste aan 't leste blad,
Verdient geloof, dewijl 't, met wonderen bezegeld,
En bloed der heiligen, ontelbre volken regelt,
Ook zelfs verbasterden in tucht houdt, en betoomt,
380 En oorlog, watervloed, noch vijandschappen schroomt,
Maar d'eeuwen vast verduurt, en niet laat door te dringen,
Gereikt van ouderen aan hun nakomelingen.
De kerkkroniek, een rij oudvaders, kerkeradn,
Van oost en west vergaárd, zien 't licht van 's hemels blaan,
385
In Christus' kruisleer, tot een licht voor alle blinden,
Zoo verre schijnen, als men menschenspoor kan vinden;
En zoo geen wonderwerk dit heilboek, dat God eert,
Bekrachtigt, waar het schijnt, en werelden bekeert,
Zoo zal dit wonderwerk verdooven alle wonderen,
390 Gebleken om het licht van duister of te zonderen.
Dit heilig boek ontdekt den oorsprong van 't heelal,
Den oorsprong van het kwaad, des menschen droeven val,
Den oorsprong van het goed, zoo groot als 't hart kan wenschen,
Heft God alleen in top, vernedert alle menschen,
395
Ontvouwt het zielgebrek, bestelt ons artsenij,
Beloont de gouden deugd, en straft de schelmerij,
Met trouwe, en liefde, en schrik den harten in te prenten,
Door heilbelofte, en vloek, en felle dreigementen,
Gevolgd van heil en ramp, gezien in goen, en kwadn,
400 Die hier den levenden ten nutten spiegel staan.
Het strijdt ook niet, maar stemt ten hoogste met de reden,
Dat elk zich onderwerpe aan geloofwaardigheden,
Die onweerspreekbaar zijn, als der profeten blaan,
En Mozes' boek. Al kwam een dooden op te staan,
405
Om ons t'ontvouwen in wat staat verdoemde zielen,
Als 't lichaam in 't graf gedolven legt, vervielen;
Die geloofwaardigheid waar' min geloovenswaard
Dan Mozes' pen, en wat Gods geest ons openbaart
In der profeten blaan. Zoo gaat geloof voor proeven
410 Van 't losse brein, hetwelk de waarheid zet op schroeven ;
369. On g e w o n e: de e, achter dit woord geplaatst, klinkt hier niet alleen
z o o v r e e m d al s o n g e w one, maar is in strijd met de eischen eener
goede spraakleer. — 404. Een do o den: met de Amsterdamsche slot-n,
om de vocaal, die volgt.
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De mond der waarheid, al het waanwijs brein te kloek,
Verzendt en wijst ons naar Gods nimmer faalbaar boek.
De Bijbel staat dan vast, ten trots van alle listen
Des afgronds, die doorgaans de tong der ongodisten
Misbruikt, in 't lasteren van godsdienst, en den zwier
415
Van 't heilig godsboek, door de proef, als goud in 't vier,
Verheerlijkt, in 't gezicht der helsche razernijen,
Die, ijdeler dan rag, geen waarheid overstrijen.
Men sla dit boek vrij op, den onwaardeerbren schat,
420 Als uit Gods troon gedaald; het eerste en leste blad
Begint en sluit met God, gelijk doorgaans Gods bldren
Dien aangebeden naam in zijne kracht bewaren.
Gods wezen, eigenschap en werk, bij ons voorheen
Bespiegeld in het licht, dat uit de reden scheen
425 En straalde, en ook de dienst, de Godheid opgedragen,
Beginnen uit dit boek nog schooner op te dagen,
Waar God zich meer en meer den vaadren openbaart,
En eindlijk zijnen wil op 't allerrijkst verklaart
Door zijn gezalfden zoon, uit 's vaders schoot gezonden,
430 Die alle volken heeft door ddnen dienst verbonden.
Drie tijden wijzen ons drie slag van diensten aan,
Door openbaringen, bekend in zuivre blaän:
Eerst Adams last, daarna de wet, van God geschreven
In steenen tafelen, en Amrams zoon gegeven;
De derde is Christus' dienst, die Mozes' oude wet
435
Zoo stipt niet afschaft, als verbetert, en verzet,
En zijn genade drukt in 't hart, van God besneden
Aan eigen zinlijkheën, en vleeschelijke zeden;
Een godsdienst zonder gft, gebonden aan geen tijd,
440 Noch plaats, noch stamhuis, welks geslachtsregister slijt.
Gehoorzaamheid, zichzelf den schepper onderwerpen,
Was d'eerste les, die God den schepsele in woo scherpen,
Toen hij in 't paradijs, door 't dreigement der dood,
Den boom der kennis streng het heilig paar verbood;
445 Dat, door de vrucht bekoord en slang, van spook bezeten,
Den appel plukte, en at, te blind en godvergeten,
En van den Cherubijn uit Eden werd gejaagd,
Daar 't eeuwig zijnen val in 't menschdom nog beklaagt.
Gehoorzaamheid, toen 't vee daarna op 't outer brandde,
450 Werd zelf van Samuel ook boven offerande
43 6. A fs c h a ft: de oude uitgave heeft verkeerdelijk: a fg es c ha ft. —
44 2. D en s c h eps el e: 3de naamv. met de sterke buiging van he t s c h e psel. — 445. En slang, van spook bezeten: lees: „door de slang,
van he t spook (den duivel) bezeten." — 448. Namelijk, volgens de leer, dat
alle menschen in Adam gezondigd hebben, en dus wederkeerig Adam in
zijn nakroost de straf draagt van zijn vergrijp.
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Geschat; want offeren Gods hart van ons vervreemdt,
Indien 't zijn oorsprong niet uit deze hoofddeugd neemt :
En d'offerande, als van de Godheid ingegeven,
Begint in Adams huis, en schier met 's menschen leven,
455 Daar Abels offervlam omhoog stijgt naar de lucht,
En Kaln op 't altaar zijn schoof en akkervrucht
Ontsteekt, dat God mishaagt, waarom zich d'offraar stoorde,
En zijnen broeder fel en wreed op 't veld vermoordde,
Wiens heilige opdracht sproot uit eene oprechte ziel;
460 Waarom het offer ook het zuiverste oog geviel,
Gelijk een voorbeeld van het offer, to verwachten
Ten zoen van Adams smette, en allerlei geslachten.
De godsdienst, in den staat en 't wezen van natuur,
Geknakt door Adams val, scheen zwak in zijnen duur,
465 En lag verreukeloosd bij velen, als bezweken;
Totdat in Enoch 't licht van God wierd opgesteken,
En 's allerhoogsten naam, die door de nevels scheen,
Bij vromen recht geeerd, gevierd, en aangebeen,
Waaronder Enoch voer naar boven, opgenomen
470 Om zijn godvruchtigheid, den spiegel aller vromen.
Het onkruid nam na hem op d'aarde d'overhand;
Waarom de wereldvloed, die duinen kent noch strand,
Het menschelijk geslacht in grondelooze baren
Begroef, die Noahs huis in 't groot gevaarte sparen,
475 En allerhande vee, bedekt van 't houten dak,
Totdat de zee verliep, hij d'offerande ontstak,
Wiens geur ten hemel steeg; die, door dien reuk bewogen,
Beloofde, bij het merk van zijne regenbogen,
Het menschdom nimmer weer om stouten wrevelmoed
480 Te domplen in een zee, en grondeloozen vloed :
Een klaar en vast bewijs hoe d'offers God behagen,
Als zoeners van zijn roede, afbidders van zijn plagen.
De zes geboon van God, bij d'oudheid der Hebreen
Gesterkt, en Adams zaad, en Noahs bloed gemeen,
485 Door 't zevenste gebod vermeerderd, met de schrikken
Voor spijs van dieren, die in hunnen bloede stikken,
Zijn blijken van Gods dienst, ter wereld ingevoerd,
Door een gehoorzaamheid, die niet verbodens roert.
d'Aartsvader Abraham, op 't hemelsch openbaren,
490 Verliet zijn vaderland, en afgodiste altaren,
En dwaalde in ballingschap naar 't rijk van Kanadn;
Waar blaakte d'ijver niet van dien godvruchten man!
485. 't Zevenste g e b o d: niet een der Tien Geboden, maar het gebod,

Genesis XVII, vs. i i vermeld, en waarbij de besnijdenis wordt ingesteld. —

S c hrikk e n: bier voor „godsdienstigen afschuw." — 488. Niet verb odens: nets verbodens.
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Hij bouwde altaren op, den waren God ter eere,
Vereerde 't priesterdom met tienden, steef met leere
495 En voorbeeld zijn gezin, was vreedzaam tegens Loth,
Ook gastvrij, en ontving drie engelen van God,
Verbad misdadigen, en die hem fel benijdden,
En paste, op Gods bevel, al 't manbaar te besnijden.
Melchisedech, gewijd in 's hoogsten priesterdom,
500 En Salems vorst, gemoet den held, die wederom
Naar huffs toog, uit den slag, ten troost van Loth, geslagen
Met koningen, verstrooid in hunne nederlagen.
De priester scheen gedaald, gelijk uit eene wolk.
Hij kwam met weite en wijn verkwikken 't moede yolk
505 Van vader Abraham, en zegende ze altzamen,
Gelijk Gods offraar voegt, die d'eeuwen gaf te ramen
Wat priester namaals eens, zoo gastvrij en getrouw,
Melchisedech op 't spoor van verre volgen zou,
En offren weite, en wijn, tot onderhoud der zielen,
510 Die voor een eedler drank en voedsel nederknielen.
d'Aartsvader Izak, als een lam, op 't bout geleid
Ten offer, geeft een merk van zijn godvruchtigheid,
Door onderdanigheid aan God en zijnen vader,
In 't offren van zichzelf. Uit dees' godvruchtige ader
515
Begaf hij zich op 't veld des avonds in gebeen,
Daar hem zijn bruid, van God hem toegeschikt, verscheen.
d'Aartsvader Jakob vluchtte, om 's broeders wrok te
[schuwen,
Vermijdde in Kanadn, op 's vaders raad, te huwen
Aan eene afgodistin. Hij bouwde voor en na
520 Altaren op den berg, en ook te Berseba,
En Bethel, en begroef, tot een godsdienstig teiken,
Gesmijde, en oorsieraad, en afgoon onder eiken.
Hij rechtte merken op van steenen, God gewijd,
Betaalt de godsbelofte, en tienden op zijn tijd.
525 Hoe dierbaar Jozef, van goedvruchtigheid gedreven,
Zijn zuiverheid waardeerde, oak boven staat en leven,
Then Potifars gemaal, bekoorlijk met haar tong,
En schoonheid, naar de bloem van zijne jaren dong,
Meldt d'uitkomst, waard doorgaans op heilige tooneelen,
Ten spiegel van de jeugd, die kuische rol te spelen,
530
Opdat men, langs dees' baan, naar eer en kuischheid streev',
515. Zie Genesis XXIV : 63. — 519. A fgodisti n: min gewoon woord,
doch volkomen wettig van vorm. — 529, 53o. Deze regels lijden aan onduidelijkheid en dubbelzinnigheid. Volgens de syntaxis zou het d'uitkomst
wezen, die waard was, enz.; doch volgens een gezonde uitlegging schijnt
men dit adj. op Jozef te moeten doen slaan. Immers, wel een persoon,
maar geen uitkomst, kan gezegd worden een rol te spelen.
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En liever 't kleed dan lijf en ziel ten beste geev'.
Maar 's helds godvruchtigheid niet lager schijnt te draven
In 't broederlijk onthaal, en eeren en begraven
Des vaders,, en zijn lijk, met staatsien beweend,
535
Zoo verre in Kanaan, bij Abrahams gebeent,
En zijner zonen asch, in 't nare graf gezonken
Te Hebron, naar de kunst uit louter rots geklonken.
De godsdienst, in den staat der simpele natuur,
540 Uit kracht van hare wet, in wezen, en in duur,
Bij huisgezinnen, meer dan tweemaal twalef eeuwen,
Zag eenen dienst, aan al de stammen der Hebreeuwen
Gezworen, te gemoet, en hoopte op d'uur en tijd
Dat Jakob, door een wet van boven ingewijd,
545 Nog nader kennen zou den naam des ongezienen,
En hem met duizenden gehoorzamen, en dienen.
De hemel had voorheen, door zijn voorzienigheid,
Dit lastig juk den hals van Mozes opgeleid,
Een telge uit Levie's stam, geleerd in wetenschappen,
550 Begaafd met dapperheid, gevlucht in ballingschappen,
Gestreng in 't ongelijk te wreken van Gods yolk,
Der onderdrukten wijk, en toeverlaat, en tolk,
Aan priester Jethro's bloed door wettige echt verbonden,
En hoeder van zijn vee. Toen dees op dorre gronden
In Midian, omtrent Gods berg, die Horeb heet,
555
Zijn kudden, overal verstrooid, zoo lang en breed,
Bewaakte, en gadesloeg, zag hij een Bosch ontsteken,
In schijn van lichten brand, en hoorde een Godheid spreken,
In 's allerhoogsten naam, en eerde barrevoets
560 De heiligheid der plaatse, eerbiedig, vol ootmoeds.
Hier meldde God zijn naam, verkoos hem uit den bossche
Ten heiland, dat hij 't yolk uit slavernij verlosse,
Zijn last bezegele door kracht, en wonderdaan.
Dus randt hij Memfis' hof en rijk met plagen aan,
En viert ten leste 't feest des paaschlams, strijkt de posten
565
Ter zijde, omhoog en laag, met lamsbloed, den verlosten
Ten beste, en rukt naar 't meer, daar God hem zege schenkt,
En Faro, die hem volgt, met al zijn heir verdrenkt;
Waarop al juichende, met lofgezang en reien,
558, 559. En hoorde een Godheid spreken, in 's allerhoogs ten n a a m: wie Vondel kent en tevens 't Bijbelverhaal, weet wat hij hier
meent te zeggen; maar voor hem, met wien noch 't een noch 't ander het
geval is, kunnen de hier gebezigde woorden niet anders beteekenen dan
dat een andere Godheid dan de Allerhoogste, uit naam of in schijn van
dezen, tegen Mozes gesproken had. Vondel had zich van alle critiek kunnen
vrijwaren, door eenvoudig en overeenkomstig den tekst, te schrijven: E n
hoorde een Engel spreken. — 560. Vol ootmoeds: deze regel gaat
kreupel. De eerste greep in o o t m o e d kan niet kort worden uitgesproken.
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570 De stammen Mozes' keel, en Mirjams trom geleien.
Toen hij met al zijn heir om Sina's bergtop lag,
En 't yolk geheiligd had, borst God den derden dag
Met storm en bliksem uit, en donderde uit de wolken,
En rook, en smook, en vlam, in 't oor en oog der volken.
575
De gansche godsberg dreunt. Al 't leger beeft en schrikt
Voor donderslag op slag, daar 't vier in d'oogen blikt,
De hemelsche trompet haar klanken mengelt onder
De krakende kortouw en 't weërlicht van Gods donder;
Als Mozes op den berg aan Arons zijde stond,
580 En met zijne ooren ving 't orakel uit Gods mond,
Hetwelk hun eenen God te dienen in waft scherpen;
Zichzelf geen heilloos beeld van afgoOn onderwerpen;
Het misbruik van Gods naam leert mijden uit ontzag;
Om zeven dagen eens God wijden eenen dag;
585
Der oudren eer geenszins ontluistren, noch verkorten;
Uit toorne en dolle wraak geen menschenbloed te storten;
Het wettig bedde niet te schenden door een gloed;
Geenszins ter sluik te staan naar iemands have en goed;
Niet valschelijk met schijn van waarheid te stoffeeren;
590 Een anders eigendom noch huisvrouw te begeeren.
0 wet, in tafelen van steen door God geprent!
Zoo zinrijk, en voltooid, wat zult gij, nooit geschend,
Geheel, en gaaf, den tijd en d'eeuwigheid verduren,
Niet van een rijk alleen, of eene stad, met muren
Besloten, en bepaald, een yolk en burgerij
595
Betoomen, regelen; gelijk vanouds de drij
Wetgevers, binnen Sparte, en 't uitgeleerd Athenen!
Lycurgus, Draco's wet, en Solon zijn verdwenen,
De wetten van Carthage en Rome lang vergaan,
6o0 Veranderd, en hervormd; maar Mozes' wetten staan,
Hoewel Jeruzalem veranderde van heeren,
En Aron zijnen stoel en tempel om zag keeren,
Geketend, en vervoerd, en eindelijk verlost;
De wet van Mozes stond, zoo pal gelijk een post,
605 Wel dertig eeuwen lang, en volgt de zon en wolken,
Bij Christen, Jode, en Turk, gelijk een recht der volken,
581-590. Deze beknopte en hier zeer gelukkig te pas gebrachte opgave
van den hoofdinhoud der Tien Geboden zou nog beter aan haar oogmerk
beantwoorden, indien zij niet met blijkbare overhaasting geschreven ware
en Vondel een meer gelijken regel in het gebruik van het voorz. t e ware
gevolgd, dat wij nu eens aantreffen, dan weder missen. Waarom niet,
evenals vs. 581 te dienen, vs. 582 t'onderwerpen, en vs. 583, in
plaats van leert m ij d en, t e m ij d e n, vs. 584, in plaats van eens God
wijden, God te wijden, vs. 585 t'ontluistren, wanneer alles in
overeenstemming zou zijn met de vijf laatste regels, die overal t e hebben.
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En fakkel van nature, en geeft getuigenis,
Dat zij door Mozes' hand van God gegeven is,
En eerst aan Jakobs bloed, zijn erf en eerstgeboren,
610 Wien deze handvest was van eeuwigheid beschoren,
Voor alle onbesneen, opdat een yolk alom
Een Godheid eerde, een wet, altaar, en priesterdom;
Terwij1 d'afgoderij en heillooze offeranden,
Gelijk een helsche' pest, besmetten alle landen,
615 Daar 't blinde Heidendom, bijkans van stad tot stad,
Gesplitst aan rotten, elk zijn eigen afgod had.
Al schijnt de zon op elk, hoewel de hemel regent,
En dauwt van land tot land, geen volken zijn gezegend
Van God, als Israel, met zulk een zuivre wet,
620 Waarbij de beste wet geleken is besmet
Met dwalinge, of met inkt van menschenbloed geschreven,
En, na 's wetgevers dood, niet lang in zwang gebleven;
Want wat uit menschen spruit, verbastert, en verrot;
Wat God bekrachtigt, duurt in eeuwigheid, als God.
Dees' wet, van Sina's top ter bergspitse afgedonderd,
625
En sedert uitgebreid, begrijpt in zich zeshonderd
Geboden en verboOn, meteenen drie en den,
Gedeeld in drieerlei: die op de Godheid zien,
En godsdienst, op 't gerecht, en op den stijl der zeden;
630 Een onverdraagzaam juk, zoo lang het vleesch de reden
Vermeestert, en verzwakt, en d'opperste gena,
Door deze wet beloofd, den mensch niet koom' te sta,
Noch kranken reikt de hand, die met verlangen wachten,
En uitzien naar den held, aan Abrahams geslachten
635 Gezworen, toegezegd, gespeld, en afgebeeld,
En daar heur dienst op wijst; terwijl ze niemand heelt,
Noch heelen kan ter nood, maar toonende de wonden,
Messias binnen roept, die, uit Gods schoot gezonden,
Met balsem van gena het krankbed troosten zal,
640 En redden den gewonde uit nood en ongeval.
Zij leert 66n enklen God en godlijk wezen eeren,
Aileen bij zijnen naam ter nood de waarheid zweren,
Hem volgen op zijn spoor en donderende stem,
626, 627. Zeshonderd geboden en verboön, meteenen drie
en tie n : namel. de 613 voorschriften van den Talmud, verdeeld in 248
geboden en 365 verbodsbepalingen, welke cijfers door de Rabbijnen geacht
werden in verhouding te staan tot de 248 deelen van 't menschelijk lichaam —
naar den toenmaligen stand der anatomische wetenschap — en met de 365 dagen
van het jaar. — 636-640. De zin is : „de wet geeft wel voorschriften, maar
bezit het middel niet, om den overtreders, die onder de zwaarte hunner
schuld gebukt gingen, verlichting en verzoening te verschaffen. Hiertoe wijst
zij op Christus, die hun schuldvergiffenis doet erlangen."
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Geene afgoOn noch hun sleep gedoogen neffens hem,
645 Maar al 't afgodisch bloed in zijn gebied verdelgen;
Te planten 's hemels wil van stam in teere telgen;
d'Orakeltent, waarin de Godheid straalt en woont,
Te spannen naar 't gezicht, op Horebs kruin getoond,
In voorhof afgedeeld, en 't heilig, en aartsheilig,
650
Voor yolk, en priesteren, en Arons voetzool veilig,
Den onbesneen verboOn. De voorhang scheidde straf
Het allerheiligst koor van 't heilig midden af,
Voorzien met reukaltaar, en toondisch, en de lichten
Des gouden kandelaars, die 's priesters diensten stichten.
655
In 't allerheiligst stond het gulden wierookvat,
De bondkist, gestoffeerd met godgewijden schat,
En heiligdom, de wet van steen, en Arons roede,
Den emer met den dauw, die hongerigen voedde.
't Gehemelt van Gods kist, als eeri genadetroon,
663 Waarop het goddelijke orakel zat ten toon,
Werd overschaduwd van de schacht der Cherubijnen;
Terwij1 d'aartspriesters, eens in 't jaar, voor God verschijnen,
Nadat ze zich en 't yolk eerst heiligden door bloed
Van vee, geslacht ten zoen van God, die hun gemoet
665
Met glans in 't borstgesteente, en antwoordt op hun vragen,
Ten dienst der oversten en koningen, om plagen
Te keeren van den hals, in tijd van druk en nood;
Of 't land te zegenen uit 's hemels rijken schoot.
De priesters legeren, meteenen de Levijten,
670 Rondom het heiligdom, en dicht om Gods tapijten,
Een ieder om zijn ambt en offers te bekleen,
Ter eere van Gods naam, ten zoen van 't algemeen,
Of elk bijzonder lid, door 't slachten van de stieren,
En os, en koe, en ram, en schaap, in outervieren
Verslonden, of van 't vier der lucht tot asch gezengd.
675
Hier worden wijn en bloed en olien geplengd.
Zij sprengen tent, altaar, en bok, en yolk met asschen,
En bloed. Onzuivren gaan gezuiverd en gewasschen
Met water naar hun tent. Men offert geite, en duif,
680 En wierook, mirre, en zout, en meel, en gerf, en druif.
De priesters nacht noch dag in hunnen plicht ontbreken,
Om 't eeuwig vier te voen, en vlammen aan te kweeken.
Men viert de feesten, net gemerkt bij zon en maan.
Het zevenjarig feest heet schuldenaars ontslaan,
685 En slave en arme veld en graan ten beste schenken.
Men mag het wettig recht des priesterdoms niet krenken
In eersteling, noch tiende, en 'tgeen hun eigen is,
664. Die hun gem o e t: die hun te gemoet komt.
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Maar offren naar den eisch de gaven aan Gods disci'.
De zallefolie wordt op 's priesters hoofd gegoten,
690 Den koningen gewijd, en voor hen opgesloten ;
De rechterstoel gesteld, waarvoor de moedwil beeft,
En wat 's aartspriesters mond en uitspraak wederstreeft.
De godsdienst der Hebreën ontbeert noch blijk, noch
[merken,
Om een godsdienstig hart t'ontvonken, en te sterken.
695 Men vindt, van stap tot stap, het spoor gedrukt alom
Van God, en Gods geslacht en lot en eigendom,
Door engelen geleid, gehandhaafd, en verdadigd,
Met zege en wonderen getroost, en begenadigd ;
't Zij Arons roede bloei', de steenrots water geev',
700 De koopren slang geneez', het heir der vorsten sneev',
De stroomende Jordaan, met opgescheurde kolken,
De bondkist doortocht gunn', Gods zwaard de zeven volken
In Kanaan verrass', waar op bazuingeschal
't Gevloekte Jericho, met toornen, poorte, en wal,
Ter aarde ploft, nadat de bondkist, drie paar dagen,
705
Met staatsie en gebeen ten toon is omgedragen.
De hemel straft en helpt zijn yolk in 't rechtersdom.
De bondkist wordt burin van Dagon, doof en stom,
En wederom uit schrik vanzelf teruggezonden.
710 Zij dwaalt vast ongerust, en wisselt huis en gronden,
Gelijk een pellegrim, beschaduwd van tapijt,
En wacht op Salomon, die haar den tempel wijdt,
Met staatsie henevoert ten berg op, daar de scharen
En stammen van het rijk, wel driemaal 's jaars, vergaren ;
Daar hemelsch vier omlaag het offervee verteert,
715
En God in eene wolk den tempel zelf stoffeert
Met glans en majesteit, bestemmende de bede
Des zoons, die 's vaders stoel bezit in vollen vrede,
In zulk een heerlijkheid, dat nooit d'alziende zon
720 Een koning zag, zoo wijs en rijk als Salomon ;
En zelf de koningin der Mooren haren drempel
Verliet, om Jakobs God t'aanbidden in dien tempel,
Na zeven jaar volbouwd, ter eere van Gods naam,
En rijker in haar oog dan d'uitgespreide faam.
Men telt, na Salomon, een rij van duizend jaren,
725
Dat Abrahams geslacht, op ongelijke baren
Van afval, scheuring, krijg, en ondergang van stad
En tempel, wierd gesold ; het yolk te Babel zat
Gevangen van d'Eufraat, en wederom ontslagen ;
730 Jeruzalem herbouwd, en onderdrukt bij vlagen ;
De heerschappij bij beurt veranderd van gelaat,
In koningsdom, en vorst, en priesterlijken staat,
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Totdat de Roomsche macht, allengs in top geklommen,
Den staf van Juda neemt, den keur der priesterdommen
Van Aron steurt en krenkt, 't gewijde niet verschoont,
735
En binnen Rome in 't eind Herodes koning kroont;
Een schijnbaar teeken, uit 's aartsvaders mond genomen,
Dat 's yolks verlosser nu eens most te voorschijn komen,
Waarnaar zoo menige eeuw besneen en onbesneen
740 Verlangden overal, met zuchten, en gebeen,
Om, onder eene wet, gerust den ongezienen
t'Aanbidden, offeren, en heiliglijk te dienen.
De wijze Daniel, die bij Hezechiel
Zoo heilig wordt geschat, Messias' toekomst wel
745 Kon spellen, uit den mond van Gabriel, gezonden
Daar Juda, bij d'Eufraat, geboeid lag en gebonden.
Hij telt vijfhonderd jaar min tien met zijne stem,
Dat, na 't herbouwen van 't verwoest Jeruzalem,
Messias, de beloofde, in 't leven most verschijnen;
750 Gelijk Nehumias, de meester der Rabbijnen,
Omtrent een halleve eeuw, eer Christus ooit verscheen,
Dit sloot uit Daniel, ten dienst van zijn Hebreen.
Hiermede stemt de steen, die, van den berg aan 't glijen,
Nebukadnezars beeld, de vier hoofdheerschappijen,
Verpletten zou tot stof, 'twelk, zoo men Gerson leest,
755
Messias' rijk beduidt, dat, wijd en zijd gevreesd,
Met kracht de sluierkroon van Rome zou verpletten,
En brengen onder 't juk van Christus en zijn wetten,
Waarmede zelf de mond der wetgeleerden tstemt.
760 Jozefus' pen, geenszins van Christus' tijd vervremd,
En die Jeruzalem met zwaarden om zag ploegen,
De spreuken des profeets, die op dees' neerlaag sloegen,
Ontvouwde op zijnen tijd, waarbij het schijnbaar bleek,
Dat Christus' toekomst hield de voorgespelde streek.
De tweede tempel ook, in 't oog van Malachias,
765
Die Salomons gebouw ontluistert, haalt Messias,
Den lang verwachten, in door 's hemels afgezant,
737. Een schijnbaar teeken, uit 's aartsvaders mond genom en: zinspeling op Jakobs woorden, Genesis LXIX : io. — 743. D ani elHez e chi el: min gelukkig rijm. — 743-749. Zie Daniel VIII. — 75o. N eh um ias: lees: N e hernias of Nehemyah. Voor de hier gebezigde spelling
bestaat geen grond in 't Hebr. — 755. G erson: een godgeleerde, die, in
1363 in Champagne geboren, in 1395 kanselier der Universiteit te Parijs
werd, als afgezant des konings het Concilie van Constans in 1414 bijwoonde en er een belangrijke rol speelde. Hij overleed in 1429, na zich
door zijn schriften een grooten roem te hebben verworven. — 76o, 761. Joz e fu s' pen.... die, enz.: 't is zeker wat heel sterk, dat een pen Jeruzalem zag omploegen; doch Jozefus' p en staat hier voor „Jozefus"
zelven. — 763. S c h ij n b a ar: blijkbaar, duidelijk.
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Die hem de heirstraat baant; maar d'eerste tempel spant
De kroon in heerlijkheid, in elks uitwendige oogen;
770 Want Salomons gesticht was in den top voltogen;
Zoo moet de majesteit des tweeden tempels slaan
Op Gods genaverbond, dat eeuwig vast zal staan,
En God Messias zelf betreden Arons drempels,
Gedurende den tijd en stand des tweeden tempels.
775
Ook bleek het uit de faam, die, wijd en zijd gespreid,
In Davids rijk, en daar zijn grens geburen scheidt,
Hoe al de wereld wachtte op d'aankomst van den grooten
Verlosser, toeverlaat van 's hemels bondgenooten.
d'Een nam Herodes, of een hoofd van Gaulon voor
780 Messias. Titus en zijn vader raakten door
Voorspellinge op de tong, in Syrien, en oosten,
Dat zij 't Hebreeuwsch geslacht ten leste zouden troosten,
In zijn verdrukkingen; Judea eenen held
Uitleveren, wiens staf al 't wereldlijk geweld
785 Zou toomen, als Suctoon, en Tacitus ons melden,
Waarop de bladen slaan, die Gods orakels spelden.
Uit al dit mompelen en gissen ondereen
Rees oproer voor en na, in Davids rijk en steen.
Elizabeth, gehuwd aan priester Zacharias,
790 Ging zwanger van een vrucht, den voorboO van Messias,
In haren ouderdom, als engel Gabriel,
Gezant uit 's hemels troon, in d'onbesmette eel
Van Davids dochter daalde, en, op zijn groete en reden,
De Godheid, eene kracht, een vaag, een vier, beneden
Afstralende uit de lucht, met glans en majesteit
795
De kuische Maagd, Gods bruid, in hare ootmoedigheid
En onderdanigheid, omhelsde, en kuste, en eerde,
Zich mengde met haar bloed; en zij, die God begeerde
t'Ontvangen in haar harte, ontving ['t was nooit gehoord]
800 Nu God Emanuel, en droeg 't alscheppend Woord,
Messias, onder 't hart; en, van de Godheid zwanger,
Bezweek van schrik, en hope, en schaamrood kon niet langer
Verbergen haar geluk, maar borst in 's hoogsten lof
Met al haar krachten uit; terwijl d'aartsengel 't hof
805 Des hoogen hemels koos, van waar hij was gestegen.
77o. In den top voltogen: anders schrijft Vondel in top voltogen,
zonder lidw., dat er hier vermoedelijk om 't metrum is bijgevoegd. —
779. Her odes: de omstandigheid, dat hij aan 't rijk kwam toen de tijd
der vervulling aanbrak, deed hem door sommigen voor den beloofden Messias
houden. — E en hoofd van Gaulon: Judas de Gauloniter, die zich kantte
tegen de algemeene beschrijving, door Augustus gelast (en waarvan LUKAS
gewaagt II: x), en een groot oproer verwekte. — 788. V o or en n a:
voortdurend.
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Zij gaat Elizabeth, haar nicht, op dezen zegen
Bezoeken, daar de vrucht, de voorglans van Gods zoon,
In 's moeders lichaam juicht; dewijl hij Jesses kroon
Alreede heerschen ziet in dezen ongeboren,
810
Op 's grootvadrs stoel, in 't rijk, van boven hem beschoren,
En dat, van eeuw noch grens besloten, noch bepaald,
Zich uitbreidt, wijder dan de levende adem haalt.
Augustus, in triomf, had d'oorlogspoort gesloten,
En schatte al 't Roomsche yolk, en Jakobs wetgenooten,
815 Als Jozef, Davids zoon, in Davids veestal kwam,
Het arme Bethlehem, om onder zijnen stam
Zich met de zwangre maagd, Gods bruid, te laten schatten.
Het kleen begrijp der stede, onmachtig te bevatten
Den grooten drang des yolks, zendt d'ondertrouwden voort,
820 Van deur tot deur, en wijst ze een herberg, bij de poort,
Een donkere spelonk, een veestal aan de veste,
Daar 't yolk krioelt en woelt. Hier rust de maagd ten leste,
En baart des middernachts haar eerste alwaarde vrucht.
Gelijk de morgendauw, uit koele en versche lucht,
825 Op rozegaarden valt, om rozen te verkwikken,
Die, 's daags van dorst versmacht, in zonne en hitte stikken;
Zoo liefelijk ontvloeit den maagdelijken schoot,
Die blanke leliebloem, ook zonder last en nood
Te voelen, God en mensch, een zaad, en twee naturen
830 Aaneenverknocht, een kind, waarop de lage muren
Van 't ongeachte vlek, het needrig Bethlehem,
Zich heffende uit het stof, de stad Jeruzalem,
Gods outer, en den stoel der koningen, verdooven;
Hoe arm het in een kribbe en veestal legt verschoven,
835
Gewonden in den doek ; terwijl de lucht, vol geest
En engelen, bij nacht, op Gods geboortefeest
Vergadert, daar ze lof den allerhoogsten zingen,
Waarop de herderswacht en kudde en weide springen
Uit haren eersten slaap, verheugd en blijde, omdat
840 De vreugd ter wereld kwam in Davids armste stad.
VOOr 't scheppen van de hooge en hemelsche gewelven,
Vol engelen, was God alleen en stil zichzelven
Bekend, en zat gerust, vervullende den ring
Van zijne oneindigheid, in een bespiegeling
845
Van zich en zijn nature, in 't diepe licht verborgen,
Dat geene beurten kent, noch avondstond, noch morgen ;
Maar toen hij uit een Niet, op 't eeuwige besluit,
De wereld voortbrocht, ging de nooit verschenen uit,
Om zich den schepselen, als zichtbaar, te vertoonen,
850
In zijne majesteit, voor alle hemeltronen,
En macht, en heerschappij, gebogen onder hem,
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Eerbiedig toegejuicht, met een gemeene stem
Van duizend duizenden, zoo hoog in top getogen,
Door dankbaarheid, omdat zij God aanschouwen mogen.
855 Dus was het scheppen dan Gods uitgang d'eerste reis;
Gelijk een wereldvorst zich buiten zijn paleis
In 't openbaar vertoont aan allerlei geslachten,
En volken, die voor 't hof op zijnen uitgang wachten,
Ter aarde storten, en op 't aanzicht vallen neer,
86o Zoodra hij zich vertoont, begroet met prijs en eer.
De tweede maal ging God, gelijk uit 's hemels zalen,
Toen hij d'Aartsvaders sprak, of zelf, Of kwam bestralen
Door openbaringen, en droomen, en gezicht,
En heilige engelen, en voorschreef hunnen plicht
865
In tafels van de wet, met zijne hand geschreven,
En boven uit den top van Sina hun gegeven,
Gesterkt met wonderen, en spraakgeluid, en vlam.
Hij openbaarde zich in 't voorstaan van dien stam,
Uit alle stainmen tot Gods priesterdom gekoren,
870 Als zijnen eenigen en eerst- en oudstgeboren,
Met majesteit omtrent de heilkist van 't verbond,
Genadiglijk geeerd, daar Gods onfaalbren mond
Zoo lang orakels sprak, en antwoordde op de vragen
Van zijne aartspriesteren, die voor hem nederlagen.
8 75 Maar nu ten derden maal 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
Door eenen band, zoo ras de Geest der Godheid wrocht
88o 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,
De heerlijkheid van God den zoon bepaalt, en krimpt,
885 Gelijk een mensch, ontbloot van Gods oneindig wezen,
De zellefstandigheid der Godheid, nooit volprezen:
DewijI hij hem nochtans met godlijke eer vereert;
Zoo wordt door d'eer des zoons de vader geschoffeerd,
En Jezus bijgevolg ten afgod trotsch en stouter
890 Verheven, hooger dan voorhene ooit Heidensch outer
Verheven werd; want lijdt de Godheid nimmermeer,
Dat iet beneffens haar de hoogste en opperste eer
En prijs ontvang', zoo wordt met recht geenszins geleden
883-894. 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.
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Dat Christus, als een God, alom werde aangebeden,
895 Maar d'eer komt God den zoon, als een onscheibaar lot
Van dien oneindigen eenwezigen, met God
Den Vader, en den Geest, eenzelve wezen t'zamen,
En onderscheen in drie, beteekend door drie namen.
De Joodsche Filo bouwt de Drieheid op dien grond.
900 De groote Maimon spreekt met hem uit 66nen mond.
Zij stellen een, die kent, gekend wordt, en de kennis;
Waarin hen Albo volgt, en natreedt, zonder schennis.
Zij geven God den Zoon den titel van Gods Woord,
899. Filo: Filo van Alexandria was een Jood van hoogepriesterlijken
geslachte, die onder Augustus omtrent 20 jaar v. Chr. geboren werd en
vele geleerde werken schreef. Zijn hoofdstreven als wijsgeer was een vereeniging tusschen het Mozalsme en het Platonisme teweeg te brengen. —
goo. Maimon: 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 d e
i d olola t r i a uit. — coo 1. En de kenni s: hier ontbreekt een w.w., als
bijv. i s, h e e ft, 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. — 902. Albo: 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
welke 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.
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Daar God het al door schiep, en dat van geen geboort,
905 Gelijk de Vader, weet, die niet dit Woord kwam telen
Naar menschelijken stijl. Zoo veel Rabbijnen schelen
In Christus' Godheid, noch Messias' titel niet.
Dit is d'aartsengel, Gods gezant, die wijd gebiedt,
Verlosser, Bethels God, aan Amrams zoon verschenen,
910 Uit eene doornehaag; een engel, die voorhenen
Hen uit Egypten leidde, en met zijn aangezicht
Voorheen trok; die genaakt het heilige gesticht
Des tempels. Vraag 't vernuft der schranderste Kabalen:
Zij onderscheiden God in drie doorluchte stralen,
915 Den Vader, en den Zoon, of 't Woord, en ook den Geest.
Zij zien de mooglijkheid, dat God zich op de leest
Des menschdoms passe, en zich met ons natuur bekleede.
De Thalmud eigent hem Gods hoogsten titel mede,
Den naam, bij geen Hebreen te noemen onverschoond;
920 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?
Naardien de Kabalist, en Thalmud dit bestemt,
925
En menig grijs Rabbijn, die, blijde, op Davids zangen,
Messias tegengaan, op 's vaders troon ontvangen,
Aanbidden, eeren, en hem offeren, terwiji
De jongste Joden stout veraarden van dien stijl:
Gelijk d'erfvijanden der Godheid van Gods zone,
930 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,
Dat niet met reden strijdt, maar hooger staat te treffen
935 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;
Gelijk ze op den pilaar der waarheid, zijne kerk
913. Kabalen voor „kabbalistische schrijvers." Kabbala is van 't Hebr.
k i b b el, dat zooveel wil zeggen als: „hij heeft onderwezen," en waarvan
ons k i b b el en 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. 921. d'Erfvijand der Drieeenigheid: 't zij Arius, 't zij ieder in 't
algemeen, die de Drieeenheid betwist.
VONDE L X.
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940 Gehouwen, eeuw op eeuw, den afgrond valt te sterk.
Ferneel uit Plato stelt, door 't helder licht van reden,
In een, 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,
945
Eenvouwig, onbeweegd, en, boven al 't verlichte
Verstand gerekend, rijk in alles, overvloeit
Van goedertierenheid. 't Verstand, dat eeuwig bloeit,
Ontspringt oorspronkelijk van dezen goeden vader,
950 Gelijk een glansrijk licht, uit aller glans en 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.
De ziel der wereld, uit 't verstand van 't goed gevloten,
955
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 Drieeenigheid, vermetel
Genaken durven in dat ongenaakbre licht;
960 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.
Hij is gezaligd, die dit aanbidt, en gelooft.
965
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,
Zoo zijn ze geenszins God, maar bloote schepselingen,
970 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
Bekleen met d'eigenschap, en eer van God den Vader.
De dwalinge in het punt der Godheid is gewoon
975
Haar kracht te scheppen uit den naam of 't woord persoon,
De kerk te lasteren, als een, die God durft deelen,
94 1. F e r n e e 1: Jean Fernel (Johannes 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. — 942. E v en e euwigheden: 't woord moge zuiver van vorm zijn,
om zijn welluidendheid behoeft het niet te worden aangeprezen. — 969. S c h e pselingen: schepsels. — 971. In den naam der schepselen: neen: „in
den naam van schepselen." — 977, 978. E en, die God dur ft de elen,
enz. : een, die zich verstout, God te deelen, en te strijden voor (te b e k r akeel en) iets, dat met zichzelf in volkomen strijd is, dat zichzelf weerspreekt.
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Een rechtuitstrijdigheid, en weerspraak bekrakeelen;
Zoo menigmaal zij drie in 't eenig wezen stelt,
980 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,
Of d'Ariaansche vlag, al lang aan 't ondergaan.
985 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,
Te toonen hoe 't verstand misleid wordt, en verdwaalt.
't Woord „wezen" wijst op Gods natuur, die drie personen
990 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
De drie personen in de Godheid anders achten
995 Dan in drie menschen, als men elks natuur beduidt.
Het wezen van den mensch is eng bepaald, en sluit
Zich in zijn kleenen ring, niet wijder uit to breiden;
En hierom is de mensch alleen niet onderscheiden
Van andre menschen door zijne eigenschappen; maar
1000 Deze eigenschappen zijn ook van elkandren klaar
En inderdaad gedeeld. Hoewel in drie genooten,
Jan, Jakob, Peter, den natuur is ingegoten,
Hun drie gemeen, nog zijn 't drie menschen inderdaad,
Ook zelf ten opzicht van natuur en 's menschdoms staat;
1005 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
Dezelleve natuur des vaders naar zich nam,
Maar slechts een diergelijke uit d'andere is gesproten.
1010 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;
Want in dit wezen, dat geen wijze ooit kan grondeeren,
1015 Eenvouwig, 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;
978. Rechtuitstr ij di gh ei d: iets, dat vlak tegen de rede strijdt. —
983. F o ti nu s' vaan: Fotinus, Bisschop van Sirmie, leefde in de vierde
eeuw en werd vervolgd wegens zijn gevoelen aangaande het wezen des
Zaligmakers. — 984. d'Ariaansche vlag, al lang a an 't ondergaan:
wat zou Vondel opzien, indien hij eens weder op de wereld komen kon.
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En hierom telt men geen drie Goden, 66n voor 66n,
1020 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
In zijn drie stukken, waarvan elk persoon een deel
1025 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
Verborgen, en eeuwige meedeelinge, in het werken
1030 Van 't loutre wezen, daar geen verziende in kan merken
Den oorsprong, 't 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.
Wie dit begrijpt, zal voor het woord persoon niet schromen.
Behalve 't woord persoon, dient nog een tweede steen
1035
Van aanstoot uit den weg genomen, eer wij treën
In 't heilig perk, om Gods Drieeenigheid te sterken.
Geen, die verstand gebruikt, kan Gods inwendig werken
Ontkennen, naardemaal een wezen, daar geen end
1040 Van wijsheid, goedheid, macht, en kracht in wordt gekend,
Niet werkeloos in zich van eeuwigheid kan duren;
Want wie dit loochent, scheidt de form van haar naturen.
Dat is onmogelijk. Schoon vier geen waslicht smelt,
Noch iet van buiten, daar 't op arbeidt met geweld :
1045 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,
Noodzakelijk in zich nooit zonder werk kon wezen,
1050 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,
Noch in zelfkennis, noch in wijsheid, macht, en willen;
1055 Al form, al louter God. o 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
1034. Wie dit b egrijpt: ik twijfel, of het voor hen, die 't vroeger niet
begrepen, door de verklaring van Vondel veel begrijpelijker geworden is. —
1043-1045. Wat Vondel bier wil zeggen, is mij na herhaalde lezing niet gelukt te begrijpen. — 1055. AI for m: Ook bier zien wij wederom fo r m in
dienzelfden, geheel van wat gewoonlijk door vorm verstaan wordt verschillenden zin, en bedoelt de dichter, dat de eigenschappen, waarvan
vs. 1051 gesproken is, niet anders zijn dan de „afspiegeling" of, beter gezegd, het „beeld" van God zelven. — In gloe d: innige gloed.
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Bedenken wil, bier is geen vroeger, nochte spader.
„Al wat in God is, heeft eene eveneeuwigheid.
1060 „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,
„Gods werkzaam wezen heeft nooit werkeloos bestaan."
Dat levendig verstand stond eeuwig ingetogen,
1065
En ingespannen, om met alle zijn vermogen
Zichzelf en zijnen aard t'aanschouwen, in den ring
Der Godheid, onbeweegd in dees' bespiegeling.
Dat enkel eenig, God, in zich alom geprezen,
1070 Bespiegelde gerust zichzelven in zijn wezen,
Van eeuwigheid, en brocht in dees' bespiegling 't Woord,
Een beeld, hem zelf gelijk in glans, inwendig voort,
En dat noodwendig God, zijn Vader, most gelijken.
Geen spieglaar kan zichzelf in eenen spiegel kijken,
1075 Of hij kept 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,
Den vader gansch gelijk. Zoo ziet men 66n manier,
1080 Een aard in plaat en print; den ommetrek, 66n zwier.
God ziet dien eenigen, en eigen uitverkoren,
Naturelijken Zoon, en eeuwig eerstgeboren,
En noeint hem zijnen Zoon, een Zoon, die hem behaagt,
En daar de vaderschap met recht haar naam of draagt,
1085 Gelijk de zoonschap neemt haar oorsprong van den Vader;
Wat straalden deze beide, onscheibaar hecht te gader
Verknocht, toch anders dan een Geest der liefde, een gloed
Des Vaders, en des Zoons, van wederzij gevoed ?
Dus openbaarden zich, in een alom gespreiden,
1090 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.
De drie, bij zich bestaande, in geen vermenging treden,
1095 Maar blijven op zichzelve, en enkel inderdaad,
Naardien d'eenwezenheid 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
Van eene vlamme spat. Hier is een vlam, een Licht,
I I00 Een pure louterheid, gesloten vast en dicht;
Een loutre eenvouwigheid, een Godheid, puur en simpel;
1092. Versta: deze drie zijn nochtans niet als drie afzonderlijke, ieder
op zichzelf staande personen aan te merken.
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Een effen aanschijn, dat geen kreuken zet noch rimpel.
Al God, en Godheid; een gelijkheid in drie-een,
En een in drie: naardien d'eenwezenheid hier geen
1105 Drievuldigheid ontkent, maar aanhoudt die to kronen
Door ongescheidenheid, al hoort men drie personen.
Maar eer wij verder gaan omzweven in dien ring
Der Godheid, luister eerst hoe Gods bespiegeling,
En beeld, en 't stralen van de liefde dezer beiden
III 0 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.
Gods zellefkennis, en bespieglen, en beseffen
1115 Is God, en Godheid, en ook anders niet dan dit ;
Dewijl d'eenvouwigheid, gekroond in 't hoog bezit,
Geen t'zamenvoeging lijdt, noch ongelijke trappen,
En d'effene eenheid blijft in form, en eigenschappen.
Nu ziet gij, dat Gods Zoon des Vaders afdruk is,
1120 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
Niet anders straalt dan liefde, in eenen zelven troon?
I I 25
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,
Een trek, van wederzijde elkandren toegedragen.
1130 Hier straalt het onderling genoegen, en behagen,
Eene onuitbluschbre liefde, een Geest van lieflijkheid;
Een gloende liefde, die van geen van beiden scheidt,
Waaruit zij voortkomt, als een derde in 't dêne wezen,
Niet als een derde God. Een drietal t'zamenlezen
1135 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,
Maar geen drie Goden; want in 't wezen vindt men niet
1140 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;
Al God, en niet dan God; een toon, een zelve maat;
1145 Eene overeenkomste in het wezen; den gelijkheid,
1136. Doch elk b 1 ij ft zonderling: elke parel blijft een parel op
zichzelf. Vergel. vs. 1092.
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In ddnen oceaan van onwaardeerbre rijkheid.
God is dan louter een in drie ; en wie dit vat,
Gelooft, dat God, van God geteeld, van God niet spat,
Van eeuwigheid gezet bij d'andre stoelgenooten.
1150 Zoo blijft de ring van Gods volkomenheid gesloten.
De Drieheid sluit zich hecht en dicht ineen. Zij lijdt
Geene inbreuk, noch gevoelt geen onderlingen strijd,
Maar staat in eeuwigheid. Belieft het u, tree nader ;
De waarheid schroomt niet. Vraag vrijpostig : wat 's de Vader ?
1155 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
Een God beteekenen, dat wonderlijk Drieeen.
1160 De zonderlingheid blijft in drie bijzonderheen.
Wij noemen Vader, Zoon, en Geest, alom te boven,
Maar geen drie Goden, neen; een Godheid staat hier boven.
De zellefstandigheid is een, al telt men drij
Personen. Dunkt u, dat hier strijdigheid in zij ?
1165 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.
De drie zijn den, en een is niet dan drie, die duren.
1170 Nu zeg : vvat vindt gij in het tellen ? Drie naturen ?
Hier is maar den natuur; of vindt gij wezens ? Neen.
Een wezen is er. Vindt gij hier zelfstandigheén ?
Een zellefstandigheid ? Of vindt gij godlijkheden ?
0 neen, een Godheid, waard gediend, en aangebeden.
1175 Gij zegt : ik telle hier het den niet, maar de drij.
Wat zijn deze anders, zoo men 't inziet op een rij,
Dan een natuur alleen, een eenig enkel wezen,
Een zellefstandigheid, den Godheid, nooit volprezen ?
Dewijl gelijkenis het donkere eer verlicht
1180 Dan middagklaar bewijst, heb ik het zeil gezwicht
1149. S to elgeno o te n: 't woord is niet gelukkig te pas gebracht.
„Mederegeerder" zou er door kunnen, omdat er van den Zoon gezegd wordt,
dat hij met den Vader, enz. leeft en regeert in eeuwigheid, enz. ; maar 't
woord stoel is te stoffelijk en verwijdert alle denkbeeld aan het geest elijk
verband tusschen de drie personen der Godheid. Minos, Eacus en Rhadamanthus, Octavius, Antonius en Lepidus, wier gezag een en tevens verdeeld
was, kunnen stoelgenoo ten 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. — 1179, I180. Versta: dewijl
gelijkenissen meer dienstig zijn om tot toelichting van hetgeen duister is,
dan om tot bewijsmiddel te strekken. — 1180. Gezwicht: gestreken.
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Op zulk een afgrond, en hier schaars gelijkenissen
Geleend van zon, en bron, en boom; noch woft ik visschen
Uit krachten van de ziel, drievuldig in getal;
Noch uit kwikzilver, zout, en zwavel, overal
1185 Drie stollen, uit een stof te louteren, te scheiden
Door stoffescheiderskunst. Gelijkenissen leiden
Weerstrevers kommerlijk naar d'aartsgeheimenis,
Waarvan Gods boek, en Geest een onderwijzer is;
Want zoo 't geschapen licht te sterk valt om zijn klaarheid;
1190 Wat oog verdraagt den glans van d'ongeschapen waarheid ?
Nu zal 't kenteeken des geloofs van Athanaas
Gods heirbaan wijzen, in het Ariaansch geraas,
Om zonder ommezien den nimmermeer gezienen
In een Drieeenigheid te wierooken, te dienen,
.1195 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,
Maar eene Godheid, een gelijke heerlijkheid,
1200 Een eveneeuwigheid, een zelve majesteit,
Een ongeschapenheid, hoedanigheid, en mede
Een ongemetenheid, een eeuwigheid in vrede,
Alle even eeuwig, geen drie eveneeuwigheen,
Een almacht, geene drie, een Godheid mede, geen
1205 Drie Goden; een 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
Van zijnen Vader zelf. De Geest straalt van den Vader,
1210 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,
Geen meer, noch minder. Drie personen zijn te gader
1215 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
Zelfstandigheid der maagd, en moeder indertijd;
1220 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,
11 9 1. 't Kenteeken des geloofs van Athanaas: de Athanasiaansche geloofsbelijdenis, ook achter den Catechismus in de Protestantsche
kerkboeken gedrukt.
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Min dan de Vader naar zijn menschheid in Gods rijk.
1225 Schoon Christus God en mensch bekend wordt en gerekend,
Nog wordt met dezen naam een Christus maar beteekend,
Een eenigen; niet, dat dit God in vleesch verkeert,
Maar God met vleesch bekleedt, die zich om ons verneért.
Een Christus is er, niet door ondereen vermengen
1230 Der zellefstandigheen, maar door 't aaneen te brengen
En vast vereenigen in een persoon alleen;
Want evenals de ziel, verheerlijkt door de reen,
En 't vleesch een eenig mensch uitleevren door Gods moeder,
Aldus is God en mensch den Christus, elks behoeder.
1235 Nu drijft geen dikke mist, opdat ze 't oog mislei,
Ons meer in 't licht; dies volg de kruisgeloofs-livrei
Van Athanasius, dien onverwinbren Heilig,
En Godsbelijder, na; de heirbaan is hier veilig,
Gansch effen, en gebaand. Zoo gaat elk recht naar God,
1240 En vlucht godslasteraars; terwijl men Ostorot
En Frans te Zevenberg Gods zoon zijn eer ziet rooven,
En schimpen met Socijn, die Christus leert bier boven
Aanbidden, en hem zet een nieuwe Godheid bij.
Zoo komt wanschapenheid opdondren in dees' drij,
1245 Een drieoneenigheid, drie hoofden, drie grimassen!
Men hoort godslastraars Gods Drieeenigheid verbassen,
Als gruwelen, en 't blijkt, bij hunne lastering,
Van hoe vervloekt een vrucht de boezem zwanger ging.
De godlooze Ostorot, met recht een Turk te noemen,
1250 De Christaanbidders durf in eeuwigheid verdoemen,
Als afgodisten; schoon alle englen God den Zoon
Aanbidden, daar hij zit gekroond op 's Vaders troon.
Gelijk d'oudvaders in dit hoofdpunt niet verschillen,
Zoo spreken uit Gods mond de hemelsche Sibillen,
1255 Die Christus,' Godheid ons voorspelden, breed en klaar,
Als menig wetprofeet voorhene, en menig jaar
VOOr 's heilands komst, waarna de nijd zich op kwam werpen,
1240, 1241. Ik meen hier te moeten lezen: „terwijl men te Zevenbergen,
Ostrogothen en Franschen (?) de dwaalbegrippen van Socinus ziet navolgen."
De zin noch bedoeling zijn mij echter geheel klaar : en vs. 1249, waarin de
„Ostrogoth" of Ostorot een Turk wordt geheeten, maakt mij de zaak niet
veel helderder. — 1249-1252. Deze regels zijn dezelfde in alle uitgaven; doch
in de mijne van 1662 zijn zij bedekt door een strook papier, waarop zij,
met dezelfde letter als waarmede 't werk gedrukt is, aldus gewijzigd te
lezen staan:
De dooppest Ostorot, met recht een Turk te noemen,
Durf stout den aanhang der Drieeenigheid verdoemen,
Maar brandt zich: want hij sterkt dus ons drieeenig punt:
Geloof, 't is noodig, 't geen gij niet begrjpen kunt.
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Die d'ouden dwong hun stip hier tegens aan te scherpen,
Tot voorstand van Gods eer, den menschgeworden God,
1260 In zijne kribbe en stal, van Ebion bespot;
Die geene Godheid eert in Jezus, den behoeder,
Maar acht hem voortgeteeld van vader, en van moeder,
Aileen naturelijk, gelijk een ander kind,
En niet uit eene maagd, die God in doeken windt.
1265
Hij legt er, toegejuicht van engelen, en menschen;
Zoovele koningen, en Godsprofeten wenschen
Met alle aartsvaadren, van verlangen afgepijnd,
Den blijden dag te zien, dat God in 't vleesch verschijnt.
Het licht van 't licht, en God van God verbergt zich onder
1270 De menschheid. Wie begrijpt dit aller wondren wonder!
Hoe twee naturen, en elkandre al t'ongelijk,
Verknocht in een persoon, den glans van Davids rijk,
En Arons heiligdom, Gods bondkist, hier verdooven!
Het dwaalziek brein wil eerst begrijpen, dan gelooven.
1275 Men mag Gods bondkist, daar de Godheid op de veer
Der cherubijnen zweeft, niet dan met vreeze, en eer,
En voile eerbiedigheid genaken; daar de zielen
Der hooge priesteren neerslachtig nederknielen,
En op hun aangezicht neervallen in het stof.
1280 Des menschen ziel, in 't lijf gedompeld, is te grof
En aardsch, om hooger in dit heiligdom te stijgen.
Het is godvruchtiger te wierooken, te zwijgen
Dan 't onderzoeken hoe zich d'anderde persoon
Der Godheid met dit kind vereenigt uit Gods troon.
1285
Het wordt, den achtsten dag, naar Mozes' wet besneden,
En met dit eerste merk, waardoor het zich de zeden
Van Aron onderworpt, geteekend, en het stort
Zoo vroeg zijn dierbaar bloed met smerte, om niet te kort
Te schieten in Gods eisch te zoenen door zijn lijden,
1290 En van den vloek der wet het menschdom te bevrijden;
Als Gods besnijdenis dees' wetkwetsuur geneest,
En eischt, dat zich de mensch besnijde naar den geest,
Aan eigen wil, en hart, en hartstocht, en gedachten;
Besnijdenis vereischt in allerlei geslachten,
1295 Gezegend in het zaad, beloofd aan Abraham,
Dat Jezus heet, en nu de wet voltrekken kwam.
De wijzen sterken dit, die, door de star van 't oosten,
Naar Bethlehem gewenkt, zich eenen tocht getroosten
1258. D'o u d en: de eerste belijders van 't Christendom. — 126o. Ebion:
zie over de Ebionieten. — 1278. N e er sla c h t i g: bier in den letterlijken
zin genomen van: „ter aarde geslagen," en niet in den figuurlijken van:
„door kommer gedrukt." — 1283. Anderde: niet te verwarren met ander e;
't beteekent hier „tweede," sec u n d a. Zie KILIAEN in v.
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Zoovele mijlen verre, en, over berg en dal,
1300 Het licht der zielen zelf zien opgaan in den stal;
Terwijl Jeruzalem in slaap legt, Gods profeten
Verwaarloost, en vergeefs hun bladen heeft gesleten.
Zij zetten al den dienst van Mithras aan d'een zij,
Om 't licht, dat nu den nacht van alle afgoderij
1305 Verdrijft, en uit zijn kribbe elk toeschijnt, in het midden
Van ezel en van os. Zij eeren en aanbidden
Den koning, die met macht den schepter voert alom,
Den priester, afgebeeld door Arons priesterdom,
Meteen zijn sterflijkheid, beteekend door drie gaven :
1310 Want goud den koning eert; de myrrhe wordt den graven
En lijken toegewijd, en zalft hem reede, in schijn
Als hangende aan het hout, gekruist met smerte pijn :
De geur des wierooks past dien priester, om te treden,
Gepurperd in zijn bloed, met offren en gebeden
1315 In 't allerheiligst koor, den hemel zelf, en daar
Alle eeuwen in en uit te zoenen zijne schaar;
Die vast op Jezus hoopt, en uit zijn mond wil hooren
Den dienst, door Mozes' dienst ontworpen, lang te voren,
Als in een ruw ontworp, waarop 't volkomen wordt
1320 Geteekend, en gemaald, en leven ingestort.
't Betrouwen op dees' vrucht schiet daaglijks dieper wortels
Door openbaringen; want daar men een paar tortels
Ten offer brengt, en zich de kraamvrouw naar de wet
Wil zuiveren, en 't kind, van geene vlek noch smet
1325 Ontzuiverd, God vertoont, in zijnen gouden tempel,
Komt oude Simeon, al hijgende, Arons drempel
Instappen, om Gods zoon t'omhelzen op dit feest,
Gedreven door een drift en inspraak van den Geest,
Opdat hij vOOr zijn eind dien zegen niet verslofte.
1330 Zijn wandel, zonder schuld, verdiende een troostbelofte,
Dat hij de stramme leen niet slepen zoude in 't graf,
Eer hij den heiland zag, den koning, die den staf
Van David voeren zoude, en Gods geslacht beschermen.
Nu nam hij dien gezalfde op zijne bevende ermen,
1335 En hief zijne oogen, van de vrucht, naar Gods paleis:
„O vader 1" riep hij, „dat uw dienaar vrij in peis
Bij zijne vaders vaar', nu hij het licht der volken
Ziet rijzen in dit kind, dat alle duistre wolken
Zal drijven van hun oog, een ieder heil belooft,
1340 En Juda zulk een kroon van eere zet op 't hoofd.
1 305, 1 306. In het midden van ezel en van os: dus: „midden in
een ezel en midden in een os." De taal vorderde hier: „in 't midden van
ezel en os," d. i.: „tusschen ezel en os." De schilderijen en prenten van die
dagen stonden Vondel hier voor den geest.
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De hemel zeegne toch de maagd, de zuivre moeder!
De hemel zeegne toch haar heilvrucht, den behoeder,
Een merk van tegenspraak, dat wijd en overal
De kleinen heft in top, de trotschen pletten zal.
1345 0 moeder! zult ge wel uw droefheid zien, en lijden?
Wat wil een zwaard van druk het moeders hart doorsnijden,
Een zwaard, dat uw geduld tot prijs en glorie strekt,
En dien verborgen haat van menig hart ontdekt."
Zoo spreekt de dorre stok, vol vreugd, en onder 't hopen
1350 Gaat in zijn aangezicht, zoo 't schijnt, de hemel open,
Alsof hij ree genoot de vreugd, de zaligheid,
In deze vrucht elkeen vele eeuwen toegeleid.
De weduwe Anna, meer dan vierwerf twintig jaren,
Stokoud, gewoon des nachts den tempel te bewaren,
1355 Te waken in 't gebed, kwam mede juist op slag,
Verheugd, dat zij Gods bloed, den aartsverlosser, zag,
Die nu Jeruzalem met eenen dienst zou sieren,
Nog schooner dan tot nog al Arons offervieren
En godsdienst, slechts een schim en voorbeeld van den plicht,
1360 Die Mozes' schaduwen verdrijft door 't nieuwe licht.
Maar recht als Mozes, eer wetgever der Hebreeuwen,
Vervolgd werd in zijn wiege, ontrent voor vijftien eeuwen,
Van Faro, zoo verbergt zich Jezus eene wijl,
Voor 's kindermoorders haat, aan- d'oevers van den Nijl,
1365 En schuilt in duisternisse, in 't rijk, daar d'ouden zworven,
Totdat de kinderpest Herodes was gestorven,
Zijn ouders leidden hem, tot driewerf toe om 't jaar,
Te Sion op het feest, gewijd aan Gods altaar.
Zoodra zijn oude zes paar jaren had gemeten,
137o Vond hem de moeder zelf in Gods gewelf gezeten,
In 't midden van den ring der wetgeleerden, om
t'Ontvouwen 's vaders wil, en 't hemelsch heiligdom ;
Verstommende iedereen, door d'antwoord op hun vragen,
Door vragen, daar de kloekste en schranderste onder lagen,
1375 Verwonderd om de kracht, en wijsheid, en 't verstand
Van 't heilig kind, dat vroeg de kroon der wijsheid spant,
En Salornon verdooft, en alle profecijen,
Die Gods gezalfden Zoon ten leeraar innewijen.
Na achttien jaren tijds, hierna voorbijgegleen,
1380 Begon Emanuel eerst in zijn ambt te treen,
Met openbaarder blijk, waarop elk zag, en hoopte,
Daar Zacharias' noon, die van hem tuigde, doopte,
Ilan d'oevers der Jordane, en 't onbesmette lam,
1349. De dorre stok: de oude man. — 1354. Den tempel te bewar en: in den tempel te blijven, te vernachten. Zoo zegt men nog : „hij
bewaart het huis, hij houdt het huis," voor „hij gaat niet uit."
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Hetwelk, zoo rein als 't was, bij hem te water kwam,
1385 Hij dompelde ; waarop de hemel werd ontsloten;
De Geest, gelijk een duff, op 't haar, dus overgoten,
Van boven nederdaalde, en, uit den hoogen troon,
De Vader met zijn stem, den godbeminden Zoon
Vereerende, elk beval naar 's hemels eerstgeboren
1390 En wetorakel scherp te luistren en te hooren.
Aldus ontving het koude en vochtige element,
Door 't roeren van Gods leen en lichaam, nooit geschend
Door d'allerminste vlek, zijn wijdinge, om in plassen
En bronnen Adams smet en erfschuld of te wasschen,
1395 Den ouden mensch geheel te smoren in den grond,
En hem herschapen weer t'ontvangen uit de vont.
Dus heiligde het hoofd het merk van zijne leden,
En trad, als hoofdman, voor die voor Gods eere streden,
In diepe ootmoedigheid, en onderdanigheid.
1400 Hij leerde, wat livrei zijn helden onderscheidt
Van wereldschen, die God noch Jezus' naam bekennen;
Een heilige livrei, niet straffeloos te schennen.
Het helsche spook, verbaasd aan 't woeden, brult en bast,
En randt hem, na den doop, veel dagen afgevast,
1405 Met bijbelspreuken aan, in brullende woestijnen,
Maar moet, gestuit, gelijk een rook en damp, verdwijnen.
Gelijk de zon alom de duisternis verlicht,
Zoo wandelt Jezus vast door Davids rijk, en sticht
De menschen met zijn leer, gesterkt door wonderdaden.
1410 Wie nog bezeten is van geesten, of beladen
Met krankheen, wordt in nood geholpen, en gered.
Geen stad, geen vlek, geen huis, waar hij een voetstap zet,
Ontberen zijn genade, en uitgestorten zegen.
Wie hem betrouwt, en bidt, blijft nimmermeer verlegen.
1415 Hij onderwijst zijn school, eenvouwig, zonder erg;
Ten leste, in haren ring gezeten, op den berg,
Begint het yolk en haar het nieuwe licht t'ontsteken,
Dat uit zijn leering straalt, den kanker en gebreken
Der schriftgeleerden meldt, en aanwijst wat elk leidt
1420 Naar God, op 't heilig spoor van een volkomenheid,
Door wonderspreuken, die de sluimerenden wekken,
En Mozes' grove wet besnoeien en voltrekken.
Zijn mond ontvouwt, waarin 't waarachtig heil bestaat ;
Hoe verr' de jonge wet in kracht te boven gaat,
1425 En in volkomenheid van haar geboon en zeden
d'Aloude wet, die nooit de harten heeft besneden.
1405. Br u 11 e n d e w o e s t ij n e n: woestijnen, met gebrul gevuld. —
1417. En haar: zijn school.
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Hij leert de weldaad stil tot 's hemels eer besteen,
En hoe men God behaagt door vasten, en gebeen;
Vermaant in Gods trezoor de schatten te vergaren;
1430 Verjaagt onnutte zorg, in kleed en kost te sparen,
En onderstut de hoop met Gods voorzienigheid,
Die vogels aast, de bloem met rijker majesteit
Dan Salomon bekleedt. Hij waarschuwt voor het haasten
Ter vierschare, in de zaak en 't recht van onzen naasten;
1435 Bestraft het reukeloos misduiden van Gods wet;
Vermaant gedurig God te smeeken in 't gebed;
Door d'enge poort met kracht ten hemel in te dringen;
De wolven, die, vermomd als schapen, elk bespringen,
Te schuwen; op zijn woord te bouwen, sterk en vast,
1 440 Een werk, dat eeuwig duurt, en op geen stortnen past.
Aldus bekleedt hij 't ambt, dat Mozes, Isaias,
En ook Hezechiel toewijden God Messias,
Zoo menig eeuw vooruit, als leeraar, en profeet,
En herder over 't yolk, met wettigheid bekleed;
1445 Profeet, uit Joodschen stam, gezalfden, om de harten
Der droeve en kranke schaar te zalven in hun smarten;
Om des gevangens boei te breken in gevaar,
Te boodschappen alom het aangename jaar;
Om Gods verstrooide kooi door Davids staf te hoeden,
1450 En met gezonde wei van leeringen te voeden;
Gelijk een leeraar paste, en die zijn ambt verstond,
En leerde 's hemels wil, ontvangen uit Gods mond,
Op een volkomen wijs aan allerhande volken
Of zelf, of door zijn boon, en afgezonde tolken.
Hoewel het driemaal groot vernuft van een Chaldeeuw
1 455
Egypten eerst verlichtte; ook Mozes, en Hebreeuw,
En Arabier, en Griek, en allerhande spraken
De torts van hun verstand aan zijne torts ontstaken;
Schoon Salomon den naam van allerwijsten droeg,
1460 En Hermes' naalden verre in wijsheid overwoeg;
Schoon Rome 't heiligdom der Sibillijnsche bladen
Bezegelde, en zich met hun godsspraak ging beraden;
Schoon d'oude Roomsche wet, in tafelen gesnedn,
Met zulk een glans het rijk der wereld overscheen;
1465 Nog heeft de wijsheid van Gods zoon, die zich verneerde,
Opdat hij Adams zaad de wet des hemels leerde,
1445. Gezalfd e n: met de paragogische, of, wil men, Amsterdamsche n,
ter voorkoming der samensmelting. — 1450. G e z o n d e we i: w e i is hier
niet w e i d e, maar „melk." — 1455. Een Chaldeeu w: Hermes Trismegist. — 1460. H e r m e s' n a a l d e n: de wijze spreuken (naar Vondels meening) geschreven op de obelisken en pyramiden, door Hermes Trismegist
(wederom naar Vondels meening) opgericht.

BESPIEGELINGEN VAN GOD EN GODSDIENST. 335
Meer wijsheid in een woord alleen beknopt gevat,
Dan ooit Jeruzalem, Athene, Zonnestad,
En Rome, in zooveel tijds, door vierig onderzoeken,
1470 Begrepen in metaal, en naalde, en beeld, en boeken;
Want in het eenig woord „Bemin" begrijpt hier God
Al 's menschen plicht tot God, en mensch; een hoofdgebod,
Hetwelk de gansche wet, en alle Gods profeten
Voltrekt, en elk zijn recht rechtmatig toe leert meten.
Wie veiligst, in den top van een volkomenheid,
1475
Gods troon genaken wil, ontvouwt hij 't onderscheid
Van raden, en geboOn, om ieder toe te lichten.
Schoon Gods geboden elk verbinden, en verplichten,
Nog hangt het volgen van dien raad aan 's menschen keur.
1480 Hier gaat de leeraar zelf zijn kruisscholieren veur
In willige armoede, en gehoorzaamheid, en kuischheid;
Zoo volgt het twaleftal den meester, die op 't kruis left,
De handen, voeten, lijf, en ziel ten beste geeft
Aan zijnen vader, en zichzelf geheiligd heeft,
1485 Opdat ze in hem, als in een spiegel, vrij van vlekken,
Al 's hemels lessen zien uitwerken, en voltrekken.
In zijn voorspellingen verschijnen ons alom
d'Onfaalbre zekerheén van Gods profetendom,
Door 't melden van zijn kruis en nog aanstaande lijden;
1490 Hoe hem Iscarioth aan die zijne eer benijden
Ter sluik zou leveren, ook juist wat uur en tijd;
't Verstrooien van zijn kudde, en 't aangaan van den strijd
Der huizen, die Gods naam en zijnen zoon beleden;
De faam van Magdalene, aan Simons disch bestreden;
1495 Zijn opstaan uit den grave, en 's tempels ondergang,
Een treurspel, voorgespeld wel veertig jaren lang;
Voorspellingen, die, zoo men Christus wil gelijken
Bij d'ouden, geen profeet, noch zelfs voor Mozes wijken.
Ontelbre wonderdaän, gewrocht tot 's vaders eer,
1500 Bezegelen 't gezag des zoons, en zijne leer,
Door Davids rijken heen. De dooden, snel herboren,
Op bedde, baar, in 't graf, herleven, als te voren.
Hij is der dooven oor, des blindgeborens oog,
De stok des kreupelen, die springt, als 't hart, omhoog.
1505 Hij dwingt de geesten uit des lichaams schors te varen.
Het vischnet scheurt van last. Hij wandelt op de baren,
En strijkt de golven glad, die zwichten voor zijn stem.
d'Onheelbre, en 't hongrig hart vindt raad en troost bij hem,
1498. Voor Mozes: beter: geen Moz e s; immers, de dichter is zichzelven niet gelijk, wanneer hij in denzelfden zin het w.w. w ij k e n nu eens
met, dan zonder voor bezigt.
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Die duizenden verzaadt, met luttel graan, gewassen
1510 In voren van zijn hand. Geen vloek, geen tegenbassen
Verdooven zijne macht, die, heerlijk uitgestort,
Van overtuigden wrok de hel geeigend wordt,
En evenwel niet laat te stralen door Gods daden,
Zoo menige eeuw gespeld in nimmer faalbre bladen.
Gelijk 't profetisch ambt hem zoo volkomen past,
1515
Zoo voegt zijn schouderen den koninklijken last
Te dragen, lang voorheen gezien van Zacharias;
Gelijk op 't pallemfeest met juichen de Messias,
Als koning, ingehaald, gegroet wordt, op den galm
1520 En toeloop van het yolk; daar al de weg met palm
Bestrooid legt, d'ezelin, waarop hij zit, met kleeden
Gedekt is, ook het pad. Dus komt Gods zoon gereden
Ter poorte in, door den drang van gansch Jeruzalem,
Dat hem, als Davids zoon, met een gemeene stem
1525 Ontvangt, hozanne zingt. Hij stapt op Arons drempel,
Om d'aandacht des gebeds te voeden in Gods tempel,
Die, als een moordspelonk, ontheiligd wordt alom.
Hij stoort de duivemerkt, smijt wisselbanken om,
En drijft het misbruik uit met geeselen, en slagen,
1530 Om door een zuivren dienst den vader te behagen;
Gelijk hij, om Gods eer te planten overal,
Zijn twaleftal, en nog een zesmaal twaleftal,
Als Gods herauten, zond, om harten te bereiden
Ten dienst, waartoe hij nu de menschen aan kwam leiden;
1535 Een ambt, dat allerbest dien hoogen priester voegt,
Nu Levi's priesterdom de Godheid niet vernoegt,
Die vrij wat eedlers eischt dan smokende offervieren,
En bok en ossenbloed, en kalveren, en stieren.
Dat God mishagen neemt in diensten van de wet,
1540 Geenszins om eeuwig stipt te duren ingezet,
Maar liever om verkeerd en omgezet te worden
In een volkomener en beter stijl en orden,
Blijkt bij orakels, die zoo lang het onderscheid
Ontvouwden, allermeest daar God zijn yolk ontzeit
1545 Den offerdienst, een dienst, in zwange bij Hebreeuwen,
Dat uitverkoren yolk, en eene rij van eeuwen
Aan Levi's stain en bloed verbonden; doch dewijl
De stammen zich te blind vergaapten aan dien stip
Van offeren, alsof die gruwelsmetten vaagden
1509, 1510. Luttel graan, gewassen in voren van zijn hand:
stoute beeldspraak, waarin Vondel de graankorrels, uit welke de brooden
waren gebakken, die Jezus aan de scharen liet ronddeelen, voorstelt als in
zijne hand gezaaid, daarin terstond ontkiemd en welig weder opschietende
in genoegzamen voorraad om de hongerigen overvloedig te spijzigen.
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1550 Uit 's menschen harte, en uit hun aard Gods oog behaagden;
Zoo heeft de Godheid lang dien offerdienst bestraft,
En door 't bestraffen vroeg bijwijle als afgeschaft.
Hij keert zijn aangezicht van smook, en outervlammen,
Van 't bloen der kalveren, en opgedragen rammen;
1555 Hij zelf is eigenaar, en heer van al wat leeft:
Geen rijke wordt verrijkt bij 'tgeen hem d'armoe geeft.
Wat wil men God met bloed en vleesch van vee gemoeten !"
Geen bloedkelk kan Gods dorst, geen vleesch Gods honger
[boeten.
Hem lust een eedler drank en spijs, een ander feest,
1560 Een neergeslagen hart, en een gebroken geest
Behagen God. Wie met dien offer komt geladen,
Is aangenaam: God zal die gaven niet versmaden.
Zoo klinkt de harp, waarop alle andre snaren slaan,
Daar God van offren walgt, en eischt een onderdaan
1565 Rechtvaardig hart, in stet van akkervrucht, en gerven,
En vet van runderen. Ook worden Arons erven
Ontslagen van dien last, gebonden aan hun rijk.
De harp belooft hun ook een koning, te gelijk
Een hoogen priester, bij Melchisedech geleken,
1570 En wien in eeuwigheid geen offer zal gebreken.
Zelf Isaias ziet een andren offerstijl
En outer opgerecht, aan d'oevers van den Nijl,
Waarhene Egyptenaars, en Assyriers zich spoeden,
Die, buiten Levi's stam, hunne offeranden voeden.
1575 Wie Malachias vraagt, verneemt hoe lang voorheen
De Godheid van den dienst en offer der Hebreen
Gewalgd heeft, en gewacht op 't offer, dat ten leste
Haar zuiver eeren zou, van 't oosten tot in 't weste.
De wijze Daniel voorspelt uit 's engels mond
1580 Hoe God het offer smoort van Mozes' oud verbond,
Wiens kerk en outer legt zoo gansch in stof verstoven,
Dat tijd noch eeuwen haar geen opstaan meer beloven.
Belofte, en voorbeeld, en de profecijen zien
Vast nit naar 't offer, dat Ole offers zal verbien,
1585 Als Jezus 's Paaschnachts, met zijn twaleftal, gelegen
Aan zijnen offerdisch, na 't heilig overwegen
Des Paaschlams, dat hij nutte, en hem zijn dood verbeeldt,
Der jongren voeten wascht, en hun hierdoor beveelt
Zich zelfs te zuiveren, ootmoedig te verneeren,
1590 Ten dienst van iedereen. Om nu den vader t'eeren,
Te zoenen, danken, en bewegen tot gend
En zegen, vangt hij aan, des middernachts heel spa,
Dit offer onbebloed de Godheid toe te wijden,
Tot een gedachtenis van zijn aanstaande lijden;
VONDEL X.
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1595 Meteen om 't heilgenot, te vloeien uit de kracht
Der bloedige offerande, aan 't menschelijk geslacht
Te schenken overal, waar offerdischgenooten
Het lijf, voor hen gekruist, het bloed, aan 't kruis vergoten,
Genieten uit genft, met heilzaam overleg ;
1600 Hoe, onder schijn van aar en druif, Melchisedech,
Nu in Emanuel herschapen, en herboren,
Den offerdienst bekleedt, doch rijker dan te voren ;
Naardien de schaduw wijd voor 't heilig lichaam wijkt,
De schijn voor 't leven zelf terugdeist, en bezwijkt.
1605 Hij zegent wijn en graan, en noemt terstond die beide
Zijn lichaam, en zijn bloed, opdat men onderscheide
Den wijngaard, en zijn vrucht, en voedzaam veldgewas
Van 'tgeen het, door Gods kracht, alree geworden was,
Een levende offerspijs, voor hen zoo mild gegeven,
1610 Een offerdra nk, ten zoen van al wat is misdreven,
Gewillig uitgestort. In zulk een klaren zin
Wijdt Jezus, voor zijn kruis, het nieuwe Paaschfeest in
Door 't heilig offerlam, verbeeld door Arons lammers,
En aan 't gevloekte hout te slachten met veel jammers,
1615 Veel bloeds, den zegel van dit nieuwe testament,
Waardoor zijn erfdeel erft het leven, zonder end.
Dit's d'offerande alleen, die d'eeuwen zal verduren,
En niet gebonden staat aan stam, en plaats, en muren,
Als Arons bloenden dienst, verplicht aan Davids stad,
1620 Den tempel, en den berg, zoo lang van bloed bespat.
Wie zich van godsdienst roemt, en Christus durf versteken
Van 't onbebloede altaar, geheiligd tot een teeken,
Dat eeuwig in zijn kerk getuigt van zijnen dood,
Verdwaalt van d'offerwet; die roept den Christgenoot
1625 Naar dezen offerzoen, en goddelijken zegen,
Zoo bloedig aan het kruis, door God den noon, verkregen,
En ieder toegereikt in d'aartsgeheimenis,
Gescholen onder aar en wijnrank op Gods disch.
Noch oud noch nieuw verbond begrijpt geheimnismerken,
1630 Gewijd om 't zwak geloof te stutten, en te sterken,
Zoo machtig, heilig, groot en heerelijk als dit.
Het manna, noch de kist, een troon daar God op zit,
Noch 't Paaschlam, dat het zwaard des slaanden engels schutte,
Noch al Gods heiligdom, en schat in Arons hutte ;
1635 Geen schat in 't gouden koor, gebouwd van Salomon,
Kan 't halen bij den glans van Jezus' offerzon,
In 't midden van de zes geheimnisteekens, even
Gelijk een Godheid zelf op haren troon verheven,
1637. De zes geheimnisteekens: de zes overige sacramenten.
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Zoo lang de zichtbre zon den aardboOm overstraalt,
1640 En ziel en leven geeft wat leeft en adem haalt.
Maar kan men zonder bloed niet zoenen den verbolgen,
Verongelijkten God, zoo moet het bloedig volgen
't Onbloedig offer, dat terstond hierop begint;
Daar Christus zich alleen in zijnen beehof vindt,
1645 En worstelt met den dood, en, ziende in 't weste en oosten
Om troost, bezwijkt, tenzij d'aartsengel hem koom' troosten,
Dat hij, ter aarde in stof, zich, als een worm, verneert,
Het zweet, van top tot teen, van angst in bloed verkeert,
En dus bij nacht bestreen, geperst aan alle zijden,
1650 Wel driemaal bidt den kelk van 't al to bitter lijden
Te mogen weigeren, indien het God behaagt,
En 's vaders wijzen wil, waaraan hij zich gedraagt.
Maar neen, hij moet de pers, lang voorgespeld, dus treden
Aileen, en zonder hulp. Op deze nachtgebeden
1655 Verschijnt Iscarioth, gewapend met de macht
Des priesters, ouderlings, en Cesars tempelwacht.
Zoo wordt de heiland hier met eenen kus verraden,
En in 's aartspriesters hof, om 's menschen lasterdaden,
Gelasterd, en beschimpt, mishandeld, en gehoond,
1660 Daarna voor Pontius beticht, bespuwd, gekroond,
Met doornen, dat men 't bloed zag vloeien langs zijn wangen,
Den rietstaf in de hand, met purperverf behangen;
Na 't geeselen, gelijk een schouwspel, elk vertoond,
Verwezen en gedoemd. Geen onschuld hem verschoont.
1665 Hij draagt dan met geduld zijn kruis, waaraan de knechten
Van Rome, voor de stad, hem nagelen en hechten,
En hangen op de rots, den doodshoofdberg, zoo klaar
Vele eeuwen afgebeeld door Arons bloedaltaar;
Daar d'offeranden lang om 't eenig offer roepen,
1670 Dat hier geofferd hangt voor allerhande troepen,
En, afgemat van bloen en weedom, zijnen geest
In 't einde God beveelt, vOOr 't ingaan van Gods feest.
De ziel bezegelt voor de waarheid van de bladers,
Gewijd door Davids pen, en daalt, daar d'oude aartsvaders
1675 Verlangen naar den dag, in 't voorburg van de hel,
En volgen met triomfe op zang en snarenspel,
Den zegenrijksten held, en toevlucht der verlosten,
Aan 't juichen, toen de poort des afgronds en haar posten
Van doodsschrik daverden, op Jezus' jongsten snik;
168o Die d'elementen roerde in eenen oogenblik,
En Mozes' voorhang scheurde, op 't licht, dat ingeschenen
1656. Ouderlings: een min gewone vorm van 't meerv. van ling,
dat anders doorgaans lingen heeft.
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De schaduwen der wet verdreef, die voort verdwenen.
Gelijk de hel de ziel niet insloot door haar slot,
Zoo la at het graf niet toe, dat Christus' lijk verrot;
1685 Dit blijkt den derden dag, wanneer hij, nu herboren,
Pilatus' grafwacht wekt, en op haar wacht komt storen,
Met zijnen heldren glans; terwijl 't in 't oosten daagt,
Daar 't licht de kim genaakt, den naren nacht verjaagt,
Met eenen zonnedag, een rustdag, waard te vieren,
1690 Met lofzang, en feestoen, en groente en loof te sieren,
Ter eere van den held, die hel en dood verwon;
Ter eere van de nieuwe en opgerezen zon,
Verwekkende met zich ontelbre lijken tevens,
In 's hemels heerlijkheid, vol juichens, en vol levens.
1695
Gelijk d'aartspriester nooit in 't heiligste zijn voet
Kon zetten eenmaal 's jaars, dan door vergoten bloed
Van stier en bok en ram, zoo kon de heiland mede,
Die Arons schaduw volgde, en plaats nam in zijn stede,
Niet zetten zijnen voet in 't hemelsch heiligdom,
1700 Dan door zijn eigen bloed, aan 't kruis vergoten, om
Ten hemel in te trees n, en, zonder vlek en smetten,
Als een genadetroon, zich aan Gods zij te zetten,
Te zoenen 's vaders toorne, en, als een middelaar,
In 't midden tusschen God en zijn getrouwe schaar,
1705 Te bidden, en van daar te storten zijnen zegen,
Voor haar aan 't bloedig kruis verworven, en verkregen.
Maar vOOr zijn hemelvaart verschijnt hij negenmaal
En eenwerf, buiten 't graf, en meldt door spraak, en taal,
Litteekens, en gezicht, en korstbreuk, en door eten,
1710 Dat hij het graf verliet. Vijfhonderd teffens weten
Te tuigen met hun oog hoe hij in Galileen
Zijn kruisgezanten zelfs op eenen berg verscheen.
'k Verzwijg, toen om zijn dood alle elementen treurden,
Het kerktapijt, de rots, de steenen zerken scheurden,
1715 Hoevele lichamen der Heiligen in 't graf
Opstonden, elk van hun zich steewaart in begaf,
Na Gods verrijzenis, daar velen met verwonderen
Hen zagen van den dood in 's levens licht opdonderen :
Of dees' getuigenis van d'opgerezen zon
1720 Der Godheid van Gods zoon de stad vermurwen kon !
1689. Met eenen z o n n e d a g: de meerdere nadruk, die hier verkregen
wordt door 't bezigen van 't woord zonnedag, voor 't meer gebruikelijke
zondag, doet hier een hoogst gelukkige werking. — 1702. Als een genadetroon: onzuivere en onduidelijke uitdrukking voor „als de genade
op haar troon" of „als op den troon der genade." — 1709. Door eten:
beter ware hier: „door te eten."
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Nadat d'Aartsherder heeft den eenen uitgescheiden,
[Om zijne lamrenkooi te hoeden en te weiden,
En zijn gezantendom belast, in 's Drieheids naam,
Te domplen den besmette, en 's meesters leer en faam
1725 t'Ontvouwen overal, en onder alle volken,
Zoo wijd de hemel hangt gedekt met zwerk en wolken,
Waartoe hij hun den Geest en Pinksterdag belooft;)
Vernemen ze eene wolk, waarin hun troost en hoofd,
Een rij van jaren hier verworpen en verschoven,
1730 Al triomfeerende ten leste vaart naar boven;
Waarop twee engelen verschijnen van omhoog,
Verzeekren met hun stem der jongren drukkig oog,
Dat Jezus wederom zichzelf zal openbaren,
Gelijk ze in eene wolk hem zien ten hemel varen.
1735
Wie aan d'onsterflijkheid der ziele twijfel slaat,
En of na dezen tijd een tijd te wachten staat,
Waarin de hemel eens de deugd met prijs zal kronen,
Die kan zijn wankelen nu langer niet verschoonen;
Naardien Gods hemelvaart den zwakken onderschoort,
1740 't Gesloten paradijs, de diamanten poort
Des hemels, opensluit, door Jezus; die, veel sterker
Dan Samson, met zich voert de poorten van den kerker
Der helle, en zulk een roof van zielen haar ontrukt,
Ten troost der kruiskerk, die te Sion, zoo bedrukt,
1745 Vast uitziet naar den troost, en Geest, door Jesses snaren
En Joels zuivre pen, beloofd veiOr vele jaren.
De tijd verstreek, de dag, die net de vijftigste is
Gerekend, na den dag van Gods verrijzenis,
Wanneer de Geest, gelijk een stormwind uitgelaten,
175o Van boven stortte, en 't huis, daar Gods gezanten zaten,
Met zijn gedruisch vervulde, en schokte Davids stad,
In eenen schijn van vier en gloende tongen zat
En overstraalde, en zweefde op al de zes paar hoofden,
Die Jezus' naam terstond in alle spraken loofden.
1755 Dees' wonderfaam verbaast den toeloop der besneen
Van allerhande bloed, verschrikt, dat Galileen
En visschers, ongeleerd in letterkunste, en talen,
Gods wonderen, en macht, en kracht in top ophalen;
Verwonderd, dat geen spraak van volken hun ontbreekt,
1760 De Godheid door hun mond en tong orakels spreekt,
Om al de wereld door verstaan, als Gods gezanten,
Den standerd van het kruis, van rijk tot rijk, te planten.
0, Geest van wonderen en kracht en majesteit!
Gij zijt het, die Gods kerk, in hare onfaalbaarheid
1 721. Den eenen uitgescheiden: d. i.: „een onder hen (Petrus)
uitverkoren" — „in genade weer aangenomen," zeggen de Protestanten.
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1765 Van leeringen, en hope en aan gestreen betrouwen,
Verzekert, en haar leert op dezen hoeksteen bouwen
Het eenig, heilig en Apostolijk geloof,
Dat, buiten dezen grond, aan dwaling valt ten roof;
Die, als de maneschijn, verwisselbaar in luister,
1770 Dan op-, dan ondergaat, en, in zijn volsten duister,
Ten halven op ons oog, met een geleenden glans,
Zich openbaart, en schijnt uit 's hemels laagsten trans;
Terwijl de Roomsche zon der waarheid alle starren
Het licht en leven geeft. Laat krinkelen en warren
1775 Den doolhof van het brein, daar macht van onkruid wast;
Wie den geschoren draad der kerke volgt, gaat vast,
Dat hij de zijdepaan der dolingen zal mijden,
En op Gods heirbaan God in 't eeuwige verblijden
Gemoeten; daar, eeuw in eeuw uit, d'aartspriester leeft,
1780 Die van dit pand des geests zijn kerk verzekerd heeft,
Bewaarster van Gods boek, en hoofdpilaar der waarheid,
Die zestien eeuwen blonk en doorscheen met haar klaarheid
Door alle scheuringen, schandalen, en geweld,
Gelijk het Christus' mond te voren had gespeld;
1785 Toen hij niet nederdaalde uit lust tot valschen vrede,
Maar om 't godsdienstig zwaard te rukken uit de scheede,
En door een godskrakeel, ter eere van zijn kruis,
Te deelen het geslacht, en huisgezin, en huis.
Hier schijnt een nieuw Lucrees voor 't lest nog op te
[donderen,
1790 Om 's bijbels godsdienst van de wijsheid of te zonderen,
Zoowel in d'oude wet, als onder 't nieuw verbond;
Naardien hij in Gods blad twee menschenoffers vond,
Een dochter, en een zoon, gehoorzaam bei te gader
Geofferd op 't altaar, ter liefde van hun vader;
1795 Dies stoft hij : „Nu bescherm uw godsdienst met Gods blaan;
Uw godsdienst voert God zelf tot zulk een gruwel aan l"
Maar laat hij luisteren naar Davids harp, en tonen,
Die straft de stammen om het offren van hun zonen,
En dochtren, en betoont hoe Gode dit mishaagt,
1800 Die om dees' gruwelen de menschenoffraars plaagt,
Hen overlevert in de macht der onbesneenen,
En drijft in slavernij, met ijzer voor de schenen;
Zoo verre is 't, dat hij dit voor eenen godsdienst acht.
Als Jeptha dan een maagd, zijn dochter, brandt en slacht,
1 780 Een regel, die, ten gevolge van het hortende geests z ij n, niet te
lezen is. — 1789. E en nieuw Lucr e e s: de taal vorderde: e en nieuwe
Lucrees. — 1793. Een dochter, en een zoon: t. w.Jeptha'sdochter,
en Abrahams zoon. — 1804. Brandt en slacht: het sla c h t en zal in
allen gevalle wel vooraf gegaan zijn.
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1805 Om Gode zijn belofte en blinden eed te houden,
Gedijt het hem ter straffe ; en die dit zagen, schouwden
Geen vuile altaarvlek schoon. Zoo grof een onbescheid
Van godbeloven hiet bij hen vermetenheid.
Het offer van Gods zoon, toen hem het speerpunt griefde
1810 In zijn onnoozel hart, was een bewijs van liefde
Der Godheid tot den mensch; want God de vader leed,
Dat zijn beminde zoon, tot 's menschen heil, dus wreed
Aan 't kruis mishandeld werd ; de zoon, zoo sterk gedreven,
Van liefde, ontzag geenszins vrijwilliglijk zijn leven
1815 Op t'offeren, ten zoen des vaders, waarbij bleek,
Dat hij in 't worstelperk der liefde niemand week.
De Geest, de liefde van den goedertieren vader
En zoon, bekrachtigt dit ; zoo stemmen drie te gader.
Zoo wordt de zoon in 't einde, om zijn gehoorzaamheid
1820 En diepe ootmoedigheid, gekroond met majesteit.
Wat grijpt hier plaats waarom de aartspriester zich zou
[schamen ?
Zoo gaan de godsdienst en de hoogste wijsheid samen ;
Dewijl de Godheid met dit offer zich genoegt,
Een liefelijken geur, die wijzen godsdienst voegt ;
1825 Een offer, ingewijd van God, den liefsten zone,
Wel driewerf door den mond des Vaders, uit den trone
Des hemels, tot dit ambt gemachtigd met een stem,
Aan 't water, op Gods berg, en in Jeruzalem ;
Daar zichtbre teekens elk verzeekren van dees' waarheid,
1830 De duff, omlaag gedaald ; het aanschijn met een klaarheid
Omschenen, als de zon ; de stem, gehoord van 't zwerk,
Gelijk een donderslag in Arons groote kerk ;
En zoo men in de school der wijzen om den prijs pleit,
In Gods gezalfden schuilt de gansche schat der wijsheid,
1835 En kennisse. Zoo gaat de godsdienst, ingesteld
Van 's hemels wijsheid, nooit van wijsheid onverzeld.
Dees' godsdienst is bekend, gesterkt met leere en daden,
Door Gods gezantendom, en op hun voetspoor traden
De bisschoppen, bij hen gewettigd, en gesteld ;
1840 Een orden, die doorgaans in alle kerken geldt,
Van Christus' eeuwe en tijd; want buiten zulk een orden
Kon niemand in dit ambt, vanouds, gewettigd worden.
Wie deze wet verstoorde, ontwijdde 't kruisaltaar,
Ontwijdde 't wierookvat, als een geweldenaar,
1845 En moordenaar, en dief, ter zijden ingeslopen,
Door d'averechtsche deur. Dit priesterambt stond open
Voor vredelievenden, die nimmer onberadn
1840. D oorgaans: voortdurend.
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Hun ongewijde hand aan 't godgewijde slaan,
Uit scheurzucht, eigenbaat, en zucht ter heerschappije,
1850 Die macht van zielen drukt, en houdt in slavernije,
Door wetteloozen dwang. Dees' stoute Lucifer
Benijdt het hoofdgezag, en, in een donkre ster
Veranderd, liet nooit of het hoofdgezag te schokken,
En heeft, van langer hand, met zich ten val getrokken
1855 Een staart van engelen, gansch Christenrijk gescheurd,
En Mahomed door 't zwaard zoo hoog in top gebeurd,
Dat hij, van Buda tot in 't hart der indianen,
Den standerd van het kruis, met zijne halve manen,
Ontluistert, en verdooft, en wat naar Christus neigt,
1860 Tenzij het God voorzie, door 't zwaard des Tarters dreigt,
Die, als een wereldvloed, heel China houdt verzopen,
Verdronken in zijn bloed, bij stroomen uitgeloopen,
Van d'eene in d'andre zee, zoo bloedig, dat de zon
Niet zonder schrik de kim in 't oost oprijden kon.
1865 De hemel zeegne toch de Roomsche Christgezanten,
Nu derwaart om den boom van 't kruis alom te planten,
In 't woest Tartarisch rijk, en China, daar de nacht
Des Heidendoms nog duurt bij 't onverlicht geslacht,
En Pythagoor de ziel des menschen nog ziet dolen,
1870 Van 't een in 't ander dier, door d'afgodiste scholen,
In een wijdstrekkendheid van landen, daar men niet
Van 't oude Christendom dan 't eenig teeken ziet,
En schim van 't heilig kruis, bij weinigen, die weten
Van 't merk, terwijl de naam van Christus is versleten.
1875
Schoon Gods voorzienigheid gedoogt dat blinde haat
Den godsdienst in den bouw en wasdom wederstaat,
Verstrooit, verjaagt, en splitst aan ongelijke deelen,
En staf en mijters vischt uit bloedige krakeelen;
De rechte reden schuilt in Gods alwijze borst:
1880 De vlegel spijst het yolk, wanneer ze koren dorscht;
Het goud zal, na de proef, getoetst veel klaarder blinken
Stilstaande wateren en luie beken stinken;
De zonneschijn bestraalt ons schooner na de vlaag;
't Gestampte kruid verspreidt den geur, en sterkt de maag;
1885 De veidheer dient zich van geoefende soldaten,
Die liever sterven dan hun kruisbanier verlaten.
Het triomfeeren volgt het uitstaan van den strijd.
Wie weigert eeuwigheid te winnen bij den tijd?
1849. Versta: en waar men nog gelooft aan de zielsverhuizing, evenals
die door Pythagoras geleerd werd. — 1851. D e e s' s t o u t e L u cifer: uit
een kantteekening, reeds in de oudste uitgave geplaatst en luidende: te
K onstant in op el e, blijkt, dat Vondel met dezen L ucifer „de Grieksche
Kerk" bedoelde.
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Dees' godsdienst trotst de hel, en liet nooit door te schijnen
1890 Bij d'afgescheurde rot. Men vindt bij Abissijnen,
Bij Griek, en Armenier, en Rus, en Perziaan
Nog d'oude stappen van de Roomsche zeden staan,
Hoewel met dwalingen gemengd; gelijk in 't scheuren
De scheurzucht niet ontziet haar slip in stof te sleuren;
1895 Den Geest der Godheid van den vader en den zoon
Niet stralen laat, gelijk d'aloudheid was gewoon;
Den enklen doop ontwijdt, en schendt door wederdoopen;
Den doopeling besnijdt, en zet de dwaalpoort open
Voor d'uitgediende wet; bepaalt de monarchij
1900 Van Christus, en besnoeit de wettige voogdij,
De sleutelmacht der kerke, aan 't eenig hoofd gegeven,
En, als een eigendom en titel toegeschreven
Bij breede kerkenradn den nazaat, die Gods stad
Bewaart, en menige eeuw den eersten stoel bezat,
1905 Gekend van keizeren, en koningen, en heeren,
Die met eerbiedigheid Gods stedehouder eeren.
Hoe groot de wereld is, hoe ongelijk gedeeld
In godsdienst, of in schijn van godsdienst, bekrakeeld
Naar ieders grof vernuft, of min of meer geslepen;
1910 De wijs van godsdienst wordt in 't gros beknopt begrepen
In afgodisterij, en in godisterij,
Hebreeuwsch besnedendom, en Turkschheid , zet hierbij
Het heilig kruisgeloof, en vergelijk ze altzamen,
Ook ieders tijd; sla gft het leven en de namen
1915 Der stichteren, meteen wat geloofwaardigheid
Elk medebrengt; wat merk, wat zegel en bescheid
Den aanhang van hun leer verzekeren te leiden
In eene onsterflijkheid des levens, te verbeiden
Na dezen oogenblik; gij zult onzijdig zien
1920 [Zoo verre uw erfgewoonte, en erfleer, en misschien
Genot van baat, en staat, en aanzien niet verblinden,]
Wat wettigheen, wat blijk heilgeerigen verbinden,
Te wisselen den nacht der dwalingen om 't licht
Der waarheid, en den glans van Jezus' aangezicht,
1925 Dat hier beneen, gelijk een zon, op Thabor straalde,
Aan 't kruis in bloed verdronk, en weder adem haalde,
Toen noch de dood noch 't graf Gods lichaam houden kon,
1890-1892. Indien Vondel zeide, dat bij gemelde volkeren nog sporen te
vinden zijn van den Joodschen, van den Joodsch-Christelijken of van den
Katholieken of algemeen Christelijken Godsdienst, zou zijn beweren eenigen
grond van waarheid hebben of althans verdedigbaar zijn; maar te zeggen,
dat de Roomsche (kerk)z e d e n er invloed zouden hebben uitgeoefend, is
een vergrijp tegen de chronologie. — 1911, 1912. Afgoderij, Theismus,
Judaismus en Islamismus.
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Als hij ten hemel voer, nog klaarder dan de zon.
Indien 't een ongodist nog lust Gods dienst te blusschen,
1930 Te smoren in zijn hart; hoe kan hij ondertusschen
Verdooven Gods trompet, den klank van 't eeuwig Woord,
Dat van het ooste in 't weste, alle eeuwen, wierd gehoord,
In 't scheppen van 't heelal, in 't hemelsch openbaren
Van engelen, en boon, die 's hemels wil verklaren,
1935 Bezegelen met macht, door menig wonderwerk,
Gebleken wijder dan de hemel hangt met zwerk
En wolken overdekt, bekend bij Jode, en Heiden?
Hoe kan hij God den zoon, waarop d'aartsvaders beidden,
Zoo menige eeuw voorheen, verwerpen, waar hij spreekt
1940 Uit 's vaders mond en naam, en alle zielen smeekt,
En noodt in zijnen dienst, met toezeg van te kronen,
Die, onder dees' banier van 't kruis, zich dapper toonen ?
Of is een troost van staat, een onbestandig lot
Meer waard dan wel te staan met zijn gemoed, en God?
Het burgerlijk gebied niet hooger ziet dan 't leven,
1945
Gestut bij aardsch gezag, hierom in top geheven;
De godsdienst stut die macht met schattinge, en ontzag,
En straft 't geweten, daar geen scherprecht reiken mag.
Waar God geloochend wordt, is burgerrecht noch orden,
1950 Noch deugd, noch godsdienst, die op God gevestigd worden.
Zoo drijft de wereld, daar de godsdienst zinkt, in 't wild,
Gelijk een roerloos schip. Geen toom van wetten stilt
Den dreigenden tiran, noch oploop der rebellen,
Een wilde zee gelijk, daar alle golven zwellen,
1955 En barnen naar den wind, die 't water ommedrijft.
Stoot om den godsdienst, en godvruchtigheid : wat blijft
Gerust op zijne plaats? Men mag zich op plakkaten,
Noch wapens, en geweer, en eeden niet verlaten;
Naardien ze nooit den aard verzetten van 't gemoed,
1960 Dat godvergeten hijgt naar roof, en heilig bloed,
En, rustende bij daag, bij avond schuilt in lachen,
Bedrog, en nachtverraad, en niet ontziet te wagen
In schaduwen hetgeen de heldre dag verbiedt.
Dus kept een ongodist zijn eigen staatheil niet.
Doch vindt hij goed, om 't nut van staatheil zich te veinzen,
1965
Gelijk Machiavel, te dekken zijn gepeinzen
Met loof en schaduwen van godsdienst voor het yolk,
Dat licht bedrogen wordt, door een gehuurden tolk;
Gewis, die veinzer zal met godsdienst en Gods kennis
1970 Niet spelen ongestraft, en zonder opperschennis
Der Godheid, die den dienst van Gods gekruisten zoon
1965. Z ich te veinzen: te veinzen.
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Niet in de wereld voerde, om, overal ten toon,
Een molok, zonder geest en leven, te verstrekken,
Maar om door dezen dienst den mensch tot zich te trekken.
1975 De Christdienst, aan het kruis geheiligd door Gods bloed,
Met zulk een bitterheid, uit zulk een brand en gloed
Van liefde, om Adams en zijn nazaats smet te vagen,
Lijdt niemands schimp noch hoon. Geen wereldwijs behagen
Verdooft den glans van 't kruis, Hebreeuwen een schandaal,
1980 Een dwaasheid bij den Griek, en uitgelachen taal,
Een wijsheid en Gods kracht bij allen, die betrouwen
Het aanschijn van Gods zoon in 't eeuwig licht t'aanschouwen.
Gelukkig is de man, die, uit de wilde zee
Zoo veler dwalingen en jammeren en wee,
1985 Door alle klippen heen, bijwijle in schuim begraven,
Van barningen bestulpt, in 't eind de stille haven
Des godsdiensts innezeilt, en veiliglijk belandt
Bij God, der menschen heil, in 't hemelsch vaderland,
En Gods onsterflijkheid, van boozen afgescheiden
1990 Daar wenscht mijn godsgedicht een ieder te geleiden,
Te sturen, buiten nood van schipbreuk, en gevaar.
Zoo zij het God gewijd, op zijn gewijd altaar !
SOLI DEO GLORIA.

3oannes be

gotigerni,

BEGREPEN IN ZES BOEKEN.
DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

JOANNES MAURITIUS,
Prins van Nassau, Graaf van Katzenelboge, Vianden en Diest, Heere in
Beilstein, Grootmeester van Sint-Joannes-orden te Jeruzalem, in
der Mark, Saksen, Pomeren en Wenden, Landvoogd van het
hertogdom Kleef, het vorstendom Minden, en de graafschappen van der Mark en Ravensberg &c.
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Ebeurde 't ooit voorheen, gelijk men zegt, dat namen
Met dien ze droegen, en hun aard en daden kwamen
Te stemmen; zoo gebeurt het nog bij onzen dag,

1979. Met andere woorden: ongodisterij is verkeerde staatkunde.
1 979- 1981. Zie 1 Kor. I : 23. — Soli deo glor ia: d. i. : Gode alleen zij
de eer.
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Is 't mij bij uw gena geooreloofd, en mag
Men spreken, als 't in u gesterkt wordt van de reden :
Want komt men 's Vorsten naam van onder op t'ontleden,
Zoo wordt Mauritius in onzen zin geprent,
De dappre vorst van 't vroom Thebaansche regiment;
Een held in 's keizers dienst, die, rustig en rechtschapen,
Jo Zich kweet in 't harrenas, en toonde, dat hij 't wapen
Niet voerde uit praalzucht, maar ter eere van het rijk,
Ten schrik der boozen, en den vromen tot een wijk :
Maar toen hem Cesar, om het Heidendom te paaien,
Belastte 't wierookvat den afgoOn toe te zwaaien,
En 't goddelooze altaar, naar Numa's blinden stijl,
15
Te dienen, schonk hij 't lijf ten beste aan zwaard, en bijl,
En paardevoet, en liet het gansch tot stof verpletten,

5

5. Als 't in u gesterkt wordt van de reden: als 't door uw eigen
oordeel bevestigd wordt. — 8. D e d a pp re vorst van 't v r oom Thebaansche re gim en t: Mauritius, bevelhebber over een legioen Thebanen,
was in den jare 296 het leger van keizer Maximianus, dat zich toen in
Palestina beyond, met zijn bende komen sterken. Hij liet zich aldaar door
Zambdal, Bisschop van Jeruzalem, in 't Christendom onderwijzen en vervolgens doopen, welk voorbeeld door al zijn krijgsknechten gevolgd werd.
Te Rome gekomen, werd hij door Paus Marcellinus nog nader in zijn geloofsijver versterkt. Hij vervoegde zich bij 't heir van Maximianus, 't welk,
na de Alpen te zijn overgetrokken, zich nedersloeg in een groote vlakte
nabij den Rodaan, welke landstreek heden Valois wordt genoemd. Hier
gebood de Keizer, dat men den Goden offeren zoude, om daardoor hun
bijstand te verwerven. Mauritius, hem niet wenschende te vertoornen en
evenmin afgoderij te plegen, vertrok uit de legerplaats en sloeg zijn tenten
iets verder neder. Toen echter de Keizer, hiervan onderricht, hem naar de
reden dezer handeling vroeg, gaf hij rondborstig te kennen, dat hij, met al
de zijnen, het geloof der Christenen omhelsd had. Maximianus, hierover in
gramschap ontstoken, gaf terstond last, het legioen te omsingelen en, bij 't
lot, den tienden man om te brengen. Dit geschiedde; — doch toen de
overige Christen krijgsknechten door deze strafoefening zich niet lieten afschrikken, gebood hij nogmaals den tienden man ter slachtbank te brengen: —
eindelijk, toen dit de rest nog niet aan 't wankelen bracht, beval hij, dat
men het geheele legioen, dat uit 666o man bestond, om 't leven brengen
zou. De marteldood dier Thebanen viel voor op den 22 September 297,
ter plaatse, die toen Agaunum heette, en thans, naar den aanvoerder, welken
men in 't getal der Heiligen plaatste, St.-Maurice. Een prachtig klooster
werd ter zijner eer opgericht door koning Sigismund van Bourgondie. —
13. Om het Heidendom te paaien: d. i.: „ter wille der aanhangers
van het Heidendom." Vondel, iets genadiger jegens Maximianus dan de
legende, schijnt te kennen te willen geven, dat de Keizer, bij zijn handelwijze jegens Mauritius, niet zoozeer zijn eigen begeerte raadpleegde, en
minder gedreven werd door godsdienstijver dan door politieke vrees. Uit
eigen beweging zou hij aan een krijgsbevelhebber, die hem goede diensten
deed, Been bevel hebben gegeven, waarvan het niet nakomen dezen het
leven kosten, en hem, -den Keizer, van een trouwen dienaar berooven
moest. Maar hij moest de machtige bovendrijvende partij ter wille zijn, en
daaraan offerde hij Mauritius op.
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Ook zonder tegens 't hof van Rome zich te zetten,
Met uiterlijk geweld. Dus gaf hij, recht en slecht,
20
Gelijk een kruisheld, Gode en Cesar elk zijn recht,
Met zeven duizenden soldaten, dappre zielen,
Die alle op eenen troep geduldig nedervielen,
En d'eedle martelkroon bevochten door een strijd,
Waarin men om den naam des grooten Heilands lijdt.
Zoo stond uw dapperheid doorgaans getroost te streven
25
Voor d'eer van 't heilig rijk, ook, op verlies van 't leven,
Den keizer in zijn recht te stutten met uw zwaard;
Als uw voorzichtigheid het keurgezag bewaart,
Meteen 's rijks schepter voert, en Christus' rijk verdadigt,
30
Wanneer de Keurvorst uit zijn naam u begenadigt;
Daar Leopoldus wordt geheiligd, en, gelijk
Een gouden morgenzon en licht, uit Oostenrijk
Te voorschijn komt, om al wat adem schept te voeden.
Met welk een wijsheid wist ge oneffene gemoeden,
Aan 't barnen, als een zee, van stormen opgeruid,
35
Gelijk te strijken, en de tweedracht haren buit,
Waarop zij vlamde, zacht t'ontrukken, om Europe,
En zooveel zielen niet te stellen buiten hope
Van haar behoudenis! Zoo loffelijk een daad
40Volgt Maurits na, die voor Gods naam het leven laat.
De naam Joannes biedt uw hoogheid ook Been schade.
Dees brengt genade aan, en gij blinkt door Gods genade,
Gelijk een vorst en lid van 't zegenrijk gebied,
Dat langs den Donaustroom 's erfvijands heir beschiet,
En oud Byzantium de wet stelt, en zijn troepen.
45
Niet min eerde u dees' naam, toen gij, met lust geroepen
Van Keurvorst Frederik, op Ferdinandus' stem,
Grootmeester werd gewijd van oud Jeruzalem,
En d'orden van Sint-Jan, waarin de Duitsche heeren,
Kruisridders, 't gasthuisrecht en Christus' rijk verweren,
50
In schaduwe van Gode en zijnen boetgezant,
Waarop mijn zangheldin met haren heldentrant
Grootmoedig draaft, of zij, met hulp der koorkoralen
Des hemels, naar den eisch, dat licht kon achterhalen.
Maar 't lust me, d'orden van den heiligen Joan
55
Te zien opkomen en haar ridders kruisgespan,
Verheugd, dat Nassau, ter Grootmeesterschap verheven,
Den eersten voorzaat nog een rijker glans komt geven.
22. Tr o e p : hoop, opeengehoopte menigte. — 25-40. Hier wordt gezinspeeld op handelingen en bemoeiingen van den vorst, over welke vroeger
in dit werk is gesproken. — 29. 's R ij k s schepter v o e r t: versta : als
plaatsbekleeder van den Keurvorst, den schepter voor den Keizer uit
draagt.
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Zij werd gesticht omtrent zeshonderd jaar geleen,
Uit onderscheiden taal, ten dienst van 't algemeen
Behandvest en vermeérd, om 't kruisgeloof te vrijen
Voor inbreuk van den Turk, en 't juk van Barbarijen.
Zij plant den oorlogsstoel eerst in Jeruzalem,
Op 't heilig kerkgezag, van aller prinsen stem
Gehandhaafd, en verknocht aan hare wet en regelen,
Door eene krijgsbelofte, in 't openbaar te zegelen.
Den ridder wordt het zwaard gehangen op de zij,
Om al zijn leven lang 's erfvijands razernij
Met macht te ketenen, en Christus' oorlogstroepen
Te volgen overal, waar 't hoofd hem zal beroepen.
Hem wordt alle eigendom van have streng ontzegd,
En slechts het bloot gebruik ter nooddruft toegelegd :
Gelijk den ridder d'echt verboOn blijft t'allen tijden,
Om ombekommerder voor 't kruisgeloof te strijden,
En 't Heidensch ongeloof te keeren uit Gods huis.
De zwarte mantel, en het witte ridderskruis
Verstrekt zijn dracht en merk; doch dravende in Gods benden,
Zoo dekt het harnas en de roode rok de lenden.
Dus stortten ze hun bloed veel jaren in het veld,
En keerden wettig woest geweld of met geweld,
Uit mededoogen, om d'opgaande vlam te blusschen,
Gestookt van Agars zoon, met Tartarije en Russen
Gesterkt, en aangegroeid in top van 't hoofdgebied,
Te duren, ons ter straff', totdat het God verdriet.
De rijkskronieken, ons ter hand gekomen, melden
Hoe Duitschen, in het heir der Christensche oorlogshelden,
Ten dienst van 't heilig graf, zich kweten slag op slag,
Den broederen ten troost, den vijand tot ontzag.
Dus streden ze oostwaart; maar toen 't Heidendom in 't
[Noorden

59. Omtr en t zeshonderd jaar geleen: niet zoozeer de militaire,
die eerst in 1191 door haren eersten Grootmeester du Puy ter bestrijding
der ongeloovigen werd ingesteld, als wel de bloot geestelijke. Het St.-Jansklooster en hospitaal te Jeruzalem werd in 1048 gesticht door kooplieden
van Amalfi. — 6o. Uit onderscheiden taal: d. i. : uit lieden, die tot
onderscheiden natidn behoorden. De uitdrukking, door Vondel gebezigd, is
echter de geijkte, waar sprake is van de geestelijke ridderorden. Zoowel
in de Tempelorde als in die van St.-Jan waren de ridders afgedeeld in verschillende commanderijen, naarmate van de t a al van 't land, uit hetwelk
zij herkomstig waren : en zoodanige afdeeling heette dan ook, naar hare
samenstelling, „de Taal van Frankrijk, de Taal van Engeland," enz. —
64. Op 't heilig k e r k g e z a g: wel werd de St.-Jans-orde gewijd door
Hendrik, Patriarch van Jeruzalem ; doch verkeerdelijk worden de Dui ts c h e
ridders, als een afzonderlijke orde uitmakende, gerekend als tot de Johanniterorde te behooren. — 89-106. Na de vermeestering van Palestina, in
1229, door de Turken, hadden de Duitsche ridders zich te Marburg in Hessen
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90 De kusten, langs d'oostzee, met branden, blaken, moorden
En schendig stroopen, hield in 't uiterste gevaar,
Kwam d'orden in het veld, om Duitschland voor zoo zwaar
Een hagelbuie met de kruisrondas te dekken.
Men zag den Wezerstroom, en Elve, en Trave trekken
95 Door Pruisen, en den oogst van Lijfland op de trom
Van Saltze, om 't onverlicht en woedend Heidendom
Tot reen te brengen, die hen leert, van zin veranderd,
De wapens offeren aan God en Jezus' standerd;
Want Rome wakend hadde, in 't aanzicht van den nijd,
100 De Duitsche riddersorde uit ijver ingewijd
Met dien Grootmeester, om den heirtocht aan te leiden,
En Christus' kruisrijk wijd ten noorden uit te breiden.
't Gelukte ook. Al d'oostzee, toen God zijn zegen gaf,
Verbrandde kerkwoud, en brak boschaltaren af;
105
En Lijfland, dat, tot smaad des heilands, 't zwaard aangordde,
Begaf vrijwillig zich in Sint- Joannes-orde :
Waarna vorst Alberecht in Brandenburg, een hoofd
Der heilige orden, als een leenvorst, trouw belooft
Aan koning Zegemond, voor 't leen van 't vruchtbre Pruisen.
nedergeslagen, van waar Koenraad van Mazovie hen te hulp riep tegen de
ongeloovige Pruisen, met beding, dat zij al wat zij bemachtigden voor zich
zouden kunnen houden, hetwelk de Paus en Keizer Frederik II bekrachtigden. Hierop behaalden zij een volkomen overwinning op de Pruisen, die zij
hun land uitdreven, 't welk zij, benevens Lijfland, bemachtigden; waarna
zij zich te Marienburg vestigden. onderscheidene kerken, steden en burchten
bouwden en alom den Christelijken godsdienst invoerden. — 96. Saltze:
Herman van Salza, de beroemde Grootmeester der Orde, even groot staatsals oorlogsman, en voornamelijk door wiens toedoen Damiate in 1219 aan
den Sultan werd teruggegeven. Hij was in 118o geboren en stierf in 1239.—
107-112. Vondel verzwijgt hier eenige bijzonderheden, die minder tot eer
der Orde zijn, doch tot verstand van 't geheel, vooral van de woorden
het vreeslijk ruischen der oorlogsstormen, wel hadden mogen
vermeld worden. De Orde was namelijk door voorspoed vermetel geworden en had de naburige Polen zonder noodzakelijkheid beoorloogd ; doch
was in 1410 door koning Vladislatis bij Danneburg in Pruisen overwonnen,
in een slag, waarbij hun Grootmeester met wel 40,000 (!) zijner volgers verslagen werd. In den jare 1450 vielen wel zeventig sloten en dorpen op
eenen dag van de Orde af en onderwierpen zich aan Koning Casimier van
Polen, terwijl het eindelijk zoo verre kwam, dat de Grootmeester Lodewijk
van Erlichhuizen niet alleen de Orde aan de kroon van Polen moest overgeven, maar zelfs wegens het haar behoorende land hulde moest doen.
Deze hulde werd echter in 1498 door Hertog Frederik van Saksen, toen
deze tot Grootmeester gekozen was, geweigerd; hij legde zijn waardigheid
vrijwillig neder; doch werd vervangen door den Markgraaf Albrecht van
Brandenburg, hier bij Vondel genoemd, die, na vruchteloos hulp gezocht te
hebben bij 't Duitsche Rijk, een vreeverdrag sloot met Koning Sigismund
van Polen, die zijn moeders broeder was; ten gevolge waarvan hij Pruisen,
voor zooverre het nog in 't bezit der Orde was, als een erfelijk Hertogdom
bezitten zou, en van de kroon van Polen ter leen ontvangen.
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Dit vrederijk verdrag beslecht het vreeslijk ruischen
Der oorlogsstormen, en het ridderskruisleen hangt
Aan 's Marrekgraven wil, van wien het d'orde ontvangt;
Gelijk Mauritius, in dienst van zijnen heere,
Ook begenadigd werd met deze onsterflijke eere.
115
Indien de tweedracht van de Roomsche en Grieksche kerk,
En 't keizerdom van ooste en weste, in 't worstelperk
Niet stieten tegens een, als rammen met den horen,
De macht van 't kruisgeloof, tot liefde en peis geboren,
Waar' machtig, met de hulp des hemels, door 't beleid
I20 Der riddersorde van Sint-Jan, ter dood bereid,
De scherpe horens van de halve maan te stuiten,
Op vier paar punten van dit kruis, en, voor het sluiten
Der hoornen, haar bijtijds den wasdom te verbien ;
Nu bleef Jeruzalem, dat Diedrik, eerst ontzien,
125
Als graaf van Holland, lest de kroon op 't hoofd zag schijnen,
Verwilderd ; want de storm der wreede Sarazijnen
Hield aan; dies d'orde uit nood den krijgsstoel had herplant
Te Rodes, dat op zee de kroon twee eeuwen spant,
Tot heil des Christendoms; nog werd ze in droef gestalte,
130 Hoe vroom zij streed, verjaagd; dies keizer Karel Malte
Den Ridder inruimde, als een onverwinbre rots,
Van waar 's grootmeesters hart geharrenast, ten trots
Des Turkschen Oceaans, die 't aardrijk rukt aan Harden,
En rijken inslikt, al die stormen uit kon harden.
135
Toen d'orden, na veel strijds, te Rodes schipbreuk lee,
Ontzwom ze 't bloedig zwaard aan deze wijk in zee.
Ptolmais dorst vergeefs, gesterkt met Duitsche machten,
Gods vijand tweemaal op rondas en speer verwachten;
De graaf van Holland zet vergeefs zich in de waag
140 Met koning Luidewijk, daar 't Sparen, met de zaag
Geklonken voor den boeg, den Nifistroom op komt rukken,
124, 125. 't Is niet duidelijk, waarom hier die Graaf Diederik is bijgebracht, noch welke Graaf van dien naam hier bedoeld is, Dirk VI, die in
1239 Palestina bezocht, of Dirk VII, die er wel nooit heenging, doch bij
wiens leven het Heilige Land door de Saracenen veroverd werd. —
127, 128. Dies d'orde uit nood den krijgsstoel had herplant te
Rodes: dit gebeurde eerst in het begin der veertiende eeuw. Na de verovering van Jeruzalem door Saladijn, in 1187, verhuisde de Orde naar
Ptolomais en een eeuw later naar Cyprus. — 130, 131. Dies k e i z e r
Karel M al t e .... inruim d e: in 1530, van welken tijd af zij ook Maltezer
Ridders genoemd werden. Die afstand van Malta was in Karel V een daad
van vooruitziende staatkunde: immers, van dien tijd af werd dat eiland een
krachtige voorpost, waaruit de Turksche en Barbarijsche zeeschuimers, die
de Spaansche en Italiaansche kusten onveilig maakten, konden bestookt en
teruggedreven worden. — 132. 's Grootmeesters: toen Philippe de Villiers. — 139. De graaf van Holland: Willem I, in 1219.
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En bruist de keten van sterk Damiate in stukken;
Waarom de keizer, die de dapperheen vergeldt,
Het zwaard van Haarlem blank in 't licht der starren stelt,
145 En d'oude aartsvader van Jeruzalem dien degen
Nog kroonde met zijn kruis, een ridderlijken zegen;
Vergeefs staat Scanderbeg gelijk een rots van staal,
En trapt Gods vijanden de pan in dertigmaal;
Vergeefs verdadigt hij, als Hector 't rijk van Troje,
150 Albanie, en verduurt Amurats heir voor Kroje:
Toen 't rijk van Konstantijn, noch Rhodes kon bestaan,
Kwam al dat woest gedruisch op Maltes ridders aan,
En d'orden van Sint-Jan, die tegens Mekka's plagen
Een rij van eeuwen 't zwaard heeft op de zij gedragen.
155
Wat was 't een droeve dag, een dag beschreienswaard,
Toen 't heir van Ottoman verwoed, te voet, te paard,
Te water en te land, Byzantium kwam vloeken,
Bestormen storm op storm, en dreef uit zeven hoeken
Zijne elefanten op den muur en torens aan,
160 Met al zijn heirkracht, trotsch op hare halve maan,
Om 't moederlicht, de zon der wereld, uit te dooven.
Hoe stond die groote stad, als Etna's barrenoven,
In rook en smook en vier en vlam van overal,
Daar 't bliksemde op den muur, en donderde op den wal.
165 De toren van Roman, geschokt door zulk een Bonder,
Komt eindlijk met gedruisch, dat d'aarde dreunt van onder,
Neerploffen, dempt de graft met muur en puin en steen,
En roept den vijand daar het gaapt, om derwaart heen,
Als over eene brug, gebouwd van steen en stukken,
170 Ter muurbreuke in, en voort recht steewaart in te rukken.
Achthonderd ridders van 't Latijnsche en Grieksche bloed,
Alle even rustig, en alle even trotsch van moed,
Den dood om God getroost, zich in de muurbreuk zetten,
En juichen op den klank van trommels en trompetten,
175 Op 't onweer van kortouw en gruwzaam donderkruit.
Zoo vindt zich Mahomed bedrogen, en gestuit.
Terstond gebiedt hij, om het hart des yolks te nijpen,
Langs nog een andren kant de muren aan te grijpen.
Hij bouwt een storrembrug van tonnen op den stroom,
180 En geeft de benden aan den stroomkant vrijen toom
Te stormen, en meteen op Pera toe te zetten.
145. d' O u d e a ar tsvader: de Patriarch, welken titel de Aartsbisschop
van Jeruzalem voerde. — 15o. Kroj e: de hoofdstad van Albanie, dat door
Sultan Amurath belegerd werd, die in 145o voor de plaats overfeed, terwijl
zijn troepen genoodzaakt werden, 't beleg op te breken. — 165. De toren
van R o man: namelijk die van de poort van den H. Romanus, Welke door
den Keizer in persoon werd verdedigd.
VONDEL X.
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Nu kan Gods ridderschap deze inbreuk niet belet ten,
Daar Paleologus, en held Justiniaan,
Zoo onversaagd in 't spits, gelijk twee leeuwen, staan,
185 Die Mahomeds gebroed met opgespalkte blikken
Aangrimmen overdwers, en met hun klauw verschrikken,
Totdat Justiniaan gewond zijn wacht verlaat,
Om 't bloed te stulpen, schoon de keizer het ontraadt.
Hierdoor begint de moed der ridderschap te dalen.
190 Dus Borst d'erfvijand in, gelijk een springvloed palen
Noch dijk noch paalwerk schroomt, en bruist in 't lang en bree,
En zet al 't platte land alom in bare zee.
Waar hier prins Maurits en zijn Duitsche Ridders orden
GeboOn, het slagzwaard [dat ze op hunne zijde gorden,
195 Alleen den naam van Gode en boetgezant Sint- Jan
Ter eere, tegens 't wreed en voorhuidloos gespan]
Te rukken uit de schee; nooit hadden Mekka's benden,
In eenen jammerpoel van eindelooze ellenden,
Dat keizerlijk paleis gedompeld tot den grond,
200 En Konstantijnstad mocht, veel trotscher dan ze ooit stond,
Het hoofd opstekende, de hoofdkerk van Sofie
Nog heden, op den naam van Jezus en Marie,
Opgalmen hooren met een hemelsch koorgezangk ;
Daar nu de kruisvloek loeit, en niet dan lasterstank,
205
In stee van 't wierookvat en zoete wierookgeuren,
Den hemel toezwaait, van Gods englen te betreuren.
De leste Konstantijn geeft, midden in dien drang
En onbekend, den geest. Het woeden gaat zijn gang.
Konstantinopel schijnt een treurtooneel vol plagen.
210 Na een belegeringe, een storm van vijftig dagen,
Wordt ze overweldigd, juist op 't hooge pinksterfeest.
Dat leert verloochenen hoe God de Heilge geest
183. P al e ologus: Constantinus Paleologus, de laatste Keizer van 't
Oostersche Keizerrijk. — Jus tinia a n: 's Keizers Veldmaarschalk, die zich
nochtans in 't uiterste gevaar allesbehalve heldhaftig gedroeg, daar hij, gewond zijnde, zijn post in de stad verliet en den vijand daardoor het binnendringen gemakkelijk maakte. Vondel vermeldt het feit vs. 187 volgg. op
verschoonende wijze. — 199. Dat k e i z erlijk paleis: de Acropolis. 200. Konstantijnstad: letterlijke vertaling van Constantinopolis. 201. De hoofdkerk van Sofie: de hoofdkerk van Santa Sophia of
de goddelijke wijsheid werd door de Turken tot hoofdmoskee ingericht.
Konstantijn werd namelijk in 't gevecht, en nadat hij vruchteloos
—207,8.
gevraagd had, of er geen Christen was, die hem 't leven ontnemen wilde,
door de Turken omgebracht. — 212. volgg. In zekeren zin mocht inderdaad
de val van het Oostersche Keizerrijk aan de verloochening van het leerstuk
der Latijnsche Kerk, dat de Geest Gods zoowel van den Zoon als van den
Vader uitgaat, worden toegeschreven; want de Keizer had, om den bijstand
der Latijnen ter verdediging van zijn gebied te winnen, dat leerstuk omhelsd, en zoodoende den voornaamsten scheidsmuur doen vallen tusschen
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Al teffens voortstraalt uit den Vader en den Zone.
Nu legt de keizer, met zijn purper, staf en krone,
215
Gewenteld in het bloed, getrapt in bloedig sta.
Men ziet geen kerken aan, noch kloosters, koor noch hof,
Gewijd noch ongewijd. Dat schenden, dat schoffeeren
Ontvonkt de wanhoop, die zich ijdel wil verweren.
De Bosporus verheft zijn kil, en bruist in zee,
220 En rookt van schuimend bloed. Zoo huilt van hartewee
Een vrouw in barensnood, als deze stad in rouwe.
Zij roept: „Dat niemand trotsch 't geluk te veel betrouwe !"
Een stad, die duizend jaar, en honderd, en nog meer,
Na haren oorsprong, stond, en Rome tartte in eer,
225 Gelijk een grenspilaar van Azie en Europe,
Valt nu de wraak ten buit, en jammert zonder hope.
Men steekt het keizershoofd op eene speer ten spot,
Ook 't kruisbeeld, met geschrei : „Dit is des Christens God !"
De keizerin wordt, met den zone en dochter t'zamen,
230 Bij 't haar in 't hof banket gesleept, en zonder schamen
Geschonden, in 't gezicht van bloedhond Mahomed,
Daarna gesabeld, op 't gejuich van 't moordbanket.
Men voert het overschot der stede in slavernije.
Aldus verzonk in bloed dees' grijze heerschappije,
Daar d'oude wijsheid van de Grieken schipbreuk lijdt.
235
Het is vergeefs gestreén, als God u tegenstrijdt.
de Grieksche en Latijnsche Kerk. Daarop vierde hij in de Sophiakerk een
glansrijk feest ter eere der vereeniging van beide belijdenissen. Deze handelwijze verbitterde de Grieksche Geestelijkheid en haar aanhangers zoozeer,
dat er volksoproeren en vervolgingen uit ontstonden, die juist het allerhevigst waren toen de Turken met het belegeren der stad aanvingen. De
Grieken wilden van den Keizer, die het met de vijanden van hun geloof
hield, noch van de hulp der Latijnen iets weten, en onttrokken zich aan de
verdediging, zoodat er van de honderd duizend Grieken, die zich te Konstantinopel bevonden, slechts zesduizend aan het gevecht deelnamen. Hierdoor
werd de stad van een krachtige hulp verstoken en de prooi van den vijand,
die nog bovendien, ter bereiking der wallen, op listige wijze van de heerschende tweedracht partij had weten te trekken. — De straf, welke het
Grieksche Rijk onderging wegens het verwerpen van een der voornaamste
hoofdstellingen der pauselijke kerk, kon door Vondel niet onvermeld worden gelaten. — 220, 221. Zoo built, van hartewee een vrouw in
barensnood, als deze stad in rouwe: men denke hier aan geen vergelijking, die ten eenenmale onjuist zou wezen. Immers, een barende vrouw
built van pijn, en niet van rouw. Zij baart het leven, en dan wordt haar
gejammer in blijdschap verkeerd. Maar in de stad werd niets geboren dan
dood en v er d er f, en haar gejammer was zonder hoop. — De dichter heeft
alleen willen zeggen, dat het gehuil gelijk stond met het hevigste, dat men
zich denken kan, met dat van een vrouw in barensnood. — 230-232. Ho fbanket — moordbanket: hier vinden wij 't woord banket in tweedrlei beteekenis gebezigd, i'. voor „eetzaal," 20. voor „disch," of liever voor
„dischgenooten,"
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De vloek des Heilands, op den hoogen stoel geklommen,
Wint Trapezonte, en hecht, vol moeds, twee keizerdrommen
En twalef rijken, als karbonkels, aan zijn kroon.
240 Hadde Oostenrijk doorgaans hem niet het spits geboOn,
Het Turksche heir waar' lang ter kruisgrenze ingeborsten,
De keizer, met den sleep der zeven Keurevorsten,
Ten schimp, in een triomf, de steden omgevoerd.
Nu hoort men hoe hij dol trompet en trommel roert,
245 En inboort door gebergte en bosch van Transylvanje.
Waakt Christenrijk niet op, zoo drijft hij in Germanje
Den rijksstroom af, en sterkt in kracht, en niet in schijn,
Het voorspook, als zijn paard te wed gaat in den Rijn
Voor Keulen, dochter van de kerk, der helden moeder;
250 Dan wordt de Keulsche Dom een paardenstal, om voeder
Te schaffen aan zijn paard, dat zooveel velds verwoest,
En met bebloeden hoef vertrapt den gouden oegst,
Het zweet der akkerlien, en Christensche onderdanen,
Die, op 't gebergt gevloon, dit aanzien, nat van tranen,
255 En slaan hunne oogen naar den hemel, west en oost,
Of God een Maccabeeuw opwekte, al 't rijk ten troost.
Welaan, Mauritius ! de krijgstrompet gesteken,
Gedoog niet, dat dees' vloek voortaan bij ons gebreken
Meer steden winn' dan door zijne eigen dapperheid!
260 Een andre wereld wist al lang van uw beleid
Te spreken, daar uw deugd de menscheneters temde,
En Wilden, woest van aard, verslinders van den vremde,
In wildernissen dreeft, en brullende woestijn;
Schoon zij hun pijlen loos bestreken met venijn,
265 En geene menschen, maar een ongediert geleken,
In 't nest geworpen, en van reengebruik versteken.
Waak op, waak op, en roep uw ridderschap bijeen.
De jongste nood verdaagt de noodhulp in 't gemeen.
Het eiland Krete, met zijn honderd steen, loopt ledig.
270 De zeeleeuw van Sint-Mark en 't nooit gekrenkt Venedig
Kan nauwlijks tegenstaan, en Hongarije schreit
Om noodhulp in den brand, die 't korenland afweidt.
Verdaag uw kruisorde, om, in schaduw van Gods stander,
Te kampen voor 't geloof. De zevenste Alexander
275
Biedt rustig u de hand van verre uit Engleborg.
240. Had de 0 os t enrijk, enz. vooral sedert den slag van Lepanto onder
Jan van Oostenrijk. — 248. Het voorsp o ok: Attila. — 258, 259. In deze
merkwaardige regels vinden wij dezelfde gedachte terug als die aan Vondel
zijn gedicht over de Tweedracht der Christen Prinsen in de pen
gaf; en inderdaad is 't volkomen waar, dat voornamelijk daaraan de voordeelen, door de Turken behaald, en de uitbreiding van hun gebied zijn toe
te schrijven. — 26o. E en an d r e wereld: de nieuwe wereld, met name
Brazilie.
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Het hoofd van Oostenrijk, gewapend met zijn zorg,
Beklaagt zich, dat men drale, en hem, der Duitschen wachter,
In stee van onderstand, . nog lagen legt van achter;
Niet anders, of 't geloof, het kruisgeloof, geen trouw,
280 Geen liefde op d'aarde vond, en of men Christus wofi,
Niet als de Heiden, met een helsche speer van voren,
Maar recht van achter 't hart, gehecht aan 't kruis, doorboren.
Verhoe dien vadermoord, o held ! die nimmermeer
Van weldoen rust. Beschut den keizer, uwen heer,
285
En in den keizer gansch Europe, en zooveel lieden,
Te flauw en afgemat om wederstand te bieden.
Heeft Perseus eene maagd, gebonden aan de rots,
Voor 't zeegedrocht beschut; kon Hercles met zijn knots
Een ossendief, een slang, een leeuw, een ondier kneuzen;
290 Hoevele slangen, hoeveel roovers, hoeveel reuzen,
Zult gij vernielen, op dien braven oorlogstocht!
Hoevele maagden, naakt en bloot ter merkt gebrocht,
En opgeveild, als vee, ten wellust der tirannen;
Hoevele slaven, op de roofgalei gebannen,
Verlost ge door het zwaard, dat uwe zij bekleedt,
295
Om neer te houwen al wat gruwzaam is en wreed,
En zulk een helhond, van godslasteren bezeten,
Te slepen voor den dag, gekneveld aan zijn keten.
Ik hoor Gods ridderschap, als stroomen door een sluis,
300 Uitbersten, en in 't veld u volgen op uw kruis.
Mij dunkt, ik zie het hart der Ottomannen popelen,
En, van den Donau of tot in Konstantinopelen
Gedreven, ommezien, alsof hij, krijgensmoe,
Aan 't graf van zijn profeet, de Christenwerelds roe,
Zich bergen wou, uit schrik voor 's keizers adelaren,
305
Gereed de halve mane in haren schild te varen,
Zoo zie u Nassau lang geeerd in 't kruisgespan,
Zoo blinke uw borstkruis schoon in d'orde van Sint-Jan !
Zoo wenscht mijn zangheldin uw zegepaard te leien,
310 En u op 't hof van Kleef t'onthalen met haar reien,
Ten prijs van Freedrik en Louise, groot van naam,
Terwijl twee werelden gewagen van uw faam.
Uwer Vorstel. Genade ootmoedige dienaar,
J. V. VONDEL.

283. volgg. Men ziet hier, hoe rusteloos Vondel zich blijft kwijten in het
prediken van den kruistocht tegen de Turken. Joan Maurits gaf echter aan
zijn roepstem geen gehoor; gelukkig misschien voor Nederland, 't welk hem
in 1672 te veel noodig zouhebben. — 311. Fr e e dr ik en Louise :Frederik
van Brandenburg en Louise van Oranje. — 312. Deze Opdracht is ongetwijfeld een van Vondels prachtigste gedichten; er is niet een enkele gewron-
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De vader der genade aanschouwt uit 's hemels troon
d'Ellenden der besneen, en Heidensche onbesneden,
En vaardigt Gabriel, heraut der hoogste kroon,
Aan zijnen boetgezant Johannes af, beneden,
Om hem, in zijnen naam, uit woeste wildernis
Te roepen, dat hij voor den zone een baan bereide.
De heilbazuin verbreidt, dat dees voorhanden is.
De leeraar Nikodeem en raadsheer Jozef beide
Treen heimlijk in gesprek. Het yolk van overal
Vergaart, om in woestijn den woestijnier te hooren,
Die komt te voorschijn, daar hij elk ontvouwen zal
Hoe groot een heil hun in den heiland is beschoren.
Joannes zet zich, als een leeraar, braaf in stand.
Alle ooren luistren toe naar Christus' boetgezant.
Et lust me, door den noon van priester Zacharias,
Den strengen boetgezant, de heirbaan voor Messias,
Aartspriester, koning, en waarachtigen profeet,
Te banen, om de smet van Adams appelbeet,
In 't paradijs behaald, te wasschen uit de zielen,
Die voor Gods heilig Lam boetvaardig nederknielen.
Het lust me, van den held te zingen, die, zoo groot
Voor Gode en engelen, zijn zuiver bloed vergoot,
Omdat hij, zonder 't recht uit gunst of haat te buigen,
Den geilen koning dorst in 't aanzicht overtuigen
Van vuile bloedschande, aan zijn broeders bed begaan.
Zoo brak uit 's kerkers nacht de dag der heileeuwe aan.
Het hof luikt d'oogen voor den opgang van Gods klaarheid,
En stopt zijne ooren voor de boetbazuin der waarheid.
Men zal mijn zangheldin, onnoozel, zonder schuld,
Met waken, en gebeen, en vasten, en geduld,
En waarheid, niet met vier gewapend, als Helias,
Zien orelogen in den voortocht van Messias;

H
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gen of gezochte regel, niet een enkele min goed te keuren uitdrukking in
te vinden; de beschrijvingen zijn meesterlijk; juiste en verhevene denkbeelden worden er op krachtige en kernachtige wijze in uitgedrukt, en de
verzen vloeien en ruischen van den aanvang tot aan 't slot helder en frisch
als een voile bergstroom voort. — Het eerste Boek. 2. Heir b a an: d. i. v i a
militaris publica; in 't Fr. la voie publique. — 6. Toespeling op
Openb. V: 8. — io. Den g eil en koning: Herodes Antipas, Viervorst van
Galileen. — 11. Men weet, dat Herodes met Herodias, de vrouw zijns broeders, een huwelijk had aangegaan, 't welk door de Joodsche wet als bloedschendig werd aangemerkt.
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Het vechtperk zal op d'aarde een dagreis velds beslaan,
Van Zacharias' huis tot over 's lands Jordaan,
Daar 't koninklijk Macheer, de starren ingevaren,
De schaduw van zijn kruin worpt in de doode baren.
Gij, englenkoren, die omhoog, van trans in trans,
Het Lam eert, dat den rei der mpagden leidt ten dans,
Die door het nieuwe lied, en onnazingbre tonen,
25
Den trouwen bruidegom der zuivre zielen kronen ;
Gelei met uw gezang mijn hemelheldenwijs !
Ik ken geen zangberg dan het hemelsch paradijs,
Daar, uit den troon van God en 't Lam, door duizend aders,
Het levend water, op geruisch van pallembladers,
30
Komt opgesprongen, klaar en louter, als kristal.
Dat is mijn paardebron, mijn bosch, en waterval,
Waaruit de koningen en Gods gezalfden dronken.
Joannes' schaduwen, woestijnen, en spelonken,
En kerker zullen, zoo uw hemelbron mij laaft,
35
Veranderen in licht en paradijs. Dan draaft
Mijn laag woestijngedicht, op een woestijnbeminner,
Zoo trotsch, als d'ouden ooit op eenen overwinner
Van Troje, of Latium; indien men wijs beseft
40
Hoe God het hoog verneert, het laag zoo hoog verheft.
Laat kiezen, wien het lust, het eelste uit alle stoffen;
Wie kiest wat God verkiest, heeft best het wit getroffen.
En gij, o Anna, die, in 't Neerlandsch Bethlehem,
Joannes' boetbazuin, en goddelijke stem
45
In armoe volgde, wijd van 't ijdel afgescheien,
Ontvang, belieft het u, met uw getrouwe reien
1 9. Het v e c h tperk: hier in den zin van: „de plaats, waar hetgeen
verhaald zal worden, voorvalt, le lieu de la scene." — Een d a g r e i s:
men rekende in 't Oosten bij d a g r e i z en, evenals hier te lande bij u r en
gaans; afstandsbepalingen, die geen van beide nauwkeurig zijn. Een dagreis werd op omtrent 7 uren gaans gesteld. — 20. Zacharias' huis:
volgens de overlevering is het klooster van Sint-Jan, nabij het vlek van dien
naam, niet verre van Bethlehem, gebouwd ter plaatse, waar het huis van
Zacharias gestaan had. — 21. Ma cheer: een koninklijk slot, in het OverJordaansche, op de zuidelijke grenzen van Perea, nabij de Doode Zee gelegen. Het was gebouwd op een huitengewoon hooge en steile rots, en door
Herodes vergroot en versterkt. Aan Johannes strekte het tot gevangenis.
W or pt: niet voor w i e r p, maar eenvoudig, als uit de vergelijking met
-2.
Vondels gelijktijdige gedichten blijkt, voor w e r pt. — De doode bar e n:
de baren der Doode of Zoutzee. — 25. Het nieuw e lied: zinspeling op
Openb. XIV : 1-4. — 29. Uit den tro on: vergelijk Openb. XXI: I. — 32.Mijn
pa a r d e b r on: mijn Hippokrene. Men weet, dat deze bron, door den hoefslag van het paard Pagasus op den berg Helikon ontsproten, het dichtvermogen bevorderde. Liever dan paard ebr on las ik hier het meer edele
h en gst e b r o n. — 4o. Zinspeling op i Kon. II: 7. — 43. Anna: Anna
Bruyning, het bij ons bekende nichtje van Vondel, en moeder in het klooster
Bethlehem te Brussel.
20
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Mijn zang, die naar geen prijs van wereldsche eere staat,
En sterk me met gebeen, als gij te kore gaat,
Opdat we beide, omhoog van 't aardrijk opgetogen,
Gods afgezant bij God in 't licht aanschouwen mogen.
Het Joodsche land was nu des onbesneens slavin,
Jeruzalem van Rome een strijdbre krijgsheldin.
Tibeer, de nazaat van Augustus, triomfeerde.
Judea, onder 't juk des Roomschen keizers, eerde
Pilatus, van Tibeer ten landvoogd ingezet.
Herodes stelde op stoel gansch Galileen de wet,
Filippus Itureen, en barsche Trachonijten.
Lyzaan trapte Abileme, en holp de deugd verbijten.
Dus ging 't in 't wereldsdom : 't aartspriesterdom krakeelt,
Nu onder Annas, den schoonvader, uitgedeeld,
En schoonzoon KaIfas, die elk hun beurte stonden.
De staf en 't wierookvat staan langer niet gebonden
Aan Juda's leeuwenstam, noch Arons stam en bloed.
De goud- en staatzucht trapt baldadig met haar voet
Den mijter en de kroon, het heilig en onheilig.
Het wetboek wordt gekreukt. De trouw is nergens veilig.
In dien bedorven staat zag d'opperste uit den troon
Des hemels, en gedacht aan Davids rijk, den zoon

51. Des o nb esn e ens slavin voor „den Heidenen onderworpen". Sedert
de verbanning van Archelaiis, zoon van Herodes den Grooten, op last van
Augustus, in het zevende jaar onzer tijdrekening, was Judea, vroeger reeds
aan Rome cijnsbaar, een Romeinsch wingewest en aanhangsel van Syrie
geworden. — 53. Triomfeerde: staat bier niet in de letterlijke beteekenis van : „voerde een triomf," maar eenvoudig voor „was in glorie op den
zetel van Augustus verheven." — 56. Galile en: Galilea was het noordelijke deel van Palestina. — 57. F ilipp us : deze was een zoon van Herodes
den Grooten en voerde , den titel van Viervorst. — Itur e en: Iturea was
een noordelijke landstreek van het Over- Jordaansche. — Bar s c h e Tr achon ij t e n : de inwoners van Trachonitis, een landstreek in de nabijheid
van Iturea, doch meer noordelijk gelegen, worden hier b a r s c h genoemd,
om het ruwe en bergachtige van het oord. — 58. L y z aan : Lysanias was
Viervorst van Abileme, een kleine streek van Syrie, langs den Anti-Libanon. —
Verb ij t e n: 't Lat. d e m o r d e r e. Zie Kit,. in v. 't Beteekent, volgens de
kracht, welke wij reeds meer in 't voorvoegsel v e r hebben opgemerkt : „geheel en al wegbijten." — 59. Dus ging 't i n 't w er eldsdom voor „tot
zoo verre, wat het wereldsche bewind aanbelangt." — 't A a r tspri e s t e rdo m k r a k e e 1 t: onder Herodes, Archelaus, en de Romeinsche Landvoogden was het Hoogepriesterschap, dat vroeger levenslang bekleed werd, naar
willekeur uitgegeven, wat natuurlijk aanleiding gegeven had tot onwaardige
kuiperijen en heftige krakeelen. — 6o. Anna s: deze was elf jaar lang
Hoogepriester geweest, en had zijn titel en invloed hehouden, ook na afstand
van het ambt gedaan te hebben ten behoeve van zijn schoonzoon Cajaphas. —
6t. D i e elk hun b e u r t e s t on den: die elkander afwisselden : een gevoelen, dat men uit Joh. XI : 49 schijnt te hebben geput. JOSEPHUS Antiq.
XVIII : 2 verhaalt b epaaldelijk, dat Annas was afgezet. — 68, 69. Zie Jes.
IX : 7 ; Luk. 1 : 32.
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Van eeuwigheid beloofd, die stil omlaag op d'aarde,
70 Zich in zijn vollen glans en dag niet openbaarde;
Naardien de morgenstar, de voorboO van de zon,
't Waarachtig heillicht, en der hemellichten bron,
Eerst rijzen most; gelijk de verreziende helden,
Gedreven van den geest, zoo menige eeuwen spelden
75
Den vaadren, koningen, en priesterlijken stam,
Verlangende, elk om strijd, dat hij te voorschijn kwam,
Om profecij, belofte, en wet, in steen geschreven,
In kracht te zetten, en haar rechte verf te geven;
Gelijk een teekenaar het voorgenomen beeld
8o Volvoert, totdat het werk van 't leven niet verscheelt.
Elk zuchtte om eene macht, die, in de leste tijden,
Hen eens van 't Heidensch juk ontslaan zou en bevrijden,
Hoewel ze doolden, in 't verwachten van een hoofd;
Want hun Been wereldsch rijk, maar hemelsch was beloofd,
85
En een verlosser van zooveel verloren zielen,
Als eer, toen Adam viel, in Adams doodsschuld vielen;
Dat was een heerschappij, van grens noch eeuw bepaald,
Het schoonste veld, waarin mijn zanglust adem haalt.
Toen sprak de vader der genade, in 't hart bewogen
90 Met 's menschen jammeren, uit louter mededoogen :
„Mijn eenig erfgenaam, en uitgekoren zoon,
De glorie van mijn rijk, en eeuwig rijke kroon,
Het menschgeworden Woord, schuilt, flauw van glans en
Bij weinigen gekend, omlaag nog stil en duister, [luister,
95 Een rij van jaren. Het wordt tijd, en meer dan tijd,
Dat hij te voorschijn kome, en eens zichzelven kwijt'
In 't heilzame ambt, tot heil der droeve sterfelijken,
Hem op den hals gelegd. Laat al wat wil bezwijken,
En wanklen in zijn trouwe, ons woord houde eeuwig stand.
I00 't Beoogde heil vange aan van 's hemels afgezant,
In moeders lichaam, door den hemelraad bescheiden,
Urn onzen lieven zoon den intre6 te bereiden
Ter poorte van het rijk, dat hij bezitten moet."
7 1. Morgenstar: in meer gedichten reeds hebben wij Vondel dien
naam aan Joannes zien geven. — 72. Zie Joh. I : 1o. — 73. De v e r r ezi ende held en: de Profeten. — 76. Zie Lukas X: 23, 24. — 78. Zie Matth.
V: 17, 18. — 8i. Elk zuchtte om eene macht: elk zag met verzuchtingen uit naar een machtigen redder of verlosser. — 83. Van een hoofd:
t. w. : „van een wereldlij k opperhoofd." — 86. E e r : weleer, voorheen,
vroeger. — 96. En eens z i c h z e 1 v en kw lit': t. w. : „van zijn plicht."
Kwijten wordt meermalen door Vondel op zichzelf gebezigd. Zoo zegt bijv.
Gijsbrecht :
Die tegen noodlot aan nog reukeloos woie wrijten
En boven op het dale mil* in het uiterst kwijten.
100-102.

Vergelijk Mal. III: 1 ; Luk. I: 76.
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Zoo sprekende, en, ontvonkt van onuitbluschbren gloed.
Om zijn beloften, lang met eed gestaafd, te sterken,
En 's menschdoms eeuwig heil volkomen uit te werken,
Verdaagt fluks Gabriel, die, in het starlicht kleed,
Zich, op het hoog gebod, gedurig houdt gereed.
„Aartsengel," zegt hij, „die voorhene bei de nichten
I10 Elk hare vrucht beloofde, en nooit in uwe plichten
Den last verzuimde, u van den hemel opgelegd;
Ga naar de wereld toe; stijg neder regelrecht,
Daar gij nu tweewerf trouw bekleedde uw afgezantschap,
En 't water der Jordane omspoelt het heilig landschap,
115
Van David lang beschut, toen hij op d'aarde blonk.
Gij zult den woestijnier, in zijne rotsspelonk,
Aanmanen in het ambt, hem toegekeurd, te treden,
Gelijk de geest hem leert, en, 't menschdom tucht en zeden
Inscherpende, onvertsaagd te tuigen van den held,
120 Die hen verlossen komt van 's afgronds erfgeweld.
De nacht der wet verdwijnt, en eischt, dat, zonder dralen,
Hij daadlijk aanblikke, eer het sterker licht koom' stralen,
De zon van billijkheid en van rechtvaardigheid.
Verkundschap dit uit last van 's hemels majesteit !"
125
Zoo sprak d'almachtige, en d'aartsengel, om te rennen,
Bereidt zich, en ontvouwt, zoo schoon als fenixpennen,
Zijn vleugels, geschakeerd van hemelsch blauw, en goud,
En purper, in het licht, daar zich de godheid houdt.
Men ziet de verven zich verandren en schakeeren,
130 Gelijk de regenboog, of schoone pauweveeren,
In 't licht der zonne, die recht tegens over staat.
Reisvaardig in zijn vlucht verheft hij zich, en slaat
De pennen tegens een wel driewerf, dat de reien
Der englen ommezien, en zijne vlucht geleien
135
Met hun gezicht; terwij1 de vlieger nederstijgt,
En zwaait van ronde in ronde, en onder 't dalen krijgt
Jeruzalem in 't oog, dat zijn gekroonde kruinen
Ten hemel opwaart heft uit d'omgelegen duinen,
105

109. B e i de n i c h t en: aan Elizabeth en Maria. — 113. D a a r: ter plaatse
waar. — 116. Den woestijnier: Johannes. — In zijne rotsspelonk:
volgens het apocriefe zoogenaamde E v a n g elium infan ti a e, dat allerlei
zoutelooze kluchten betreffende Jezus' kindsheid inhoudt, werd Johannes,
ten tijde van den kindermoord, op last van Herodes gepleegd, door zijn
moeder in een spelonk, niet verre van haar huis, geborgen, en bleef hij
daar tot aan zijn dertigste jaar, wanneer hij uittrok om te prediken. —
I 17. T o e g e k e u r d: opgedragen, bij keuze toebedeeld. — 121. De nacht
der w et v e r d w ij n t: de Mozaische huishouding spoedt ten einde. —
Vergel. Rom. XIII : 12. - 122. Aanblikk e: te voorschijn kome, zich vertoone. — 135. D e vli e g e r: de vliegende. — 138. Duin en: bergen. Omgekeerd spreekt een jager in ons zeeduin van „de b e r g e n."
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Waarvan de koningsstad in 't ronde omsingeld scheen.
140 Toen volgde hij de streek, die naar den rijksstroom been
Hem 't woest Quarente wees, niet rijk van groente en loover,
Hier hing d'aartsengel op zijn pennen, streek voorover
Op 's woestijniers spelonk, gelijk een adelaar,
Die uit de hoogte in 't ende een springbron wordt gewaar,
145
En nederzwevende den dorst lescht, op 't geklater
Des verschen watervals, aan 't hartverkwikkend water.
Hier duikt de bidspelonk omlaag, van Gabriel
Gezocht, een wonderwerk, een rechte godskapel,
Ten dienst van Jakobs God, hem door natuur geschonken,
150 Of met den hamer van Gods woord uit rots geklonken.
Men stijgt bij trappen neer. Van onder sluit ze dicht,
En om en in den buik. Van boven schept ze licht
Door eene kloof, wanneer de zon op 't hoofd komt schijnen,
Waarvoor de schaduwen verwandlen, en verdwijnen.
155
Een tafel staat in 't ooste, almede uit louter steen
Gehouwen. In 't poortaal rust Gods profeet de leén
Op eene biezemat, met zijne hand gevlochten.
Het kemelsharen kleed bekleedt den aangevochten
Voor koude en regen, daar de leeren riem op sluit.
160 De honger jaagt bijwijl hem in het onweer uit.
De wilde honig en de maagre sprinkhaan dekken
Den disch. De bron schaft drank, die uit een rots komt lekken.
Hij rekent d'uren van het leven, nauw beperkt,
En kort en onwis, bij de schaduwe afgemerkt.
165 Hij hoort geen hanekraai, noch geen gebas van honden,
Maar leeuwen brullen, schuw en ang van hem to wonden,
Gelijk de veldslang, die bier schuifelt met den bek,
Bijwijlen met zijn voet getreden op den nek;
Terwijl de leeuwen hem aankwispelen en likken,
141. Quarente: Quarente of Quarentania is een woestijn tusschen
Jeruzalem en Jericho, die haar naam ontving van het veertigdaagsche
vasten des Heilands en alzoo op het bier voorgestelde tijdstip nog onder
dien naam niet bekend kon wezen. 't Schijnt, dat Vondel deze streek verward heeft met de meer zuidelijk gelegen woestenij, waar de boetgezant
zich ophield. — 15o. Volgens het reeds vermelde apocriefe Evangelie, was
de spelonk, waarin zich Johannes onthield, op wonderdadige wijze ontstaan. — 154. V e r wan dlen: hier : „van plaats veranderen," en, in die
beteekenis, geen germanisme. Zie HUYDEC., Proeve III, vs. 341. — 156. Rust:
bier act. gebezigd, als meermalen. — 158-162. Vergelijk Matth. III, vs. 4. —
158. Den a an g e v o c h ten: min goed Nederduitsch, voor : „den aangevochten man." — 16o. Onweer: staat hier niet in de beteekenis, welke
men thans meer bepaaldelijk aan 't woord hecht, maar voor „boos, onstuimig weer" in 't algemeen. Zoo zegt men in gelijken zin: „ik ga uit, weer
of g e en wee r." — 163, 164. Versta : hij berekent den tijd van den dag
naar de teekening der schaduw. — 166. A n g : bang.

364

JOANNES DE BOETGEZANT.

170 Alsof ze voor 't geloof des vromen helds verschrikken.
Een lamp hing aan 't gewelf der godskapelle en blonk,
Als hij ze ontstak, en vier uit kiezelsteenen klonk
In tonder van het loof, en droge en dorre blftren.
Zoo sleet hij, wakende en God biddende, zijn jaren
175
In eenzaamheid, en wachtte, ootmoedig en bereid,
Te volgen op Gods roep, waar hem de geest geleidt.
Nu overleide hij den wandel van Helias,
En Izalas' woord, en wat hem Malachias
Zoo lang had voorgesteld, en stond verrukt, vervoerd,
180
Stokstijf, en stom, gelijk een beeld, dat zich niet roert.
Wie kan begrijpen, hoe de zinnen weiden gingen
Door alle hemels hene, en wat bespiegelingen
Van Gode en zijnen zoon den opgetogen held
Verlichtten! Eveneens als in 't Chaldeeuwsche veld,
185
Op 't ruischen der Eufrate, Ezechiel verschenen
Gezichten, elk om 't schoonste, en die terstond verdwenen.
Ten leste tot zichzelf gekomen, riep hij luid:
„Geheiligd zij Gods naam, en 't goddelijk besluit!
Gezegend is hij, die verschijnt, Gods naam ter eere.
190
De heiland koom'. Dat's al en 't een, dat ik begeere."
Op zulk een stem verscheen de hemelsche gezant,
En hield in dees' spelonk recht voor den jongling stand,
Zoo rijzig als hij was, en lichtte met zijn klaarheid
Den afgescheiden toe; waarop terstond de naarheid
195 En schaduwe verdween, de lamp haar glans verloor.
De woestijnier bezag den engel door en door,
Van boven tot beneen, en 't flonkren van den luister,
Gewoon op zijne kruin te lichten, scheen nu duister
Te worden, bij den glans en 't licht van Gods heraut,
200 Wien 't opperste gezag dien hoogen last betrouwt.
Joannes zwichtte in 't eerste, als hij die hoogheid merkte ;
Maar d'aangename geur des afgezants versterkte
Hem 't hart, en spreidde zich rondom de Godskapel.
Ten leste sprak hij: „Zoon! gij ziet hier Gabriel,
205
Die, dertig jaar geleen gedaald uit 's hemels poorte,
17o. Verschrikk e n: hier om 't rijm, en min juist; want een v ers chrikte leeuw k w is pelt en lik t niet, maar gaat aan den loop. —
177. Den wandel van He li as: de H. Schrift stelt Johannes voor als
een tweeden Elias in wandel, geest en kracht. Zie Mal. IV: 5, 6; Luk. I:
17; Matth. XI : 14; XVII: II, 12. Opmerking verdient, dat terwijl Vondel
nog in zijn Altaargeheimenissen, met de Staten-Overzetting, Elias, Esaias,
Johannes schrijft, hij hier overal de spelling der Vulgata volgt. — 186. Zie
Ezech. I: 14. — 189. Zie Matth. XXI: 9. — 197. De voorstelling van het
aureool om het hoofd van Joannes, ofschoon geheel ontleend aan de eenmaal
vastgestelde plastische voorstelling der heiligen, is hier niettemin zeer gelukkig te pas gebracht. — 201. Z w i c h t t e: voor: „bezweem."
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Uw vader aan 't altaar verkundschapte uw geboorte.
Schep moed, en vrees niet; want gij deelt door 't hemelsch lot
Een zelven naam met ons niet ontwaard. Jakobs God
Schonk u dien titel door den mond van zijn profeten,
Wien gij niet wijkt in eere, al zijt ge laag gezeten;
210
Geen grooter kwam er ooit uit eene vrouwe voort."
Joannes neigt het hoofd, als hij dees' rede hoort.
De rozen luiken op, en blozen aan de wangen,
En, schaamrood om dien lof, uit 's engels mond ontvangen,
215
Ontkent het zedig met een nederig gelaat;
Maar Gabriel vaart voort: „Gij hoeft geenszins den staat,
Daar d'opperste u in stelde, alleen uit zijn behagen
[Ook eer Elizabeth u voelde en kwam te dragen
Met blijdschap onder 't hart, veel maanden achtereen]
220 Te loochenen. Om voor Emanuel te treen,
Werdt ge in het lichaam van uw moeder, lang verschoven,
Begaafd, en rijkelijk, uit 's hemels schoot, van boven
Gezalfd met 's hemels geest. De Godheid, die u drijft,
De Godheid wil niet, dat gij langer schuldig blijft
225 Emanuel den weg voor zijne komst te banen.
Gij hoort mijn hoogen last, dat is: u op te manen,
Om 't yolk te dompelen, te wasschen in den vloed,
Te brengen tot berouw, opdat, het kwaad geboet,
En zeden ingevoerd, het menschdom met verlangen
230 Den grooten heiland van de wereld mag ontvangen.
De hemel gaf de wet, in steen gedrukt, zijn yolk,
In woeste wildernis door Amrams zoon, Gods tolk;
Het is dan billijk, dat de nieuwe wet, geschreven
In 's menschen harte, in een woestijne wordt gegeven.
235
Wat God voorspelde, slaat ook klaar op dit geval:
Orakels spelden hoe woestijn en heide en dal
En eenzaamheid in 't end van water zullen vloeien,
De blanke lelien ontloken heerlijk bloeien,
De dorre landstreek, en onvruchtbre heide en lucht
240 De vruchtbre ontluistren met haar lang gewenschte vrucht.
0, uitgekoren! waak dan op, en koom te voorschijn,
Opdat een grooter glans op uwen luister doorschijn'!"
Aldus sprak Gabriel, en d'ander antwoordt hem,
Ootmoedig, en beleefd, met een vertsaagde stem:
206. Zie Luk. I: 8-13. — 208. Een zelven naam: dien van elyyi2o;
(„gezant, bode"), waarvan ons e n gel is afgeleid. — 209. Zie Mal. III : i en
IV: 5, 6. — 210, 211. Zie Matth. XI: 9-11. — 221. Zie Luk. I: 1 5, 44. —
223. De Go d h eid, die u d r ijft: in de meeste uitgaven worden deze
woorden, doch m. i. verkeerdelijk, aan den voorafgaanden zin vastgehecht. —
226. U op te mane n: u op te vorderen. — 232. Amrams zoon: Mozes. —
236-240. Zie Jes. XXXV: I, 2, 6; LI : 3.
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245 Zoude ik mij zulk een daad wel dorven onderwinden,
Die niet eens waardig ben den schoenriem hem t'ontbinden ?
Wat is het niet bij iet, het ijdel niet bij 't al?
Doch nu het God gebiedt, verschoon me omhoog. 1k zal
Gehoorzamen. Al wat de hemel heeft bescheiden,
250 Geschiede in Gods naam ! 'k Wil van nu of mij bereiden
Om aan te breken, als een star, vOcir dauw, vOOr dag,
Op hoop, en anders niet, of 't God behagen mag ;
De hoogste kon wel door een ezelskinnebakken
De kracht des Filistijns in duizend mannen knakken."
Zoo sprak d'ootmoedige, en sloeg zijn gezicht omhoog,
255
Als Gods heraut verdween uit 's helds gezicht, en vloog
Ter steë, van waar hij kwam, gedragen op de veder.
Joannes loofde God, en viel ter aarde neder,
En lag er eene poos op 't aanzicht in het stof,
260 Verzonken in zichzelf, verslonden in den lof,
Des allerhoogsten, die het heilverbond kwam sterken,
Met Abram opgerecht, en nu dit uit wofi werken
Door zijnen dienaar, die zich, zeven dagen Lang,
En zeven nachten, streng bereidde, op 't feestgezang
265 Van hemelreien, die omhoog ter klove inblonken,
Gevolgd van galm op galm, uit steenrotse en spelonken.
Dat gaf den ijvraar moed t'ontginnen 't hoog bevel,
Getrouw ontvangen uit den mond van Gabriel.
Een heiltrompetter, tot dit ambt omhoog gekoren,
270 Liet ondertusschen zich in Davids rijken hooren.
Hij rustte nacht noch dag op berg en torenkruin
Te vliegen, en alom de zilveren bazuin
Te blazen over 't land, en alle steen en vlekken,
Om reukeloozen en misleiden op te wekken
275 Uit hunnen diepen slaap, en ingebeelden droom.
Dat wrocht Of vreugd in 't harte, Of ijdlen schrik en schroom,
Naar elks gesteltenis, en sleet de straat en drempels.
De huizen zagen uit. Het priesterdom des tempels
Met Levi's aanhang zag fluks om naar dit gerucht.
28o De Sanhedrin vergadrde, en sufte, en zat beducht
Of 't goed of kwaad bediede, en of men dit most schutten.
Pilatus scheelde 't niet, het Jodendom te stutten,
246. Zie Mark. I: 7. — 261, 262. Het heilverbond.... met Abram
opgerecht: zie Genes. XII: 2, 3. — 267. t'Ontginnen, 't hoog bev e 1: een begin te maken met de volvoering van het bevel. — 277. E n
sleet de straat en d r e m p e l s: werd op straat en in de huizen overal
rondverteld. — 278. De h u i z e n: de bewoners, de huisgezinnen. — 280. D e
Sanhedrin: de Joodsche Breede Raad, die, uit zeventig leden bestaande,
met een Voorzitter aan 't hoofd, in het Tempelhof vergaderde en uitspraak
deed over zaken van groot gewicht.

JOANNES DE BOETGEZANT.

367

Of laten schokken, als hij op den hoogen trap,
Tibeer ter eere, slechts het stedehouderschap
285 In 't rijk, veroverd bij Pompejus met den zwaarde,
Bekleedde, en 't Roomsch gezag, hem toebetrouwd, bewaarde.
Een overste der JoOn, en hoofd der Farizeen,
Geleerd in Mozes' wet, eerwaardig bij Hebreen,
Geheeten Nikodeem, bezocht Arimathije,
290 Een lid des Sanhedrins, om met hem in een vrije
Verhandeling to treen, op deze nieuwe maar,
Die door de steden liep. Dit ijverende paar
Verwachtte vast den troost der heilige geslachten,
En dorsten zedig schaars de waarheid, die ze dachten,
295
Uitspreken, om den haat der Farizeen t'ontgaan ;
En Nikodeem hief dus bij raadsheer Jozef aan,
Daar ze in een ruime zaal heilgeerig t'zamen zaten :
„Wat loopt er een gerucht door stad, en alle straten
En streken van het land ? Wat roept men, zonder end,
300 Van Zacharias' zoon, dus lang schier onbekend
Gescholen in een hoek, aan d'oevers der Jordane ?
De wufte faam gelijkt de wisselbare mane,
Dan vol en rond, dan half, dan kleen, gelijk men ziet.
Eerst komt ze kleen op, wast, neemt af, en loop tot niet.
305
Wat gaf het een gerucht, door dit gebergte in 't ronde,
Toen Zacharias aan 't altaar niet spreken konde,
En stom stond, omdat hij mistrouwde aan 't wonderwoord
Des geests, die hem verscheen, en spade de geboort
Van eene aanstaande vrucht verkundschapte, als de jaren,
310 Lang grijs van ouderdom, in top gesteigerd waren,
En zijne Elizabeth, in kinderloozen staat,
Van al de wereld, als onvruchtbaar, wierd versmaad ?
De godheid evenwel vertrok haar woord niet langer.
God zegent d'oude vrouw, Elizabeth wordt zwanger,
315 En baart op haren tijd den godgewijden zoon,
Een zuivre perel aan de priesterlijke kroon.
De stam van Aron juichte op zulk een rijken zegen,
Van dit godvruchtig paar gansch onverwacht verkregen.
Men hiet dees' lieve vrucht Joannes, naar het lot
320 Des invloeds van gelid, hun toegevloeid van God ;
285. Pompejus: Pompejus de Groote, die Judea veroverd en aan Rome
cijnsbaar gemaakt had. — 289. Arim a t h ij e : Jozef van Arimathea. —
292, 293. Zie Joh. III : 2 en Mark. XV : 43. — 297. Heilgeerig: heilbegeerig. — 300. D us lang: tot beden toe. — 306-312. Zie Luk. I : 7, 13,
18-20, 62. — 313. Vertrok: stelde uit. — 315. Zie Luk. I : 24, 25, 57 . —
317.

Zie

Luk.

I : 5, 58. — 319. Hi e t: heette. Zie

Luk.

I : 59-63.

3 1 9, 320. Joann e s, naar enz. : Jouc h o non, zooals de naam in 't Hebr.
luidt, beteekent : „wien de Eeuwige gunstig verleend heeft."
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Want engel Gabriel had haar dien naam gegeven.
Wat sprak hij niet van 't kind, der oudren lust en leven !
Hoe 's kinds geboorte alom tot blijdschap strekken zou
Van duizend duizenden. Hoe hij, aan God getrouw,
325 Ten prijs van 's hoogsten naam, van heiligheid zou blinken,
Gansch schuw van lekkernij, noch wijn, noch boomsap drinken,
Van moeders lichaam aan doorstraald van 's hemels geest,
In 't end bekeeren tot de Godheid wat God vreest,
Ook dapper en gestreng, gelijk een tweede Elias,
330 Bemind, en ook gevreesd, voor 't aanschijn van Messias
Heenlichten, en aan God toewijden, als Gods tolk,
Een zedig, gemanierd, en Godgelaten yolk.
Zoo hoog een engelsch woord, naar Gods besluit geregeld,
Werd door de stomheid van den vader fluks bezegeld ;
335
Dewijl hij twijfel sloeg, of d'almacht in de trouw
Van haar belofte, die zoo hoog liep, zwichten zou.
Elk merkte dit, die, voor den reukaltaar en drempel
Verlangende, hem stom zag komen uit den tempel,
En sloot, op 's priesters wenk, dat hij door 't koorgezicht
340 Van eenen afgezant des hemels was verlicht;
Maar dit is 't nog niet al. Het leeft op vele tongen
Hoe 't kind in 't lichaam van de moeder hebb' gesprongen,
En zijnen heere en God, dus lang nog flauw betuigd,
Op 't groeten van de nicht, ook zwanger, toegejuicht,
345
Toen Jozefs reine bruid Elizabeth begroette,
En binnen hare deur in 't landgebergte ontmoette.
Dus groot een wonder, nauw gehoord en nagedocht,
Verdween, gelijk een mist, en bleef ononderzocht.
Zoodra Herodes' haat zijn kroonrecht wou bewaren,
350 En rondom Bethlehem de vrucht, beneen twee jaren,
Liet slachten, of hij dus, tot veiligheid van 't hof,
Het al t'onnoozel hart des Joodschen konings trof,
In 't midden van dien moord, gevolgd van duizend vloeken ;
Vond hij de neven in geen winkelen noch hoeken,
355 Hoe scherp men 't onderzocht. In 't eind kwam Jozefs zoon
Te voorschijn nu en dan, met eenen galm en Loon,
Die wederom verdween; maar of hij lag verzonken,
Dook Zacharias' zoon in schaduwe en spelonken,
En doodsche wildernis. Men hoort noch ziet hem niet.
360 Hij schuwt den ommegang des yolks. Wat dit bediedt
Is mijn begrijp to hoog. Nu hopen al de vromen,
326. Zie Luk. I : 13-17. — 326. Zie Num. VI : 3 volgg. — 332. Godge lat e n: gelaten in of lijdzaam vertrouwende op God. — 334. Zie Luk. I : 20
volgg. — 337-339. Zie Luk. I : 21-22. - 342-345. Zie Luk. I : 39-44. —
349. Zie Malik. II : 1-3. — 354. De neven: Johannes en Jezus. Immers,
Elizabeth en Maria waren nichten. — 355. Luk. II : 42; III : 23.
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Dat hij, op dit gerucht, eens zal te voorschijn komen.
Belieft het u, berecht en leer me, in dit geval,
Hoe 't legt geschoren, en wat ik besluiten zal."
365
Aldus spreekt Nikodeem, en heer Arimathije,
Die klaarder door het loof der duistre profecije
Het afgebeelde zag, dan een in d'oude bladn
Geoefend, doch verkeerd begrepen en verstaan,
Bejegent hem aldus: „Laat varen uw mistrouwen,
370 En twijfelmoedigheid; wij zullen haast aanschouwen
Den blanken dageraad, vele eeuwen ons beloofd.
De steen staan overend. De vromen steken 't hoofd
Aan alle kanten op. Godvruchtige geslachten,
Die op den voorglans van den grooten heiland wachten,
375
Verheugen zich, en zien hem juichende in 't gemoet.
Hoe lang de tijd vertrekt, in groote zaken spoedt
De hemel langzaam; dat is meer dan eens gebleken.
Schoon ons geduld ontbreekt, aan God zal 't niet gebreken,
Te houden 't heilverbond, aartsvaadren met een eed
380 Bezegeld reis op reis. Lees Mozes, den profeet.
God hoefde een oogenblik in 't werk van drie paar dagen,
En spoedde langzaam, naar zijn eeuwig welbehagen.
Om 's aardrijks overschot te bergen voor gevaar
Des hoogen wereldvloeds, bouwt Noah honderd jaar
385
Aan 't houten vaartuig, of zich 't menschdom zou bekeeren.
Eer Jozef raakte in staat, en Faro hem wo g eeren,
En al zijn vaders huis, gedreigd met hongersnood,
Verliepen, sedert hij uit schoone Rachels schoot
Het licht zag, dertig jaar; en veertig jaren dwaalden
390 De zes paar stammen, eer zij lucht en adem haalden
In 't vruchtbre Kanadn, zoo vast hun toegezegd.
Natuurlijk gaat het dus, indien gij 't overlegt.
Een cederplant hoeft lang te worstlen tegens vlagen,
Eer zij met hare kroon de wolken koom te schragen,
395
En taaie wortels in den diepen afgrond schiet:
Dan is 't een cederboom, daar beuk noch eike niet
In eer bij halen mag. De maan voltrekt haar ronden
Wel twalefmaal in 't jaar, aan haar getij gebonden;
367, 368. Een in d' o u d e blaan, enz.: versta : iemand, die geoefend was
in de Schriften, doch (welke door hem) verkeerd begrepen en verstaan
(waren). — 374. V o or glans: morgenrood, dageraad, of ook wel voor
„voorlooper, voorbode." Zie Jes. XL : 3, 4; Mal. III : 1; IV : 5, 6. —
376. V er tr e k t: hier voor „vertraagt." — 378. Gebreken: haperen. —
379, 380. Zie Genes. XXII : 16, 18; XXV : 4; XXVIII : 13, 14. — 381. De
zin is : God had de wereld in een oogenblik kunnen scheppen; doch 't behaagde Hem, daar zes dagen aan te besteden. — 384, 385. Zie Genes. VI : 3. —
397 . Haar ronden: t. w. : „die om de aarde, en die om haar eigen as." —
398. Get ij : gezette tijd.
VONDEL X.
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De gouden zon rolt eens in 't jaar den ronden kloot
400 Des hemels om; maar hoe doordringende, hoe groot
Is hare hitte en glans, bij flauwe maneschijnen!
Wat kweekt ze al levens aan in velden en woestijnen!
Zij schept uit wildernisse een welig paradijs,
Wanneer het Gode lust. Behoeft men drank en spijs,
405 Zij dekt een rijken disch volop van wijn en vruchten
Voor hongerigen, die bedroefd om nooddruft zuchten.
Verwacht den tijd, bij God bestemd, dan met geduld,
Verzekerd, dat ge hem ten leste loven zult,
Die boven ons begrijp de zaken kan beleiden,
410 Gelijk het in den raad daar boven legt bescheiden.
Het heeft zijn reden, dat Joannes schuilt en duikt,
Gelijk in haren bol een bloem, eer ze openluikt,
En met haar eedlen geur de harten komt verkwikken,
Die, flauw en afgekwijnd, in nood zijn van te stikken.
415 De leeraar, die het yolk zal leeren naar de wet,
Behoeft zichzelven van de wereld en haar smet
t'Onthouden, en de leer met zijne daad te paren.
Dat is gestichtzaam. Wie een ander zal leeraren,
Hoeft eerst te leeren wat hij andren wijzen wil.
420 De klank van woorden, gaat het anders, vliegt al stil
En vruchtloos 't oor voorbij. Hij moet niet ongebonden
Vanzelf in 't leerambt treen, maar van God zelf gezonden,
Aanbreken met zijn licht, opdat, wien licht ontbreek',
Het lemmet van zijn ziele aan 't voorlicht dan ontsteek'.
425 Aldus ging Mozes niet naar Memfis en Gods troepen,
Eer God dien herder uit de boschvlam had geroepen,
En sterkte met een kracht, waardoor men kennen kon
Wie hem gezonden had; en Samuel begon
Te profeteeren, dat de zes paar stammen zagen
430 Hoe hij dien last aanvaardde op 's oppersten behagen,
Die, eer hij leefde, door het hemelsch raadsbesluit
De moeder Anna werd beloofd zoo lang vooruit,
Om, op 't godvruchtig spoor van andre wetgezanten,
Het kwaad te dempen, en rechtvaardigheid te planten.
435
Joannes, in gesprek met God door zijn gebeen,
Verwaarloost geenen tijd. 's Mans ijver wacht alleen
Totdat de geest hem noopt, om in het ambt te treden,
Waartoe hij werd geschikt. Ik kan geene andere reden
Beseffen. Wacht den tijd en uur dan met geduld.
440 Vertrekt de tijd, het komt misschien bij onze schuld."
409. Beleiden: bestieren. — 418. Gestichtzaam: stichtzaam, stichtelijk. — 424. Lemmet: de pit van een lamp of kaars. — 429. De zes
paar stammen: zie i Samuel III : 20. - 432. Het was minder een belofte, dan een wensch, aan Anna gedaan : zie i Sam. I: 17.
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Dus sprak Arimathije, en d'onderling vertrouwden
Beloofden dit gesprek alleen bij zich te houden,
En God te dienen vroom, godvruchtig en getrouw,
Op 't hemelsch licht, dat hun voortaan verschijnen zou.
445 Zoo scheidden ze getroost vaneen, en overwoegen
De profecijen, die op 's heilands komste sloegen.
Terwijl brak d'achtste dag, geschikt ten godsdienst, aan.
Jeruzalem liep leeg, eer 't licht was opgestaan.
Het yolk van wederzij des landstrooms liet zich vinden
450 Te Quarentane, uit lust om nu den godbeminden
Woestijnbeminner eens te hooren en te zien.
Men zag het grimmelen van allerhande lien,
En oude, en kunne, en staat, gevloeid uit alle streken;
Gelijk bij lentetijd een overvloed van beken,
455 Wanneer de bergsneeuw smilt, in een gezonken dal
En boezem, tot een meer vergadrt van overal.
Men zag er hier en daar, uit ijver en verlangen,
Van eene steile rotse, of in de boomen hangen;
Of zitten op een kruin des heuvels; andren laag,
460 En andren hooger. Elk betoont zich even graag,
Een ieder heeft zijn wit. 't Godvruchtig hart is vierig,
De wereldwijze min godsdienstig dan nieuwsgierig.
De booswicht vreest de tucht, en zoekt in dezen man
Jets strafbaars, dat hij met een glimp bestraffen kan.
465
Boetvaardigen zien droef. De reukeloozen lachen.
Landloopers vlammen om een alemoes te prachen.
Men zag er krijgsvolk, lang beproefd in veel gevaars,
En huislien, burgers, en gehate tollenaars.
Levieten mompelen wat van dit werk wil worden,
470 En of dit kan bestaan, naar Mozes' stijl en orden.
Hier zitten schriftgeleerde, Esseen, en Farizeen,
447. De zin is: „de achtste dag of de eerste na de zeven, die
Johannes te zijner voorbereiding had bestemd — zie vs. 263, 264 — was
door Johannes ten gods di enst geschikt , bestemd om God op Diens
bevel te dienen." — 450. Godbeminden voor „bij" of „door God beminde" kan er maar half door. Het gebruik heeft echter eenmaal burgerrecht geschonken aan Godgehate, wat van gelijke samenstelling is. —
464. Gli m p : schijn van recht. — 466. Alemoes: om de maat, voor
aalmoes. — Prachen: bedelen. — 468. Gehate tollenaars: beambten,
belast met het invorderen der schattingen en tollen, aan de Romeinen verschuldigd, en daarom, uit den aard der zake, evenals in mijn eerste jeugd
de d o u a n i e r s hier te lande, door de Joden gevloekt en gehaat, ja nog
meer, voor zooverre de do uani er s vreemdelingen, de mithvat Joden waren,
die zich ten koste hunner landgenooten door de vreemde overheerschers
lieten gebruiken. — 47o. S t ij 1: ritus. — 471. Esseen: de Orde der Esseeers, die in zekere opzichten die der Farizeeers nabijkwam. Zie omtrent
hun leer- en levenswijze de uitvoerige beschrijving daarvan gegeven door
Dr. JosT, in zijn Geschichte des Judenthurns and seiner Sekten, I Afd.,
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Schijndeugden in den aard, gedost in lange kleen,
Met letteren gezoomd, en kostelijke spreuken.
Zij kittelen zich zelfs. Hunne ezelsooren jeuken,
Om uit te ziften wat hun dient en niet en dient.
475
Het boek rust in den arm. Zij houden elk ten vriend,
Die hen in eere houdt, en luistert naar hun oordeel,
En spelen met de wet, om eigen baat en voordeel.
De plaats van heuvelen omheind, daar dit getal
480 Op d'uitkomst wacht des mans, die redeneeren zal,
Gelijkt een schouwburg, daar elks oog de personage,
Die spelen zal, verwacht op een tooneelstellage.
Ten lange leste kwam de jongling, nu getroost,
Door al den drang des yolks, het aanschijn naar het oost
Gekeerd, en zette zich, om sprekende te leunen
485
En vast te staan, daar twee rotspalmen ondersteunen
Een dwershout van weerszijde. Elk eerde en groette hem,
De held hen desgelijks, doch zedig, zonder stem,
En reede, als hij 't gezicht in 't ronde eerst had geslagen.
490 Alle oogen dochten, dat ze een Engelsch aanschijn zagen,
En schijn van heiligheid om 't hoofd. Elk zweeg in 't rond.
Toen opende Gods geest d'orakels van dien mond.

5

io

HET TWEEDE BOEK.
INHOUD.
De boetgezant wekt gunst, en spreekt het stamhuis aan,
Ontvouwt zijn staat en last, en 't oogmerk van 't leeraren,
Wat Mozes' wet vereischt van haren onderdaan,
Hoe zij 't gebrek ontdekt, en onder hare Laren
En ceremonien de liefde wordt bewaard,
Als een gewenschte vrucht ; hoe schaduwen en beelden
Op een verlosser zien, om zijn natuur en aard
En ambt te kennen, daar d'orakels lang op speelden ;
Hoe wereldwijsheid voor Gods wijsheid buigen moet,
En Mozes' heerlijkheid voor Christus' luister duiken.
Hij eischt en raadt, dat elk bijtijds zijn misdaad boet,
En offert zijnen dienst aan die hem wil gebruiken.
Zoo sluit de woestijnier met ootmoed en ontzag,
En scheidt, om 's andren daags te komen voor den dag.

„nEslacht van Abraham, gewijden, ongewijden,
\---1Besneenen naar de wet, bij dien aartsvaders tijden
bl. 207 volgg. Opmerkelijk is het, dat Vondel hun s c h ij n d e u g d verwijt.
Onder alle vroegere Joodsche sekten was het juist die der Esseeen, waar
de naam van huichelaars 't minst op toepasselijk was. — 473. Hier wordt
gedoeld op de zoogenaamde gedenkcedels, met spreuken uit de wet beschreven, en Welke de Jood onder 't bidden aan voorhoofd en arm hecht.
Dat de Schriftgeleerden en Farizeeen daarmede hun tabberd zouden gezoomd
hebben, schijnt echter een verkeerde opvatting te zijn. — 491. S c h ij n van
heiligheid: nimbus, aureool. — Het tweede Boek. Inhoud. 2. L e e r a r en:
verkeerd geplaatst woord, daar de nadruk niet op a r en behoort te vallen,
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Eerst ingevoerd, en na gesterkt door 's hemels tolk ;
Toen u de hemel riep, en uitkoos voor zijn yolk,
Uit alle volken, en, door macht van wonderheden,
5
Geleidde in Kanadn, en opende de steden,
En koninkrijken van 't afgodisch heidendom,
Gestooten uit hun erf en oud bezit alom;
Gij, vruchtbre stammen, die der vaadren spoor bewandelt,
10
Waarmee de godheid spreekt, en door aartsenglen handelt,
Of afgezanten, en profeten op een rij;
Waakt op ! het wordt nu tijd; waakt op, en hoort naar mij !
Mijn leering vloeie u toe, gelijk een milde zegen,
En dauw op 't dorre veld; gelijk de versche regen,
15
Na lange droogte, een beemd, tot stervens toe verstikt,
En dorstig, leven geeft, en lavende verkwikt.
Ik ben Joannes zelf, een priesters zoon geboren,
En, van mijn moeders zijde, uit Arons stam, gekoren
Tot een profeet, en nog den lesten van 't verbond,
20
Zoo sterk bezegeld met des allerhoogsten mond.
De geest der godheid drijft me om voor den dag te komen,
Uit stomme wildernisse, en, tot een vreugd der vromen,
Ten schrik der boozen, elk t'ontvouwen zijnen plicht.
De schaduwen der wet verdwijnen. 't Hemelsch licht,
25
Den vaderen beloofd ten troost in vreemde landen,
Genaakt. Een gouden tijd, een heileeuw is voorhanden,
Daar d'oude koningen, en priester, en profeet,
En Abraham voorheen, gesterkt door 's hemels eed,
Ook alle heiligen met eenen wensch naar streefden;
Hoewel ze geen van al dien blijden dag beleefden.
30
Gelukkig zijt ge, indien gij uw geluk beseft,
Waarop mijn stem zich, als een boetbazuin, verheft.
Het lichaam van mijn rede ontzie noch schrome ontleding.
Waar nergens merkpaal staat, daar valt geene overtreding.
Zoo gaat het, daar geen wet, gebod, noch geen verbod
35
Gehoord wordt van nature, of uit den mond van God,
Of eenen, door zijn macht gewettigd, en gemachtigd;
Een waarheid, nooit ontkend, maar eeuw op eeuw bekrachtigd
Van alle wijzen, die op recht en reden staan.
40Geen vroom geweten kan hierom den worm ontgaan,
Die 't hart inwendig knaagt, en overtuigt van falen,
Indien het reukloos van dien regel koom' te dwalen,
3. 's Hemels tolk: Mozes. — 1o. Waarmee: d. i.: met de vaadren,
waarvan in den vorigen regel gesproken is. — 19. En nog d en lesten:
tot den lesten. Zie Luk. XVI : 16, 28, 29; Joh. VIII : 56. — 29. Met een en
w e n s c h: met gelijke begeerte. — 34. M e r k p a a 1: grens, plaats, van waar
men teruggewezen wordt, welke men niet mag overschrijden, en alzoo :
„verbod." — Vergel. voorts Rom. IV : 15. — 37. Zie Rom. XIII: i.
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Zoo komt natuur, en toont den onbeneén de smet,
En Mozes overtuigt besneenen door zijn wet;
Een schuldband, die hen houdt, als schuldenaars, verbonden;
Dus wordt in 't rekenen d'oneffenheid gevonden,
En meest in Jakobs zaad, voor andren klaar verlicht,
En hierom nauwer aan die strenge wet verplicht,
Met hoop van zegen, en een afschrik voor de vloeken,
Gedreigd in Mozes' bladn, en nimmer faalbre boeken.
Aanwijzende, dat wie den stippunt overtreedt
In alien schuldig is voor God, die alles weet,
Het hart kent, en de grijns komt lichten van de tronie,
Vermomd, en schoon vernist met eene ceremonie,
En uiterlijken schijn ; want wie de schrift doorreist,
Verneemt doorgaans hoe God wel offeranden eischt,
Doch eerst gehoorzaamheid, als Abraham ons toonde,
Toen God den wil nam, en 't slachtofferen verschoonde
Van Izak, zijnen zoon; genoegd met eenen ram,
Verward in 't doornebosch, en blijde aan d'outervlam
Geheiligd, God ten prijs, van dien getrouwen vader.
Zoo komt men Gode aan 't hart; zoo legt hem niemand nader.
Gij, die uit Mozes' glans dus fang uw licht ontvangt,
Beantwoordt mijne vraag eens rustig. Waaraan hangt
De wet, u toebetrouwd, en leering der profeten?
Wat eischen ze van u? Gij hebt de schrift gesleten,
Gelezen door en door; en staat ge nu versuft,
Die al de wereld met den tempelbouw verbluft ?
De hartekenner acht geen schijndeugd, geen verbloemen.
Gij zult me nu beknopt alleen de hoofdsom noemen
Van honderden geboOn, in Mozes' zuivre blaän
Begrepen. Blijft ge stom en stiff en schaamrood staan?
Ik noem ze u. d'Opperste eischt, dat gij, met alle uw zinnen,
Uit alle uw macht en kracht, de godheid zult beminnen,
En uwe naasten als u zelven. Dat is 't al.
Het eenig woord „bemin" begrijpt alleen 't getal
Van veel geboden en verboden, u gegeven.
Dat is de rechte lijn en regel van het lever
Des godbelijders. Trekt hierbij de kromme lijn

44, 45. Vergel. Rom. II : 12, 14, 15; III: 19. — 51, 52. Toespeling op
Jacobus II: 10. — 56, 57. Zie I Sam. XV : 22. - 59. Genoegd: tevreden

gesteld. — 63. U i t M o z e s' gl a n s: uit zijn glansrijke wet — tevens een
toespeling op den glans, die van zijn voorhoofd straalde. — 68. De tempel
van Jeruzalem, door Herodes den Grooten op de grondslagen van den vroegeren tempel gebouwd, overtrof alle verbeelding, zoo door reusachtigen
omvang en grootschheid, als door de pracht der bouwstoffen. — 73-75. Zie
Deuter. VI : 5 en Levit. XIX : 18. — 76. Zie Matth. XXII : 40. — 79, 80. D e
kromme lijn van uwen wandel: zoo zegt men nog heden „kromme
(voor „verkeerde") wegen gaan."
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8o Van uwen wandel. Och, de waarheid en de schijn,
Wat schelen ze bijeen, 't beteekende en het teeken!
Hoe bijster komen ze op elkandere af te steken!
Hoe groot is schuldheers eisch ! Hoe groot 's gedaagdens schuld!
Hoe leert dit roepen : „Neer, gend, geduld, geduld!
85 Heb mededoogen met uwe arme schuldenaren!
Waar is uw ijdle roem, uw stoffen nu gevaren,
Op ceremonien van rustdag, nieuwe maan,
En offeranden, en besnijdenis ? Hoe staan
Onthouden van onreine en dier verboden spijze,
90 Het reinigen van 't lijf en vaten, en de wijze
Van vasten nu beschaamd! Ook d'alemoezen, met
Geen hart geoefend, maar met klinkende trompet
Voor 't yolk tentoongesteld, om met dien schijn te pronken!
De liefde tot Gods eer, en 's naasten dienst, de vonken,
95
Het vier, het leven van den godsdienst mist men hier.
De godheid was lang zat van offervleesch, en spier,
En ram. De schepper hoeft het schepsel niet te moeien
Om vet van lammeren, om kalf en os, en koeien.
De geur van wierookvat en reukschale is hij moe.
I00 Men zwaaie hem een hart, vol mededoogen, toe.
De tijd genaakt en eischt een andere offerande
Dan Aron, eeuwen lang, op d'outers blaakte en brandde.
Het is verloren, dat gij 'anger offers slijt
De heer des tempels is voorhanden, en niet wijd.
105
Ik boodschap nu vooruit, gelijk het Malachias
Heeft voorgespeld, den dag en opgang van Messias,
Die alle schaduwen verdrijft voor uw gezicht,
De wet voltrekt, en wat in schaduw dook verlicht.
Na strengheid volgt gend, na schaduwe de waarheid,
Na duisternis het licht, en levendige klaarheid.
1m
Zulk een herscheppinge verschilt, als nacht en dag.
Wie is er, die met recht hierover klagen mag?
Zoovele beelden als voor God Messias stappen,
Gelijk in monstering, zien op zijne eigenschappen,
115
Of ambt en diensten. Elk beeldde iet bijzonders af,
Hetwelk u troosten kan, en stutten, als een staf,
Om vast te gaan, wanneer gij 't spoor volgt van zijn leven,
83. Schuldheers eisch: behoorde te zijn: des of 's schuldheers,
evenals, in denzelfden regel, 's g e d a a g d ens; doch Vondel begreep hier
den eisch der taal ten offer te moeten brengen aan dien der welluidendheid. — 87, 88. Zie Jes. 1 : 13, 14; Jer. VI : 20. — 91. Ale mo dz en: om
de maat, als Boek I, vs. 466, dewijI 't gewone a a 1 m o e z e n in geen jambisch vers te gebruiken is. De verlenging der eerste lettergreep tot twee
is echter te verschoonen, als zijnde het woord verbasterd uit het Gr.
' e2erbuoa6vq. — 92. Zie Matth. IX:13. — 103. Het is verloren: versta:
„verloren arbeid." — ios. Zie Mat. IV : 2.
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En gaslaat tot wat end, van liefde alleen gedreven,
De vader u beschenkt met zijn onschatbaar pand,
120 Den eerstgeboren zoon, gezalfd van hooger hand,
Veel rijker dan voorhene aartspriesters, en profeten,
En koningen, die in de lange renbaan zweetten
Van 't oude heilverbond, dat nu voor 't nieuwe wijkt,
Gelijk de schaduw voor d'alziende zonne strijkt,
125 De dood voor 't leven vlucht, de boekstaaf voor de ziele
En geest het opgeeft. 'k Wil het Woord, waarvoor ik kniele,
Het afgebeelde Woord, u toonen, dat gij ziet
Dicht voor u, wat voorheen gezien werd in 't verschiet.
Aartsvader Adam, eer zijn gade hem misleidde,
130 Beeldde eenen Adam uit, waarop al d'afkomst beidde,
In zijn volkomenheid, zoo goddelijk vereeld,
Als d'almacht hem bootseerde, en zielde tot haar beeld,
Den schepper zoo gelijk, dat zoon en vader t'zamen,
In hun gelijkheid nooit elkandre nader kwamen.
Onnoozele Abel, om d'optrekkende outervlam
135
Geslacht door 's broeders haat, op hem moorddadig gram,
Zag op d'onnoozelheid van dezen, die geduldig
Uit afgunst lijden zal, onnoozel, en onschuldig.
Aartsvader Noah, die, gedurig in het werk,
140 't Geweldig drijftuig bouwde, een voorbeeld van de kerk,
Zag op den bouwheer, die, om 't menschdom te behouwen,
Voorhanden is, en, God ten prijs, een kerk zal bouwen,
Waarin behouden wordt, door 't lam, gehecht aan 't hout,
Wie 's hoogsten toren vlucht, en vast op God betrouwt.
145
Dan komt Melchisedech opschuiven een vertooning,
Gelijk Gods priester, en een oprecht vredekoning,
Die wijn en weite schaft, en zegent strijdbaar yolk.
Hij komt te voorschijn, als uit eene donkre wolk,
En beeldt de godheid en de menschheid uit van eenen
150 Aartspriester, nu alret voorhanden, en verschenen,
Ook d'offerande, die, als 't bloedig offer zwijgt,
126-128. Met andere woorden: ik wil u toonen, op welke wijze en door wie
de Messias vroeger afgeschaduwd, vooruitgebeeld is. — 130. Zie 1 Kor.
XV: 47. — Bei dde: toefde. — 131. V ereeld: veredeld. — 132. Zielde:
bezielde. — 135. Om d'optrekk en de outer y la m: versta: omdat de
vlam van zijn outer ten hemel stee-, ; terwijl die van Kens outer gebluscht
werd; gelijk men zich de zaak voorstelde en op de Bijbelsche prenten afbeeldde. — 137. Zag op d'onnoozelheid van dezen: was in zijn
onschuldig lijden een zinnebeeld van den Christus. — 140. 't Geweldig
drijftuig: de Ark. — Een voorbeeld van de kerk: in zooverre namelijk — volgens de typische leer — dat, gelijk de ark uit alle soorten van
schepselen de uitverkorenen behield, evenzoo de Kerk ook de uitverkorenen
onder de menschen behouden zou. — 145-152. Zie deze vergelijking tusschen
Melchisedech en Christus breeder uitgewerkt in de Altaargeheimenissen.
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Zal spreken, 'anger dan de zon ter kimme uitstijgt.
In Izak ziet ge een zoon van Abram voor den degen,
Gehoorzaam tot den dood; in Jakob, die den zegen
155
En 't eerstgeboorterecht voor zijnen broeder strijkt,
Een herder, rijk van God gezegend en verrijkt.
In Jozefs wandel, en verdrukken, en verheffen
Aan Faro's rechte hand, kunt gij den heiland treffen,
Die, lang gelasterd, en verstooten, en gehaat,
160 Ten leste blinken zal, als Gods geheime raad,
Wiens alvoorzienigheid ontelbre duizend zielen
Beschut voor 't scherpe zwaard des hongers, en 't vernielen
Der onverzoenbre dood, te treen met zijnen voet.
Waakt op, waakt op, en loopt dien heiland in 't gemoet!
165
Getrouwe Mozes, die het yolk uit slavernije
Verlost, en uitvoert ter beloofde heerschappije,
Door 't roode meer, het graf van 't rijk der duisternis,
En hun de wet toont, die van God geschreven is
In steenen tafelen; wijst op een trouwer leidsman
170 Der uitgekoren schare; en een oprechter scheidsman,
Die, tusschen God en 't yolk, in 't midden van het woen,
Elk voorspreekt, en verbidt, en eindelijk den zoen
Door tusschenspraak verwerft, en voert in 's hemels erven,
Een schooner Kanaan, daar niemand meer zal sterven.
175
De broeder Aron, in 't aartspriesterlijk gewaad,
Toont u een hooger, die voor uwen tempel staat,
Gereed, om, niet door bloed van kalf, en bok, en rammen,
Zich t'offren op 't altaar, in rook en smook en vlammen,
Maar door zijn eigen bloed, onschuldig, stil en stom,
I 8o En dus geheiligd, niet te treen in 't heiligdom
Op d'aarde, maar omhoog naar 's hemels ruime streken,
En daar in 't heiligste der heiligen te spreken
Met God den Vader, elk ten beste, en endelijk
U aan zijn hooge hand te zetten in het rijk.
153. Voor den d e g e n: min gelukkige uitdrukking voor „ter slachtinge
bestemd." — 154. Gehoorzaam tot den dood: zie Fil. II :8. —
1 54, 155. In hoeverre Jakob, door den zegen en 't eerstgeboorterecht van
zijn broeder weg te strijken, een voorbeeld van Christus zijn kon, had
Johannes wel wat duidelijker aan zijn toehoorders mogen verklaren.
—16o.
Als Gods geheime raad: zie Jes. IX: 6; XI: 2. - 162. Des
hongers: hier in een zedelijken zin te nemen, voor „gebrek aan zielevoedsel." — 163. Zinspeling op 1 Kor. XV : 26. — 167. 't R ij k der dui sternis: Faro en zijn leger waren, naar 's dichters bedoeling, typen der
helsche machten. — 169. Een trouwer le id sman: vergel. Hebr. III :
5, 6. — 17o. Een oprechter scheidsman: een meer wezenlijke scheidsman. — 172. Verbidt: ten voorbede is. — 174. Zie Openb. XXI : 4. —
175. De broeder: beter ware : „zijn broeder." — 175, 176. De zin is :
de hoogepriester Aaron wijst u op — is het zinnebeeld van — een ho ogeren
priester. — 179, 1 80. Vergel. Hebr. VII: 26 en Jes. LIII : 7.
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Wat wil ik Josua bijbrengen, en de helden,
Die zich, tot heil des yolks, zoo schrap in 't harnas stelden?
Een rij verlossers, braaf en moedig uitgereen,
Verbeelden u den held, die herwaart aan komt treen;
En Samson, zoo befaamd, waar hij zijn kracht to werk leit,
190 Was 't voorbeeld van Gods zone, in onverwinbre sterkheid.
De koning David, in den oorlog zoo geroemd,
Waarnaar uw heiland ook wordt Davids zoon genoemd,
Vertoonde hem alom, door zijn gedurig iijden,
En in verdrukkingen, den ingang tot verblijden;
195
Gelijk hem Salomon, in voile heerlijkheid,
En weelde, en overvloed, en rijk van majesteit,
U gaf t'aanschouwen, toen hij blonk, van alle steden
En koningen alom gevierd en aangebeden.
De profecijen gaan, op eenen vasten voet,
200 Door merrekteekens den genakende in 't gemoet,
Opdat ge onfaalbaar hem kunt kennen in 't genaken.
Zij overtuigen u zoo klaar, alsof ze spraken:
Hij spruit uit Juda's stamme, en koning Davids zaad,
Ook op zijn rechten tijd. De staf van Juda staat
205 Aan vreemden, eveneens gelijk d'aartsvader zeide,
Toen hij in 't uiterste ter godsvaart zich bereidde.
Hij werd geboren uit een zuiverlijke maagd,
Als Izaias, d'eer van koningsbloed, gewaagt;
Gelijk Hezechiel, met zijn gesloten poorte,
210 Van verre zag op zulk een wondere geboorte;
En 's helds geboortestad stemt klaar met Micha's stem,
Die brengt den eeuwigen uit arrem Bethlehem.
Het oosten brocht hem goud, en wierookgeur, en giften,
Gezien in Davids en in IzaIas' schriften;
215 En grootmoer Rachel had dien wreeden kindermoord,
Zoo menige eeuwen voor Herodes aangehoord.
Ozeas meldde u hoe Gods lieve zoon ontslipte,
En God den balling weer terugriep uit Egypte.
185. De helden: de richters in Israel. — 187. U itger e e n: uitgereed,
toegerust. — 188. Den held: zie Psalm XXIV: 8. — 190. S t erk he i d:
zie Jes. IX: 6; XL: io. — 194. Vergel. 2 Sam. V: 3; Luk. XXIV: 26. —
204, 205. De staf van Juda staat aan vreemden: de schepter is van
Juda geweken. Zie Genes. XLIX: io. — 205. d'Aar t s v a der: Jakob. —
206. Ter godsvaart: tot sterven. — 207. Een zuiverlijke maagd:
zuiverlijk voor zuiver. — 208. IzaIas, d'eer van koningsbloed:
Jesaia was, volgens het gevoelen der Joden, een kleinzoon van Joas, koning
van Juda, en alzoo van koninklijken bloede. Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat Vondel 't koningsbloed geschreven hebbe. — Het hier gezegde
ziet op Jes. VII : 14. - 209, 210. Zie Ezech. XLIX: ,, 2. — 211. Zie Micha
V : 2. - 213. Het oosten: de Wijzen uit het Oosten. — 214. Zie Psalm
LXXXII: 10. - 215. Gr o otmo el*: benaming van eerbied. — 215, 216. Zie
Jerern. XXXI : 15. - 217. Hosea XI: i.
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Indien men voortaan volg' zijn levens heele baan,
220 Dan zult ge zien hoe alle orakels op hem slaan.
Wie sluit zijne oogen toe in 's middags heldre klaarheid ?
Wie stopt nu d'ooren voor de boetbazuin der waarheid ?
En wat den tijd betreft: nu spoedt de profecij
Des wijzen Daniels den merkpaal snel voorbij.
225
Hij toonde u 's konings droom, en d'ongelijke tijen
In 't beeld, afbeeldende de vier hoofdheerschappijen,
Door 't gouden hoofd, de borst van zilver en metaal,
Den bulk van koper, en van ijzer, leem, en staal
De beenen, en den voet, te zwak om stand te houden.
230 Zoo maalt hij Ninus' rijk, en dat de Perzen bouwden,
En Alexanders stoel, en Cesars groot gezag;
Waarop de bergsteen treft, en klinkt, met ddnen slag,
Dat heerelijke beeld te plettere en te mortel,
Aanwijzende het hoofd des rijks, dat zijnen wortel
235
Zoo diep in d'aarde schiet, als 't hoofd ten hemel rijst.
Wat rijk ? 's Gezalfdens rijk, waarop mijn stern u wijst.
De grondsteen van dit rijk stelt Daniel voor oogen.
Messias komt alree, verschenen uit den hoogen.
Ziet toe, bouwmeesters, trotsch op uwe tempelpracht !
240 Dat gij dien grondsteen niet te reukeloos veracht,
Den rechten hoeksteen, waarvan David profeteerde,
Hoe God hem eerde, toen de boosheid hem onteerde;
Ziet toe, en luistert nog naar Gods en Davids mond :
Hij bouwt op zandgrond, wie niet bouwt op dezen grond.
245 Wanneer plasregen komt, de waterstroomen bruisen,
De storremwinden, fel aanbulderende, ruischen,
En tegens 't los gebouw van alle kanten slaan,
Dan stort het in, en kan voor geen geweld bestaan;
Dan is de val zoo groot, gelijk het bouwgevaarte,
250 Terwijl een rotsgrond staat, en opmag tegens zwaarte.
Al komt hij slecht, en arm en weerloos voor den dag,
En niet gelijk voorheen de voorzaat David plag
Gewapend aan te treen met trotsche leeuwstandaarden :
223, 224. De profecij des wijzen Daniels: zie Dan. IX: 25.—
225. 'sKonings droom: zie Dan. II. -- d'Ongelijke tijen: voor: wat
op ongelijke tijden zal plaats hebben. — 230. Ninus' rijk: het Assyrische. —
232. D e b ergs t e en: de steen, die in den droom van Nebukadnezar zich
los scheurde van den berg. Zie Dan. II: 34, 35 . — 233. T e m or t el:
mor t el is eigenlijk „cement," 't Fr. m or tier; maar wordt, in uitdrukkingen als deze, genomen voor 't cement, als het tot gruis of pulver is gestampt. — 239, 240. Zie Psalm CXVII: 22, 23. Door de b o u w me ester s
worden de Joodsche oversten en priesters bedoeld. — 250. Zie Matth. VII:
24-27. — 251. Slecht: eenvoudig. De oude uitgave heeft s 1 e c h t s. —
253. L e e u w standa a r den: David voerde den leeuw van Juda in zijn
banier.
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Hij komt geen wereldsch rijk noch aardsche kroon aanvaarden,
Maar om een hemelsch rijk te stichten in 't gemoed
Des menschen, zonder slag en storten van veel bloed.
Hij zoekt een troon in 't hart te bouwen, en van binnen
Te heerschen door zijn wet, en ongetoomde zinnen
Te toomen. Dit's het merk, van waar zijn macht begint;
260 Een macht, die al 't geweld der wereld overwint,
Door lijden en geduld. Als hij begint te leeren,
Dan zal men zwaarden in ploegijzers zien verkeeren,
Den wapensmid de speer in eene zein hersmeen,
De vrede, als gras op 't veld, aanwinnen in de steen,
265 Den makken wolf bij 't lam, de boschslang in de heggen
Bij tortelduiven, en den leeuw bij d'ossen leggen.
Hij vindt een wildernis, en onder zijnen tred
Ontluikt een paradijs, van geen vergift besmet.
Het misverstand verdwijnt, waar 't licht der wereld doorschijn',
270 En d'eerste onnoozelheid komt wederom te voorschijn.
Zet wereldwijzen en godwijzen tegens een :
Dees ziet op rijkdom, pracht, en naam, en faam alleen,
En die op needrigheid, en schuilende arremoede.
Dees ziet op afkomste, uit aanzienelijken bloede,
275
En die op bloed, noch staat, maar ongeveinsde deugd.
Dees acht al wat het oog behaagt, en 't lijf verheugt,
En die den wellust en de weelde, in 't hart genoten.
Dees wil zichzelven breed uitmeten en vergrooten,
En die bekrompen en vergeten henegaan.
280 Dees vlamt op wraak en roof, ziet recht noch onrecht aan,
En die vergeet zijn leed, is rijk in zijn geweten.
Dees woelt ; die houdt zich stil in aandacht neergezeten.
Dees hongert eeuwig; die wordt lichtelijk verzaad.
Gelukkig is hij, die zijn eigen heil verstaat.
285
Als d'opperwijsheid wil haar heerlijkheid betoonen,
Wat voert ze niet al uit door stollen en personen,
Heel slecht van aanzien, in der sterfelijken oog,
Opdat ze 't hoog verneere, en 't laag in top verhoog' !
Als Bees haar oogmerk sterkt met dadelijke blijken,
290 Kan zij den pauwestaart des roemers nederstrijken,
En wat uit wanhoop zinkt, verheffen tot zijn heil.
Zoo blijft al wat men ziet bij zijn bestek en peil,
Van hooger hand gesteld, waarop de wijzen slapen.
Dat meer is : dit heelal is uit een niet geschapen.
255

262. Zie Jes. II : 4 ; Mich. IV: 3. — 263. Zein: 't zelfde als z e i s. —
264. Zie Mich. V: 4. — 265. Zie Jes. LXV : 25. — 267. Zie Jes. LI : 3. —
269. 't Licht der wereld: zie Joh. VIM 12. - 287. Toespeling op i
Kor. I: 27, 28. — 293. Waarop de w ij z en slap e n: waarop zich de
wijzen verlaten.
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Uit duisternisse rees de nooit geziene glans,
En uit diem blooten schijn 't gestarnte aan 's hemels trans.
Het menschenlichaam liet zich uit een klomp bootseeren,
De vrouw uit ribbebeen. Hoe heerlijk triomfeeren
De lamp en kruiken van held Gideon, en hoe
300 Veel plagen brengt een kist den onbesneden toe!
Wat broeide een mensch al kracht in 't broeinest van zijn
[lokken I
Een brood, een waterkruik, in 't barrenen en wrokken
Van koning Achab, voen Helias met een kracht,
Die veertig dagen lang hem bijblijft dag en nacht;
305 En om van kleenen, in geen aanzien, te gewagen:
Hoe kon een vondeling het hof van Memfis plagen,
Die, opgevischt, zoo vroeg de kroon met voeten trad 1
De knaap van IzaI, die nauw een stal bezat,
Een herder, won het rijk, en heerschte veertig jaren.
310 Helize, op 's meesters spoor, befaamd door wonderbaren,
Verwekte door zijn lijk in 't graf een dooden man;
Zoo blijkt het helder wat Gods almacht werken kan
Door slechte stollen, en hoe zij zich weet te dienen
Van ongeachten, en ter wereld ongezienen;
315
En, dat nog hooger draaft, haar eer wil overal
In 't kort opdagen uit der menschen ongeval.
Gebreken naderen, gelijk aan eene keten
Gesloten. Wie melaatsch, en krank is, en bezeten,
De stomme, en doove, en blinde, en lamme, en van de jicht
320 Gepijnigde, elk zoekt de kracht, die hem verlicht,
De dooden wekken kan, dat zij hun leden reppen,
De stormen stilt, den wijn uit water weet te scheppen,
298. Vondel maakt hier het wonder, dat in den Bijbel vermeld wordt,
nog sterker dan het reeds is: immers, volgens hem is niet een geheele
rib, maar alleen het been daarvan gebruikt om Eva te boetseeren. —
299. D e lamp en k r u i k e n: zie het verhaal van de overwinning, welke
Gideon door middel eener krijgslist behaalde, Richt. VII: 16-25. — 300. E en
kist: de Ark, waarvoor Dagons beeld nederstortte, en die, waar zij onder
de Filistijnen werd heengevoerd, ziekten en plagen bij hen aanbracht. Zie
I Sam. V. — 301. E en m en s c h: Samson. — 302-304. Zie 1 Kon. XIX:
5-8. — 306. Een vondeling: Mozes. — 307. De kroon met voeten
tr a d : de woorden, die Vondel aan Joannes in den mond legt, slaan op
hetgeen Mozes z o o vr o e g, dus reeds „als kind" deed, en behelzen alzoo
naar alien schijn een zinspeling op hetgeen Josephus verhaalt aangaande
het vertrappen der kroon van Farao door den kleinen Mozes: een voorval,
reeds meer dan eens door Vondel vermeld. — 308. D e k n a a p van IzaT:
de zoon van IzaI (of „Jesse") David. — 310. I-1 eli z e: Eliza of Elizeus, de
leerling van Elias. — Wonderbar en: het voortbrengen, het verrichten
van mirakelen. — 317. G e b r ek en n a der en: versta: „gebrekkigen naderen," t. w. „tot Christus," als uit vs. 32o blijkt. — 321. R e pp en: hier
voor: „roeren, bewegen," evenals in den Gysbreght, vs. 1414:
Men zap- ze nauwqjks yet dan ku:sche lippen reppen.
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En d'elementen toomt, als onder zijnen eed.
Dan trekt de godheid eer uit 's menschdoms smerte en leed,
325 Door weldaan overtuigd, en menig wonderteeken,
Dat harten, harder dan een diamant, zou breken.
Het is geen reden, dat een eerlijk hart bedriegt,
Min reden, dat Gods mond in heilbeloften liegt,
Van 's werelds wiege den aartsvaderen gezworen.
330 Zoo liet de waarheid zich heel vroeg bij Adam hooren,
Hoe 't vrouwezaad de slang het hoofd verpletten zou.
Zoo zwoer hij Abraham, in 's hemels last getrouw,
De gansche wereld in zijn eenig zaad to zegenen.
Zoo kwam hij Izak en Rebekka's zoon bejegenen,
335 En sterken met dien troost. De koning David weet,
Dat d'opperste hem zwoer met eenen hoogen eed
Hoe wijs zijne afkomst zou regeeren zonder ende,
En hij dien lieven zoon, gelijk een vader, kende;
Een zoon, wiens heerschappij, van grens noch eeuw bepaald,
340 Zou duren, langer dan de zon verrijst en daalt.
Dit kan op Salomon, noch op de volgende erven
Niet slaan; want 's heilands stoel zal wanklen noch bederven.
Bij heilbeloften stelt nu beeld en profecij,
Voorheen bespiegeld en gehoord op eene rij,
345 En dan 't gedurige verwachten aller vromen,
Nu schietende uit dien droom; gelijk men heeft vernomen
Uit englenzang, gehoord bij herders ; uit de star,
Die koningen in 't ooste opwekte van zoo ver;
Uit Engel Gabriel, verschenen Zacharias,
350 En die Maria brocht de boodschap van Messias ;
Uit grijzen Simeon, en Anna, d'oude weeuw,
Wiens heilige oude paalt niet verre van eene eeuw.
323. A ls onder zijn en e e d: als door een eed van gehoorzaamheid
verplicht. Vergel. Matth. VIII: 27. — 330, 331. Zie Gen. III: 14, 15. —
332 , 333. Zie Gen. XXII: 16-18. — 334. Zie Gen. XXVI: 3, 4. — 335. Zie
Gen. XXVIII: 13, 14. — 335-337 . Zie 2 Sam. VII: 16. — 341, 342. Hij wil
zeggen: die profetie kon niet slaan op Salomon of op diens nakomelingen,
de vorsten van Juda; want hun koninkrijk is vernietigd; zij moet alzoo
slaan op den Heiland, die thans gekomen is. — 343. Bij h eilb elo ft en
stelt nu: voegt nu, bij de gedane toezeggingen, enz. — 344. B e spiegeld
en gehoord: bespiegeld slaat op 't voorafgaande beeld, gelijk gehoor d op profecij. — 345 . 't.... Verwachten aller vromen: zie
Luk. I: 42, 43, 6 8, 79; II: 25, 26; Mark. XV: 48; Joh. I: 29, 30; Ill : 2.
—346.Schietndu rom:pletndgmaktbijhevrnm
der bijzonderheden, omtrent de geboorte van den Heer bekend geworden. —
348. Koningen: het gevoelen, dat de Wijzen uit het Oosten koningen
zouden zijn geweest, schijnt gegrond op de voorspelling van Psalm LXXII: io,
de Koningen van Scheba ende van Seba zullen vereeringen
toevoeren.— 352. Wiens voor w i e r. Zie HUYDE C., Proeve, I, bl. 36o,
en versta: Wier ouderdom bijkans een halve eeuw heeft bereikt.
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Geen achttien jaar geleen betrad hij Arons drempel,
En zette, als leeraar, zich in 't midden van den tempel,
355 Daar elk hem vraagde, en hoorde, en stond verbaasd en stom
Voor zijne wijsheid, in de wet, en 't heiligdom
Van Aron uitgeleerd, dat zich al 't koor verwondert.
Dees hiel te Nazareth zich sedert afgezonderd,
Behalve dat hij, aan zijne ouders streng verknocht,
360 Ter feeste driemaal 's jaars Jeruzalem bezocht,
Om Mozes' wetten, Gods geboden, niet t'ontwijden ;
Gelijk hem d'achtste dag godvruchtig zag besnijden;
Zoo vroeg de strenge wet vrijwillig onderdaan,
Om zijn genooten van den vloek der wet t'ontslaan.
Zoo komt hij lieflijk, niet tot wraak en straf genegen,
365
Maar met genade en gunst en liefde en vollen zegen,
Gelijk de regen en de koele dauw op 't veld,
Van David lang voorhene op zijne harp gespeld.
Toen, om drie jaren eens, de goudvloot aan de stranden
370 t'Aziongabar kwam aanbruisen, en belanden
Uit Ofir, met de vlag van purper trotsch en blij,
Met kabelen van goud, en zeilen, fijn van zij;
Gelijk een gouden berg op 't heerlijkste uitgestreken,
In d'eeuw van Salomon : hoe ging 't er op een steken
Van hofbazuinen! Hoe ging 't juichend yolk ten rei,
375
Op zang, en schuiftrompet, en trommel, en schalmei!
Hoe ruischte 't roode meer van zeilende bosschagen!
Hoe triomfeerden kust en stad met speelstellagen !
Hoe veel vertooningen, daar 't welig oog in weidt,
353. Arons dr empel: den tempel. Zie Luk. II : 41, 42. — 354. In ' t
midden van den t e m p e 1: onjuiste voorstelling. Vo oreerst zette zich
Jezus niet neder in ' t m i d d e n van den tempel — want daar beyond
zich het Heilige der Heiligen en had de Hoogepriester alleen, eenmaal
's jaars, toegang: — noch ook in het Heilige, waar alleen de priesters mochten
komen: noch in den tempel, waar niemand zit ten mocht ; maar in een der
voorhoven, tot synagogen en scholen gebezigd: en ten anderen zette Hij
zich niet neder als leeraar; — want Hij had zijn profetisch ambt nog
niet aanvaard — maar, evenals de overige scholieren, naar de wijze der
Joden, antwoordende of vragen voorstellende. Vergel. Luk. II : 47. — 357. Al
't koor: de geheele vergadering. — 364. Z ij n geno o ten: hier voor : zijn
stamgenooten, de Joden. — 367. Zie Psalm LXXII : 6. — 37o. t'Azi ong ab a r : zie 1 Kon. IX : 27, 28; 2 Kron. VII: 17, 18. — 372. Hier laat Vondel
den strengen boetgezant zijn verhaal stoffeeren als een Kalender uit de
Duizend-en-Een Nacht het zou gedaan hebben : 't is waar, dat hij er een
betoog op volgen laat, dat de ijdelheid van al dat fraais aantoont. — 373. De
vergelijking is niet volkomen juist. Had Vondel gezegd, dat de vloot schi tt e r de als een gouden berg (d. i. : „een stapel van goudstukken, stofgoud
of gouden staven"), dan kon 't er door; — maar met te zeggen, dat zij als
een gouden berg was uitg e s t r e k en, stelt hij ons geen duidelijk beeld
voor oogen: immers, een stapel goud wordt niet uitges t r e k e n, d. i. :
„versierd, behangen of opgetooid."
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380 Ontvouwden Salomons gespelde heerlijkheid!
Jeruzalem betrad geen steenen op de straten,
Maar blonk in goud, en ging ten danse op zilvren platen,
Een Bosch van cederen beschaduwde overal,
Als eerst de vijgeboom, het omgelegen dal.
385 De tempel met het hof, van hooger hand gezegend,
Blonk eveneens of 't goud kwam uit de lucht geregend.
Maar al dees' goudpraal, zoo de wijste koning zeit,
Was anders niet dan een verdwijnende ijdelheid,
Een blik in d'oogen; hij, min heerlijk dan een lelie,
390 In haar natuurlijk kleed ; doch kunt gij 't evangelie,
De blijde boodschap, daar mijn mond u van getuigt,
Betrouwen; zoo gij u voor dien gezalfden buigt ;
Men vindt in hem alleen al 't hemelsdom besloten.
De vader heeft den zoon gezalfd en overgoten
395 Met balsem van genade. In hem berust het lot
Van alle rijkdommen en kennisse van God.
Zoo rijk een zalving vloeit van 't hoofd of naar beneden,
En deelt al vloeiende zich mede aan al zijn leden.
Ontvangt hem dan, wanneer hij komt, met open poort ;
400 Wie hem ontvangt, geniet het zaligende woord.
Om alle volken tot zoo groot een heil te leiden,
En dien gezalfden heer de heirbaan te bereiden,
Verschijne ik, van den geest gedreven, herwaart aan.
Ontwaakt, bereidt den heer in 't harte een effen baan!
405 Men slechte heuvels; men verheff' gezonken dalen.
Zoo plag men eenen vorst en koning in te halen
Met alle eerbiedigheid in 't opgesloten hof.
Elk wachte in orden, opdat 's konings oog geen stof
Tot ongenoegen vond, in wijken en in straten.
Elk sta, tot 's hemels dienst, gehoorzaam en gelaten.
410
Geen eigen wijsheid noch gerechtigheid, die hoog
En heerlijk wordt geacht in der waanwijzen oog,
Behagen hem. Men moet den berg van hoogmoed slechten,
380. Gespelde heerlijkheid: zie 1 Kon. 111: 13, 23. — 381, 382. Hyperbolische en wat heel dichterlijke voorstelling van wat 2 Kron. I : 15 en
1 Kon. X : 27 wordt gezegd. — 383, 384. Zie 1 Kon. X : 27. - 389. Mi n
h e e r l ij k dan een lelie: hier begaat Johannes een plagiaat aan wat
nog gezegd moest worden door een wijzer mond. — 394. Zie Psalm XLV : 8. —
395, 396. Het lot van alle rijkdommen: het lot staat hier voor „de
volheid." — 397, 398. Zie Joh. I : 16 ; 1 Joh. II : 20. - 404-406. Zie Luk.
III: 4, 5. Ook nu nog, wanneer men in het Oosten reist, worden dienstbaren vooruitgezonden, om den komenden een weg te banen. — 406. Plag:
beter dan p la c h t. Zie HUYDECOPER, op Stoke III : 297. — 407. 't 0 p g esloten ho f: 't opengesloten hof. — 408. Elk w a c h t e: elk houde wacht. —
41o. Gelaten: met onderworpen gemoed. — 411. Lees : geen eigen wijsheid noch eigen gerechtigheid.
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Om 's hemels wijsheid, en des allerhoogsten rechten
t'Ontvangen. Wie bij elk een overtreder schijnt,
Die tree gehoorzaam, en ootmoedig, afgepijnd
Door rouw van zijn misdrijf, in 's hemels bondgenootschap,
Getroost door 't hooren van deze overblijde boodschap :
Dat, zonder onderscheid van afkomst, kunne en staat,
420 De poort van 't rijke hof des hemels open gaat
Voor elk, die met geen vleesch noch bloed meer gaat te rade,
Maar 't onverdienbaar heil en d'aangeboOn genade
Des heilands aanneemt, Gods geboden onderhoudt,
En op Emanuel, het eeuwig Woord, betrouwt.
425 Een hemelsche eeuw daagt op; de wereldsche is verloopen ;
't Wanhopend hart begint op 't eeuwig goed te hopen.
Wie op zichzelven stond, verzaakt zijn eigen zin.
Wie wijs scheen, slaat bedacht nu andre paden in,
Wordt dwaas in 's werelds oog. Wie onwijs scheen te voren,
430 Heeft nu de wijsheid van het hemelsdom verkoren.
d'Afgodendienaar, door afgoderij verblind,
Zoekt 's levens bron, die hij met voile blijdschap vindt.
De slaaf der wereld, eerst geboeid aan veel gebreken,
Gaat los en vrij, en zoekt de deugden aan te kweeken,
435 Wie eerst eens anders goed aanrandde, als vrijen buit,
Giet nu zijn rijkdom in den schoot der armen uit.
De heiland komt, en sterkt den roep van Izalas,
En al de wereld ziet den opgang van Messias.
De duistre nacht verdwijnt. Nu schijnt een heldere eeuw,
440 Een licht van zaligheid voor Griek en voor Hebreeuw,
Besneen, en onbesneen, en allerhande volken.
De zon des heils verdrijft de schaduwen en wolken
Van 's aardrijks aangezicht, en zet zich op den troon,
Een ieder even na, een ieder even schoon.
Uit Mozes' aanschijn blonk voorhene een flauwe klaarheid ;
445
Maar anders blinkt de glans en uitstraal van dees' waarheid,
Een zon, die 't minste stof ontdekt, en, schuw van vlek,
Het hart komt zuiveren van allerlei gebrek.
De groote heiland komt met zijnen schoot vol zegen.

415

4 1 4. R echten: instellingen, bevelen, voorschriften. — 422. 't 0 n v e rd i e n b a a r heil: heil, dat niet door verdiensten verkregen kon worden. —
427 . Toespeling op Matth. XVI: 24. — 428. Zie 1 Kor. III:18. — 429. Zie
1 Kor. I : 25. — 435, 436. Zie Luk. XIX : 8. — 437. Zie Jes. LXII : ii. —
43 8 . Zie Jes. XL:5; Luk. III : 6. — 440. Zie Jes. XLIX : 6. — 44o. Voor
Griek en voor Hebreeuw: versta: zoowel voor Grieksche als
H ebreeuwsche Jo den. In de dagen van Johannes was er een tal van
Joodsche Gemeenten in Griekenland. Van de Heid en en (de onbesneën
en allerh an de v olk e n) wordt in den volgenden regel gewag gemaakt. —
445. E en flauwe klaarheid: zie Exod. XXXIV: 29, 30. — 446. Uits tr aal: uitstraling.
VONDEL X.
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450 Bekeert u; het is tijd! Verlaat alle ommewegen
Van valsche leeringe en gebreken. Houdt de baan,
De heirbaan recht naar God. Zij wijst u derwaart aan.
Jeruzalem gelijkt nu Ninive, eer gelegen
Zoo hoog in 't ooste, en aan de starren opgestegen,
455 Een koninklijke stad vOOr haren ondergang,
Daar alle boosheid, recht en onrecht ging in zwang.
Elk volgde wat zich 't brein wellustig innebeeldde,
En gaf zijn zinlijkheid den vrijen toom in weelde,
Van sterke beenen nauw te dragen; zoo men kon
460 Voorheen bespieglen in den wijzen Salomon.
Haar boosheid steeg zoo hoog, dat ze, endlijk overwichtig,
Te storten dreigde, indien Gods goedheid niet voorzichtig,
Uit mededoogenheid, bewogen met haar leed,
Afvaardigde bijtijds in 't oost den boetprofeet,
465 Die, uit den walvischbuik herboren, haar kwam wekken.
Zij luistren naar zijn stem, en waken op, en trekken
In stee van feestgewaad nu harenkleeders aan.
De koning treedt ze voor, en, schichtig opgestaan
Uit zijnen elpen stoel, verscheurt de purpren kleeden,
470 Trekt grove zakken aan, en vast, en stort gebeden,
En zet zich droef in asch, gebroken en gedwee.
Zoo vast de gansche stad, ook 't hongrig loeiend vee.
De godheid laat zich haast zijn dreigement berouwen.
Zoo worden duizenden boetvaardigen behouwen.
Ik kome ook herwaart aan, op een gelijken voet,
475
En waarschuwe u, tenzij gij uwe misdaad boet,
En afwascht door berouw en harteleed en tranen,
Van wereldsche ijdelheid uw lusten zoekt te spanen,
En aanvaardt dees' genade, u heden aangeboOn;
480 De strenge rechter zal, uit zijnen hoogen troon,
U rechten, als hij uw voorvaders, boos van leven,
In zijn verbolgenheid, toen zij hardnekkig bleven,
Rechtvaardig plaagde, en in hun vijands handen gaf.
Het wordt aan u gesteld, den zegen of de straf
485 Te kiezen; past ge noch op loon noch dreigementen:
Hij komt ter straffe, en eischt de hoofdsom met de renten.
Gelukkig is de ziel, die, voor hem uitgestort,
45 0. Bekeert u: zie Matth. 111:1, 2. - 456. Boosheid, recht en
onrecht: boosheid en onrecht, nu ja; maar hoe komt hier dat recht
te pas: dat er in Ninive ook re c h t in z wan g ging, kon die stad niet
als schuld worden aangerekend. Zeker bedoelde Vondel, dat men er bij zijn
handelingen zich er niets aan stoorde of lets recht of o n r e c h t was;
maar hij drukt het niet duidelijk uit.-467. H a r e n k 1 e e d e r s: kleeren van
haar. — 466-472. Zie Jon. III:4-9. — 471. Ge brok en: t. w.: „van harte."—
483. P la a g d e: met plagen bezocht.
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Boetvaardig 't goed omhelst, dat haar geboden wordt.
Om dit door middelen, in Gods naam, uit te werken,
490 Aanbiede ik mijnen dienst, een stut om u te sterken,
En wil, in dit geweste, om d'oevers der Jordaan,
Mij houdende, ieder op zijn vraag ter antwoord staan.
Wie leeren wil, herkauw' mijn dagelijksche raden.
Wie zich besmet vindt, kan het lichaam laten baden.
495 Mijn ambt eischt, dat ik door mijn les en kleene gaaf,
Van Gode ontvangen, 't ruig besnoeie en dan beschaaf',
Boetvaardigen bereide, en dompele in de plassen,
Totdat de heiland koom' de ziel en 't lichaam wasschen,
En zuivren in de bron van water en van geest,
500 Nog klaarder dan voorhene ooit Naman is geweest,
Toen hij betrouwde op 't woord des leerlings van Helias.
Mijn dienst wijst, als een hand, op d'aankomst van Messias,
Zich t'openbaren aan den landstroom in dees' streek.
'k Zie duizenden alreede, als wilgen aan een beek,
Opluiken dag op dag, en geurig bloeisel dragen.
505
Mag ik 's gezalfdens oog door mijnen dienst behagen,
Hem zielen winnen en toebrengen tot zijne eer,
Dat's 't eenig een en al, wat ik van God begeer."
Zoo sloot Joannes, en viel plat op 't aanzicht neder,
510 Bad heimlijk eene wijl, verrees ten leste weder,
En, zeegnende ieder, trad recht hene, door een wolk
Van 't vroolijk juichende en alom aandringend yolk,
Naar zijn woestijnspelonk, gevolgd van vele vromen,
Om 's morgens met den dag weer voor den dag te komen.

49 2. T e r a n t w o o r d: ant w o or d staat hier yr., als meermalen. Zie
HUYDECOPER, Proeve I, 122. - 03. Raden: als meerv. van raad, in den
zin van: „raadgeving," is min gebruikelijk. — 500. Naman: NaAman de
Syrier. Zie 2 Kon. V: 1-14. — 503. Aan den landstroom: t. w.: „de
Jordaan," waar Jezus zich zou laten doopen. — 504, 505. Vondel toont zich
ook hier weder een opmerkzaam minnaar van het buitenleven. Waterwilgen
groeien niet alleen w e li g, waarvan zij hun naam hebben, maar dragen
ook geurige bloesems. — 514. Met den d a g.... voor den d a g: deze
woordspeling, 't zij onwillekeurig, 't zij met opzet uit Vondels pen gevloeid
is niet zeer gelukkig te noemen.
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Joannes, met de zon verrezen, doopt en leert,
Bestraft schijnheiligheid, en dreigt ze met Gods roede.
Soldaat en tollenaar wordt door zijn les bekeerd,
En Christus' troost beloofd, een vaste en wisse hoede.
De hemelraad vergaArt. De vader meldt dien raad
Den opgang van den zoon naar 't woeste Quarentane,
Opdat Joannes hem in 't water wascht en baadt,
En zij ter feest gaan aan den oever der Jordane.
De Geest drijft Christus, na den doop, in 't worstelperk.
De Joden zenden aan Joannes kerkgezanten,
Te vragen wie hij is. Zij dringen stijf en sterk.
Hij houdt zich kleen, en, om zijn meesters eer te planten,
Wijst hun en elk op 't lam, dat 's menschdoms misdaad draagt,
En 's afgronds macht verplet, die ziel en lichaam plaagt.
E dageraad verdreef alom de nare schim;
De starren zonken, en de zon steeg uit de kim
Des aardrijks, met een glans van goud en diamanten,
En overstraalde berg, woestijn, en waterkanten
Des landstrooms, uit wiens kil, aan zijne rechte zij,
Eene ader innevloeit, die, Jericho voorbij,
Den barren heizoom laaft, misdeeld van vee en voeder,
Tot daar ze neervloeit in den schoot van hare moeder.
Toen kwam Joannes naar den uitgang van dees' beek,
Op den Jordaankant, uit zijne afgescheiden streek,
En diepe rotsspelonk, gevolgd van zooveel menschen,
Als vroeg, vOOr dag, vOOr dauw, naar zijne toekomst wenschen,
Elk even gratig, om te hooren wat de geest
Hem in het harte stort. d'Een bidt, en d'ander leest.
Een ander zingt van vreugd. Een ander schreit van rouwe.
Gelijk een akkerman zich vroeg ten akkerbouwe
Gereed stelt, en den os met lust in 't ploegjuk spant;
Zoo zet Joannes zich bouwvaardig, om het land,
Den ongelijken grond der harten, tot genoegen

D

5

10

15

Inhoud. 4. En Christus' troost beloofd: voor: „hun beloofd."
Soldaat en tollenaar kan niet tevens in nom. en dat. staan. —
7. Wascht en baadt: behoorde wassche en bade te wezen. —
II. Te vragen: voor : „o m te vragen." — 1. Achim: schaduw. Versta :
dat, rechts van den Jordaan en uit dezelfde bron en bedding gesproten,
een beek stroomt, die, Jericho voorbijloopende, den dorren heigrond laaft
en weder in den Jordaan, den moederstroom, terugvloeit. — 9. Naar den
uitgang van d e e s' beek: alzoo nabij Jericho, aan de samenvloeiing van
de beek met den Jordaan. — 1o. Uit zijne afgescheiden streek: verge!.
Boek I, vs. 116, 141.
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Van zijnen landheer, die 't bezaaien zal, te ploegen,
Te breken met de schaar en 't kouter van Gods woord
De distel van 't gebrek te smoren, als 't behoort;
De maagre ziel met mest van tucht te recht te brengen;
En 't lichaam, lang besmet, te wasschen en te sprengen,
Opdat, zoodra hierop d'alzegenaar verschijn',
25
De mensch, geleken een verwilderde woestijn,
En dorre wildernis, verandere in een Eden,
Een hemelsch paradijs, daar God wordt aangebeden,
In d'eerste oprechtheid, recht als hem de schepper schiep,
30
Eer hij te reukeloos zijn heil en staat verliep.
De leeraar, hier in top des heuvels opgestegen,
Zag 't heir eens over, dat, van allerhande wegen
Vergaderd, hem kon zien en hooren, daar hij stond.
Ten leste schenen ze al, gelijk uit eenen mond,
Hun stem ten heuvel, uit de laagten, op te beuren,
35
Terwijl hun winden noch geruisch van boomen steuren,
En 't water langzaam langs den voet des heuvels drijft.
„Getrouwe leeraar, die de flauwe harten stijft
En sterkt, stijfzinnigen kunt kneuzen, en vernedert
40Wat ijdel zich verheft; getrouwe herder ! sedert
Gij gisteren ons leidde en weidde in eenen beemd
Van leeringe, die naar de lucht des hemels zweemt,
Ontvonkte een lust elks hart, om raad met u te leven.
Wij willen uwen wil, Gods wil, niet wederstreven,
Maar willig op uw les verlaten 't kromme spoor,
45
Dat van Gods heirbaan wijkt. Wij bidden, neig uw oor
Naar elk bijzonder; want elk voelt zijn zwarigheden.
't Gebrek valt ongelijk. Verloop van goede zeden
Hecht min op dezen dan op genen. Het begrijp
En oordeel schilt, en is of vroeg Of spader rijp.
5o
Gij, als een heelzaam arts, weet elks natuur te handelen
En krankheid naar den eisch. Men hoeft, om wijs te wandelen
In duisternisse, daar nooit voetspoor werd gelegd,
Een staf van zekerheid, en licht van wijs berecht,
Gij, door een zuivre drift van 's hemels geest gedreven,
55
Zijt elk tot eenen staf en licht, van God gegeven.
21. S c h a a r: t. w.: „ploegschaar." — 38. Getrouwe l e e r a a r: het
zijn hier de scharen, die tot Johannes spreken. — 43. R a a d met u te
le ven: vergelijk omtrent de uitdrukking raad 1 e v e n, het aanget. —
46. Heirb a a n: hier niet in den zin van „groote weg," als bijv. Boek I,
vs. ' 2; maar in dien van „rechte weg," evenals 't woord ook in den „Giisbreght" — vs. 468 — wordt gebezigd, waar Egmond aan zijn hoplieden toont:

't rechte pad,

heirbaan van de deugd.
5o. Schilt: verschilt. — 5x. He e lz a am: vaardig in 't heelen, genezen.
De
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Verlicht en ondersteun ons dan, zoo 't hem behaag',
En dien den radelooze in 't eerst op deze vraag:
Wat eischt ge in 't algemeen van deze ontruste troepen,
Van boven door uw stem naar dit gewest geroepen ?"
60
Joannes vouwde bei zijn handen, en verhief
De handen met zijn stemme omhoog, en sprak : „Hoe lief,
Hoe aangenaam klinkt mij in d'ooren, dat gij, waardig
Geleerd te worden, dus gewillig en boetvaardig,
65
Mijn les van gisteren zoo diep ter harte trokt,
En, als uwe ouders, niet verhard blijft, en verstokt,
In 't wijd veraarden van de wet en Mozes' zeden;
Een openbaar schandaal voor dien men onbesneden
En Heidensch scheldt; terwij1 we, inwendig onbesneen,
Den merkpaal van de wet, en Mozes, overtreen,
70
En traag het zuiver wit, van God gesteld, beschieten.
Geen onderwijs zal mij vermoeien, noch verdrieten.
Maar 'k zie hier sommige geveinsden herwaart treen,
Grootmeesters van de wet, en fijne Saduceen,
Schijnheiligen, in schijn van deugd uit mij te leeren,
75
Daar ze ondertusschen Gode uit haat den nek toekeeren.
0, adderengebroed ! waarom ontveinst ge uw schuld ?
De hartekenner, die u spaarde met geduld,
Ziet door 't schijnheilig kleed. Wat laat ge u zelven voorstaan ?
Het zeil van hoogmoed voert ge in top, en laat het doorstaan,
8o
Nu 't onweer van zijn straffe aanbuldert, en genaakt,
En slingert het gemoed, dat mast en steven kraakt.
Een afgrond gaapt er, om u levende in te zwelgen.
Wat baat dit roemen? Wij zijn vader Abrams telgen,
85
Geteeld uit zijnen stam. 0, reukeloos geslacht !
Wat laat ge u voorstaan, dat de hoogste op afkomste acht ?
Hij is om zonen van dien vader niet verlegen,
En kan [want d'opperste houdt ongemeene wegen]
Uit Barre steenrots zich verwekken heilig zaad,
Dat Abraham gelijkt. Dit roemen komt te laat.
90
De bijl der straffe dreigt nu boom en tak te mortel
Ter neer te vellen, en de stam met struik en wortel
Schoon weg te houwen, zoo de boom geen vruchten draagt.
Het vruchtelooze loof der wet, dat u behaagt,
Mishaagt den landheer, die d'onvruchtbren komt verrassen,
95
58. Radelooze: niet, in de sterke beteekenis voor „ten einde raad,"
maar in die van : „goeden raad ontberende." — 74. Groo t m e e s t e r s van
de w et: hiermede bedoelt Vondel vermoedelijk de Farizeers, als de
strengste vertegenwoordigers der wet. — F ij n e S a d u c e e n: f ij n staat
alhier in de beteekenis, welke 't woord in 't Fr. heeft, voor „geslepen." —
77. Vergel. Matth. III: 7, 8. — 80. D o or staan: het zeil bij stormweer te
laten doorstaan, is een bewijs van tergende onvoorzichtigheid. — 84 .97. Vergel.
Matth. III : 9-11.
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En hen in 't eeuwig vier verbranden zal tot asschen.
Ik zoek boetvaardigen in 't vochtige element
Te domplen; maar hij komt en nadert hier omtrent,
Wiens schoenriem deze hand zich niet durf onderwinden,
WO Om hare onwaardigheid, t'ontgespen, of te binden.
Dees zal u dompelen en wasschen in dien vloed,
Door hem te heiligen, meteenen in dien gloed
Van 's hemels geest en kracht, die smetten kan vernielen,
En leevren Gode alleen gepuurde en reine zielen,
105 Gelouterd door de proef. Zoo kunnen ze bestaan
In 't hof, daar niemand dan gelouterd in mag gaan.
Waakt op ! de rechter komt ! Nu geldt er gunst, noch voordeel,
Noch stam, noch bloed. Hij heeft de graanwan van Gods
Gereed in zijne hand, en zal, gestreng en straf, [oordeel
Ho Den dorschvloer zuiveren; het graan der deugd, en 't kaf
Der boosheid scheiden, terwe in 's hemels schuur vergären;
Het kaf verteren in het vier, dat zelfs de jaren
Der eeuwigheid verduurt. Een iegelijk zie toe :
Hier blinkt de kroon in 't oog; daar dreigt u 's hemels roe.
115
Wanneer het hoog gerecht der godheid 's yolks godloosheid
Wil straffen, en 't geweld der steigerende boosheid
Den hemel tergt, dan toont de vader, zacht van aard,
Zijn kindren eerst de roede, een star met eenen staart,
Zoo vierig rood als bloed, den voorboO van Gods toren;
120 Dan schrikt het al wat leeft, en laat zich droevig hooren
Met kermen en geklag, de tranen in 't gezicht ;
Dan voelt elk met berouw 't verzuim van zijnen plicht,
En gaat bij wijzen en godvruchtigen te rade,
Of God de roede spaarde, en aankwam met genade.
125
Dus staat het hier, zoodra de boetgezant hen dreigt.
Elk, tot boetvaardigheid ontsteken, en geneigd
Dien vreeselijken storm des hoogsten of te keeren,
Zoekt raad, en smeekt, en wenscht uit 's leeraars mond te
[leeren
De reedste middelen, om zulk een plaag t'ontgaan;
130 Dies spreekt hij eindelijk aldus de droeven aan :
„Het is mij lief, zoo gij het punt voelt, dat u griefde.
Gij hoordet gistren hoe het hoofdgebod van liefde
De gansche wet en haar profeten kort begrijpt.
98-105. Zie Luk. III: 16. — 105. Bestaan: toegelaten worden, een plaats
vinden. — 108-113. Vergel. Matth. III : 12. In het Oosten werd het graan op
een open dorschvloer gezuiverd van het kaf, en dit laatste in een steeds
onderhouden vuur verbrand. — 118. De r o e d e, e en star met eenen
staart: dat een staartster een teeken was van naderende plagen, als van
oorlog, ziekten, hongersnood, enz., was nog in de dagen van Vondel een
geloaspunt, waaraan niemand, tot welke belijdenis hij voor 't overige behoorde, zich onderstond te twijfelen. — 128, 129. Zie Luk. III: Do.

392

JOANNES DE BOETGEZANT.

Nu wijze ik u naar geen verzoenaltaar, dat zijpt
En drijft van bokkenbloed, en kalveren, en ossen.
Gij kunt door liefde best uw ziel in nood verlossen,
En 't werk van weldaftn, aan nooddruftigen betoond.
Hier eert men God in, die de deugd verheft en kroont.
Hebt gij twee rokken, laat den naakten een gebruiken,
140 En voedt uit uwen schoot de hongerige buiken.
Vermindert uw behoefte, opdat ge milder geeft,
Als een, die min voor u dan voor den naasten leeft.
Wanneer bij zomerdag een koelte komt gevaren,
En lieflijk blazen in een zee van korendren,
145 Dan buigt de zwangere aar het hoofd op haren halm:
Zoo boog zich 't hart des yolks, op dezen zoeten galm
Der stemme des gezants, als van Gods lucht bewogen.
Men zag hoogmoedigen ter aarde neergebogen.
De tollenaar, die 't yolk, als roest het ijzer, eet,
150 En kanker 't vleesch verteert, bekent zijn schuld met leed,
Zoekt raad, eer straf op straf de steden overrompele,
En bidt, dat hij hem wassche, en in het water dompele.
„Och, meester !" roepen ze al, „hoe worden we gered?"
Hij antwoordt: „Houdt u aan de keizerlijke wet;
Genoegt u met den loon, en schat de burgerijen
155
Niet boven uwen last. Dat beet het hart besnijen."
Soldaten, afgerecht op moedwil en geweld,
Brandstichters, roovers in de steden, en op 't veld,
En vrouweschenders staan verbijsterd en verlaten:
„Och!" roepen ze, „wat raad? Hoe kunnen wij, soldaten,
160
In 't nakende oordeel van 't gezalfde hoofd bestaan ?"
Hij antwoordt: „Wilt gij u ten beste laten raa.n,
Onthoudt u van geweld; genoegt met uw soldije,
Eer God u daagt te recht, om uwe tirannije."
Dus dient Joannes, naar den eisch van elks gemoed,
165
Een ieder op zijn vraag, en dompelt in den vloed
Den toevloed van het yolk, verzaamd van alle zijden.
Hij troost ze liefelijk, die hunne schuld belijden,
Met d'aankomst van den troost der vaadren, voor de hand,
170 Die alle wonden zalft, verloop en onverstand
Zal over 't hoofd zien, wat voorhene werd misdreven
Afwasschen, en de schuld uitwisschen en vergeven.
Hiermee verliet hij 't yolk, en dook in zijn spelonk,
Terwijl de schaduw rees, de zon in 't water zonk.
135

134. Z ij p t : d. i. : „lekt." — 139. Zie Luk. III : I I . - 1 49.1 54. Zie Luk. III :
13. — 155, 156. Versta: en leg den burgerijen geen zwaarder schuld
op dan u gelast wordt. — 159. V erla ten: t. w. : „van zinnen." —
160-164. Zie Luk. III: 14. — 165-172. Zie Luk. III : 18. — 17o. Verloop:
de daad van iemand, die zich v e r 1 o opt, of te buiten gaat.
12,
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Maar boven [daar geen nacht den dag volgt op de hielen,
Nooit donkre nevels noch slagregens nedervielen,
Die 't licht verduisteren, dat eeuwig schijnt en straalt,
Waarin het geestendom den vrijen adem haalt],
Kwam d'opperste [die al de starrelichte ronden
180 Rondom den aardkloot drijft, en eeuwig houdt gebonden
Aan hunne noodwet, eens voor eeuwig vastgesteld],
Gestegen in den top der hemelen, verzeld
Met veldheer Michael, en eenen stoet staffieren,
Die rondom hem en voor en achter henezwieren.
Hij overlei wat groots, dat ieder nadacht gaf,
185
En vaardigde terstond de rijksherauten af,
Om al den hemelraad terstond uit vier gewesten
Ten hoof te dagen, dat, met diamanten vesten
Gesterkt, in 't midpunt rijst van 's hemels ronden kring.
190 Zij streven elk huns weegs, rondom den heldren ring
Der eeuwigheid. Men ziet hier op de heerschappijen,
De vorstendommen, en de machten, opwaarts glijen
Door 't zuiver hemelsch blauw, en ieder uit zijn hof.
De veldbazuin vooruit bazuint zijn konings lof.
195 Gewaden slingren om hun leen, al hemeldrachten,
Vol regenbogen, rijk gewrocht van fenixschachten,
Bezet met paarlen, en bezaaid met puikgesteent.
Het blinkende gestarnte, in 't geurig haar, verleent
Het voorhoofd eenen glans en goddelijken luister.
200 Wie bier niet uitmunt, schijnt in 's anders oogen duister.
Eendrachtig gaan ze door d'ontsloten hemelpoort
Te rade, en wachten naar de godheid; die komt voort,
En zet zich langzaam op een troon van serafijnen.
Voorhene zag men nooit de blijdschap schooner schijnen
Uit d'oogen, daar de zon alleen heur licht uit haalt,
205
Het stralende gewaad der godheid, met de naald
Des cherubijns gezaaid vol levendige zonnen,
Verdoofde al wat er blonk, bij zulk een glans geschonnen.
Hij zwaaide een schepter van genade met zijn hand,
2I0 En overzag den raad, en zette zich in stand,
Om aan te heffen, en zijne trouwe raadsgenooten
t'Ontvouwen, wat hij in den boezem droeg besloten.
Elk hoorde aandachtig met verlangen, stom en stil;
185. Nadacht: stof tot padenken.— 191, 192. De heerschappijen,
de vorstendommen, en de machten: vergel. Lucifer, t. a. p.
Te rade: ter raadsvergadering. — 203. Serafijnen: zie Lucifer,
-20.
vs. 1416.— 207. Cherubijns: zie Lucifer, t. a. p. — 208. Geschonnen:
E
e
n
schepter
van
genade:
hier voor : verstoken van luister. — 209.
zoo ook reikte Ahasverus zijn schepter aan Esther toe, ten blijke, dat zij
gunst gevonden had in zijn oogen.
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Hij openbaarde in 't ende aldus zijn wijzen wil:
215 „Gij, hemelraden! weet, hoe wij, door lust gedreven,
Het menschdom teelden, om aan hen een lot en leven
Te deelen, en hoe zij vervielen door een smet.
Wij gaven Abraham nochtans een eigen wet,
Verkoren een geslacht uit andere geslachten,
220 En zonden hun den zoon der godheid, daar ze op wachten,
Om hen te redden in dien jammerlijken staat.
Joannes lichtte aired, gelijk een dageraad,
Voor onzen zone hene, ontdekte elk, ons ten prijze,
Zijn aankomste, en bereidde een toegang, naar de wijze,
225 Hem van den geest geleerd. Nu wordt het eenmaal tijd,
Dat Gods gezalfde zich getrouw in 't heilambt kwijt.
Ons opzet is een kerk te bouwen, en te winnen,
Die moet van onzen zoon, den hoeksteen, eerst beginnen,
En 't lichaam groeien uit gewijde medeleen,
230 Besneenen allereerst, en dan uit onbesneen,
Gewasschen van hun smette in wateren en vlieten,
Herboren door den geest. Zoo kunnen ze genieten
En erven 't zelve heil, hier boven u gegund.
Dat's 't eenig oogmerk van ons wijsheid, en het punt,
235 Daar d'as van 's hemels raad op draait. Mijn zoon beneden
Dus lang te Nazareth, de minste in Davids steden,
Gelijk gescholen, zich onthoudende in het huis
Der koninklijke maagd, zijn moeder, eeuwig kuisch,
Zal heden aantreen naar den oever der Jordane,
240 Daar Zacharias' zoon hem toegang en de bane
Bereidt ter heerschappij, die hem t'aanvaarden staat;
Want Jezus, uit den stam van Jesse, en Davids zaad
Geteeld, is Davids rijk van eeuwigheid beschoren.
Zoodra d'aartsengelen den naam van Jezus hooren,
245 Aanbidden ze, eeren hem, en zingen prijs en eer,
En vallen driemaal uit ontzag op 't aanschijn neer.
Men ziet zich cherubijns en serafijnen dekken
Met dubble vleugelen. Men hoort ze een koorgalm wekken;
Zij zingen: „Heilig, driewerf heilig is de zoon!
250 d'Opwassende erfgenaam van Gods en Davids kroon."
De vader liet in 't einde aldus zich weder hooren:
„Wij willen, dat met ons de negen englenkoren
Een feest inwijden, nu hij naar den waterkant
Ten spiegel voortreedt, om zich van Joannes' hand
Te laten dompelen. Dat zij een dag van eere:
255
215. Hoe wij, door lust gedreven: is bier eenvoudig: hoe 't ons
behaagde. — 21 7. Te deelen: toe te deelen. — 228. Zie Jes. XXVIII : 16. —
237. Gelijk: als het ware. — 252. De negen englenkoren: zie
Lucifer, t. a. p.
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En billijk is het, dat men viere en triomfeere
In dit Jeruzalem, verwachtende een getal,
Een oogst van zielen, die het eeuwige verval
Van Lucifer en zijn weerspannelingen boeten.
260 'k Verwachte een kerk, een bruid, die onder hare voeten,
De maan ziet ondergaan, het drakenhoofd geplet,
Den afgrond brullen hoort, terwijl ze, vrij van smet,
En met de zon gekleed, op mijnen troon gezeten,
Haar jammeren in 't licht des hemels zal vergeten."
Zoo sprak de vader, en de zoon te Nazareth
265
Gehoorzaamt dit besluit, en, offrende een gebed
Den hemel op, gelijk een gouden schaal, vol geuren,
Stapt hene, om nu het hoofd vrijmoedig op te beuren,
En aan de wereld, schuw van 't lang beloofde licht
270 Der waarheid, openbaar t'ontvouwen zijnen plicht,
Te toonen, dat hij is de heiland der geslachten,
Waarop de koningen en Gods profeten wachten,
En alle heiligen, die, door 't gerucht gewekt,
Vast uitzien, met beklag, dat zijne komst vertrekt.
275 Waar hij de voeten zette en aankwam, scheen de zegen
Te vallen uit de lucht; gelijk, na eenen regen,
Verwacht met smarte, en daar de dorre beemd om riep,
De zon veel schooner schijnt, het gras groeit, dat het piep'.
Een lent' van bloemen verft de heuvels en de dalen.
280 Geen schilder kan landouw en landschap schooner malen,
Als hij een regenboog van duizend verven mengt.
't Gevogelt kwinkeleert. De blijde leeuwrik brengt
Zijn tonen bij, en volgt de keel der nachtegalen.
De bronaár laaft het groen met versche waterstralen.
285
De ceder neigt zijn kroon. Natuur zet heur gelaat
Naar blijdschap, en verkeert in eenen andren staat.
De winterbuien, lang aan 't buldren, waaien over.
De bie, verlekkerd op den tijm, en bloem, en loover,
Zuigt honig uit den dauw. De schaapskooi levert room.
290 De harten huppelen. De blijdschap kent geen toom.
De heiltrompetfaam blies vooruit door steen en landen,
En wekte elk met dees' stem : „De heiland is voorhanden !"
De huizen liepen leeg. Het akkerwerk bleef staan.
Men zag nooddruftigheid, noch gunst noch ongunst aan,
295 Gemak noch ongemak. D'een komt te voet aanstreven,
Een ander van 't gebergt den landstroom afgedreven.
d'Een spoedt te wagen, en een ander rijdt te paard.
Van Hermon stijgen ze af, en spoeden nederwaart,
278. Het gras g r o eit, dat het pie p' : men kon het gras hooren groeien.
't Had in elk geval piept moeten zijn. — 298. Hermon: een berg, ook
Antilibanon geheeten en aan wiens voet de Jordaan ontspringt.
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Die aan den oorsprong van den landstroom zich geneeren;
300 Die 't hooge Galileen en 't lager ommekeeren,
En bouwen met den ploeg; wat op Genezareth
Gedurig vlet en vaart, en visch verkloekt in 't net,
Of zich in steen onthoudt, of op de platte landen;
Het yolk op Gelboe, daar Saul viel in handen,
305 En in zijn eigen zwaard. Uit Samarye kwam
Wat zich ontvonkt vond van geene afgodiste vlam;
Wat om den landstroom hangt aan alle bei de zoomen
Trok op, en wat het wild in bOsch weet op te komen,
Rondom de doode zee; wie naast aan Seir paalt;
310 Wat tusschen Karmels kruin en Hebron adem haalt.
Geheel Jeruzalem en hare nageburen
Ontwaken op dien roep, en tellen dag en uren
Om 't groote Licht te zien, dat uit den oosten rijst.
d'Een volgt den anderen. Het stuivend voetspoor wijst
315 Den wandelaar den weg, ook daar geen wegen leggen,
En 't veld legt ongebaand, vol kreupelbosch en heggen.
Elk ijvert tijdig, daar de toevloed dicht vergadrt.
De heiland, die zich om der menschen hell niet spaart,
Uit Galileen gereisd, en dwers door Samarije,
320 Kwam in Judeen, en liet nu aan zijn rechte zije
Jeruzalem, den stoel van Aron, en den troon,
Daar David heerschte met den schepter en de kroon.
Toen kruiste hij de heide, en 't woeste Quarentane,
En zag den afgezant, aan d'oevers der Jordane,
325 De menschen dompelen, en omzien op 't gerucht,
Verheugd inwendig, dat hij d'aangename lucht
Van zijnen heer vernam, en, in het hart verlegen
Met zijne onwaardigheid, bad God, en trad hem tegen
Met deze rede, van den drang des yolks gehoord:
„Emanuel, Gods zoon, alscheppend eeuwig Woord,
330
Verlosser, middelaar, die, tusschen God en menschen,
Een zoen bemiddlen komt, waarnaar alle eeuwen wenschen;
Gezalfde, en bron des heils, die eeuwig vloeien zult !
Hoe zalft gij 't menschdom, dat, gedrukt van Adams schuld,
En eigen misdrijf, nooit van zulk een band ontslagen,
335
304. G el b o d: of Gilb o a, een gebergte van Samaria, waar Saul de
nederlaag leed. i Sam. XXXI: 8, 9. — 306. On t v o n k t vond: v o n k t
vond klinkt niet zeer welluidend. — 309. S eir: een gebergte op de grenzen
van Arabie. — 310. Karmel: een berg, nabij de Middellandsche Zee. —
H ebr o n: eene der oudste steden van Palestina, ten zuiden van Jeruzalem. —
316. En 't veld leg t: lees, in verband met hetgeen voorafgaat: „en daar
't veld ongebaand, enz. ligt." — 317. Lees : elk haast zich, daar te wezen,
waar de menigte samenvloeit. — 321, 322. Den s t o el van A r o n, en den
t r o o n daar Davi d, enz, zijn nadere omschrijvingen van Jeruzalem.
0 . Zie Joh. I: I, 3.
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De recht verdiende straf in eeuwigheid zou dragen,
Ten waar gij u verneerde uit 's vaders rijken schoot,
Een lichaam aantrokt, om, geduldig, arm en bloot,
Te lijden, en uw yolk, vermast van Mozes' wetten,
340 En vloeken, uit genft te zuiveren van smetten!
0 heiland, wien ik vroeg van ver heb toegejuicht,
Verneërt gij u zoo laag te mijwaart, overtuigd
Van mijne onwaardigheid? De vader zeegne uw treden!
Mijn kleen vermogen groeie en wasse op uw gebeden!
Vergeef me, dat ik mij niet laag genoeg verneer."
345
Zoo spreekt hij, en aanbidt in 't stof dien lieven heer,
En Davids nazaat, die het stamhuis komt regeeren,
Den draaiboom sluiten van 't langdurig profeteeren,
Het bloedig slachten en brandofferen van 't vee
350 Opschorten, en eene eeuw van ongesteurden vree
Invoeren, onder zijn vreelievende onderzaten,
Dus Lang vergeten, en gelijk van God verlaten.
De heiland zegent eerst den trouwen afgezant,
Gebiedt hem op te staan, wiens hart van liefde brandt.
Joannes rijst, en zegt: „o heer, uw wil geschiede!
355
Uw dienaar boort." Hij sprak : „Ga voor mij. Ik gebiede,
Dat gij dit lichaam wascht en reinigt in den vliet."
Joannes beeft van schrik, en antwoordt: „Zal een niet,
Een ijdeler dan niet, vol zwakheén en ellenden,
360 Zichzelven dus verwaand aan zulk een lichaam schenden,
Dat uit het zuivre vat der maagd [die loutre ziel,
Van boven zwanger, toen haar ootmoed God beviel]
Te voorschijn kwam, als eer het manne uit lucht en wolken?
Verlosser, zoenheer, licht van allerhande volken!
365 Verschoon d'onwaarde van een worm, die, uit het stof
Gekropen, liever een heraut uit 's hemels hof
Zaag dalen, en dien last op 't hoog gebod voltrekken.
Genaakt ge mij? Wasch gij mijn ziel van alle vlekken.
Maar Jezus sprak hierop : „Genoeg aan mijnen wil.
370 Voltrek het ambt, dat u belast wordt, en zwijg stil,
Schoon gij u zelven tot dit werk onwaardig oordeelt.
Het voegt mij eerst, die al de wereld tot een voorbeeld
En spiegel dienen zal, gehoorzaam voor te treen.
Waar 't hoofd wel voorgaat, wordt het van alle andre leen
Gewilliger gevolgd, in 't sterken van Gods wetten.
375
Zoo wascht een leeraar best den leerling van zijn smetten."
Joannes boog hierop zich driewerf, bad hem aan,
339. Vermast van Mozes' wetten: zie Matth. XXIII: 4; Hand. XV:
1o. — 348. Den draaiboom sluiten: slagboom of hek. — 352. Vergeten: versta: gelijk vergeten. — 361. Vat: lichaam. — 366-369. Zie
Matth. III: 14, 15.
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En ging voor Jezus hene. Ontelbre zielen staan
Om deze beide van verwondringe opgenomen.
380 Zoo plag de morgenstar des morgens op te komen,
En d'aankomst van de zon, daar zij heur Licht uit haalt,
Te boodschappen vooruit. De landstroom krimpt, en dwaalt
Uit zijne streek, en schijnt beneen het peil te zinken,
Van ootmoed, en ontzag, op 't juichen en het winken
Der menigten, alom van boven en beneen,
385
Aan weerszij van den vliet. Al 't landschap valt te kleen.
Zij gaan te water, dat nu zachter ruischt en mompelt.
Joannes heft het hoofd ten hemel op, en dompelt
Den allerzuiversten tot driewerf in den vloed.
393 De heiland bad terwijl, ontvonkt van eenen gloed
Des ijvers : „Vader ! laat mijn ootmoed u behagen,
En 't heilig element voortaan de zielen vagen,
Zoo rein, als Naman op kwam stijgen uit den vliet !"
Men zag hierop terstond den hemel in 't verschiet
395 Zich openen omhoog, ter eere van dien koning,
Aartspriester, en profeet. Een hemelsche vertooning
Ontvouwt zich in de lucht, vol zang en spel; gelijk
Voorhene om Bethlehem een engelemuzijk
Het menschgeworden Woord, den zoon der maagd, begroette.
400 Elk zag naar boven toe, en uit de lucht gemoette
Den straal van 't scherp gezicht een witte duif, een gloed,
Een simple onnoozelheid. Zij daalde naar den vloed,
En hing, dat 's menschen oog heur klaar mocht onderkennen,
Een lange poos heel stil en zedig op de pennen.
405 Toen daalde ze op de kruin des heilands, en verdween
Aan lucht in eenen glans en wederlicht. Dus scheen
De Geest te zalven 't hoofd der heilige geslachten.
De menigte, verrukt door allerlei gedachten,
Vernam des vaders stem, die uit de starren viel :
„Dit is mijn lieve zoon, de wellust van mijn ziel."
410
De hemel scheen omhoog hierop te triomfeeren.
De scharen schieten toe, aanbidden hem, en eeren
Den godgewijden zoon, en zulk een donderstem
Verbaast het gansche land, en schokt Jeruzalem.
Gezegende Jordaan ! nu 't hoofd omhoog geheven.
415
De pen des geests heeft u veel eere toegeschreven,
379. 0 p g eno m en: opgetogen. In beide woorden ligt hetzelfde denkbeeld. — 392. 't Heilig element: 't heil aanbrengend, geheiligd water. —
393. N am a n: zie Boek II, vs. 500. — 4o1. E en glo e d: zinspeling op de
vlammetongen, waarin de H. Geest nederdaalde. Hand. II: 3. — 402. E e n
simple onno o z elhe i d: zinspeling op Matth. X:16. — 406-417. Evenals
de Koningen en Hoogepriesters, zoo werd ook Jezus in zijn dubbele hoedanigheid, doch door den Geest, gezalfd.
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Dat gij den doortocht aan de twalef stammen gaaft;
Helias, wiens karos tot aan de starren draaft,
En HelizeUs, zijn scholier, droogsvoets liet treden
420 Op uwen glazen vloer; dat gij de rotte leden
Van Naman, den Syrier en koninklijken vorst,
Zoo zuiver baadde, en streekt hem zijn melaatsche korst
Van 't stinkend lichaam af, in uwe waterplassen;
Maar nu de zuiverste zich in uw bron liet wasschen,
425
En 't heilig lichaam des gezalfden, nooit geschend,
U rakende, door 't woord het vochtige element
Geheiligd heeft, zoo ver het om den kloot der aarde
En door zijne aders vloeit, kan niemand naar de waarde
Uwe eer uitspreken; want de Nijl, en Donaustroom,
430 Der stroomen koning, en Araxes, die noch toom
Noch brug kan lijden; Rijn, en Ganges, daar de Mooren
Uit drinken, zullen stom uw wonderwerken hooren;
Hoe gij veel duizenden, in uw geheiligd wed,
Naar ziel en lichaam, rein kunt baden van hun smet.
't Geheimnisteeken, dat het menschdom kan herbaren,
435
Zal strekken een livrei der weergeboren scharen;
Het marmer mettertijd verkeeren in een vont,
Die klaarder dan de zee, die in Gods tempel stond,
Op twalef runders, om het priesterdom te vagen,
440 De keizers zuiver wascht van d'oorzaak aller plagen,
De schuld van Adam, en elks dadelijke schuld;
Schoon d'afgrond tegens dit genadeteeken brult,
't Welk niet het vleesch besnijdt, maar 't hart, dus lang
[bestreden,
En deerlijk onderdrukt van veel begeerlijkheden.
De Geest drijft Jezus uit den drang des yolks alleen,
445
Om zich te wapenen met vasten, en gebeen,
In woeste wildernis, bij redelooze dieren,
Daar slangen schuifelen, en spoken om hem zwieren.
Hier volgt hij Mozes, en Helias, God ten prijs,
450 Nut, veertig etmaal lang, in eenzaamheid geen spijs.
4 1 7 . Zie Jozua III: 14-17. — 418. Zie 2 Kon. II: II. — 419. Zie 2 Kon. II:
7, 8. — 420. Glaz en vlo er: uit deze woorden zou men denken, dat de
Jordaan bevroor : — wat het geval niet was : de beide profeten gingen over het
droge. — 425. No oit g e schen d: smetteloos. — 426 volgg. Het vochtige
e le m en t: uw water, zoo ver het zich in tallooze aders alom verspreidt. —
430 , 431. Araxes, die noch toom noch brug kan lijden:
Pontem indignatus Araxen

noemt hem VERGILIUS, Aen. VIII, 728. — 435. 't G eh e i mnisteek en: het
Sacrament, de Doop. — H er bare n: zie Joh. III: 5. — 436. L iv r e i: onderscheidingsteeken. — 437. Vont: doopvont. — 438. De zee: het groote
koperen waschvat, voor de priesters in den tempel. Zie Exod. XXX : 19, 20.
.45 8. Vergel. Matth. IV : I - I I ; Mark. I: 23.
—45
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Waarna de honger 't hart komt pijnigen, en vleien.
De geest, die Adam eerst door eten kwam verleien,
Klampt nu den tweeden mensch tot driewerf fel aan boord ;
Maar wordt ook driewerf door het onverwinbaar woord
Zoo rustig afgekeerd, dat hij terug moet deizen;
455
Waarop aartsengelen, uit hemelsche paleizen,
Dien zeeghaftigen held begroeten na dien slag,
En dienen op zijn wenk, gedurig nacht en dag;
Terwijl Joannes 't yolk aan d'overzijde leerde,
46o Omtrent Bethabara een menigte bekeerde,
En dompelde in den vliet, opdat elks hart bereid
Den heiland volgde, op 't spoor van zijn gehoorzaamheid.
Dus ijvrende, om zich voor Emanuel te kwijten,
Ziet hij een donkre wolk van priestren en Levijten
Opdrijven uit den stroom recht naar den overkant.
465
Zij landen eindelijk, en houden t'zamen stand,
Recht voor hem, die hun wachtte, en vraagde naar de reden
Van hunne komste; „want het schijnt aan uwe kleeden,
En uiterlijk gelaat," sprak hij, „dat gij, gewijd
470 Ten outer, priesters of altaarbedienaars zijt."
Zij antwoordden : „Zoo gij ons uw gesprek gewaardigt,
Wij, van Jeruzalem te zamen afgevaardigd,
Door 's hoogen priesters last, en al den breeden raad,
Verschijnen, om uit u te hooren in wat staat
475 En waarde gij u stelt ; want allerhande maren,
Door 't land alom gestrooid, ons nog niet openbaren
Ten vollen wie gij zijt : Of dit gezalfde hoofd,
Den vaderen zoo lang door Mozes' mond beloofd,
Tot 's yolks verlosser ; Of een ijverende Elias,
480 De groote voorboO van den komenden Messias.
Wij staan wilvaardig u te kennen, naar de wet,
In zulk een waardigheid, daar d'opperste u in zet;
Gelijk het billijk is elkeen zijne eer te geven.
Zijt gij Messias, of Helias, streng van leven ?
Laat hooren, opdat wij voltrekken onzen last."
485
Joannes luistert toe, en slaat zijne oogen vast
Met zedigheid ter aarde, afkeerig in 't beseffen
Van eeretitelen, die hem te hoog verheffen,
En Christus, reede bij de Farizeen gehaat,
490 Neerdrukken. Eerzucht is doorgaans genegen baat
452. De geest: de duivel. — 457. Dien zeeghaftigen held: woorden, die zich naar den rythmus niet laten lezen en twee anapesten in plaats
van drie jamben vormen. — 460. B et habar a: hier was het veer, in Perea,
op 't grondgebied van Herodes gelegen. — 473. Breeden r a a d: Sanhedrin, waarvan Boek I, vs. 280. — 474-485. Zie Joh. I: 19; Luk. III : 15;
Mal. IV : is; Matth. XI : Ttl.; XVII : 12, 13.
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Te trekken uit de scha. van 's anders naam en eere.
De held, opdat hij vroom dees' Farizeeuwsheid keere,
Aanvaardt den beukelaar van ootmoed, stelt zich schrap,
En antwoordt : „Zet me niet op zulk een hoogen trap ;
Ik ben zoo groot niet. 'k Wil mijn kleenheid niet ontveinzen,
495
Noch hooger uitbesteën met woorden of gepeinzen
Dan haar waardij. Ronduit, ik ben die Christus niet,
Noch zoek, dat hij zijne eer in mijn verheffing schiet."
Zij houden echter aan met vragen : „Zeg ons hoe men
500 U achten moet, en met wat naam men u zal noemen :
Zijt gij Helias, die to wagen door de lucht
Gevoerd werd? Want zoo luidt de roep en 't landgerucht."
Hij zegt : „Ik ben het niet." Zij zeggen : „Men moet weten
Het een of 't ander; zijt gij een van Gods profeten ?"
505 Joannes antwoordt : „Neen." De jongling, inderdaad
Een groot profeet, heeft lust, dat hij deze eer versmaadt,
En wil veel liever nog zijne achtbaarheid verduisteren,
Dan Christus' waardigheid en haren glans ontluisteren.
Zij zeggen endlijk : „Dat we elkandre recht verstaan,
510 En wij met klaar berecht en afscheid henegaan
Hun reden geven, die ons wettig herwaart zonden;
Wat zegt ge van u zelf, zoo worden we eens ontbonden
Van onzen strengen last. Wie zijt ge? Spreek rechtuit."
Toen kwam Joannes tot het uiterste besluit,
515 En sprak: „Ik ben de galm van God in dees' woestijnen;
Aileen een bloote galm, die haastig zal verdwijnen;
Als Malachias' mond, nu eeuwen lang voorheen,
Van mij voorspelde, die een galm ben, en alleen
De voorboO van Gods zoon, naar wien ik ieder leidde
520 Door dien gespelden roep. Hij komt nu : men bereide
De heirbaan voor de komst van Gode, 't eeuwig Woord.
Men slechte oneffenheën, vernedere, als 't behoort,
De hooge heuvels, en verheff' gezonken dalen.
Al 't menschdom zal voortaan Gods heerlijkheid zien stralen."
Zij vragen verder : „Zoo gij Christus dan niet zijt,
525
Noch ook Hellas, noch tot een profeet gewijd ;
Hoe hebt ge dan dees' macht vermeten aangenomen,
Dat gij de menigten durft dompelen in stroomen ?"
Joannes zegt, opdat men hem hier in verschoon' :
492. Opdat hij vroom dees' Farizeeuwsheid keere: namelijk
„deze opwelling van Farizeeuwsheid bij zichzelven." De Farizeers waren,
als men weet, zelfzuchtig van aard. Zie Matth. XXIII : 6. — 497-515. Zie
Joh. 1 : 20, 23. — 5or. Zijt gij H eli a s: Elias zou namelijk de voorlooper
van den Messias zijn. De vraag van de Schriftgeleerden geschiedde uit
spotternij. — 517, 518. De voorspelling, hier aangeduid, is niet van Maleachi,
maar komt voor bij Jes. XL : 3. — 525-534. Zie Joh. 1: 25-31.
VONDEL X.
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5 30 „Ik wassche 't lichaam slechts met water; maar Gods zoon,
In 't midden onder u verschenen, laat ge u raden,
Zal 't lichaam en de ziel van alle smetten baden.
Mijn ambt reikt verder niet, dan dat ik, God ten prijs,
Elk van mij af, alleen naar God den heiland wijs;
535 Een waarde, buiten hem te kennen noch te vinden,
En wien ik zoude ontzien den schoenriem los te binden."
Dus eindigt dit gesprek. Zoo scheiden ze van hem,
En keeren over stroom weer naar Jeruzalem.
0 zeldzaam voorbeeld van ootmoedigheid ! 0 wonder !
540 Hoevele starren gaan voor uwen opgang onder,
Die, als een morgenstar, voor Christus' aankomst blinkt !
Gij rijst zoo hoog, als gij door needrigheid verzinkt,
En laat van mijterkroon noch Arons eeretittelen,
Al ijdelheen, uw hart bekoren nochte kittelen,
545
Maar slaat al 't voordeel af, dat u wordt aangeboon,
En acht 's gezalfdens eer alleen uwe eer en kroon.
Toen hij, des andren daags, van ijver weder blaakte,
En Jezus zag, die hem, ter goeder uur, genaakte,
Wees Zacharias' zoon op 't licht, dat derwaart kwam,
550 En sprak : „Ai ziet, dat is het godgeheiligd Lam,
Gedoemd ter slachtbank, naar den roep van Izaias.
Het paaschlam wees dus Lang alleen op God Messias,
Een paaschlam, dat voor 't zwaard des engels u bevrijdt,
En 's werelds misdaad boet. Geen priester, geen Levijt,
555 Noch al dat offervee kan u van smetten wasschen,
Noch ik, u dompelende in deze waterplassen;
Maar Christus, die den last van al de wereld draagt,
Is d'eenige, wiens bloed uw hart van smetten vaagt.
Dat zal u blijken, als hij, met geopende aders,
560 Een bloedbron uitgiet, en, ten prijs en zoen des vaders,
Zich offert op den berg met zijne leste stem,
De Geest der godheid daalde uit eene wolke op hem,
In schijn van eene duive, en sterkte met dit teeken,
Dat hij Gods zoon is, wien nooit zal de macht ontbreken,
565
De ziel te louteren door 't vier van 's hemels Geest."
Joannes, met geen gunst te winnen, noch bevreesd
Voor haat, volhardde dag op dag aldus te tuigen,
Dies zijn scholieren zich voor 's werelds heiland buigen,
En hem naarvolgen, als hij trekt naar Galileen.
570 Zoo breidde zich zijn naam vast uit door alle steen.
Terwijl Joannes vast in Ennon menschen baadde,
552. Zie Exod. XII : 1-27; Kor. XV : 47; I Petr. I: 18, 1 9. — 555. Zie
X : 4. — 561. Zie Joh. XIX : 30. — 562-564. Zie Joh. I : 32-34. —
569. Als hij trekt naar Galileen: zie Joh. I: 35-37. — 571. Zie
Joh. III : 23.
T
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En 't yolk wees van zijn bad op 't waschbad der genade,
Door al het zuiveren van Mozes' wet bedied,
Kwam Jezus weder uit het Galileesch gebied,
575 Waarop de scharen hem heilgeerig overrompelen,
Die door zijn leerlingen heur laat in 't water dompelen.
Dus groeide' d'aanhang van den heiland machtig aan.
Joannes' knapen, met hun meesters eer beladn,
Verwekken een geschil, wie 't zuiverste van beide
580 De menschen zuivert; maar de zoon des priesters scheidde
Het onderling krakeel, en toont den leereling
Dat hij geen hooger macht van hooger hand ontving;
Dat hij geen hoofd is, voor wiens macht men zich moet buigen,
Maar een, die voorlicht, om van 't moederlicht to tuigen;
Dat hij de speelnoot is, en niet de bruidegom,
585
Wiens opgang hem verheugt. De leereling staat stom
Voor zulk een antwoord, die zijn meesters voortgang hinderen.
Joannes roept : „Hij moet vermeerdren, ik verminderen.
Hij daalde uit 's vaders schoot, als Gods gezalfde, neer,
590 Almachtig en alwijs. Emanuel zij d'eer !
Wie 't eeuwig heil bemint, moet op den zoon betrouwen;
Wie niet op hem betrouwt, kan nimmer God aanschouwen.
Hij komt, gewapend met een onweerstaanbre macht,
Het zwarte rijk des doods en van den helschen nacht
Bestormen, Lucifer, van 't eeuwig licht gescheiden,
595
Ontwapenen, en voor zich in triomfe omleiden,
Met al den aanhang, die zich kantte tegens God.
Men zal den wapenroof ten transe uit van het slot
Des hemels steken. Laat de hel hier tegens wroeten;
600 Al wat hem wederstaat moet buigen voor zijn voeten."

574-576. Zie Joh. III : 22 ; IV : 2. — 578. Knap en: leerlingen. — 579. V e rwekken een geschil: geraakten in geschil. — 57 9-592. Zie Joh. III:
26-36. — 587. Een antwoord, die.... hinderen: antwoord wordt
hier als een collect. beschouwd en heeft daarom een w.w. in 't meerv.
achter zich. Zie HUYDECOPER, Proeve, Deel III, bl. 4.
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Verdoemde Lucifer, voor Christus' macht beducht,
En zijnen boetgezant, verdaagt de helsche raden.
Hij raadt ze toe te zien. Zij streven met een vlucht
Apollion vooruit, langs slangbochtige paden.
Dees waarschuwt Kaifas te waken voor de kerk,
Herodes voor zijn rijk, eer 't yolk beginn' te hollen.
Emanuel verlaat Judea, eer men 't merk,
Beducht voor Farizeen, van haat en nijd gezwollen.
Herodes, te karos met zijn Herodias,
Bezoekt den woestijnier, die straft het bloedschoffeeren.
Herodes voert hem mede op zijne wagenas.
Joannes stilt het yolk, om ongeval te keeren,
En rijdende ten hove, onthaald op 't hofbanket,
Wordt straf gekerkerd, daar al 't land zich van ontzet.

5

10

E hel ontzette zich voor zulk een donderwoord;
) A1 d'afgrond daverde. De roestige ijzerpoort
Begon op haar gebit te knarsen, en te kraken,
De jammerpoel een stank en rook en smook te braken
Ten balge uit, dat het licht verduisterde aan de lucht.
De grootvorst van den nacht, voor zijnen staat beducht,
Verdaagde dadelijk alle onderaardsche raden,
Die spoedden zich ten hoof door slangbochtige paden,
Daar, recht in 't middelpunt des aardrijks, even wijd
Van zuid- en noordas, 't hof op ketens hangt, en snijdt
De spil der wereld juist in twee gelijke deelen.
Wat gruwzaam is, vloeit hier door duizend zwarte kelen
Naar toe, op 't schor getoet der nare hofklaroen.
God Lucifer verscheen te rade, en zette toen
Zich op den hoogen stoel, wien d'onderdane nekken
Van ongedierte en draak ten stut en steunsel strekken.
I

5

10

15

Inhoud. 4. S la ngbocht i g e pad e n: zonde tegen 't metrum, evenals in
vs. 457 van 't vorige Bock. De i van sl a n g b o c h t i g e mag niet, en veel
min met nadruk, gehoord worden. — Blo e d schoffe e r en: het plegen
van bloedschande. — 3. G ebit: het toeschrijven van een g e b it aan de
ijz erp o o r t der hel is niet alleen hoogst schilderachtig, maar bovendien
ook voor den minder poetisch bewerktuigden lezer volkomen gewettigd,
wanneer hij bedenkt, dat de poorten in Vondels dagen voorzien waren met
ijzeren of houten valdeuren, van onderen uitloopende met scherpe punten
of tanden. — 6. Nacht: het rijk der duisternis. — 8. Slangbochtige:
zie de aant. op vs. 4 van den Inhoud. — 9. Re c h t in 't m i d d el p un t:
naar het gevoelen der Talmudisten, gevolgd door Dante en andere latere
dichters, was de or c us of „hel" juist in 't midden der aarde. — 14. G o d
Luci fer: namelijk in de onderwereld als God geeerd. — 15. d'On d e rdane nekken: onderdane staat hier voor onderdanig.
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Hij spande een addrekroon om zijn wanschapen hoofd,
En, zwaaiende den staf van staal, aan 't punt gekloofd,
Sloeg gloende blikken op. De lamp, vol pek en zwavel,
En basiliscusvet, verlichtte in 't rond den navel
Van 't woeste raadshol, dik en vet begroeid van roet.
't Gestoelte werd bekleed van dit gevloekt gebroed,
Een ieder naar zijn staat. Zij zaten stil, als stommen,
En hij begon aldus, gelijk een kloek, te brommen :
„Getrouwe machten, die 's verdoemers naam verzwoert,
En tegens 't eeuwig licht een eeuwig oorlog voert,
U is bekend hoe wij door 't eenig appelbijten
Macht kregen over al het zoet der Adamijten;
En d'offeranden, eerst geheiligd aan den heer
Van hemel, aarde en zee, ontstaken tot onze eer,
Ook zelfs in Kanaan, door bloedige krakeelen
Vanouds met kracht gescheurd in onverzoenbre deelen;
Gij kunt bevroen hoe dien erfvijand dit verdriet;
Maar 't loopt nog hooger [want hierbij berust het niet] :
Wij wonnen op ons zijde aartspriesters, Farizeeuwen,
En schriftgeleerde; en kerk, en wetschool der Hebreeuwen,
Die vliegen van ons hand, en wijden, nimmer moe,
Den afgrond wierook van verdoemde zielen toe,
In schijn van heiligheid, als zij de wet verdraaien,
En onkruid overal in Mozes' koren zaaien.

d'Aartsvijand, opdat hij bijtijds deze inbreuk stuit,
Zond Zacharias' noon in zijnen naam vooruit,
Om dien gezalfden held, waarop besneenen beidden,
Den weg te banen, en ter wereld in te leiden,
Dees' beide passen reede, als fluit en zang, opeen.
45
Gij wordt in 's lichaams schors van mensch noch dier geleen.
Men gunde u, na uw val, door d'open lucht te zweven,
Nu vlucht ge, door zijn naam ter wereld uitgedreven.
Het is nu wakens tijd. 't Zij afgezant, of heer,
50 Zij zwoeren ons bederf; men ga hun bei te keer.
Joannes moet er eerst, en dan de meester kleven ;
Een ieder reppe zich. U wordt de macht gegeven.
i8. Den staf van staal, aan 't punt gekloofd: een tweepuntige
vork, waarmede ook Pluto wordt afgebeeld. — 21. Brommen: bluffen,
uit de hoogte spreken. — 3o. On t s t a k e n: lieten ontsteken, of misschien
wel, onz. gebruikt, voor „ontstoken werden," in Welk geval het niet tot
het voorafgaande wij (vs. 27), maar tot d'o ffer a n den (vs. 29) zou moeten gebracht worden. — 36. K er k, en wets c h o o I: kerkdienaars en wetgeleerden. — 37, 38. Zie Matth. XXIII: 15. — 46. De zin is: gij zult voortaan
in geen mensch of dier meer mogen huisvesten. Schriftuurlijk minder juist;
want, ofschoon Jezus de duivels bij onderscheiden menschelijke lijders uitdreef, vergunde Hij hun echter, in de lichamen van zwijnen te varen. Zie
Matth. VIII: 32.
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Apollion tree voor, en stell' zijn list te werk;
Want zoo men langer draal', zij vallen ons te sterk.
Men smore 't wassend kwaad bijtijds in zijn geboorte."
Zoo sprak hij, en elk stoof zijns weegs uit d'ijzerpoorte
Omhoog. Gelijk een vlucht roofvogels met geraas
Komt vallen op een kreng, een dood en stinkende aas,
Zoo zoeken ze op den grond van Jesses rijk en erven
Hun kans, en leggen toe op schenden en bederven,
Door heimelijk bedrog, of openbaar geweld.
De slede van den nacht was door het starlicht veld
Nu steil in top gevoerd, en hing van wederzijden
Gereed ten halve wege, om langzaam neer te glijden.
Wat ademt lag en sliep gerust. De rust stond vol.
De vogels, in de haag, de dieren, in hun hol,
Elk look zijne oogen. Geen van allen onraad schroomde,
Behalve Kalfas, d'aartspriester, die vast droomde
Hoe een onnoozel lam met Arons mijterkroon
Ten berge op strijken ging naar koning Davids troon.
Doortrapte Apollion verscheen hem in dees' naarheid,
Vermomd als Gabriel, omschenen met een klaarheid,
En sprak : „Aartspriester, rust gij dus op uw gemak?
Uw priesterlijk gezag lijdt last, en krijgt een krak.
Een wettig offraar komt u mijterkroon, en tiende
Ontweldigen. Vergeefs gij Gode smookte en diende
Met vee, en wierookgeur. Waak op : Joannes wijdt
Een hoogepriester in. Gij raakt uw aanzien kwijt."
Zoo sprak hij, en verdween uit 's hoogepriesters oogen;
Die vloog ten bedde uit, stond verbaasd en opgetogen
Van schrik en achterdocht. Aan elke haarlok hing
Een druppel zweet; terwijl de nachtgeest streven ging
Op zijne vleermuisvlerk, daar 't hof te Macherunte

53. Apollion: zie den Lucifer, waarin deze helsche geest een voorname
rol speelt. — 56. IJ zerpoorte: navolging van HOMERUS II. U. 15.
"Ev8ve 0161k.mai

TE

It&crt zai xc'easo; ()mg:.

65. De rust stond v o 1: alles was in voile rust. — 69, 70. Een geheele
droom, in twee regels geschetst, doch de geheele voorstelling in zich bevattende van Christus, als het onschuldig slachtoffer voor de zonden des
menschdoms op Golgotha stervende, maar op wien zich de Hoogepriesterlijke en Koninklijke waardigheid voortaan vereenigden : — een voorstelling,
naar den aard der droomen zoodanig ingekleed, dat zij den Hoogepriester
beangstigen moet, zonder hem een klaar besef van het voorbeteekende
te geven. — Deze trek van Vondel is meesterlijk. — 72. Vermomd als
Gabriel: deze vermomming laat zich rechtvaardigen met het gezag des
Bijbels, dat de Satan zich meer verandert in een engel des lichts. Zie 2
Kor. XI: 14. — 8o, 8r. Opgetogen van schrik en achterdocht: het
gebruik heeft later ingevoerd, het woord o p g e t o g e n alleen te bezigen
wanneer 't aangename aandoeningen geldt, als „blijdschap, genoegen, hoop."
Macherunte: 't zelfde als Macheer, zie Boek I, vs. 21.
—83.
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Den kloot der mane draait op zijn gekroonde punte.
85 Hier lag Herodes diep verzopen in den wijn,
En eersten slaap; wanneer dezelve geest, in schijn
Van zijnen vader, hem bij nacht scheen aan te spreken :
„0 zoon ! wij zien u haast van 't heilig erf versteken,
Bij onzen jongsten wil en Rome u toegelegd.
90 Wie heerschen wil, die grijp' het slagzwaard fluks bij 't hecht,
En bezig' het, en passe op heilig noch onheilig;
Zoo wint en zoo bewaart een held de rijkskroon veilig.
Wij hebben 't leste hoofd der Asmoneén geknot
Van 't lichaam, met de bijl van Rome op een schavot,
95
Door Mark Antonius, voor 't hof t'Antiochije.
Daar most Antigonus den troon der heerschappije,
Zoo lang bezeten van zijn koninklijk geslacht,
Ons inneruimen; en verzuimt ge uw tijd en wacht?
Hoe wankel staat uw staat I De nijd legt op haar luimen,
100 En waakt ge niet, zoo pas bijtijds het rijk te ruimen.
Een woestijnier wint gunst, en smeedt een nieuwe wet,
Ten dienst van zijnen heere; en kan het vleiend bed
U meer bekoren dan op uwe kroon te passen?
's Mans aanzien zal allengs tot aan de starren wassen.
105
De wet verandren baart veranderinge in staat.
Gij zijt een Idumeër, geen telg uit Jesses zaad,
Waarop dees' basterd stoft, dien wij naar 't leven dongen,
En in den kindermoord, helaas, vergeefs besprongen.
De stam van David staat geworteld in elks hart,
nto Een ieder valt hem toe. De woestijnier verwart
De zinnen met dit zaad van oproer voort te zaaien.
Gij moet het piepend gras hun onder 't lijf wegmaaien.
87. Z ij nen v a de r: Herodes den Grooten. — 88, 89. Herodes de Groote
had, bij uitersten wille, behoudens Romes goedkeuring, Galilea en Perea
aan zijn zoon Herodes Antipas overgelaten; wat door Augustus bevestigd
was. — 93-97. De laatste vorst uit het doorluchtige huis der Asmoneen of
Makkabeers, Antigonus, zoon van Aristobulus II, was door de Parthen op
den troon van Judea geholpen. Weldra vond hij een mededinger in den
vreemdeling Herodes, die door de Romeinen tot koning van Judea was
benoemd. Na zich te Jeruzalem wakker verdedigd te hebben, zag hij zich
genoodzaakt, zich over te geven aan Sozius, den Romeinschen bevelhebber
in Syrie, die hem geketend naar Antiochie zond, waar hij, op last van den
beruchten Drieman Marcus Antonius, wien 't goud van Herodes daartoe
had overgehaald, als een gemeen misdadiger aan een paal gebonden, met
roeden gegeeseld en vervolgens onthoofd werd; hoedanige smaad door de
Romeinen nog geenen Koning was aangedaan en zeker door den wakkeren
Vorst niet verdiend was. — 97. Z o o lang b e z e t e n: het huis der Asmoneen had 126 jaren over Judea geheerscht. — 106. E en Idumeer: Herodes
was een Idumeer of Edomiet van afkomst en, voor zijn verheffing, Landvoogd geweest, eerst van Galilea, daarna van Syrie, en eindelijk van Judea.
Dees' basterd: Jezus. — 112. Het piepend gras: het uitbottend,
—107.
opschietend gras.
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Grijp daadlijk den heraut en voorbode eerst bij 't hoofd.
Dus wordt dit smeulend vier in d'asschen uitgedoofd."
Zoo sprak Apollion, en, nauwelijks verschenen,
I15
Is voor de ledikant in schaduwe verdwenen.
De koning greep, verbaasd door 't nare nachtgerucht,
Naar 's vaders bleeken schijn, maar vatte niet dan lucht,
En riep hem na: „Waarhene, o vader ? Blijf, mijn vader.
120 Waar vlucht ge? Koom, berecht en onderwijs me nader."
Gelijk een uurwerkwicht het snekrad ommedrijft,
Het snek- het bodemrad; het bodemrad, gestijfd
In zijne sneller vaart, het kroonrad komt beroeren;
Het kroonrad door zijn drift het strijkrad om komt voeren,
125
En 't strijkrad d'onrust drijft gedurig hene en weer;
Zoo houdt de staatzorg nu den koninklijken heer,
En 't priesterlijke hoofd in onrust, en het woelen
Gaat nacht en dag zijn gang. Elk raadslaagt, om zijn stoelen,
Voor 't nakende gevaar, dat hij zich innebeeldt,
130 Te stutten. Kaifas, van angst geperst, beveelt
Den breeden tempelraad te letten op de streken
Der nieuwelingen, die het wetboek tegenspreken,
Aangroeien, stad en land omloopen dag op dag,
En met hun nieuwe leer der vaderen gezag,
135
Ook door schijnheiligheid, een ieder op zijn wijze,
Verdooven; dees door, streng in wandel, zich van spijze
En wijn t'onthouden; die, door zijn gemeenzaamheid
Met allerhande slag van lieden, licht misleid
Door schijn van wonderdaan, en 't heelen van hun kwalen.
I i 6. Navolging van VERGILIUS, Aen. II, 791:
Dicere deseruit, tenuesque recessit in auras.
I 17, 118.

Zoo bij VERGILIUS, 1. 1. 793':
Ter frustra comprensa manus effugit imago.

121. Het snekrad: het eerste of hoofdrad, wegens zijn tragen gang genoemd naar s n e k, d. i. : „slek, slak." Niet te verwarren met het s n i k r a d,
dat ook wel het eerste rad is, maar in uurwerken, die door een veer, verzeld van een s n i k, bewogen worden. — 122. Bodemrad: het tweede rad. —
123. Kr oonrad: het derde rad. — 124. S t r ij kr ad: een schakelrad, met
tanden als van een zaag. — 125. 0 nrust: tongetje, dat in voortdurende
beweging blijft, en den slinger voortdrijft. — 131. De streken: bier : „de
bedrijven, de handelingen." — 132. Nieuwelingen: Johannes en Jezus
en hun aanhang, door Kaifas voorgesteld als „neologen," of verkondigers
eener nieuwe leer. — Het wetboek tegenspreken: valsche beschuldiging, gelogenstraft bij Matth. V: 17. — 136, 137. Zich van s p ij z e en
w ij n t'onthouden: dit slaat op Johannes. Zie Matth. III, 4; XI: 18 ; Luk.
VII: 33. — 137, 138. Jezus onderscheidde zich hierin van Johannes, dat Hij
niet in afzondering leefde, maar integendeel gemeenzaam met lieden van
alien rang en stand verkeerde en zelfs den gezelligen disch niet vermeed.
Zie Matth. XI : 19 ; Joh. II : 2; Luk. XIV : 1; XV : 1, 2. — 139. Tot dien tijd
had Jezus, zooverre men weet, nog geen ander wonderwerk verricht dan
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140 Hij maant ze toe te zien, niet reukeloos te dwalen
Van 's keizers gunste, en hem, gemachtigd tot gebien,
Aileen, geen ander hoofd, naar zijnen mond te zien.
Het heugde hun nog versch hoe, toen men 't beste hoopte,
Pompejus' heirbiji poort en muur en torens sloopte;
En schoon Pilatus zich niet keerde aan Levi's klacht,
145
Hij hield zich binnen, en verzekerde zijn wacht,
Aanteekenende al stil, door last der majesteiten,
's Raads misgreep, lastig voor den keizer af te pleiten.
Zoo worstlen ze onderling in 't hoog Jeruzalem.
150 De raad zit half gedeeld, en angstig, durf zijn stem
Niet geven, om den zoon van priester Zacharias,
Een groot profeet geacht, te grijpen; en Messias
OntiArijkt hun lagen reis op reis in Galileen,
Herodes' rijksgebied, of geeft zich elders heen,
Om 't yolk, in duisternis gedompeld, toe te lichten,
155
En met zijn wonderwerk en leeringen te stichten.
De koning, die niet rust, bespiedt gelegenheid,
Om dezen woestijnier, nu eene wijl verbeid,
Met eenen schoonen glimp te krijgen in de kluiven;
160 Gelijk de looze vos een nest van tortelduiven
Beloert, en onvermoed d'onnoozelheid verrast.
De woestijnier vervolgt den aangevaarden last,
En wint den oever der Jordane aan d'overzije,
Daar vorst Herodes paalt aan 't rotsige Arabije,
Areta's rijksgebied. De schoonzoon recht van pas,
165
Genoopt van Farizeen, komt met Herodias
Den goddelijken held gemoeten, en begroeten,
het veranderen van water in wijn op de bruiloft te Kana. Van het genezen
van kwalen wordt eerst later gewag gemaakt. — 142. Naar z ij n e n mond
te z i en : op zijn bevel te letten. Om 't reeds voorafgaande h e m, had hier,
in plaats van zijnen, moeten staan den. — 143. Het heugde hun no g
versc h: dan moesten zij al een sterk geheugen hebben gehad ; want de
verstoring van stad en tempel door Pompejus had 93 jaren vroeger plaats
gehad. Ook al stelde zich Vondel de leden van het Sanhedrin als stokoude lieden
voor, dan nog is de uitdrukking v e r s c h hier in elk geval verkeerd. —
148. Lastig voor den keizer af te pleiten: moeilijk bij den keizer te
vergoelijken. — 152, 153. Zie Joh. IV : I, 3. — 155. Toespeling op Jes.
IX : 2. — 157. D e k o n i n g: Herodes Antipas. — 158, 162. W o e s t ij n i e r:
Johannes. — 164. Dichterlijk uitgedrukt, maar misschien wat al te stout,
dewijl men zich toch met moeite een v o r st kan voorstellen, die aan een
Ian d paalt. — 't Rotsige Arab ij e: 't Steenachtig Arabie, dat echter ten
zuiden van Palestina ligt. Het rijksgebied van Herodes paalde aan WoestArabie, ten oosten van Palestina. — 05. D e schoo n z o o n: de eerste
wettige gemalin van Herodes was de dochter van Aretas, Koning van
Steenachtig Arabie. — 166. Her o di as: deze was een dochter van Aristobulus en kleindochter van Herodes den Grooten. Zij was eerst de vrouw
van haar oom Herodes Filippus ; doch later door Herodes Antipas ontvoerd
en diens bijzit geworden.
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Die driewerf in het stof zich neerworpt aan hun voeten,
Met zijn leerjongeren, in 't midden van het yolk,
170 Dat, van alom vergaard, Gods leeraar met een wolk
Van duizenden omringt; gelijk een zwarrem bijen
Aan zijnen koning hangt, en hem van alle zijen
Bestuwt, daar boekweit bloeit, of in een eikenbosch.
Antipas met zijn lief stijgt van de hofkaros,
175 En wenkt Joannes uit den dikken drang der scharen
Ter zijde, daar een eik, heel hoog, en dicht van bldren,
De heete zon schut, en een koele schaduw spreidt.
De hofstoet wijkt, en laat ze een wijl in eenzaamheid
Zich nederzetten, op een veldtapijt van zoden.
180 De jongeling, hoewel zij hem eerbiedig nooden
Te zitten, weigert het, en, met de rechte hand
En slinke steunende op een staf, houdt voor hen stand.
Toen hief de koning aan, heel minzaam en lieftallig:
„O hemelsche profeet! hoe lieflijk, hoe bevallig
185
Beviel uw uitspraak en gelaat en leeringe oor
En oog en oordeel, als wij kwamen tot gehoor
Van uwe lessen, meer dan eens, in wildernisse,
Doch onbekend bij 't yolk, dat u, gelijk een klisse,
Gedurig aanhangt, en, gezuiverd, en bekeerd,
Uw heilig aanschijn, als een engels aanschijn, eert.
190
Gebreken nemen af. De gulden zeden winnen.
Men ziet de vromen u omhelzen, u beminnen,
Gelijk de kwade u vreest, die geen gebrek verschoont,
En over 't hoofd ziet, en de deugd met eere kroont.
195 Wij wenschten al een wijl u mondeling to spreken:
Wat 's d'oorzaak, dat ge bij Helias wordt geleken ?
Het gansche land gewaagt en dreunt van uwe faam.
Verrees hij in uw schijn, of voert ge Elias' naam?
Of zijt ge een Samuel, of liever Isaias,
200 Het yolk vertroostende met d'aankomst van Messias,
Die uit des hoogsten naam, na zooveel ongevals,
Hun eens het uitheemsch juk zou schuiven van den hats ?
Berecht ons, opdat wij, gerust en onbedrogen,
U billijk, naar uw staat, met kennisse eeren mogen."
205
Joannes, door den geest der godheid hoog verlicht,
Ziet klaar door 't veinzen hene, en straalt met zijn gezicht
1 95. Monde lin g t e spreken : dit moge een pleonasme schijnen, men
vergete niet, dat men evenzeer op 't papier, door teekenen, door een derde,
enz. tot iemand spreken kan, als met den mond. Bovendien is het woord
m o n d g e s p r e k, dat mede een pleonasme zou zijn, nog algemeen in gebruik. —
196. Verge!. joh. I: 21; Luk. I: 17. — 199, zoo. Naar de meening der Joden
moesten, voor de komst van den Messias, onderscheidene profeten in 't leven
terugkeeren en Hem aankondigen. Verge!. Luk. IX: 8, 19.
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In 't hart des huichelaars, een nest vol helsche slangen,
Toeleggende, om met schijn van recht den held te vangen,
En stof te scheppen uit de rede van den man,
210 Waardoor men voor het yolk dat stuk verbloemen kan.
Hij antwoordt evenwel rechtuit, en onverslagen:
„Onwaardig heeft me God dien titel opgedragen,
En met Helias' naam geeerd in d'oude blaftn.
Het voegt me dan gestreng Helias' rechte baan
Te houden, zonder 't recht om gunst of haat te buigen.
215
Ik werk geen wondren; maar veel wonderdaan getuigen
Helias' grootheid. Hij bestreed d'afgoderij,
En dook voor Jesebels en Achabs tirannij,
In hol en bergspelonk, als levendig begraven,
220 Gespijsd van engelen en hongerige raven.
Zoo dook ik, nog een kind, met vader in een hol,
Daar mij mijn engel spijsde, als uw heer vader, dol
En razende, niet schroomde onnoozle kinderzielen
Door 't zwaard te vellen, om den koning te vernielen,
225 Die van den wijzen uit den oosten werd geeerd,
In eenen armen stal; doch een, die 't al regeert,
Behoedde Davids zoon, op aardsche heerschappijen
Noch kronen vlammende; naardien hij, om te lijen,
Een lichaam aanschoot, en, gedaald uit 's vaders schoot,
230 Den vader eeren wil, gehoorzaam tot den dood;
En ik, aan God verplicht, sta naar geen staat noch prijzen,
Noch zoeke iets anders dan al 't yolk op hem te wijzen,
Te sterken, dat hij tot aartspriester en profeet
En koning is gezalfd, en nu te voorschijn treedt,
235
Om elk te zoenen door zijn bloed, Gods wil t'ontvouwen,
En in der menschen harte een eeuwig rijk te bouwen.
Een rij van koningen verlangden naar deze eeuw.
Nu komt hij, als een lam, die namaals, als een leeuw,
Aanbrullen zal omhoog, nit eenen stoel van wolken,
216. Ik werk geen wondren: zie Joh. X:o. — 217, 218. Zie t Kon.
XVII: 1, 7; XVIII: 21-4o; XIX: 1-4. — 219. Leven dig: levend. — 220. Zie
i Kon. XVII: 6; XIX:5-6. — 221, 222. Het hier verhaalde is wederom ontleend aan het Apocriefe of Proto-evangelie, dat op naam van Jacobus doorging. Volgens het aldaar verhaalde week Elizabeth, om den kindermoord
te ontgaan, met Johannes naar 't gebergte; alwaar, toen zij, en niet haar man
Zacharias, om een veilige schuilplaats bad, de berg zich opende en zich
weder achter haar toesloot; terwijl een Engel de spelonk verlichtte en beiden bijbleef. Zacharias, te Jeruzalem achtergebleven en niet willende openbaren, waar zijn kind zich be yond, zou, op last van Herodes, zijn omgebracht
geworden. — 226. In eenen ar men s t a 1: verkeerde voorstelling, hoezeer
dan ook door schilders en dichters veelal gebezigd. Jezus werd wel in een
stal geboren, maar de Oostersche wijzen aanbaden Hem in een h u i s. Zie
Matth. II: 17. — 235. Zie Rom. 111: 24, 25; Kol. I:19, 20; Joh. VI: 29, 40;
III:16, 18; 1 Joh. III:23.
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240 Ter straffe der besnede en onbesneden volken.
Wat heeft uw vader niet beschreven in zijn tijd !
Hij spaarde hoog noch laag, gewijd noch ongewijd,
Noch stam, noch afkomst, blind in 't moorden en verdelgen.
Van Arons nazaat, en van Davids bloed en telgen,
245 Erfvijand der Hebreén, van moeders lichaam af,
Totdat hij op 't geschrei der steden voer in 't graf.
Dat tuigen ons Hyrcaan, gevallen in zijn lagen,
De Sanhedrin, in bloed gewenteld en verslagen,
Het schuim des yolks, op stoel geholpen met geweld,
250 Het heiligdom, bestormd en opgeveild om geld,
De broeders, zusters, en hun zoons, en zelfs zijn zonen,
244. Arons n a z a at: den Hoogepriester Aristobulus, dien Herodes uit
naijver in 't water versmoren liet, en Hyrkaan, waarover in vs. 247. —Davids
b lo e d en telgen: voor zooverre bekend is, heeft Herodes geen telg uit
Davids geslacht doen ombrengen. Bedoelde Vondel bier de Asmoneers, die
waren niet van koninklijken, maar van priesterlijken bloede. Wellicht heeft
hij gedacht aan de vervolging, tegen Jezus in het werk gesteld, ter gelegenheid van den kindermoord; maar ook dan is 't meerv., zelfs om 't rijm, niet
te verschoonen. — 245. E r fv ij and der H e b r e e n: Herodes, alhoewel in
schijn den Joodschen Godsdienst belijdende, was tegen de natie zelve met
den ouden volkshaat van zijn stam bezield, en liet geen gelegenheid ongebruikt om hun zijn afkeer en diepe verachting te toonen. — 246. 0 p 't
geschrei der steden: op 't wraakgeschreeuw der ingezetenen. —
247. Hyrkaan: Hyrkanus, Asmoneesche Vorst en Hoogepriester, was
reeds door Antigonus onbekwaam gemaakt om dat ambt te bekleeden. Van
Fradtes, Koning der Parthen, door Herodes opgeeischt, vertrouwde hij zich
dezen toe, doch tot zijn verderf. In den aanvang werd hij door Herodes
wel behandeld, doch aldra op zijn last gedood. — 248. De Sanhedrin had
zich vijandig getoond tegen Herodes, ten gevolge waarvan hij, eens de
macht in handen hebbende, al de leden daarvan, op twee na, om 't leven
liet brengen. — 249. Ananel, een priester van lage afkomst, werd door
Herodes uit Babel ontboden en tot Hoogepriester aangesteld. — 250. He t
h eili gd o m: niet „de tempel," voor welken Herodes eerbied had, welken
hij althans deed opbouwen en verfraaien; maar de gewijde ambten en bedieningen, bijzonder die van Hoogepriester, welke hij voor geld weggaf.
Zoo werd Ananel door Aristobulus, deze weder door Ananel, deze door
Jezus, deze door Simon, deze door Matthias, deze door Joazas vervangen. —
251. Dat Herodes zijn broeders, zusters en hare zonen zou omgebracht
hebben, is mij onbekend. Herodes had, zooveel ik weet, maar eene zuster,
die hem overleefde. Wel gaf men hem na, dat hij zijn broeder Feroras
had vergeven; doch 't verhaal steunt op niet meer dan een bloot vermoeden. Zie Joz. J. Oorl. I: ?9. Meer zeker is het, dat hij Aristobulus, den
broeder zijner vrouw Marianne, benevens haar moeder Alexandra, ook Jozef
en Kostobarus, echtgenooten zijner zuster Salome, heeft doen ombrengen.
Wellicht doelt Vondel op den moord der vijf en veertig Antigonianen, of
op dien der Farizeers en zijne eigen huisgenooten, die met hen geheuld
hadden: — en daartoe hebben broeders, zusters en zonen kunnen behooren. —
Z ij n z o n en: Alexander en Aristobulus, beiden zonen van Herodes, werden
van samenzwering beschuldigd, naar Samaria vervoerd en in den kerker
gewurgd. Ook een andere zoon van Herodes, Antipater, die het op zijn
leven toelegde, werd door hem met den dood gestraft. Bij die gelegenheid
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Ook d'eigen bedgenoot, van englen waard te kronen.
En gij, heer koning ! volgt uw vaders gruwzaam spoor,
Verschoont Gods naam, noch God, noch priesterdom, noch
255
Onteert de wet, verdrukt en stroopt de burgerijen, [koor,
En leeft ten rijksschandaal, hetwelk tot alien tijen
Uw faam beschamen zal, waar 't licht zijn aanschijn keert,
Nu gij bloedschendig nog uw broeders bed schoffeert."
Hij woti nog spreken, maar Herodias t'onvrede
260 Zag haren heer aan, die hem viel in zijne rede,
Zachtzinnig en beleefd, op eene hoofsche wijs:
„Geheiligde profeet! gij schaft ons eedle spijs,
Doch hard te kauwen, en nog harder om verduwen.
Zoo voegt het Gods gezant te schrikken noch te gruwen
265
Voor koningen, bevlekt met moord, en overspel.
Aldus werd Achab en de wreede Jesebel
Ook van Helias' mond bestraft, en overstreden,
Dies woti de hemel u met zijnen naam bekleeden.
Wij willen dankbaar zijn; gij geeft ons heden stof
270 Uw deugd te loonen. Rij nu daadlijk mede in 't hof;
Behaagt het u, en strijdt het geenszins met uwe orden
En ambt, zoo weiger niet een hofprofeet te worden."
Joannes sloeg het af; maar dees' doortrapte vos
Hiel aan, en riep: „Span in; span in de hofkaros !"
275 De paarden worden voor den wagen ingespannen,
Dat gaf een landgerucht van vrouwen en van mannen;
De storm van oproer dreigt den koning en zijn stoet.
Een statig hofraad, grijs en wereldwijs, gemoet
Het yolk beleefd en heusch, doch ziet ze niet te paaien.
280 De krijgslien houden aan met trappen, brullen, kraaien.
Herodes wordt verbaasd, met zijne koningin,
En alle de staffiers, en hof en hofgezin.
zou Augustus, die wist, dat de Joden zich van varkensvleesch onthouden,
gezegd hebben : „'t Is veiliger het zwijn dan de zoon van Herodes te zijn." —
252. 0 o k d'e i g en bedgenoot: Marianne, tweede gemalin van Herodes,
dochter van Alexander, die zoon was van Aristobulus en van Alexandra,
dochter van Hyrkanus, werd op last van haren echtgenoot van kant gemaakt. Deze moord was een gevoig van ijverzucht; want Herodes beminde
haar hartstochtelijk en trok zich haar dood ook zoozeer aan, dat hij er
vlagen van waanzin van had. — W a a r d te kronen: beter: „waard gekroond (te worden)." — 253-255. Herodes Antipas had alles van zijn vader
overgeerfd, alleen zijn genie niet. De knevelarijen, welke hij pleegde, veroorzaakten later zijn verbanning. Zie JOSEPHUS Joodsche Oudheden, II: 9. —
258. Zie Mark. VI: 18, vergeleken met Levit. XVIII: 16. — 263. Om v e rd u w e n: nog niet geheel kan zich Vondel van deze toen reeds verouderde
wijze van uitdrukking los maken, ofschoon zij meer en meer zeldzaam bij
hem wordt. — 268. Met z ij n e n naam: t. w. met dien van Helias. Zie
vs. 196-198 hierboven. — 271. Uwe orden: uw voorschriften. — 273. Doortrapte vos: vergel. Luk. XIII: 32.
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Joannes wenkt vast van een heuvel, geeft een teeken;
Elk luistert. Hij heft aan aldus hen aan te spreken:
„Mijn kinders, die, naast God, den Roomschen keizer eert,
285
Vergeet ge alreede uw les, uit mijnen mond geleerd?
Wat geeft vervoert u tot zoo groot een razernije?
Is dit genoegen met eene eerlijke soldije,
Geweld en overlast intoomen, en uw heer
290 Gehoorzamen? Hoe nu? Het keizerlijk geweer
Is u tot zulk een end niet op de zij gebonden.
Indien ge lust hebt toe te houwen, en te wonden:
Verschoont de majesteit, en treft dit hart, dees' borst
[Toen toonde hij ze bloot], verslaat eerst uwen dorst
295 Met mijn onschuldig bloed. Ik wil u eer mijn leven
Dan d'allerminste stof tot moord en oproer geven.
De koning is belust zijn dienaar in het hof
Te hooren; het gedije alleen tot 's hemels lof!"
Dat zalfde en heelde wat ontrust was en verslagen.
300 Hij volgt Herodes na, en stijgt met hem te wagen,
En zegent al het yolk; dat ziet, bedroefd en bang,
Den wagen na van ver, met tranen op de wang.
d'Een hoopt, en d'ander vreest; een derde staakt zijn oordeel,
En wenscht eene uitkomst, tot het algemeene voordeel.
De leerelingen treen baarvoets den meester na.
305
Men mompelde, en vernam terstond, doch nu te spa,
Hoe dit verwaten stuk door Farizeeuwsche streken,
Uit helschen haat en nijd, ten hove was besteken,
D e- wiji hij Christus eerde, en hunlien stond in 't licht.
Nu daalde d'avondzon. Men zag haar aangezicht
310
Alreede half in zee ten westen neergezonken.
In 't oosten kwam de kloot der mane op, half verdronken,
Toen 's konings wagen, uit een dichte wolk van stof,
't Gewelf der brugge opreed, te Macherunte in 't hof,
315 Vol moeds op zijnen roof. Men kwam Joannes groeten,
En wiesch, door 's konings last, eerbiedig hem de voeten.
Toen werd er opgedischt, en hij, als 's konings vriend,
En Gods profeet gevierd, lag boven aan, gediend
Uit zilvren schotelen, van lekkre hofgerechten
320 En wildbraad; maar deze eer kon luttel op hem hechten.
Hij zette nooit den mond aan spijs, banket, en wijn,
En droeg zich in 't paleis, als waar' het een woestijn.
Zijn dronk was water, en wat honigraats zijn spijze.
Zoo volgde een woestijnier in 't hof zijne oude wijze.
De koningin, die naast den koning, en gestoord
325
299. D a t: de door Johannes gesproken woorden. — 305. B a a r v o e t s:
barrevoets, blootsvoets. — 321. B a n k e t: hier voor: „fijne spijze" in 't algemeen genomen.
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Recht over zat, gaf hem noch door gebaar noch woord
Haar wrok te kennen ; maar verbeet zich, en onthaalde
Den jongeling beleefd. Wat uit hare oogen straalde
Scheen min en vriendschap. Hij slaat zedig het gezicht
330 Ter zijde, of neder. Dat godvruchtig wezen sticht
Of tergt dees' boelschap, in het wroegende geweten ;
Want van dien vuilen geest des overspels bezeten,
En dol van blinde wraak, en onverzetbre spijt,
Schijnt d'ingetogenheid des helds haar een verwijt
335
Hoe veel schandalen zij aaneen hecht, als een keten.
Herodes vraagde naar den wandel der profeten,
Meest naar Helias; hoe hij in de lucht verdween,
Ten hemel opvoer, en nooit levend mensch verscheen ;
Hoe Jesebel hem zocht door allerhande lagen.
340 De jongling diende hem, godvruchtig op zijn vragen.
Zoo sleet men d'uren, in 't genaken van den nacht.
Een ronde toren rijst, met een driedubble gracht
Omringd, bij 't doode meer, omtrent de honderd roeden
Van 't hof; daar menig hoofd, te valsch beticht, most bloeden.
345 Herodes had dien tot een kerker uit den grond
Van blauw arduin gebouwd. De lucht viel ongezond,
Die uit het doode meer ter tralie in kwam stijgen.
Roofvogels schuwden, om geen pest op 't lijf te krijgen,
Te nestlen in den muur. De maaltijd scheidde vast :
350
„Hofmeester !" zegt de vorst, „gelei mijn tafelgast
Naar eenig stil vertrek; want dees, bij God verkoren,
Schijnt meer ter eenzaamheid dan tot het hof geboren."
Men steekt de fakkel op. Joannes, aan de zij
Van 's rijks hofmeester, volgt het licht gerust en blij,
355 Recht naar dien toren toe. De koopren deur knarst open :
Hij treedt ten kerker in, daar slak en padden kropen,
En slechts een biezemat de naakte leën, gestrekt
Op eenen bondel stroo, voor kmu beschut en dekt.
De kerker wordt bewaakt van gruwelijke honden,
360 En wachten, uur op uur gehouden aan haar ronden.
De leerelingen staan des andren daags voor slot
En tralie, zien bedrukt den meester, die verrot
In stank en schimmel, en ontzien een woord te spreken.
329. Min : hier in den zin van „genegenheid." — 331. B o els chap :
't zelfde als „boel." — 342-346. Herodes de Groote had het slot Macherus,
't welk op een hooge rots gelegen en van alle zijden door diepten omringd
was, van muren en torens zoodanig voorzien, dat het voor onwinbaar gehouden werd. — 355-360. Zie Matth. XIV. — 361-363. 't Is niet zeer waarschijnlijk, dat, indien Herodes Johannes liet opsluiten in zulk een afschuwelijken kerker als hier beschreven is, hij diens leerlingen vrijen toegang tot
hem vergund zou hebben, als het nu blijkt uit deze regels en Boek V, vs. 91, 92.
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Zoo zag men Jozef, eer in een giool gesteken,
Gansch arm en troosteloos, doch rijk getroost in God.
0 staatzucht, geile lust, o Farizeeuwsche rot!
Gelijk de donderkloot al buldrende aan komt rollen,
Gebergte en torens schudt, de steden helpt aan 't hollen,
En duizend duizenden, in eenen oogenblik,
370 Vertsaagdheid aanjaagt, en verbijstert, doodsch van schrik :
Zoo schieten ze uit den droom al die in twijfel hangen.
Het landgeschrei berst uit: „ Joannes is gevangen!"
Herodianen en Esseen en Farizeen
Vergeten hun krakeel, en smilten zich ineen,
Om 't land te stillen, en dien gruwel glimp te geven.
375
Men ijvert, vraagt, en huilt : „Wat heeft de man bedreven ?"
Men hoort schijnheiligheid, hoe zij bier tegens blaft:
„Had hij de majesteit omzichtiger bestraft,
Als Nathan David, aan twee lasterstukken schuldig,
380 Dien moord, en overspel; Herodes had geduldig
Den jongeling verschoond. Hoe voegde 't een profeet,
Dat hij den koning dit zoo bits in 't aanzicht beet,
En zijne koningin? Kan 't hof dien brok verzwelgen?
De kleenen zouden 't zich met ernst en reden belgen.
Hij wint een konings hart, die zedig straft en sticht."
385
De Heiland, komende uit Judea weder, zwicht
Op dit gerucht, en keert naar Galileèn, uit d'oogen
Der wetgeleerden, groot van aanzien en vermogen.
Wanneer de morgenstar den mensch den dag belooft
390 Voor 't moederlicht, dat zij verkundschapt, dan verdooft
't Opgaande licht allengs haar vier door sterker stralen.
De zon gaat op van 't ooste, om westwaart neer te dalen,
Verlicht alle oogen, en verwarmt, en wekt, en zielt
Wat dor en dood lag, en begraven, en vernield.
Bijwijlen schut een wolk, of nevel, dat ze doorschijn';
395

365

364. Giool: hol. 't Fr. gáole. — 366. Staatzucht, geile lust:
XVIII: 5, schrijft de gevangenzetting van Johannes
toe aan de staatzucht van Herodes, die beducht zou geweest zijn voor den
grooten aanhang, welken zich de profeet verwierf. Bij de Evangelisten wordt
die aan den invloed van Herodias toegeschreven. Vondel voegt de beide
beweeggronden bier te zamen. — 367. D e donde rkloo t: bier gebezigd
voor 't onweer zelf, voorgesteld als een reusachtige kogel, die rommelend
in de wolken komt aanrollen en alles verbrijzelt en vernielt in zijn vaart.
't Beeld is meer schilderachtig dan juist. — 373, 374. De Herodianen, of
aanhangers van Herodes, meest behoorende tot de Sadduceen, ijverden
voor dien Vorst, en, om diens wille, voor den Keizer; — de Farizeen, afkeerig van alle vreemde heerschappij, waren noch den Keizer noch Herodes
genegen, en, vandaar, gedurige twist tusschen de beide sekten. — 379. Twee
laster stukk en: de moord van Urias en de ontucht met Bathseba. Zie

JOSEPHUS, J. Oudh.

2 Sarn. XII : I-12.
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Nog breekt ze weder door, en komt allengs te voorschijn
Met eenen schooner glans, en trekt al 't levendig,
Wat oogen heeft in 't hoofd, vanzelf en zacht naar zich.
Zij houdt een vaste streek doorgaans in 's hemels perken,
400 En rust niet stadig aan te telen, en te werken,
Totdat ze hare ronde in 't ende net voltrekt,
En sluit den starreriem, zoo wijd de heirbaan strekt,
Haar toegeleid van Gods voorzienigheid, den menschen
Ten. goede ; een wit, zoo nut als iemands hart kan wenschen.
Het ging met 's Woords heraut en 't Woord op deze wijs ;
405
Een kleen en grooter licht, tot 's hemels eer en prijs,
Opgaande, om 't zielendom der wereld toe te lichten.
De boschgalm licht vooruit, doch moet voor d'aankomst
[zwichten
Van 't eeuwig schijnend Woord, daar hij zijn licht uit leent,
410 En door welks opgang hij gedoofd wordt en verkleend.
De Heiland gaat terwijl door landen en door steden
Omwandelen, dan hoog, dan wederom beneden,
Om elk door wonderen en leeringe tot God
Te leiden; schoon zijn leer, beneveld en bespot,
Te lijden heeft van snoode en huichelensgezinden.
415
Hij is der dooven oor, het helder oog der blinden,
Der stommen tong en spraak, der lammen hand en voet,
Der droeven troost, en zalf, de spijs, die honger boet,
Der kranken artsenij, en aller dooden leven.
420 Zoo wordt de vader door het Woord, den zoon, verheven.
Het geestendom vaart uit, dat menschen plaagt en schendt.
Hij toomt, als zeevoogd, het onstuimige element.
Hij leert de scholen, en de leeraars in den tempel,
En roept misdadigen tot heil. Geen huis, noch drempel
Blijft onbetreen van hem, noch zelf het woeste meer.
425
De zon der waarheid gaat haar gangen keer om keer.
Het twaleftal [van 't Woord geheiligd tot herauten,
Om zielen met een zout van 's meesters leer te zouten],
Zijn twalef teekens, en wegwijzers van den loop
430 Der heilzon, Simeons en aller vaadren hoop.

408. De boschgalm licht vooruit: door den boschgalm wordt
„de prediking van Johannes" verstaan. De uitdrukking, dat een gal m
L icht, is verschoonbaar; vooral om de tegenstelling: „'t e e u wig schij.
n e n d W o or d" in den volgenden regel; waaruit dadelijk klaar wordt, dat,
gelijk w o o r d voor „Jezus," zoo ook g a lm voor „Johannes" staat. —
416-425. Het zal wel onnoodig zijn, hier in 't bijzonder de plaatsen aan te
wijzen, waar de wonderen vermeld staan, door Jezus verricht, en op welke
hier gezinspeeld wordt.
VONDEL X.

27

JOANNES DE BOETGEZANT.

418

HET VI JFDE BOEK.
INHOUD.
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Jo

Herodias eischt streng den woestijnier ter straff'.
Herodes paait ze vast. De leeraar in den kerker
Zendt twee leerlingen om bescheid naar Christus af.
Zij vragen, wie hij is. „Gij ziet den wonderwerker,"
Zegt Christus. „Gaat, getuigt al wat ge ziet en hoort."
Hij zet Joannes hoog; dat spijt de kerkgewijden,
Die drijven 't halsrecht door den koorknaap Malchus voort,
Daar op 't geboortefeest de vorsten zich verblijden,
De vader, na den dans der dochter, bij den dronk,
Bevestigt met een eed te stemmen haar begeeren.
Zij eischt 's gevangens hoofd. De scherreprechter klonk
Het in den kerker af. Zij schaft het voor de heeren,
In eenen schotel, haar heer vader op den disch,
Daar elk het hoofd beschimpt, en godloos vroolijk is.
Oe eene borstkwetsuur, verzuimd en diep aan 't zweren,
Van een heelmeester, die 't inkankrend kwaad wil keeren
En schutten, harder met de hand wordt aangetast,
Zooveel gevoelijker is 't weedom, en de last
Der kranke, schuw van zich met smert te laten heelen,
En t'ongeduldig om de heelzame bevelen
Des wondenmeesters in te volgen tot haar heil.
Dus ging 't Herodias, boosaardig, trotsch, en geil,
Die aan een wonde van bloedschennis vast ging kwijnen,
En, aangetast van een zielheeler in woestijnen,
Den middel vloekt, die een gehoorzaam hart geneest.
z'Is bij den echten man met recht gehaat, en vreest
Of haar d'onechte mocht met smaad ten hove uitschuppen ;
Dies wrokt de wraak in 't hart, gelijk 't gedurig druppen
De steenrots uithoolt; en gelijk een smeulend vier
Eerst opsmookt, dan ontvlamt, in 't ende, op 's yolks getier,

H

5
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Inhoud. 2. Her odes paait ze vast: Herodes zoekt haar nog tot bedaren te brengen. — 4. Gevo el ij k e r : 't zelfde als gevoeliger; doch
een en ander in een jambisch vers slecht te gebruiken, omdat de eindsylben
beide kort zijn. 5. Der k r ank e: gewoonlijk worden, als er in 't algemeen gesproken wordt, dergelijke adverbiale naamwoor den manl. genomen.
Doch Vondel heeft hier bepaaldelijk 't oog op Herodias. — 7. Won denme esters: om 't metrum, voor won dm e e s t e r s, doch even verkeerd
als bloemenkrans voor bloemkrans of appelenboom voor appelb o o m wezen zou. Intusschen, bij de tegenwoordige wanspelling van
boekeNkast, paardeNstal en woordeNboek, zou men er van
kunnen zeggen: transeat cum caeteris. — Den middel: als bij
de Vlamingen. Zie BILD. Gesl. in v. — 12. E ch ten man: Filippus. Zie
Boek IV, vs. 166. — 15. Uithoolt : uitholt.
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Een hof en heele stad in brand zet, dat geen stroomen
De vlammen, aan de lucht gesteigerd, kunnen toomen.
Zij heeft den straffer in de klauwen vast en wis;
20
Maar 't rouwt haar, dat hij leeft in 's kerkers duisternis,
En ongemak, en stank; en schat, of dit haar redde,
Een wraaklust hooger dan de wellust van het bedde.
Gelegenheid noch tijd verzuimt ze, en spreekt bij nacht
Haar lief aan, daar een tocht van minne hem verkracht :
25
„'k Heb zooveel smaads, om u en uwe min, geleden,
En nooit om eene gaaf mijn bedgenoot gebeden;
Gij weet hoe diep een wonde ik in mijn harte draag.
Indien de schoonheid van dit lichaam u behaag',
En zooveel wellusten, door mijn genft genoten;
30
'k Heb, u ten wile, naam en faam hier ingeschoten,
Mijn man en vader, en al vaders huis en bloed
Ten vijand. Dat vermocht een prikkelende gloed
Van liefde; en lijdt ge nog [het moet u eeuwig spijten],
Dat mij een wildeman in 't aanzicht durft verwijten
Hoe ik, uw boelschap, in bloedschennis bij u zit?
35
Gedoogt een koning in zijn eigen erfrijk dit?
Gij most al overlang dat levendig gevoelen.
Ontziet ge met een handvol bloeds mijn moed te koelen?
Zoo leg ik u niet diep, gelijk ge veinst, in 't hart!"
40Dus sprak ze al zuchtende, en hij zuchtte om hare smart;
Dat voelde ze, en ontving aanminnig hem in d'armen.
De minnegloed begon t'ontvonken en tie warmen
Den uitgekoren en gestreelden; en de 'brand
Ontstak alle aders, merg, gebeente, en ingewand.
Toen smolten ze onderling in zulk een gloed van weelde.
45
Zoo stond een korte lust, die Eva zich verbeeldde,
Een mondvol appelsaps, genoten tegens God,
En zijnen klaren wil, en uitgedrukt Gebod,
Den lustgenoot en haar, en hun bedorven neven
50 Op schipbreuk bei van ziel en lijf en 't eeuwig leven.
De koning, door 't genot der schoonheid dus verplicht,
En overwonnen, zag in 't drijvende gezicht
19. Str a ffer : dit woord is buiten gebruik geraakt, ofschoon even wettig
als w r eke r, plage r, enz. ; hier echter staat het min juist voor : b e s t r a
fer; want straffen en b estraff en is niet hetzelfde. — 24. Hem v erkracht: hem met geweld overmeestert. — 30. Hier ingeschoten: de
oude uitgave heeft : hierin g e s cho t en, wat geen zin oplevert. —
30-32. 'k Heb mijn vader .... ten vijand: min juist; Aristobulus was reeds lang te voren gestorven. — 34. Wildeman: bewoner
eener wildernis ; hier 't zelfde als w o e s t ij n i e r. — 38. Handvol blo eds:
door zijn plaatsing wordt het woord hand y ol in tweeen gesneden, waardoor men onwillekeurig, tegen de bedoeling, hand vol bloeds leest. De
oude uitgave heeft : hand v o 1.
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De drie bevalligheen, en minnegeesten zweven,
En troostte haar, en sprak, ter dankbaarheid gedreven :
„Het waar' een arm geschenk, o schoone rozemond,
Van englen waard gekust, dat wij u nu terstond,
En al een wijl geleen, den vloek der majesteiten
Toedoemden. Gij behoeft niet scherp hierom te pleiten;
Maar 't heeft bedenken of de staat het lijden kan,
Om eenen woestijnier, een wereloozen man,
De kroon te wagen, en het rijk in roer te zetten.
Gij zaagt in 't vangen hoe men paste op kroon noch wetten,
En luttel scheelde 't of men hadde ons aangerand.
's Mans aanhang is te groot in Syrie, en al 't land.
Men noemt hem Gods profeet. Sla hand aan Gods profeten,
Gij kwetst den appel van Gods oogen, uitgekreten
Bij 't yolk, als Jesebel en Achab in hun tijd.
Men dreigt ons in het hart des lands; en buiten zijt
Gij met ons in den haat der naaste nageburen.
Mijn broeder Flippes dreigt van 't noorden mijne muren,
Uit wrake, omdat ik u wegvoerde, en 't gastrecht schon
En d'Arabier Arete, in 't opgaan van de zon,
Wordt van mijn gemalinne, in vaders rijk gevloden,
Ten oorloge aangehitst. Wat lijde ik van de Joden,
Een wederspannige aard, al lasteringe en smaad!

53. D e d r i e bevallighe e n: deze komen hier wel wat vreemd te pas;
doch men bedenke, dat Herodes een halve Heiden was. — 57, 58. D en
vloek der majesteiten toedoemden: toedoemen is hier: „bij
vonnis toewijzen," doch de zin is hier: „hem, die onze majesteit gehoond
heeft, die ons ten vloek is, ten uwen gevalle ter dood verwezen." — 62. I n
't vangen: versta : toen wij Johannes gevangen lieten nemen. — 66, 67. U i tgekr eten b ij 't v o lk, a 1 s, enz.: versta: en gij wordt bij 't yolk uitgescholden als, enz. — 66. Vergel. hetgeen Willebrord zegt bij Gijsbrecht van
Aemstel, vs. 549.
Wie kloosters raakt, die raakt den appel van Gods oogen.

ij n broeder Flipp e s: Vondel verwart hier Filippus, den wettigen
man van Herodias, en half-broeder van Herodes, met Filippus, Viervorst
van het Noordelijk Overjordaansche. Het beweerde, alsof de grenzen van
Herodes' rijk bedreigd werden, vervalt alzoo geheel; immers, de man van
Herodias leefde ambteloos en was tot oorlogvoeren niet in staat, en de
Viervorst Filippus was een stil en vreedzaam Regent, die aan Been krijgvoeren tegen Herodes dacht. — 71. Herodes, op een reis naar Rome bij
zijn broeder Filippus afgestapt, raakte verliefd op diens vrouw Herodias,
en deed haar het voorstel de zijne te worden. Zij stemde hierin toe, onder
beding, dat Herodes zijn vrouw, de dochter van Koning Aretas, zou wegzenden. Hij beloofde zulks; doch zijn vrouw, van de afspraak onderricht,
voorkwam den haar bereiden smaad en vluchtte tot haar vader.
74 . Koning Aretas, door zijn dochter aangehitst, nam het voorwendsel
—73,
van een geschil over zekere grensscheiding te baat, om Herodes den oorlog
aan te doen.
7o. M
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En hoe het tusschen dien gebuur Pilatus staat,
Den landvoogd Pontius, en ons, is u gebleken :
Hij is genegen zich in 's nabuurs zaak te steken,
En neemt al wat hem tot zijn aanwas dient te baat.
Verschoon me dan een wijl. Ik blijve uw toeverlaat,
Gevoele uw leed met smarte, en legge op mijne luimen,
En wil, zoodra de tijd eens rijp is, niet verzuimen
Te wreken al uw leed aan dezen woestijnier."
Zoo spreekt hij. Zij bedankt hem met een lieven zwier
In d'oogen, en hij, moede en mat van haar te kussen,
Zoekt weergekust den slaap, of die zijn zorg kon sussen :
Maar zij verneemt geen rust ; want d'onrust van de wraak
Houdt schildwacht in het hoofd. In d'oogen komt geen vaak ;
Haar dunkt, zij hoort : „Gij zit in bloedschande en in schennis.
En brocht uw schaamte en eer ter kerke, zonder kennis."
Joannes, daar hij vast in 's kerkers schaduw zat,
Hoorde uit den leerling hoe de heilzon, land en stad
Omschijnende, het yolk door kracht van wonderdaden
Verlichtte, en heelde al die om troost en noodhulp baden;
Ook hoe een jongling, op een doodbaar uitgestrekt,
Uit zijnen ijzren slaap te NaIm werd gewekt;
Waarop hij daadlijk een paar trouwe leerelingen
Afvaardigde, die naar het wijste orakel gingen,
En vraagden uit hun last, of hij niet was dit hoofd,

76-79. Herodes en Pilatus leefden met elkander in onmin, waarschijnlijk
wegens eenig verschil over rang, machtsoefening of rechtsgebied. Sommigen
gissen, dat de moord, aan sommige oproerige Galileers, op last van Pilatus
in den tempel volbracht — zie Handel. V: 37; JOSEPHUS Joods. Oudh.
XVIII: 1; Js. Oorl. II: 8 — daartoe aanleiding hebbe gegeven, welk voorval echter eerst na den dood van Johannes plaats greep. Eerst toen Pilatus
den gevangen Jezus, als Galileer, tot Herodes zond, die zich te Jeruzalem
beyond, en daardoor een bewijs gaf, dat hij zijn rechtsgebied erkende en
eerbiedigde, werden zij verzoend. — 9o. En brocht uw schaamte en
eer ter k e r k e: gij geeft uw goeden naam openlijk ten prijs. — Zonder
kenni s: zonder overleg. — 91, 92. Zie Luk. VII: 18. Johannes zat alzoo niet
buiten toegang. Zie het aanget. op Boek IV, vs. 362. Het te dezer plaatse
vermelde zinspeelt op een vrij verkeer tusschen Johannes en zijn leerlingen;
doch Herodes, die voor opspraak en oproer vreesde, zou zich wel gewacht
hebben, zoodanig verkeer te vergunnen, indien werkelijk Johannes in zulk
een treurig kot gesmeten ware. Immers, hij moest billijk vreezen, dat de
mishandeling, dezen aangedaan, daardoor ruchtbaarheid verkrijgen en de
gemoederen der menigte nog heftiger tegen hem ontsteken zou. — 95, 96. Zie
Luk. VII: 12, 15. - 97-110. Zie Luk. VII: 19-34. Onze dichter schijnt zich
niet te hebben durven wagen aan het geven eener verklaring der zonderlinge boodschap, welke Johannes liet doen. De bijzonderheid, door Lukas
vermeld, alsof Johannes, de Voorlooper en Profeet van den Messias, en
bovendien Jezus' bloedverwant, nog moest laten vernemen of Hij wel
degene was, dien men wachtte, heeft voortdurend den schriftuitleggers tot
een moeilijk op te lossen vraagstuk verstrekt.
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I00 Dat, rijk van God gezalfd, den vaadren wierd beloofd;
Of alien stammen nog een ander stond te wachten,
Om hunnen hals t'ontslaan van 't juk der helsche machten.
Zij volgden 's meesters last, en vraagden 't recht van pas,
Daar hij, vast bezig, een verlegen schaar genas,
Den nachtgeest uitdreef, en den blinden holp aan oogen.
105
Toen sprak Emanuel: „Getuigt Gods alvermogen!
Ontvouwt uw meester klaar al wat ge hoort en ziet.
Gelooft uw oor en oog, en mijn getuignis niet:
De blinde aanschouwt den dag. De lammen krijgen voeten.
no De dooven ooren; ja, de priesters zelven moeten
Bekennen hoe ze een rij melaatschen, lang geknaagd
Van heelloos evel, rein van smetten zien gevaagd.
De lijken waken op, en dees' verstokte Joodschap,
In 't hemelsch arm, wordt rijk door ons' genadeboodschap.
Gelukkig is hij, die niet struikelt op dien steen,
115
Dat God verlichaamd uit den hemel elk verscheen."
Zij keeren weer, en 't grootste orakel van Gods waarheid
Begon Joannes' lof aldus, in voile klaarheid,
t'Ontvouwen voor het yolk, van overal bijeen :
120 „Is Zacharias' zoon nu in uwe oogen kleen
En slecht, naardien hij zendt om licht, aan mij t'ontsteken?
Dees werd bij 't kleene, en ik bij 't groote licht geleken,
Het moederlicht, daar al wat licht hoeft vier bij haalt.
Zoo gij hem slecht acht, hoe liep elk dan afgedwaald
125
Dus wijd de steden uit naar wilde woestenijen?
Was 't, om een wankel riet te zien aan alle zijen
Zich buigen naar den wind? Dat is Joannes niet.
Hij staat onwankelbaar, als een kolom, ontziet
Geen koningen, ten halze in overspel verdronken,
130 En helsche gruwelen. Hij tuchtigt in spelonken
En kerkeren het lijf, en leeft bij armen kost.
Of woudt ge een tegens koa zien zacht en warm gedost,
En heerelijk in zijde en purper uitgestreken?
Zoekt pracht en praal in 't hof: daar krielen hofgebreken;
Daar is de wereld met pluimstrijkerij gediend;
135
Daar houdt men koningen, om snood genot, ten vriend,
En schuift Gods wet en God om staat aan d'eene zijde.
Of zocht gij een profeet, die zich ter waarheid wijdde?
112. Heelloos: onjuist voor onheelbaar, dat niet te heelen is. —
113. Joodschap: verdedigbaar, indien 't staat voor „ Joodsche troep,"
doch minder, indien 't alleen om 't rijm gebezigd is voor „ Jodendom."
Men zegt wel is waar vrij onverschillig: P r i e s t e r s c h a p en Priesterdom;
doch 't eerste slaat op het ambt, het tweede op de soort van personen, en
men zal zoomin Burgermeesterdom of Vroeddom zeggen als Heidenschap of F rank enscha p. — 115, 116. Ongelukkige en onschriftuurlijke paraphrasis van Lukas VII: 23. — 126. volgg. Zie Luk. VII: 24-26.
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Dat was, dat is hij nog, en meer dan een profeet,
140 Die, aangezocht tot eer en aanzien, mij beleed
Voor Gods gezalfde, en zich een boschgalm in woestijnen,
Een boetbazuin, die haast zou zwijgen, en verdwijnen.
En trouwen hij is meer dan eenig oud profeet;
Want Malachias spelt hoe hij zijn ambt bekleedt,
145
En, als een engel in een lichaam, elk zou manen,
De heirbaan, vOOr de komst van Davids zoon, te banen;
Ja, geen profeet, voor hem gezonden, komt hem na;
Geen moeder baarde ooit zoon in glans zijn wedergâ.
Ik zelf uit vaders schoot neerdalende uit den hoogen,
150 Schijne in dees' heileeuw min dan hij in 's menschen oogen;
Hij Brandt van ijver; uit dien godsbrand straalt de glans;
Dies woaden Farizeén hem heffen in den trans
Van eere boven mij, om mijnen glans te smoren;
Maar wijzende van zich op 't Woord, den eerstgeboren,
155 En 't heilig offerlam, dat 's menschdoms misdaad draagt,
Verviel hij in den haat der schijndeugd, die hem plaagt
In 's kerkers klauwen, daar hij, van den geest gedreven,
Niet schroomt getuigenis van 't eeuwig Woord te geven."
Soldaat en tollenaar, en die voor smetten gaan,
160 Doch nu gewasschen in de stroomende Jordaan,
Verheffen God hierop, die hun gelid' gewaardigt,
En wie boetvaardig zucht genaderijk rechtvaardigt;
Maar schriftgeleerde en nooit bekeerde Farizeen
Versmaden, naar Gods raad, door boete in 't bad te treën,
165
Dies maalt de waarheid hun gebrek of met dees' streken:
„Bij wien wordt dit gebroed met reden best geleken?
Het slacht den kindren op de merkt met dit geschrei:
Wij fluiten vast ons beste, en gij gingt nooit ten rei.
Wij zongen klachtzang; en gij liet nooit druppel tranen.
170 Joannes kwam u trouw opwekken, en vermanen,
At nimmer tarwe, noch dronk sterken drank, of wijn;
140. Zie Joh. I: 19, 26, 27. — 141. Zie Joh. I: 23. — 142. Zie Joh. III : 20.
—14.Bekldt:zuiverhd talvorde:bkldenzou,vals in den volgenden regel z o u man e n; of wilde Vondel 't praes. behouden, dan had hij ook maant moeten schrijven. — 144, 145. Zie Mal. III: I;
Luk. VII: 27. — 147, 148. Uitbreiding van Luk. XII: 28. — 149, 150. Deze
getuigenis van zichzelven heeft Jezus nergens afgelegd, en zou ook in weerspraak zijn geweest met de overige verklaringen, welke Hij van zich geeft,
als dat Hij „het Licht en het Leven" was, dat „niemand tot den Vader
kwam, dan door Hem", enz., enz. Integendeel voegt Jezus, volgens Luk.
VII: 28, bij den hoogen lof, dien Hij aan Johannes geeft, juist de verklaring,
dat „de minste in 't Koninkrijk der Hemelen meerder is dan hij." —
159. Die v o or s m e t t en ga a n: die voor schandvlekken doorgaan. —
163, 164. Verge!. Luk. VII: 30. — 165. De waarheid: Jezus zelf. — Me t
d e e s' str e k en: in deze trekken, in de navolgende schets. — 166-180. Zie
Luk. VII: 31-35.
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Nog schold men hem een droes, vermomd met engleschijn.
Maria's zoon verscheen gemeenzaam en lieftallig,
En ging genood ten dissche, in oor en oog bevallig;
Nog scholdt ge hem een vraat, en wijngod, ieders vriend,
175
Met tollenaar en boel beholpen en gediend;
Doch wijzen loven God, den algemeenen vader,
Elk even na, een mild uitreiker en verzader,
Die geen heilmiddelen verzuimt noch leerenswijs,
180 Om elk te voeren in het hemelsch paradijs."
Gelijk, in tegenspoed en aangevochten tijden,
's Verdrukten naam en faam beneveld veel moet lijden,
Bij al wat pluimstrijkt, en genot ten hove zoekt;
Zoo werd Joannes, een gevangen held, gevloekt,
En in zijne eer geraakt van godvergeten smetten.
185
De weifelaars, die Licht een lasterstuk blanketten,
Tirannen ten gevalle, om buiten ongemak
Te leven, leden, dat de Heilig eenen krak
In eere en aanzien kreeg, en staken nog hun zegel
Aan 't eerloos lasteren. d'Oprechte, die den regel
190
Van deugd en waarheid volgde, en nimmer zwichten woO,
Most dapper lijden. Dat 's de wereld en haar trouw :
Maar toen 't orakel van de wijsheid en de waarheid,
Den boetgezant en God ten prijs, met zulk een klaarheid
De nevels en den mist der lastering verdreef,
195
Zag al de wereld om. Zoo groot een aanzien steef
De zenuwen van al de zwakken, luttel dankbaar.
Het eerst ontkende werd herkenbaar, en ontvangbaar:
Gelijk oprechte munt, voor eene pons gewraakt,
200 In prijs opsteigert, en herkend in eere raakt.
Dees' lofspraak, die allengs meer velds begon te winnen,
Ging Arons priesterdom te bijster aan de zinnen,
Herodianen, fijne Esseen, en Farizeen.
Dees' loffSam donderde door hof, en land, en steen.
205 Aartspriesters, KaIfas en Annas overkwamen
Te letten hoe men best dien opgang mocht beschamen,
En vaardigden bij nacht hun koorknaap Malchus af,
Een bitter ijvraar, die om God noch waarheid gaf,
Als hij zijn meesters eer op zijne ziel mocht vrijen.
172. Dr oes: booze geest, duivel. — 203. F ijne Esseën: fij n beteekent
hier geenszins, gelijk Schrant beweert : „gemoedelijk, nauwgezet ;" maar is,
evenals do orslepen, synoniem met: „listig." Het was volstrekt Vondels
bedoeling niet, den Essedrs een lofspraak te geven. — 205. 0 v e r k w am en :
kwamen overeen, spraken af. — 207. Koorkn a a p: tempelbediende. —
Mal c h u s : Vondel laat hier zeer gepast een rol spelen aan den dienaar
des Hoogepriesters, Wien Petrus een oor afhieuw. Zie Joh. XVIII : 1o. —
209. 0 p z ij n e z i e 1: ook ten koste zijner ziel. — V r ij e n: vrij waren,
ophouden.
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210 Hij kwam te Macherunte in 't hof ter brugge oprijen,
Met een vertrouwbrief aan mevrouw Herodias.
Haar hart sprong op van vreugd, toen zij den inhoud la s.
Men waarschuwt haar bijtijds voor eere en staat te waken,
En snel te smoren twee, die 't hoofd te trotsch opstaken,
215
Den schildknaap eerst, en dan den heer en zijn gezag.
Het raakte nu haar kroon. Verzuimde zij 't, de dag
Zou haar berouwen. Men behoefde geene glimpen,
Om d'ongebonden tong dus los te leeren schimpen
Met majesteiten, en zoo groot een koningin.
220 Zij nam dees' rede diep met nabedenken in,
En antwoordde op dien brief den koorknaap kort en krachtig :
„'k Bedank uw meesters voor hun trouwe en gunst. WaarZij waken vaderlijk voor ons en onzen staat. [achtig,
Men eer ze, als vaders, voor hun zorge; maar wat raad?
225 De koning was dus lang tot geen besluit te brengen,
Wij kiagen nacht en dag ons harteween, en mengen
De tranen in 't gekiag. Hij kust de tranen af,
En vaagt ze van de Wang, en blijft gestreng en straf
In 't weigren van zijn liefs verzoek en eerste bede.
230 Het raakt hem wel; maar 'k word gepaaid met deze rede :
Mijn schoone, 'k wil om u uitwerken wat ik kan;
Maar hoe? Joannes is een streng, een heilig man,
Rechtvaardig naar de wet, een ijvraar naar zijn zede.
Is 't buiten spoor? Gedenk, het leerambt brengt dit mede:
En ons geweten tuigt hoe wij te gader staan.
235
Natuur is buiten 't perk der leeringe gegaan.
Het luidt wel koninklijk zich niet zoo nauw te binden :
Want David, Salomon, en d'eerste aartsvaders vinden
Zich niet zoo zuiver. Ons vergrijp staat mede in reen;
240 Maar nooit heeft Gods profeet dit ongestraft geleen.
Wij dienen niet te brusk de slapenden te wekken.
Begon al wat ons vloekt in 't harnas op te trekken,
Gelijk Europe vloog naar Azie voorheen;
'k Zaag Troje in Macherunte, en Paris en Heleen
245 In mij en u herteeld, en Menelaus weder
In Flips mijn broeder; en Homeer met zijne veder
211. V e r t r o u w b r i e f: hier in de dubbele beteekenis van „geloofsbrief" en „vertrouwelijken brief." — 215. Den s c hildknaap: in den zin
van vertrouweling, leerling, vriend des Heeren. — 217. Glimpen: zeldzaam
in 't meerv. gebezigd en niet verkieslijk. Men zegt evenmin: all e s c h ij n e n
voor alle schijn, keuren van spijzen voor keur, enz. — 220. Diep
met nab e d enken : met diep nadenken. — 238. Zie Mark. VI : 20.
—239.Onsvergijptamedinr:ozevrtdingsme t
den natuurlijken loop der dingen overeenkomstig. — 246, 247. Hij wil eenvoudig zeggen: dit alles zou aan een anderen Homeer stof leveren tot het
schrijven van een nieuwe Ilias.
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Aanstreven op dees' stof, een bloedige Ilias.
'k Zaag Macherunte in rook, en vier, en vlamme. Was
Uwe eer dan wel bewaard ? Zwijg stil, en laat dit slapen.
250 Dus zit ik diep in schande, en weerloos zonder wapen,
En krop met ongeduld dat gruwelijk verwijt."
Zoo sprak ze, en huilde van wraakgierigheid en spijt,
En schudde driemaal 't hoofd, en liet de vlechten zwaaien.
Vergeefs zoekt Malchus haar te troosten en te paaien.
255 Het wrokken neemt geen eind, doch endlijk wat bedaard,
Hervat ze dus haar woord : „Mijn wraakzucht wet het zwaard,
Of mengt vergift. Ik zit geschandvlekt en besproken,
Maar zweer niet lang dien hoon te lijden ongewroken.
Belieft het u, verblijf een luttel in ons hof.
260 Mijn mans geboortedag verjaart. Laat zien wat stof
Ten zoen zal dienen van dit onverzoenbaar wrokken,
Al zou men hier de kroon en lijf en ziel in brokken.
Verwacht het vroolijk feest. Ik mocht me dienen van
Uw raad, en neem het al te baat wat helpen kan."
265 De koorknaap Malchus liet zich vinden op haar bede.
De dag verscheen nu hoog in lentemaand. Alreede
Werd bijgehaald wat tot dees' feesteer dienen kon.
Nooit zag Jeruzalem het hof van Salomon
Meer blinken, toen men 't goud uit 's konings goudvloot schepte.
270 Al 't hofgezin vond werk. Elk woelde, elk zweette, elk repte
De handen ; nog kwam 't hof aan tijd en yolk te kort.
De vorsten gaan ten hove, en 't vrouwentimmer wordt
Gewelkomd, en onthaald, naar heuren staat en waarde,
Van 's rijks hofmeester op de voorzaal. Dus vergaarde
275
De feestgenootschap vast, gelijk 66n hart, 66n ziel,
Daar d'een den andren heusch gemoette en onderhiel
Met deftig staatgesprek, en allerhande maren,
Ook zonder Christus' naam, alom gespreid, te sparen :
Of dit de koning was, de rechte Davids zoon,
280 Om, 't yolk verlossende, Tibeer uit Numa's troon
Te schoppen, door een sleep berooide aanhangelingen,
Uit Galileen geraapt, die korts nog visschen vingen.
262. Al zou men hier de kroon en lijf en ziel in brokken:
b r okken is: „aan kleine stukken breken." Thans zegt men meer: er bij
inbrokken; evenals: „er bij inschieten." — 266. Hoog in lentemaand:
tegen het einde der lentemaand. — 267. D e e s' fe esteer: de eer van dit
feest. — 272. Zie Mark. VI : 21. - ' t Vrouw en timm er: dit is naar Hollandsche, niet naar Oostersche wijze. Er werden geen vrouwen aan den
disch toegelaten, dan om te dienen, — zie bij Matth. VIII : 15 — of om 't
gezelschap te vermaken, gelijk hier de dochter van Herodias. Zie Mark.
VI : 22, 24. - 280, 281. Het algemeen gevoelen, 't welk zelfs nog lang ook
bij de Apostelen bleef heerschen, was, dat de verwachte Messias de Joden
van vreemde overheersching bevrijden zou.
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Herodes, die omhoog uit eene tralie zag
Al wie ter brugge opreed, kwam endlijk voor den dag
285
Met zijne koninginne, en dochter, aan haar zijde,
Beide uitgestreken, als godinnen, trotsch en blijde.
Al wat er zat, reel op, en knielde driemaal neer
„Lang leev' Herodes en Herodias in eer,
En prijs, en mogendheid, en majesteit te gader;
290 Gelijk hoogloflijk zijn voorvaders, en haar vader!
Dat zij hun wensch en vreugd beleven aan dees' vrucht,
En wie de kroon benijdt verbaasd ten velde uit vlucht'."
Dus luidde 't juichen en de wensch der feestgenooten.
De koning welkomt ze al. De zaal wordt opgesloten
295 Met dubble deuren. Toen verscheen het ooge een kerk,
Een heerlijk hofgewelf, vol goud- en zilverwerk;
De marmervloer bestrooid met een gebloemden regen ;
De wanden met tapijt behangen; en een zegen
Uit Arabije zwaait hun wierookgeuren toe.
300 De tafel noodt ze, en wordt van 't lange dralen moe.
Herodes zegt : „Zit aan. Laat niemand zich lang bidden."
Hij zet gemeenzaam zich aan 't hoog eerst in het midden.
De koningin wordt met haar dochter over hem
Op banktapijt gezet. Alle andren, op de stem
Des konings, vlijen zich eerbiedig, heer en joffer,
305
Door min gepaard, gelijk een duff voegt bij een doffer.
Men giet handwater uit het zilveren lampet.
De handdoek droogt de hand. Men schaft er op 't banket
De weite, en voort een rij van eedle hofgerechten.
310 Het woelt er hene en weer van maagden en van knechten,
Alle even jeugdig, en alle even schoon van leest.
Men schenkt den koelen wijn, die teffens lijf en geest
En God verheugt. Al wat ter tafel aanzat, muntte
283. Tralie: venster. — 285. Herodias kwam, als uit het schriftverhaal
blijkt, niet mede aan den disch. — En dochter: zij heette Salome, en
was de dochter van Herodias bij haar wettigen man Filippus. Zij werd
eerlang uitgehuwelijkt aan haar oom Filippus, Viervorst van Trachonitis ;
later trouwde zij met Aristobulus, zoon van Herodes, Koning van Chalcis.
De mogendheid Bier voorvaders van Herodes reikte niet verder dan
-290.
tot zijn grootvader Antipater, en wat den vader van Herodias betreft, daar
valt alleen van te zeggen, dat hij gewurgd werd. — 294. Opge sloten:
opengesloten. — 295. Een kerk: een zaal als een kerk. — 298. Zegen:
staat hier voor „geschenk." 't Woord wordt in dien zin ook menigmalen
in den Bijbel gevonden, als Gen. XXIII : 1 1 ; Jos. XV : 19, enz. — 302. G emeenzaam: dit woord doet hier een zonderlinge uitwerking, althans
wanneer wij 't opvatten in den zin, waar wij 't nu in bezigen. Doch 't is
mogelijk, dat Vondel het hier genomen hebbe als synoniem van : „naar 't
gemeen gebruik, ouder gewoonte," en dan is het hier wel gepast. —
308. 't Bank et: gastmaal. — 312, 313. Zie Psalm CIV : 15 ; Richt. 1X : 13.
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In pracht voor andren uit. Het gansche Macherunte
315 Komt ingedrongen; want het koningsjaargetij
Hiel open hof, en won, gemeente en burgerij
Niet innetoomen, maar elk even heusch onthalen.
Men stelt meer tafels toe, en opent alle zalen.
Het zeil most volstaan, en in top al wat er was.
320 Een ander Ofir vloeide in 's konings kist en kas.
Nu schenen veld en bosch van wildbraad leeg gevangen.
Limoen, olijf, granaat, en goude oranjen hangen
Aan takken, druppende de joffer in den mond.
Een paradijslucht, pas gematigd, en gezond,
Verkwikte 't hart van al, die hier te gader zaten.
325
De weelde en overdaad, nu teffens uitgelaten,
Bejegenden elkandre, uit onderlinge gunst.
Der stollen dierbaarheid most wijken voor de kunst,
En arbeid, aan het goud en zilverwerk gehangen,
330 Kleenoodje, en feestgewaad. Men docht om geen gevangen,
Die in den kerker schier van stank en nood verging,
En even trouw aan God, der dingen schepper, hing;
Al scheen hij jammerlijk van Gode en elk verlaten.
Helaas, hoe gaat het toe in wereldlijke staten!
Diogenes zit arm, gescholen in zijn ton,
335
En rijk, wil een monarch, die hem de rijke zon
Beneemt, en niet vermag bij al zijn macht te geven,
Niet prachen om een gaaf. Hij weegt den dood en 't leven
In eene schaal, tevrede in al wat God behaagt,
340 Die 't leven geeft, en neemt. De tweede Elias vraagt
Naar geene Jesebels noch Achabs dreigementen.
Hij geeft wat hij bezit den rijksten heere op renten,
Zijn rust, zijn bloed, zijn ziel, en goede en kwade faam.
Hij geeft het al ten beste, om Jezus' eer en naam,
345
Ten heil des menschdoms, in zijn voile kracht te zetten.
Laat nu het prinsenhof een schelmstuk vrij blanketten,
Aartspriesters, Farizee'n, en al wat waarheid kruist
Zich heimlijk ketelen, en lachen in zijn vuist:
Een hartekenner ziet door 't vossevel en veinzen,
350 En kent den hoofschen trek, en oogmerk en gepeinzen
Des schriftverdraaiers, die stout uitvoert wat hij droomt,
En lange tabberds met schrifture en spreuken zoomt.
Och, hoe gerust is 't, in een lage hut te duiken,
314, 315. Dit is eenigszins in strijd met de woorden van den tekst, zooals
ze bij Mark. VI: 21 luiden, waar gemeld wordt, dat Herodes alleen de
rijksgrooten, krijgsoversten en aanzienlijkste Galileers genoodigd had. —
328. Di er baarheid: hooge prijs. — 348. Ketelen: kittelen. Zie 2 Timoth.
IV : 3: ketelachtig van gehoor. HOOFT, Ned. Hist. bl. 3: De splinterigst e en keteligste zaken.
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En schild, noch wapen, stam, noch koninklijke struiken
Te tellen, uit een rij voorvaadren; maar 't genot,
Een druppel invloeds van genade en troost uit God
Te voelen! Dat is meer dan afkomst, schild, en wapen.
Zoo staat men vroolijk op; zoo gaat men vroolijk slapen;
Doch laat ons 't jaargetijde uitvoeren, en de rol
360 Des hoftooneelspels van Helene, blind en dol.
De maaltijd gaat haar gang. De boel legt op haar luimen.
De geest van overspel, die 't hof bezit, zal ruimen
Met eenen stank van moord, ten spiegel voor elkeen.
De lentezon, die lang het hofbanket bescheen,
365
Ging onder; daar de Nijl met zeven voile kelen
In zee komt bruisen, en de zoute baren deelen
Met schuim, en sterken stroom, geschept uit moorsch gebergt,
Dat met een trotsche kruin den hoogen hemel tergt;
De schaduw naderde en kwam op met zwarte dampen.
370 Toen zocht men dag en Licht aan honderd gouden lampen,
Aan 't hooge hofgewelf gehangen tot een praal.
De koning vroolijk liet een koninklijke schaal,
Waaruit Herodes, zijn heer vader, plag te drinken,
Vol lekkren nektar van zijn Ganymedes schinken.
375 Elk zweeg. Hij sprak verheugd, dat elk hem hooren kon:
„'t Is heden zestig jaar, God woud's, dat ons de zon
Op voèsters schoot bescheen, en al het hof, ten trone
Aanschietende, overluid heer vader met dien zone
Geluk toewenschte, op 't luid bazuinen van de faam,
380 En ieder riep : Hij erve uw deugd, gelijk uw naam,
Ten zegen van het rijk, dat onder hem vermeere!
Verwacht nu t'zamen, wat van zijnen braven heere
Een onderzaat verwacht." Toen juichte al wat er was :
„Lang leev' de koning, en mevrouw Herodias!
385
Lang leev' de koning, en beschame al, die hem haten !"
Zij dronken rustig, en de vreugd scheen uitgelaten.
De wijnkelk ging rondom de tafel reis op reis.
Het hemelsche muziek doorgalmde 't groot paleis.
355

35 9. ' t Ja argetij de uitvo er en : het verhaal van 't verjaarfeest ten
einde toe voortzetten. — 359, 36o. De r o 1 des ho fto one elsp els van
Helene: de rol, Welke Herodias, die tweede Helene, vervult. — 3 74. G anym e d e s: hier voor : schenker. — 376. Z es t i g j a a r: waar Vondel deze
berekening van Herodes' jaren vandaan haalt, weet ik niet; JosEPHus,
Oudh. XVII : I, vertelt, dat hij kort voor zijns vaders dood te Rome werd
opgevoed, in welk geval hij niet veel meer dan vijftig jaren oud zou geweest zijn. — God woud's: God wilde het dus. — 378. Aansc hi etende: fraai, voor : toeschietende. Zie HUYDECOPER, Proeve III, 251. —
387. D e w ij n k e 1 k: de kelk namel. van Herodes, waar de toost mee
gebracht was.
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De rijkshofmeester brocht de beide sluierkronen,
390 En spande ze om hun hoofd, op 't mengelen der tonen
Van zang, en fluit, en snaar. Het orgel van het hof
Hiel beurte, zwanger van Herodes' naam en lof.
De vorsten zaten van verwondering verwonnen,
Om twee gekroonden, en de diamanten zonnen
395
Verdoofden 't avondlicht, dat uit de lampen scheen.
De koningin, nu ruim zoo schoon, als ooit voorheen,
Belonkte vast den heer met hare drijvende oogen.
Hij werd van groote min zoo minnelijk bewogen,
Gelijk een bruidegom, die met zijn eersten brand
De bruid in d'armen valt, op 's bruilofts ledikant;
400
Terwij1 haar wangen van geveinsde schaamte blozen.
Het lust Antipas, zich een weinig te verpoozen.
Hij rijst blijmoedig vs5Or 't aanrechten van banket.
Zij volgen te gelijk dit voorbeeld, als een wet.
Salome, op moeders wenk, vertrekt, en laat zich leiden
405
In een salet [het was te voren zoo bescheiden],
En ondertusschen gaat het feestgespan ten dans,
Eerst vrouw en man alleen; dan vrouwen en de mans
Bij paren; dan gelijk gevlochten in een drommel,
410 Op harp, en schuiftrompet, en feestbazuin, en trommel.
Men danst den harnasdans op trommel en trompet,
Hoe grootvaar aantrekt, en dan aftrekt, of bezet
Antigonus, die zwicht, en jammerlijk te spade
De wapens wegsmakt, en ootmoedig om genade
415
Den overwinner smeekt, die, vuil van eerlijk stof,
Met zege keert, en macht van standers plant op 't hof.
Dus bezig treedt er aan herschapene Salome,
Zoo dertel opgesmukt, als Flora, die te Rome
De burgerij verrijkte uit haren jongsten wil.
389. Sluier k r o n en: hier, waar bepaald „tulbanden" gemeend worden,
is dit woord, dat bij Vondel zeer geliefkoosd is, vooral op zijn plaats.
Antipas: Herodes. — 405. Salome: de dochter van Herodias. —
—402.
407. Fe estgespan: gezelschap. — 409. Drommel: drom. — 411. Harnasd an s: krijgsdans. — 412. Groo t va Herodes de Groote. — 412-416. Zie
Boek IV, vs. 93. — 415. V uil van eerlijk s tof: navolging van HORATIUS,
Od. II. I. 22.
Non indecoro pulvere sordidus.

41 8 , 419. De Flora, waarop hier gedoeld wordt, was een vermaarde
Romeinsche lichtekooi, die, groote schatten gewonnen hebbende, en na haar
dood vooral niet minder menschen willende begunstigen dan zij 't bij haar
leven gedaan had, het geheele Romeinsche yolk tot erfgenaam maakte. Uit
de renten harer goederen werden de zoogenaamde Flo r alia of „Floraspelen" ingesteld, die op haar jaardag, den 28 April, gevierd werden, en waar
het vrij dartel toeging. Dat Flora tevens als bloem of lentegodin herdacht
werd, iS bekend. Vergel. OVID. Fast. V; VALER. MAX. II, m ; LACTANT. I, 20
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420 De dansers ruimen op. Gezang en spel zwijgt stil.
Zij zwaait een luit van wit ivoor, gereed te spelen,
En dansende het oor met keel en snaar te streelen,
Alle oogen met den zwier van haren dans, dan dus
Dan anders, te verzaän. De vader met een kus
425 Genaakt ze, en kan zich nauw van dees' Pandore spanen,
De moeder kust ze mede, en weent, en laat haar tranen,
Die rollen langs de wang, als dauw en perlen, of
Van vreugd. De dochter bad om oorlof. Vader gaf
De knielende orelof voor hem en 't hof te pralen
430 Met hare gaven, daar bevalligheen uit stralen.
z'Is van nature om prijs voltooid, van top tot teen,
Als uit het aanschijn van de moeder net gesneen,
Gelijk een beeld, en schoon van leest, en, al de leden
Manieren zich vanzelf naar d'ingeplante zeden.
Hare oogen drijven, als twee starren, daar een vier
435
Van diamant in speelt. Was nu Apelles hier,
Zijn verf kwam vier te kort, om dit gezicht te schilderen,
Ja, Salomon, hoe wijs en grijs, zou nog verwilderen,
Verslingren, en veraard in Heiden, dol van min,
440 De godheid loochenen, en voor eene afgodin
Het wierook zwaaien; maar de feestgenooten beiden,
't Is tijd, dat wij den dans aanheffen, en geleiden.
Zij treedt eerst langzaam, tot een voorspel, hene en weer,
Allengs wat rasscher op de luitsnaar, keer op keer.
Na 't voorspel vangt ze eerst aan te spelen, en te zinnen,
445
En weet de voeten naar den toon en trant te dwingen,
Doch luchtig, zonder dwang, dat feestdans en muzijk
Van kele en snaar gelijkt een minzaam huwelijk,
Of eer Been huwlijk, maar eene edele vrijage.
450 De rozekrans om 't hoofd, de zwaaiende pluimage,
Het sneeuwwit zijden kleed, vol lelien van goud
Gezaaid, het hangend haar, van nektargeur bedauwd,
De perlen aan het oor, de zuivre halskarkanten,
En 't voorhoofd, daar gestarnt van fijne diamanten,
455
Aan 't hemelsch aanschijn straalt, bekoren niet zoo sterk,
Als zij betooveren wat haar omringt in 't perk.
Maar luistert hoe ze zingt : gelooft dan, dat meerminnen
Op schipbreuk uit zijn door het streelen van de zinnen,
Gedreven en gesold van tonen op hun maat.
425. P a n d or e: d. i.: „albegaafde," een maagd uit de fabel, die door
Vulkaan gevormd, van elk der Goden met een gave was bedeeld geworden,
en naar de aarde werd gezonden met een doos, waar alle kwalen en rampen
zich- in bevonden. — 434. Manieren zich: regelen, vormen zich.
436. A p ell e s: de beroemde Grieksche schilder. — 439. V er aard: veranderd. — 457. Me er minn en: de Sirenen.
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460 Al 't schoonste, op 't eene punt gevat, verrukt en slaat.
Zij zong : „Antonius kon Fulvia vergeten,
Zoo ras Cleopatra zijn hart eens had bezeten.
Hij zag ze nacht en dag naar d'oogen en den mond.
De Roomsche held, die 't zwaard, vol moeds, op zijde bond,
465 Om Parthen oostwaart op te gaan beorelogen,
Lei 't zwaard zachtzinnig neer, op 't wenken van hare oogen.
Zij hing hem sedert, als een slagzwaard, op de zij,
Betooverd van haar minne, en lieve afgoderij.
Toen ze uitgenood den held op Cydnus' stroom gemoette,
470 Geleek ze Thetis in een zeeschulp, die hem groette;
Hij smolt, gelijk Adoon, in Venus' dartlen schoot.
Tooneelspel, mommerij, en waar de lust hem noodt
Op jacht of hofbanket, hij volgt het, als verslonnen.
Had Cesar Rome, zij had Cesar overwonnen."
475 Zij zong hoe Cesar om haar hals geketend hing ;
Hoe Danae Jupijn, in goud vermomd, ontving ;
Hoe Mars aan Venus kleefde, en zij, met roode wangen,
Het godendom omhoog uit eene wolk zag hangen,
En lachen om 't bedrog der overschoone bruid.
480 Het beven van haar keel, vol orgels, en de luit,
Een graf des nachtegaals, gevolgd van 't geestig slingeren
Der voeten hene en weer, en 't wulpsch gedans der vingeren,
Alle even geestig op de luitsnaar uitgeleerd,
Den zin uitbeelden van de woorden, geschakeerd,
485
Gelijk de regenboog, met velerhande verven,
460. Versta : wanneer al wat schoonst is, op een punt vereenigd wordt,
verrukt en treft het. — 461. Fulvia was de vrouw van den beruchten Drieman Marcus Antonius, die, nadat hem, bij de verdeeling van 't Romeinsche
Rijk, het Oosten ten deel was gevallen, op Cleopatra, Koningin van Egypte,
verslingerde en, als eenige regels verder gemeld wordt, den oorlog tegen
de Parthen verzuimde. — 469, 47o. Cleopatra, door Antonius opontboden
om zich te verantwoorden wegens den bijstand, dien zij aan Cassius had
verleend, kwam hem te Tarsus te gemoet, den stroom Cydnus opvarende
in een vaartuig met gouden steven, purperkleurige zeilen en zilveren riemen ,
terwijl zijzelve, als Venus uitgedost, onder een paviljoen van goudstof gelegen was, omringd van knapen, als minnegoden, en van schoone vrouwen,
als stroomnajaden gekostumeerd. — 47o. Thetis: de moeder van Achilles,
hier echter min juist te pas gebracht, dewij1 Cleopatra Venus wilde voorstellen en de algemeene kreet te Tarsus bij haar aankomst luidde: „ziet!
Venus zelve komt om zich met Bacchus te paren." Zie PLUTARCHUS in Anton.
. V e r slonn en: verslonden. — 474. Evenals nu Antonius, had Cleopatra
—473
vroeger Cesar bekoord. — 477-479. Dit ziet op de bekende fabel van Vulcaan, die, zijn vrouw met Mars in al te nauwe gemeenzaamheid verrassende,
hen in een net van ijzeren schakels ving en zoo aan de bespotting der
Goden prijsgaf. — 481. E en g r a f des nachtegaals: lees : de bait, die
den nachtegaal zou doen sterven. Men weet, dat de nachtegaal zich uit
naijver zou dood zingen. Vergel. B. VI, vs. 411-414.
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Die hier voortrekken, daar verschieten, en versterven.
Nu trok ze nog een strik met dansen in dit veld,
Waarin Herodes' naam met lettren stond gespeld;
Toen zweeg de luit, en scheen een poos heel kort te stuiten.
490 Men hoorde midlerwij1 violen, harp, en fluiten,
Schalmei, en schuiftrompet zich mengen in haar keel,
En galmen, die allengs verflauwden zacht en eel.
Dan steigerde, dan scheen de zang het op te geven;
Gelijk het nachtlicht in de pijp brandt, dan verheven
495
Opflakkert, dan bezwijkt, en, deerlijk afgepijnd,
Den geest geeft met een snik en blik, en fluks verdwijnt.
Ten leste komt ze snel ten dansperke uitgesprongen,
Gelijk de vos, om niet het hol en zijne jongen
t'Ontdekken voor den brak, die 't spoor volgt door het gras.
500 Dat rook Herodes, en mevrouw Herodias,
En 't ketelde zijn geest. Zoo viel ze voor zijn voeten.
Men hoorde een handgeklap, en al de gasten moeten
Bekennen, dat nooit dans gedanst werd aan den Nijl,
Ook geen Cleopatra het met dien zwier en stip
Uitvoerde voor den held, wiens hart zij overheerde,
505
Als dees' prinses Salome. Elk loofde haar; elk eerde
De schoonheid van de ziele, in 't lichaam, schoon van leest.
De vader nam haar op in d'armen, die bedeesd
Om onschuld bad, en dat de dans hem mocht behagen.
510 Hij kuste haren mond. De feestgenooten zagen
Den geest en kracht des wijns opzweven. Hij belooft
En zweert bij zijne kroon, meteenen bij zijn hoofd,
Naar d'oosterlingsche wijs, al wat ze zou begeeren,
Al waar' 't de halve kroon, haar rustig te vereeren.
515
z'Aanvaardt eerbiedig dees' gena der majesteit.
De moeder vat dit woord al juichende, en geleidt
De dochter in 't vertrek. Daar gaat ze, eer 't wordt te spade,
En hij benuchtere, met Malchus stil te rade.
Men onderrecht de maagd wat gift haar t'eischen sta,
520 Zij treedt ter zale in, trotsch op d'aangeboOn gend,
En eischt Joannes' hoofd, ten heerlijken bankette
486. Voortrekken: uitkomen. — 496. Een snik en blik: voor
„doodsnik," gelijk b lik voor „leste flikkering." De lamp geeft, voor zij
uitgaat, nog een geluid en een helderen schijn van zich. — 498-499. 0 m
n i e t, enz. Dat h o 1 en die brak komen hier alleen voor om den regel te
vullen. De vergelijking bepaalt zich tot de snelheid van het uitspringen. —
500. Versta : Herodes en zijn vrouw bemerkten, waar 't op neer zou komen. —
509. Om onschuld bad: verschooning verzocht. — 510-514. Zie Mark.
VI : 22. - 516, 517. Uit Mark. VI: 24 blijkt, dat Herodias zich niet in de
feestzaal, maar in haar eigen vertrek be yond. — 518. B e n u c h t e r e: weer
nuchter worde. — 520-524. Zie Mark. VI : 25; Matth. XIV: 9. — 520. Gena:
wederom voor „gunst," als vs. 51 5 en herhaaldelijk in dit dichtstuk.
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In eenen schotel; dies Herodes zich ontzette,
En om het hoofd bestorf, zoo wit, gelijk een doek.
De hooggezworen eed berouwde hem. 't Verzoek
Haar in te willigen, gaf machtig nabedenken;
525
Uit Been godvruchtig harte, o neen; maar zich te krenken
In eere en aanzien, bij het ingenomen yolk,
Dat dezen woestijnier, gelijk een hemeltolk,
Bewierookte, en, getergd door zulk een reukeloosheid,
530 Uitspatten mocht ter wrake en allerhande boosheid.
Al mag een koning uit den hoogen stoel gebien,
Hij is een mensch, niet meer, en moet een mensch ontzien.
De kroon, het purper, en de lijfwacht, en het wapen
Zijn niet dan glimpen, daar zich kinders aan vergapen;
535 Doch mannen weten, hoe men hierom drave en wensch',
Dat al deze ijdelheen het wezen van den mensch
Niet raken, maar, gelijk een schors, van buiten kleeden,
En d'allerminste een plaats en tijds gelegenheden
Kan gaslaan, zelf een vrouw, gelijk Semiramis,
540
Of Judith, hem in 't bedde, of zittende aan den disch,
Den slag kan geven; ook, in 't midden van zijn stoeten,
Gelijk Pausanias, Filippus komen groeten
Van achter, midden op het triomfeerend feest.
Wat raad van dezen kant? Aan d'andre zijde vreest
545
De bloedhond, die niet vreest den hemel aan te blaffen,
Dat al het hof hem mocht verlastren en bestraffen
Van trouweloosheid, en meineedigheid. Wat raad?
De schaal van 't overleg gaat hene en weer, en staat
Niet in den evenaar. Toen kwam de schaamte boven:
550 Wat schaamte? Een helsche schaamte in 't dronken hoofd,
Beneveld van den wijn; en geest Apollion [bestoven,
Blaast heimlijk hem in 't oor : „Vaar voort !" Toen overwon
De dronken schaamte, reen, en achterdocht, en schrikken.
Hij spalkt den mond op met afgrijselijke blikken,
555
En roept : „Hofmeester, voort ! vaar voort, en neem hem wis;
529. B e w i e r o o k t e: vereerde. — 535. Mannen: die het inderdaad zijn
en er niet den blooten naam van dragen. — 539. Semiramis: de Koningin
van Assyrie, die, volgens de oude verhalen, haar man Ninus ter dood liet
brengen. — 540. Judith: zie het Boek, dat dien naam draagt, VIII-XV. —
542. Pausanias: deze, een zoon van Cerastus, was een der lijfwachten
van Koning Filippus van Macedonie. Mishandeld door zekeren Attalus, en
vergeefs bij den Koning recht gevorderd hebbende, overviel en vermoordde
hij dezen te Egra, het bruiloftsfeest zijner dochter vierende. — 544-547. Zie
Mark. VI: 26. — 554. Met afgrijselijke blikk en: waarom? Hij toch had
Johannes wenschen te sparen en natuurlijker ware het geweest, hem het
bevel, dat hem afgedwongen werd, met „neergeslagen" of althans met
„wreveligen blik," te laten geven.
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Salome schaff' me 't hoofd des lastraars op den disch!
Een woestijnier ontzag noch God, noch majesteiten.
Hij brengt zijn vonnis mee. Wat hoeft men lang te pleiten ?"
De rijkshofmeester gaat, en Malchus, aan zijn zij,
560 Geleidt hem torenwaart; daar vindt hij twee of drij
Leerlingen, die beducht voor hunnen meester waakten,
En nooit, om lief noch leed, 's gevangens eer miszaakten.
Ook werd hun Licht gegund, als tot een dreigement,
Zich nu te spiegelen aan 's lastraars bloedig end.
565
De kerker wordt bij nacht, op 't hoog gebod, ontsloten.
Joannes vroolijk hoort ze, en welkomt onverschoten
Den rijkshofmeester, die hem toebijt, half ontsteld:
„Beret u fluks ter dood. Uw vonnis legt geveld."
Joannes antwoordt: „Ik bereidde mij al lange,
570 Den slag des doods getroost. Messias komt dees' slange,
Den dood, het hoofd intreën. Zoo vangt het leven aan."
Hij ziet de leerlingen bekreten binnen staan,
En zegt: „Mijn kinders, is het nu een tijd van schreien ?"
Hij wischt hun tranen af, en kust ze voor het scheien.
575 „Getuigt uw heiland van mijn onderdanen plicht,
En hoe de morgenstar voor 't groote moederlicht
Verdwijnt, en Mozes' wet en Arons ceremonie
Voor waarheid wijken." Toen ontstak de wreede tronie
Van Malchus, rood als vier. „Hofmeester!" sprak hij, „sla
580 Vrij toe; de koning wacht op dit banket; 't wordt spa !"
Joannes knielde, uit last des hopmans, voor de sabel,
En sprak, onschuldiger, onnoozeler dan Abel,
Toen Kains broederwrok hem opkwam, dol en boos:
„Mijn leidsman zij Gods lam, voor eeuwig en altoos!
585 'k Heb, als Helias, voor Gods oogen streng gewandeld,
De bloedschande en geweld bestraft, en niets mishandeld.
0 God, ontvang mijn geest !" De hopman sloeg en trof.
Het hoofd sprong driemaal op van d'aarde in 't bloedig stof,
En Malchus riep : „Zoo moet het gaan, die Sion haten,
590
Aartspriesters lasteren, en koninklijke staten !"
Hij doopte een zweetdoek in het warme en rookend bloed,
En spuwde 't gapend hoofd in 't aanschijn, heel verwoed.
Het scheen, men hoorde een zang en galm van englentongen,
Alsof ze Gode lof, en halleluja zongen,
595
Dien 't bloed der Heiligen zoo hoog en dierbaar schat.
De leerelingen gaan weemoedig om de stad,
556. Salome schaff' me: Salome schaffe mij. Zie Mark VI: 27. —
562. Miszaakten: miszaken, eigenlijk miszeggen, is: „ontzeggen,
verloochenen." Zie KILIAEN. - 586. Mishandeld: misdreven. — 587. Zie
Mark. VI: 27. — 589. Aanhaling uit Psalm cXXIX: 5. — 5 95. Toespeling
op Psalm CXVI: 15.
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En kermen schreiende: „Wat werkt een dronken toren!
Joannes is vandaag geboren, of herboren
Ter martelkrone, hem bewaard in Jezus' rijk.
600 Twee ongelijken staan in tijd alleen gelijk
Met hun geboortefeest. Men zal nakomelingen,
Zoo Jezus met zijn glans eens kome door te dringen,
Dit heilig martelfeest zien vieren, jaar op jaar,
Met rozekransen, en feestoen, en kerkgebaar."
605 Een gouden schotel ving het hoofd. Men gaf 't Salome,
Die, blijde om dees' schenkagie, en moeder wellekome,
Ter hooge zale optreedt, daar 't gastmaal vroolijk is.
Zij schaft het juichende haar vader op den disch,
Voor koninklijk banket, en zet zich aan de zijde
6io Van moeder, in haar schik, en nooit voorheen zoo blijde;
Maar luttel docht ze wat de dochter wedervaart,
Die, dansende op het ijs, van 't ijs, een scherper zwaard
In 't zinken voelen zoude, als Gods gerechte zeisen
Het heilloos onkruid maait, en rekening komt eischen
615 Van zulk een gruwelstuk, daar nu de disch mee praalt.
De wulpsche danster prikt met hare gouden naald
De tong van 't heilig hoofd, en durf wraakgierig spreken :
„Ik steke eene adder, die vrouw moeder heeft gesteken
Zoo vinnig naar het hart, dat minst een man betaamt,
620 Die wetten planten zal, en zedigheid, en schaamt."
600, 6or. De zin is: Herodes en Johannes, in al het overige ongelijk,
staan daarin alleen gelijk, dat zij op eenen dag hun geboortefeest vieren,
hoezeer in verschillenden zin. Gene toch werd voor de aarde, deze voor
den hemel geboren. Het denkbeeld is fraai en dichterlijk; jammer maar, dat
het niet klaarder uitgedrukt is. — 6o5. Zie Mark. VI : 28. - 6o6. Well ek o m e: verkeerd voor welkom, tenzij men 't woord hebbe te voegen bij
schenk ag i e, en dan construeere: „blijde met deze, moeder welkome
schenkagie." — 6o8. Het bier vermelde is eenigszins in tegenspraak met het
schriftverhaal, volgens 't welk het meisje den schotel aan haar moeder gaf. —
6I0. In haar sch ik: dit ziet op de moeder. — 612-614. Vondel volgt hier
een overlevering, door Nicephorus Callistus, een beuzelschrijver der veertiende eeuw, verteld, volgens welken Salome, bij het overtrekken van een
bevroren rivier, door het ijs zou gezakt zijn, doch niet verder dan tot aan
den hals toe. Het hoofd, vastgevroren en vervolgens door het ijs afgesneden, zou toen nog eenige sprongen hebben gedaan. Waar dat fraaie
voorval zou hebben plaats gevonden, wordt niet gemeld. In 't Oosten bevriezen de rivieren zoo hard niet, dat zij menschen dragen, en, voor zooverre men weet, bracht Salome, die aan haar tweeden man, Aristobulus,
drie kinderen baarde, haar leste levensdagen te Chalcis door. — 616, 617. Dit
gruwelstuk bedreef — volgens HIERONYMUS, in Ruf. III, 2, - niet Salome,
doch haar moeder. Indien de zaak niet verdicht is, dan is zij een navolging
van 't geen door Fulvia, de vrouw van Antonius, verricht werd, toen zij
het afgehouwen hoofd van Cicero eerst beschimpte en bespoog, vervolgens
op haar knieen nam, de tong uit den mond haalde, en die met een haarnaald doorstak -- zie Dm CASSIUS XLVII, 8.
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De dischgenootschap schimpt: „Hier is de Waterstorter !
Men zett' hem in 't gestarnt'. Dees is een houtvoet korter
Als eerst, en spelde zelf, dat hij vermindren most."
Men schuift den schotel voort den disch rondom. Hoe kost
625 De hemel, die bij riacht het zag, met duizend oogen
Van heldre starren, dit tooneelspel nog gedoogen!
Maar wat gehengt God niet al boosheid, eer hij straft!
Dus liep de rol of van 't banket, zoo helsch geschaft.
HET ZESDE BOEK.
INHOUD.

5

10

De koorknaap Malchus komt terstond den andren dag
't Aartspriesterlijke hof de blijde tijding brengen.
Zij openbaren het den landvoogd uit ontzag ;
Maar hij ontziet zich in Herodes' recht te mengen.
De leereling verzoekt Joannes' lijk aan 't hof,
Begraaft het bij Sebaste, uit d'oogen van de vloeken,
En meldt het Christus, die belooft hem uit het stof
Te wekken, en de ziel in lommer te bezoeken,
Daar zij, vast warende, d'aartsvaders op een rij,
In eenen ommegang, ging monstren op hunne orden,
En troosten met de komst des heilands, die nabij
Verwinner van de helle en afgrond stond te worden.
De boetgezant verneemt zijne ouders in den drang,
En valt hun om den hals, en sluit den ommegang.

D

5

E zon bereed den Ram, die weer, naar zijn gewente,

Met gouden hoornen 't hek der aangename lente
Hadde opgestooten, om den arbeidzamen os
In 't juk te spannen; toen heer Malchus' kerkkaros
De brug van Sion, als een pijl, kwam opgevlogen,
In 't hof van KaIfas, ontrust, en opgetogen

621. Wa terst or t e r: die met water morst. Schimpnaam, voor „dooper."
622. Men zett' hem in 't gestarnt': als „waterman," aquarius. Een
dergelijke apotheose te verzinnen viel, zelfs als aardigheid, niet in den Joodschen smaak. — Een houtv o et: voet, bij 't meten van hout gebruikelijk.
623. Toespeling op het gezegde bij Joh. III: 30. — 624. Zeker moeten er
alleen Heidenen aan den disch hebben gezeten; noch Sadduceen, noch Farizeen, hoe ook op Joannes gebeten, zouden hebben deelgenomen aan een
gruwel, zoo streng bij de wet verboden, als het schenden van een doode. —
628. Dus Iiep de rol a f: beschreven rol, geschiedenis. — Het Zesde Both.
Inhoud. 5. De leer eling: de leerlingen. — 6. VI o e k en: haters. —
to. Mons tr en: in oogenschouw nemen. — 1. G e w e n t e: gewoonte. —
5. De brug van Sion: ongetwijfeld stelde zich Vondel den burg van
Sion voor als een middeleeuwsch kasteel, niet alleen met g e w e 1 d van
w all en, maar ook met dubble g r a c h t, en niet dan over een brug
te naderen. — 6. Opgetogen: t. w.: „van zorg." Vgl. hierboven Boek
IV, vs. 80.
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Met Annas, om den stoel van hun aartspriesterdom,
Geschokt door Christus' faam, en voor dien aanwas stom,
In kracht te zetten, en de nieuwe pest te smoren,
[Zoo noemden zij ze] eer hun bederf mocht zijn geboren.
Zij wellekomden bei den koorknaap in 't salet,
En vraagden wat hij brocht, ten troost van Mozes' wet.
„Die storm," sprak Malchus, „waai' niet langer zoo verbolgen.
De knecht is reede om hals ; de meester zal haast volgen ;"
Meteenen toonde hij den zweetdoek aan de zon,
Geverfd in heilig bloed. „Ik kwam, en zag, en won.
De voortocht legt in 't zand ; wij zullen triomfeeren.
Zoo tapt men bloed af, dat de muitkoorts zou vermeéren.
De koningin bedankt de prinsen van de kerk,
Voor hun getrouwe wacht. Zij neemt het als een merk
Van uw genegenheid tot hare kroon en staten,
En zweert, gij moogt u op Herodes' macht verlaten.
Kan zij ten hove, bij den koning, haren beer,
U begenadigen, ten wasdom van uwe eer;
Zij blijft uw dienstmaagd, nu voortaan, tot alien tijden,
Ten trots der vijanden, die Arons kroon benijden."
Hij meldde hun den dans, en van 't geboortefeest;
Herodes' vreugd, en eed, en van Salomes geest;
Hoe hij Herodias den aanslag holp beleiden;
Hoe zich de wildeman tot sterven most bereiden;
En hoeveel mijlen velds bij nacht de kerkkaros
Gehold hadde, over berg, en heuvel, en door bosch,
En braam, om d'oversten der priesterlijke wijding,
In 't opgaan van de zon door d'eerste blijde tijding
Te groeten, met een wensch in hun gena te staan.
Hij voegt er bij : „Wordt bij uw heiligheid geraan
Gevonden Jozefs zoon te vangen door soldaten;
Men stel me in 't spits; 'k wil voor uw kroon mijn leven laten,
Al roepen ze : opgeraapte uit Idumeeschen stank !"
Zij namen deze maar al juichende aan met dank;
Doch achtten 't zorglijk voor den volke in 't licht te brengen,
Dat zich aartspriesters in dien aanslag dorsten mengen.
Het was hun lief, dat hij voorzichtig had gelet,
Zich onbekend in 't hof te houden van 't banket,
Om zijne meesters, die hem zonden, niet t'ontdekken,
En duizenden, in slaap gewiegd, niet op te wekken.

16. Ik kwam, en zag, en won: het bekende: veni, vidi, vici, van
Cesar. — 17. De v o o r t o c h t: Johannes, als voorbode van Christus. —
24. B e g e n a di g e n: hier eenvoudig voor „begunstigen, van dienst zijn."
Zie vs. 35. — 33. Der priesterlijke wijding: d. i.: „van hen, die tot
priester gewijd, geordend zijn." — 35. Gend: gunst. — 39. Voor : al schelden
zij mij uit voor een Idumeer.
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Nu docht hun raadzaam zelfs den landvoogd deze maar
fie melden, eer de roep zich in het openbaar
Uitspreidde. Zij gaan heen naar 't Roomsche hof toe stappen,
En klimmen statig op, langs marmersteenen trappen.
De koorknaap trad vooruit, opdat hij eerst vernam
Of d'aanspraak Pontius, dus vroeg, gelegen kwam.
Dees liet d'aartspriesters beide inhalen zonder beiden.
Zij volgen daadlijk, daar hofdienaars hen geleiden.
Pilatus welkomt ze in de lange galerij,
Gestut van vijftig hofkolommen aan d'een zij.
Hij hoort, en ondervraagt, en, na het overwegen
Van d'onverwachte maar, gaat dus hun rede tegen :
„Wij hebben op 't gerucht des woestijniers gelet,
Doch tegens zijne drift ons 't minste nooit verzet.
Den vreemden godsdienst, en Hebreeuwsche schoolgeschillen
Bekreunt zich Rome niet; die mogen, zoo ze willen,
Hun vrijen gang gaan, en krakeelen, dat het kraak',
Zoo lang 't krakeel 't gezag des Kapitools niet raak'.
Dees' woestijnier verbood nooit schattingen te geven,
Noch heeft dien aanhang ooit in 't ijveren gesteven
Zich tegens vorst Tibeer te stellen ; hierom kan
Geene opspraak hechten op een wereloozen man,
Die 't krijgsvolk tuchtigde, en de heerschappijen kende;
Maar eel-, uit Gaulon broedde een burgerlijke ellende,
Door 't irnevoeren van een vierde tempelrot,
Die, nog .an 't ijveren, geen keizerlijk gebod,
Noch keizer kennen wil, maar zich in vrijheid zetten.
Zij komen `tier ter feest. Gij kunt het niet beletten.
Wij zweren echter, hun eerlang op 't hart te treen :
Al zou men offerbloed met bloed van Galileen
Vermengen )p uw feest. Dit staat ons niet te lijden.

5o. Marmersteen (n t r a p p e n: volgens de overlevering zou het huis
van den Landvoogd eer stoep van 28 trappen hebben gehad, die de s c a 1 a
s a n c t a genoemd, en, naar Rome overgebracht, ten tijde van Sixtus V
werd geplaatst in een gbouw nabij de kerk van St.-Joannes Lateranus. De
trap, als door den Heiand betreden, wordt nog in groote eere gehouden
en niet dan knielend btklomm&i. — 58. G a a t.... tegen: tegengaan
heeft hier niet alleen d ■ beteekenis van „beantwoorden," maar ook die
van „wederleggen." — 6€ Dien aanhan g: namel. dien der Farizeen, die
't betalen van schatting ttgengingen. — 69. De he e r schapp ij en k e n d e:
aan de gestelde machten onderdanig was. — 7o. E en uit G a u l o n: hier
wordt gedoeld op Judas vin Gaulon, die, kort na 's Heilands geboorte, een
grooten opstand verwekte het yolk tegen de Romeinen opzette en den.
Joden veel kwaads berokknde. Zie Hand. V: 37; JOSEPHUS, Joodsche Oudheden XVIII, I; Joodsche Oorlogen 8. — 71. E e n vierde tempelrot:
een vierde sekte. — 76, 77. Werkelijk gebeurde dit kort daarna, en werden
eenige Galileers gedood, trwij1 zij in het voorhof des tempels offerden.
Zie Luk. XIII ; JOSEPHUS, Jodsche Oudheden XVIII, 3; Joodsche Oorlogen II, 9.
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Wat Jozefs zoon belangt: wij vreezen noch benijden
Zijne opkomst niet, zoo lang gij niet bewijzen kunt,
8o Dat hij Augustus' beeld en 's rijks gekeurde munt
's Rijks tollenaar onthoudt, of bondelrecht en bijlen
Afschaffen wil, om hier het halsrecht naar uw stijlen
In kracht te zetten. Wat hem aanhangt, kent geen heer
Dan Cesar, en is arm, op 't Galileesche meer
Gewoon te visschen, en, gesteld op 's meesters leering,
85
Ziet naar geene ambten om, noch wereldsche regeering.
Antipas' vonnis, versch geveld, luidt hard en fel.
Het Roomsche recht verbiedt bloedschendig overspel,
Gelijk uwe eigen wet; en hij, een hallef-Jode,
90 Ontzegt, gelijk het blijkt, weerspannig den gebode
Van uwen Mozes in te volgen, als 't behoort;
Doch 'k laat dit rusten, en wil liever niet eer woord
In zulk een halsgerecht, bij nacht volvoerd, meer spreken;
Want 'k heb," (zoo duidt hij 't) „mij nog al te diep gesteken
In zijnen staat, en gaf, belust op ongemak,
95
De nabuurvriendschap, nauw te wachten, eenen krak."
Hiermede ontsloeg hij hen. d'Aartspriesters scheidden weder,
En Malchus hield hun spoor van achter, en steeg neder.
Dit vonnis, over een onnoozlen woestijnier,
100 Ontstak Jeruzalem, gelijk een vliegend vier,
Een ieder woeg het in de weegschaal vat zijn oordeel,
Of licht, of zwaar, of naar zijn zucht, en eigen voordeel.
Oprechte Chuse, een man op recht en waarheid stout,
En wien Herodes' hof en hofzorg werd betrouwd
105 Te Sion, hoorde dit van heere Arimathje
Alreede, zat bedroefd om 's meesters ti'annije,
Aan dien rechtvaardigen in dronkensciap begaan;
En, tredende in gesprek, hief dus bij ,-ozef aan:
„Hoe zorglijk is 't, een vorst van overtuigde waarheid
110 Te straffen, schoon het blijkt, als mideagsheldre klaarheid!
En allerzorglijkste is de vrouwekunne, teër
81. Bondeir e c h t: 't Romeinsche gezag, vetegenwoordigd door de
bondelbijldragers of lictoren. — 86. Ziet ti a a r g(ene a m b t en o m: niet
volkomen juist. Immers, de leerlingen van Jezus bleven nog lang twisten
over den rang, dien zij in het Rijk huns meesters zouden bekleeden. 't Is
waar, dat dit aan Pilatus niet bekend kon zijn. — 88. Het R oomsche
r e c h t: maar daar was Herodes niet aan gebuden. — go. 0 n t z e g t:
weigert. — 93. B ij nacht volvo e r d: het voltekken eener strafoefening
bij nacht was bij de Joodsche wet niet geocrloofd. — 96. N a u w te
w a c h ten: die zorgvuldig onderhouden moet wc-den. — 98. Vrij omslachtig
voor : En Malchus ging na hen de stoep af. — Io3.0 huze: zie Luk. VIII: 3.
Een vorst van overtuigde waArheid te straffen: een
—109,.
Vorst te bestraffen over een misdaad, niettegestaande de waarheid van
het feit overtuigend blijkt.
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In 't handelen, zoo hard te raken in hare eer.
Zij haat den breidel van den wellust, en, aan 't hollen,
Ziet God noch menschen aan. Al helpt ze een rijk op rollen,
En duizend duizenden om hals, dat acht ze niet,
115
Noch ook zichzelve, als 't hart van blinde wraakzucht ziedt,
Gelijk een ketel, op het vier geraakt aan 't schuimen,
De lucht zoekt, overloopt, en 't water dwingt te ruimen
Het perk, dat ruim genoeg meer nats verzwelgen kan.
I20 Een ander Achab draagt zich weer als een tiran,
Om Naboths wijnberg; maar Joannes noch Messias
Bezitten land nocht zand, en armer dan Helias,
Gaan zwerven achter land, van armoe streng geprest.
De vos bezit zijn hol; de vogel houdt zijn nest;
125 Doch bei Bees' pelgrims naakt, van ieder uitgelachen,
Gaan met hun leerlingen uit nood en honger prachen.
Mijn lieve gemalin Salome laat ik toe,
Dat zij Messias volgt, en in zijne arremoe
Met hare have stut, als andere Marijen;
130 Doch 'k heet haar schuilen, om alle opspraak nog te mijen.
Het valt bezwaarlijk voor den ambtenaar van 't hof,
Een hof, zoo snood als dit, te dienen, zonder stof
Van ongena te voen, als 't recht wil overhellen,
Joannes wist mijn gade, alsof hij 't zag, te spellen
135 Zijn meesters kruisgang, en hoe zij, ter dood getrouw,
Ten derden dage nog Gods lichaam zalven zou;
Indien ze hem niet vond verheerlijkt en verrezen.
Het is geen wonder, dat Joannes werd verwezen,
Wanneer men op den wrok der Farizeeuwsheid let;
11 4. Al helpt ze een rijk op roll en: al stuurt zij een Rijk geheel
in de war." Wij hebben nog een dergelijke beteekenis behouden in de uitdrukking „aan de rol gaan." — 120, 121. Zie I Kon. XXI: i en 16. —
122. Nocht: de slot-t had hier best achterwege kunnen blijven, al ware
het maar ter wile der welluidendheid geweest; maar in Vondels dagen
zeide men nog algemeen Ian d nochte z an d, evenals men nog lang daarna
insgelijks, vooral in spreekwoordelijke gezegden of in openbare akten, o fte
voor o f bleef verkiezen. — 123. A c h t e r la n d: door het gansche land. Zie
HUYDECOPER op Stoke II, 20. - Van armoe streng geprest: hieruit
zou men opmaken, dat Jezus en Johannes door de omstandigheden tot
armoe waren gebracht, wat geenszins het geval was, daar zij uit eigen
verkiezing en vrijwillig zich de zorgen en ontberingen getroostten, aan een
zwervend leven verbonden. — 124. Vergel. Matth. VIII : 20. - 125. P e 1gr im s: zwervers. — 126. Prachen: de voorstelling, welke Vondel bier
van Jezus en Johannes geeft, als waren zij „bedelmonniken" geweest, is
ten eenenmale strijdig met de waardigheid van hun karakter, maar ook
onschriftuurlijk. Het Bijbelverhaal levert telkens bewijzen van herbergzaamheid en diensten, vrijwillig aan Jezus betoond, en waar deze die van anderen
behoeft, daar verzoekt hij die niet, maar vordert die. — 127. Sal om e:
deze was de vrouw van Zebedeils. Zie Matth. XXVII: 56 en Mark. XV: 4o.
De vrouw van Chuse heette Johanna. — 129. Zie Luk. VIII: 3.
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140 Want onlangs heeft de haat het moordmes nog gewet;
Dewijl Messias dorst zijn twalef leergezanten
Afvaardigen door 't land, om zijne leer te planten,
En klaar door wonderdaän te sterken overal;
Dat geen aartspriester en wetijvraar lijden zal,
145 Zoo lang hun geen gezag noch aanzien koom t'ontbreken ;
Dies houde ik, hoe men 't smoort, dien moord bij hen besteken,
En wil dit heimelijk naarsporen. Let gij ook,
Wat brand hier smeult. Men riekt en merkt het aan den rook
Van 't lauwe bloed. Nog leeft het yolk, dat Arons drempel
150 Met Zacharias' bloed besmette, en God noch tempel
Noch heiligdom ontzag t'ontwijden wreed en stout,
Hoe ijverig het der profeten graven bouwt.
Helaas, wat baat het goud, besteed aan koor en kerken,
Als 't hart ontheiligd wordt door goddelooze werken !
1k kan mijn meester niet verschoonen, die zoo stout
155
Zijn broeders gade schaakte, en hem dat pand onthoudt.
Filippus, uit den aard rechtvaardig, wijs, en zedig,
Verongelijkt geen mensch, maar draagt zich stil en vredig,
En, met zijn loon vernoegd, versmaadt onnutte pracht.
160 Hem volgt geen lange sleep. Hij luistert naar de klacht
Des onderdrukten mans, en zal, te paard gezeten,
Afzitten, en terstond elkeen zijn recht toemeten.
Hij kroont de deugd, en straft de misdaad. Ga nu heen,
En zoek dees' billijkheid bij trotsche Farizeen,
165
Die Flippus haten, en Herodes' boosheid stijven.
1k zie een donkre wolk uit oosten herwaart drijven,
Arete, uit wrake van zijn dochter, op de been,
En 't Galileesch gebied met Arabie aaneen,
Een zwaren veldslag, op Herodes' bodem, wagen.
170 Wat kost een geile lust al bloeds en nederlagen !"
Te Macherunte kwam, heel spa na zon en dag,
Herodes uit den slaap benuchteren, en zag
Wat hij bedreven had, lichtvaardig, dol, en dronken.
1 49. Nog leeft het v o lk : nog zijn de Joden dezelfden als hunne voorouders. — 15o. Z a c ha r i a s: de zoon van den Hoogepriester Jojada, die,
wegens zijn vrijmoedigheid in 't bestraffen van het Joodsche yolk, op last
van Joas, Koning van Juda, in het voorhof der priesteren werd doodgesteenigd. Zie 2 Kron. XXIV: 20, 21; Matth. XXIII: 35. — 152. Vergel. Matth.
XXIII: 29. — 153, 154. Keurige regels en wel waard om op 't voorportaal
van menige kerk gegrift te worden. — 157-163. Filippus, de Viervorst van
't Overjordaansche, was een gematigd en rechtvaardig vorst, die zich nooit
buiten zijn gebied begaf. Als hij reisde nam hij maar een klein gevolg mede
en sprak onderweg, waar het hem verzocht werd, kort en goed recht. Zie
JOSEPHUS, Joodsche Oudheden XVIII, 4. Maar Vondel verwart hem hier
weder met den man van Herodias. Zie het aanget. Boek V, vs. 70. —
167-169. Het kwam tusschen Aretas en Herodes tot een veldslag, die ten
nadeele van dezen uitviel.
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Hem rouwt niet, dat den man het hoofd is afgeklonken,

175 Maar, om zijn dronken eed te houden tot het end,
Al 't yolk ter wraak te zien getergd, en aangeschend,
En duizenden alom opstuiven, om met scharen
Den lasterschuldigen in zijnen schild te varen.
Krankzinnig spookt hij al de zalen door en door.
180 Het hof gesloten, geeft wat aanhoudt geen gehoor.
Hij gunt des andren daags Joannes' leerelingen
Op 't aanzoek eerst gehoor. Zij smeeken droef, en dringen
Om nog den jongsten dienst te schenken aan het lijk,
Eene arme en slechte bede, en buiten last van 't rijk.
185 Nu zwijgt de stomme mond voor heeren en gemeente.
Men voert geen oorlog om eens dooden mans gebeente.
Den ongerusten zal 't nog paaien, na de straf,
Dat hem eene uitvaart werd gegund, en eerlijk graf.
Herodes overwoeg het aanzoek van weerszijde,
190 En bleef zoo niet verstokt of hij hem 't graf benijdde ;
Dies werd hun 't lijk gegund, behouden, dat ze stil
Het lichaam van der hand, om oploop en geschil
Te mijden, ergens in een hoek ter aarde brachten,
Met een paar ezelen. De leerlingen bevrachten
195
De slaafsche dieren met de muilbaar, daar de kist
Van overschaduwd wordt, en, eer het iemand wist,
Vertrokken ze bij nacht, gelijk hun 't hof belastte.
Zoo raakte 't lichaam bij het koninklijk Sebaste
Ter aarde, in 't keldergraf, daar Helizeils rust,
200 En held Abdias, twee profeten, die met lust
Zich kweten voor de wet, in Achabs scherpe tijden,
178. In z ij nen schild te var en: openlijk aan te vallen. De uitdrukking schijnt herkomstig van het oud gebruik bij kampspelen, enz., om met
de lans het schild aan te raken van de partij, die men bevechten wilde. De
grondbeteekenis is dus : „uitdagen." — 194. Me t een paar ezelen: deze
schijnen hier minachtenderwijze te zijn ingevoerd ; doch in het Oosten
waren zij, ook bij Koningen en Vorsten, meer in gebruik dan paarden. —
1 94- 1 99. Zie Matth. XIV : 12. - 195. M u ilb a a r : baar, door muilezels gedragen. — Kist: de Joden deden de lijken niet in kist en, maar droegen
ze op een baar weg. Zie Luk. VII : 14. — 198. Sebaste: het oudste
Samaria, vroeger de hoofdstad van het rijk van Israel, door Herodes weder
opgebouwd, vergroot en versterkt, en ter eere van Augustus, Sebastos genoemd. — 199. Keldergr a f: grafkelder, bier die van Eliza. Dat de Joodsche familien eigen grafkelders hadden, wordt ons uit menige Bijbelplaats
bewezen. Het was alzoo een groote eer, den armen Johannes bewezen,
dat men hem in 't familiegraf van een zoo vereerden profeet bijzette.
A bdias: Obadja. De overlevering kent echter aan elk der bier ge-20.
noemde profeten een afzonderlijk graf toe en plaatst dat van Johannes tusschen de beide andere. — 201, 202. In A chabs scherpe t ij den, en
on der J e s e b e 1: wel van Elias, maar niet van zijn leerling en opvolger
Eliza lezen wij, dat hij onder Achab en Jezabel vervolgd werd, en evenmin
van Abdias of Obadja,
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En onder Jesebel, beproefd door bitter lijden,
Gelijk Joannes door Herodes, en zijn boel.
Zoo rusten ze alle drie in eenen zelven stoel.
205
Het heilige gebeente, in 't eerste fel bevochten,
Wrocht wonderdaden, dreef de brullende gedrochten
Des afgronds naar hun hol, en onderaardsche kolk,
En werd ter nood bezocht van allerhande yolk.
Zij vielen droevig op de doodkist, eer ze scheidden,
210 Opdat ze dus voor 't lest hun meesters lijk beschreiden :
„Nu slaap, o engel ! slaap; gij hebt den strijd volstreen.
Gij leerde en oefende ons door vasten, en gebeen,
En strenge boete, en weest, toen gij het lichaam baadde,
Van 't water der Jordane, op 't waschbad van genade,
En Jezus' dienst, die ziel en lichaam teffens wascht.
215
Wij gaan Emanuel, naar uwen trouwen last,
Opsporen, om zijn spoor te volgen met ons stappen."
Toen klommen ze uit het graf, langs twalef keldertrappen.
Zij wonnen Gilboa's gebergte, en weder neer220 Gestegen, gaven zich naar 't Galileesche meer,
Daar Jezus leeraart, wien zij droef hun wedervaren
Ontvouwden. Hij ontving ze aldus op deze maren :
„Beweent Joannes niet, den liefsten speelgenoot
Van 's hemels bruidegom ; hij slaapt, en is niet dood,
En zal in heerlijkheid verrijzen door een sterker.
225
Wij willen haast zijn geest bezoeken, in den kerker
Der zielen, daar hij alle aartsvaders, en meteen
Profeten, koningen, en heiligen, voorheen
Gestorven, troost, dat wij, uit vaders schoot, beneden
230 Gedaald, gelijk een hoofd, verknocht aan zijne leden,
Hen komen rukken uit het onderaardsche slot,
En voeren in het licht, voor 't aangezicht van God;
205. F e 1 bevochten : t. w.: door Keizer Juliaan, die de beenderen uit
het graf deed opdelven en verstrooien. — 206. Wrocht w o n d er dad en:
dit is eigenlijk niet zoozeer het geval geweest met het gebeente (dat verstrooid was en dus eerst door een ander mirakel weer terecht had moeten
komen) als met het ledige graf van Johannes; althans men voerde er bezetenen been, die er verlost en hersteld werden, zoo men HIERONYMUS gelooven mag, die het (Ep. XXVII ad Eust) op 't krediet van zekere vrome
Paula vertelt. — 209. Z ij : de leerlingen. — 211. E n g e 1: bier in de strikte
beteekenis van het woord, voor bode. Zie hierboven, blz. 000, vs. 208. —
212. Vasten: verge!. Luk. V : 33. — 221. Zie Matth. XIV : 12. — 224. Hij
sl a apt: de woorden van Jezus, betreffende Lazarus gebezigd, doch hier
op Johannes toegepast. Zie Joh. XI: i I. — 226, 227. In den k e r k er d er
ziel en: in den voorburg of het „voorgeborchte" der belle, den limb us,
ook „Abrahams schoot," (zie Luk. XVI: 22) of „Paradijs" (Luk. XXIII: 43)
genaamd, alwaar, volgens de Roomsche kerkleer, de zielen der geloovigen
de komst van den Messias verbeidden, om met Hem zijn heerlijkheid in te
gaan.
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Doch rept nog van geen zege; een felle strijd moet voorgaan;
En bruist de kruisstorm hard, men kan het onweer doorstaan,
Indien de vader zelf, uit 's hemels hoogen troon,
235
De hand biedt aan den zoon, den allerliefsten zoon.
Herodes moet hem eerst, gelijk in een vertooning,
Beschimpen, en, in 't wit gewaad, gelijk een koning
Der Joden, zenden aan den landvoogd, elk ten spot;
240 Als hunne oneffenheid zich, door den schimp van God,
Het Woord, een Galileer gescholden, laat beslechten.
Wij zien Areta nog zijn schoonzoons hof bevechten,
En vorst Herodes, met Herodias, de boel,
Van Rome in ballingschap geschupt uit zijnen stoel.
245 Joannes' eer zal stand door volgende eeuwen houwen,
De keizerin Helene een kerk ten hemel bouwen,
Omtrent den oever der Jordane, daar hij blonk
Van heiligheid voor Gode, in zijne rotsspelonk.
Begeeft u midlerwijl gerust in ons geleide."
250 Toen voer hij over 't meer, dat Galilea scheidde
Van 't landschap Galaa,d, Manasses erfgebied,
Om uit Herodes' oog te schuilen in 't verschiet
Van een woestijne, daar uit alle steen de menschen,
Hem volgende, van harte om zijnen opgang wenschen.
255
Maar 'k hebbe alree te fang gezwegen langs wat baan
Joannes' ziel, ontboeid van 't lichaam, is gegaan
Der vaadren geesten, in de scheemrende waranden,
Verkundschappen hoe God Messias, nu voorhanden,
Hen haast verlossende ten hemel voeren zou;
260 Want op dien droeven dag, toen Adam, in zijn trouw
Bezwijkende, met recht werd uit den hof gestooten,
Bleef niet alleen omlaag het paradijs gesloten,
237-241. Zie Luk. XXIII : 7-II, 12. — 242-248. Geheel onschriftuurlijk is
het, in den mond van Jezus profetieen te leggen, zoo bepaald en omstandig
als die hier vermeld worden. Integendeel hebben de voorspellingen, door
den Heer gedaan, dit bijzondere kenmerk, dat, wanneer zij de toekomst
van een persoon gelden, tijd en wijze hoe, wanneer zij een gebeurtenis
gelden, de tijd, wanneer, en de personen, door wie zij plaats zal hebben,
verzwegen worden. — 243, 244. Herodes, op aandrang zijner heerschzuchtige
gemalin naar Rome vertrokken zijnde, om aldaar den koningstitel te verwerven, werd bij Caligula van samenzwering beschuldigd en, met zijn vrouw,
eerst naar Lyon, vervolgens naar Spanje gebannen, waar zij ellendig omkwamen. Zie JOSEPHUS, Joodsehe Oudheden XVIII: 7. — 246. Helene: deze
Keizerin liet ter eere van Johannes op een kleinen afstand van de Jordaan
een kerk bouwen ter gedachtenis van 's Heilands doop. — 25o. Zie Matth.
XIV: 13. — 252, 253. In 't verschiet van een woestijne: voor: „verre
in een woestijn." Deze lag ten Oosten van 't Galileesche meer, in NederGaulonitis, nabij BetsaIda, dus in 't gebied van den Viervorst Filippus. —
253. Uit alle steen: zie Matth. XIV: 13. — 257. De scheemrende
w aranden: den voorburg, waarvan vs. 226 gesproken is.
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Maar ook de gouden poort van 't hemelsche paleis,
Voor al zijne afkomste. Om Joannes' hellereis
265 Nu naar te stappen, en in 't kiare licht te brengen,
Behoeft zich 't englenkoor in dit gezang te mengen,
En mijne bloode stem te sterken met zijn wijs.
Gij, hemelkoren, die, verrukt in 's hoogsten prijs,
Gewoon zijt uwen galm te rollen door de bogen
270 Van 's hemels kerkgewelf; daalt neder uit den hoogen,
En helpt me een engel, van het lichaam hier beneen
Ontslagen, op het spoor der vaadren innetreen
Naar 't onderaardsch gewest. Verwerft me, om niet te missen,
't Gelei van Rafael in dees' geheimenissen.
Hij daalt, en onderwijst me. 1k luister naar 't bericht,
275
Dat voorlicht, en veur spook noch helsche geesten zwicht.
De poel, daar Lucifer ten halze in kwam te smoren,
Gaapt wijd, en spalkt den muil wijd open tot aan d'ooren.
Men vaart er in ruimschoots, met paarden en karos,
280 Eerst over keizelsteen, en dan door kreupelbosch,
En heggen, wild en woest. De weg in 't ommezwaaien
Loopt enger, anders dan de wenteltrappen draaien,
Of als kinkhorens, die neerrollen op een punt.
Het koestrend licht, in 't eerst den ingang nog gegund,
285
Verflauwt allengs, en als 't vergeet zoo diep te dringen,
Genaakt men twijfellicht, en avondschemeringen;
Gelijk wanneer de zon, beneen de kim gedaald,
Nog schijnsel nalaat, dat een poos ter zee uitstraalt;
Dan is het nacht noch dag, of dag en nacht gemengeld,
290 En teffens duisternis en licht dooreengestrengeld.
Men wandelt hier, gelijk in maneschijn bij nacht,
Wanneer het hemelsch heir in orden trekt de wacht,
En op zijn ronde past, langs diamanten wallen,
Waaruit de kroonzucht kwam voorover nedervallen,
295 Die, met de benden der gebroedren, troon bij troon
Opsteigerende, God durft vliegen in zijn kroon.
266. Be h o eft zich 't en glenk o or: versta: „ware het noodig, dat het
Englenkoor," enz. — 271,272. En helpt me een engel.... innetreen:
dichterlijk voor: „en helpt mij een Engel binnen leiden." — 274. R a fa d 1:
zie Lucifer, Gijsbrecht, enz. — 278, 279. Toespeling op Matth. VII: 13. —
279. Men vaart er in: varen zou, omdat er van paarden en karos
gesproken wordt, in de beteekenis van „rijden" kunnen genomen worden,
ware er de uitdrukking r u i m s c h o o t s niet bijgevoegd, die wederom aan
't zeilen is ontleend. — 281-283. D e w eg, enz.: „de weg loopt al in de
rondte en gedurig smaller toe, als een omgekeerde wenteltrap, of als een
kinkhoorn, op zijn punt gezet." — 283. K ink h or ens: draaihorens, een
wenteltrapvormige schelp. Ook bij Dante is de hel een trechtervormige
diepte. — 292. Het h em els c h heir: het starrenheir. — Tr e k t: betrekt,
tenzij men d e in te verandere. — 294. Zinspeling op den val der wederspannige geesten, die God naar de kroon dorsten steken.
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De nachtvorst houdt zijn hof in vlammen, op den navel
Des afgronds, schuw van zon, in rook en smook en zwavel;
Een gruwzaam woest begrijp, vol spooks, en overkropt
300 Van goddeloozen, elk naar zijn verdienst, gestopt
In barrenovens, of verrotte stankgiolen.
De scherreprechters, wien 't verdoemrecht wierd bevolen
Streng uit te voeren, in den naam van 's afgronds god,
Bekleeden elk hun ambt, en eeren 't nachtgebod.
d'Een voert er zwavel aan, met heele zwavelbooten,
305
En roeit door dikken damp, zoo wijd de vracht kan vloten,
Op eenen vlammestroom, dan derwaart aan, dan hier;
Een ander voedt met traan en olie 't gulzig vier;
d'Een nijpt de lastertong met gloeiendige tangen;
310 Een ander geeselt, aan een wip, den halfgehangen
Met schorpioenen, dat het bloed beneden drupt;
d'Een blaast in 't helsche vier; een ander stookt, of schupt
De kool en asschen uit de kolk, en schreeuwt om voedsel
Van brand, hem toegevoerd van adderengebroedsel,
315 Elk om 't wanschapenste, gemengd uit mensch en dier,
Veel tronien ineengeroerd, met eenen zwier
Naar wolf, en leeuw, en draak, en beer, en wilde zwijnen;
Al stokebranden, fiks op moordpriem, en venijnen,
Op strop, en knots, en roer, en bijl, en dommekracht.
320 Is ergens eenig licht, het is hier eeuwig nacht ;
Ten waar 't opwellen van den rook, met kracht gedreven,
En lang in arbeid, baarde, om 't vier wat lucht te geven.
Men huilt van kille koude om 't snippen van den vorst,
Of hijgt zijn aftm ten end, van onuitleschbren dorst,
325 Naardien de droge keel inwendig brandt van hette.
Waar rolt nu 't wijnvat, daar de dronkerd zich op zette,
Als in zijn zadel, een gansch etmaal, nimmer mat,
Totdat de dronken held van 't paard aan duigen spat ?
Wat baat de spaarpot van den gierigaard, bezeten
330 Van 't geld, bijeengeschraapt met een verdoemd geweten?
Waar bergt zich nijdigheid, wiens hart verteert van spijt,
297. N a c h t v or s t: Lucifer. — 299. B e g r ij p: dit woord beteekent alles,
wat tusschen zekere grenzen begrepen is. Dit wordt thans, wanneer, als
bier, sprake is van een „plaats," een „ruimte", doorgaans, maar verkeerdelijk vervangen door „bestek," dat wel een soortgelijke, maar niet dezelfde
beteekenis heeft. — 301. Stank giolen: zie B. IV : vs. 364. — 304. 't N a c h tgebod: de wet van 't rijk der duisternis. — 306. Vloten: vlotten. —
310, 311. Een ander geeselt.... met schorpioenen: alzoo op zijn
Rehabeams. Zie 1 Kon. XII : 14. — 323. Kille koude: ook in Dantes hel
heerscht een kille koude. Inf. XXXII. — 328. Vondel laat bier niet het vat,
maar hem, die 't vat beschrijdt, aan duigen spatte n. — 331. Navolging
der beschrijving van den Nijd bij OVIDIUS, Metam. II: 780-782, op welke
reeds meer gewezen is.
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Om 's naasten welvaart, daar zij Beene scha bij lijdt ?
Wat helpt de wreedheid en de wraak het bloedvergieten,
Daar zij in bloed verzinkt, dat om haar stroomt bij vlieten,
335
Die, nooit verdronken, een klaroen hoort, die verwoed
Geweld, en wraak, en moord haar luide in d'ooren toet?
Wat helpt nu bloedschande en schoffeeren van Gods maagden,
Die door haar zuiverheid het zuiverste oog behaagden?
Een korte keteling van wellust boet men hier
340 Op ijzren pennen, met de voeten in het vier.
De traagheid kan, genoopt van onrust, nergens duren,
Om 't reukeloos verzuim der onherhaalbare uren.
Met welk een krauwel wordt de misdaad aangetast!
Hoe droef de schuld beklaagd! Hoe wenschen ze, afgevast,
345 En arm, in 't haren kleed, met waken en gebeden,
De schuld te boeten; mocht men opwaart van beneden
Opstijgen in genade, en in gena, hersteld,
Bedenken hoe de tijd aan oogenblikken smelt!
Maar al vergeefs: wie eens van God wordt afgezonderd,
350 Komt in der eeuwigheid niet weder opgedonderd
Uit dezen jammerpoel. De weg valt veel te steil,
De hellewacht te wreed, die, zelf van hoop en heil
Versteken, niemand gunt verlichtinge in zijn kwale,
En dat hem d'oude zon een oogenblik bestrale.
355 'k Verzwijg de misdadn, en zoo velerhanden slag
Van straf te melden, in een barning van beklag.
Men kon hier eene lijst oprollen van tirannen,
En afgoOndienaars, en godslastraars, ingespannen
Uit wrevel tegens God, natuur, en Mozes' wet;
360 Alle overtuigd, en klaar verwonnen van hun smet,
Ter helsche pijnbanke, elk uit zijnen hals gewrongen;
Maar stijgen we op. Een kring, nog hooger uitgedrongen,
Bedwingt de zielen, in een zachter strafbestek,
Daar zij, ter zuiveringe en boete van haar vlek,
365 Den tijd verwachtende, op een zalige uitkomst hopen,
Wanneer het uurwerk van de smarte is afgeloopen:
Waarom de veldheer der befaamde Machabeen,
Tot haar verlichtinge, een schat zilvers brocht bijeen,
334. Navolging van DANTE, die (Inf. XII) insgelijks de geweldenaars in
een bloedrivier plaatst. — 343. Krauwe 1: kromme nagel. — 360. Klaar
verwonnen: overtuigd, convictus. — 362. Een kring: ook Dante
verdeelt de Onderwereld in hoofdkringen, die ieder weder hun kleinere
kringen hebben. — 363. Z a c h t e r strafbestek: voor: b e s t e k of ruimte,
waar een zachter straf geoefend wordt. Hier wordt het reinigingsoord
of p u r g a t o r i u m — gemeenlijk het vagevuur genoemd — bedoeld. —
367, 368. Judas de Makkabeer zond uit bijeengebrachte gelden een belangrijke som naar Jeruzalem, om daaruit offers te doen voor de zielen der gostorvenen. Zie 2 Makk. XII: 43.
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Om in Jeruzalem, ten offerzoen der dooden,
370 Besmet met heidensche en afgodische kleenooden,
Gebeen te storten, naar de maat van dit getal;
Een teeken, dat de ziel in 't lichaam opstaan zal.
De derde ring bewaart onnoozelen genadig,
Die, ongezuiverd, en gerekend erfmisdadig,
Om 's eersten vaders smet, niet stijgen naar den boog
375
Van 't zuiver licht, daar God, zoo diep in 't licht, zoo hoog
Gezeten, op een troon van heldre Cherubijnen,
Zijn aangezicht ontdekt, en alle zonneschijnen
Verdooft; gelijk de zon het blinkende gestarnt,
380 Dat 's midnachts aan de lucht, gelijk karbonkels, barnt,
Al teffens bluscht, zoodra zij 't hoofd heft uit de vloeden.
Hier wordt geen smart gevoeld, geen bondel slangeroeden
Gesleten op een ziel, die, met een kwaden struik
Verknocht, geen wilkeur had, verstand, noch reengebruik.
385
Wanneer d'almogendheid dit groot heelal zal stroopen
Van d'oude huid, staat haar door Gods gend te hopen,
Of zij verheerelijkt mocht stijgen, hem ten prijs,
Ter kimme uit, in een nieuw geschapen paradijs.
De bovenste ommezwaai bewaart, na tijdlijk lijden,
390 Der vaadren geesten, voor en sedert Noahs tijden,
In Gode ontslapen, en van 's lichaams juk ontlast.
Zij waren hier in hun warande, en hopen vast
Op God Messias, troost, en toevlucht aller vromen,
En roepen: „Heiland, zult gij niet te voorschijn komen?
395 De tijd, voorheen gespeld aan 't vaderlijk geslacht,
Is omgekomen; zet uw woord eens in zijn kracht,
Belofte, en profecij, en voorbeeld, daar onze ooren
En oogen, eeuwen lang, u klaar in zien en hooren.
Laat alle schaduwen eens wijken voor het licht.
400 Verlicht ons met uw glans, en zalig aangezicht !"
Dus Baden ze, als op slag de glans der morgensterre,
Een voorboO van Gods zon, Joannes, snel van verre
369, 370. Bij de gesneuvelden had men onder de kleederen kostbaarheden gevonden, die aan de afgoden van Jamnia waren toegewijd en welker
bezit den Joden was ontzegd, zoodat men algemeen tot het besluit kwam,
dat hun dood een straf voor hun overtreding was. Zie 2 Makkab. XII: 4o.
—372.Gevolgtrkin,det.ap schrijveantboekdrMaben
maakt. — 383, 384. Met een kwaden struik verknocht: tot een stam
van Adam behoorende. — 384. W ilk e u r: vrije wil, vrije verkiezing,
liberum arbitrium, electio libera.— 392. Zij waren hier in hun
w a r an d e: dit kan even goed beteekenen: „zij dwalen hier in het hun
aangewezen wandelperk," als: „zij wandelen hier in veiligheid." Warande
beteekent niet alleen septum, maar ook c au ti o. Zie KILIAEN in v. Tevens
met den klank heeft Vondel wellicht ook met den zin der woorden gespeeld.
VONDEL X.
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Neerdalende onder d'aarde, in dees' waranden scheen,
Voor wien de schaduwe verflauwende verdween;
Gelijk des morgens, als de dag begint te krieken,
405
De nachtegalen voort, die 's levens voorzon rieken,
Uit hunnen droom gewekt, aan 't zingen slaan in 't woud,
Van zilvren druppelen, als perlen, versch bedauwd.
De zang begint door 't oor ter zielen in te dringen.
410 Men ziet ze in laurentak en mirtetelgen springen.
De vogelvlucht, verliefd op vroolijk boschgeschal,
En haren eigen zang, loopt groot gevaar, en zal,
Tenzij ze zich betoomt, in 't schichtige verblijden,
In eene zoete zee van galrnen schipbreuk lijden.
Zoo ging 't, als Gods heraut, op 't juichen van hun stem,
415
Ter kerkerdeure, die snel toeviel achter hem,
En niemand uitlaat, in kwam drijven, langs de bane,
Voorheen geteekend. Hij hield met een standerdvane,
Waarop een lam, waarin de naam van Jezus stond,
420 In dees' warande stand; al wat hier waarde, in 't rond
En lang en bree, kwam fluks van blijdschap aangedrongen.
Op 't luid triomfgeschal van huppelende tongen,
Komt al het zwart gespook opdondren uit zijn hol,
En bruit, en briescht, en huilt, en schuimbekt, wreed en dol,
Om 't onverwacht gezicht. Zij zien, in 't schemerdonker,
425
Op 't voorhoofd eene star uitstralen, als 't geflonker
Van een karbonkel, in Oost-Indisch goud gevoat;
En zij, die eerst, dus helsch in boosheid uitgespat,
Opdondren, stuiven elk zijns weegs, met schrik bevangen,
430 Voor Jezus' naam, en 't Lam, door heimelijke gangen;
Gelijk een wolfskudde, als de herder, opgedaagd
Met zijnen staf, haar forsch en fel ter stalle uitjaagt;
Zoo gaan ze druipen, en erkauwen d'oude wrokken,
En likken hunnen staart, van achter ingetrokken.
Maar hoe ontvouwt men best hoe uitgelaten blij
435
Het hier krioelt en woelt; gelijk een burgerij,
In een belegen stad [van overal besloten,
Bestormd, en met den ram geramd, en fel beschoten
Met schriklijk slingerschut] gedurig, dag en nacht
440 Op 't lang beloofde ontzet van haren schutsheer wacht;
Indien de voortocht eens met kracht kooin' door te breken,
En 's konings standerdvaan ten toren uit te steken;
Dan rijst het hart des yolks [van groot veriangen moe,
En afgepijnd van hoop] tot aan den hemel toe.
406. Voorzon: morgenrood. — 414. Bevallige wijze om 't platte „zich
te berste schreeuwen" figuurlijk uit te drukken. — 419, 420. Men weet, dat
Johannes gewoonlijk wordt afgebeeld met een standerd in de hand en een
lam nevens hem.
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Men ziet de veldbanier op poort en vrijburg zwaaien,
En hoort de krijgsklaraen alree triomfe kraaien.
Dan krimpt 's erfvijands moed, in een benauwde lucht,
En let op middelen hoe hij bijtijds ontvlucht.
Joannes zet zich, om den toevloed aller vaderen,
Die hier, als bijen in een bijenkorf, vergaderen,
45o
Te monstren, op een hoogte en heuvel, braaf in stand,
De standerdvaan gevat in zijne slinke hand,
De rechte dekt het hart; gelijk hij plag te leeren,
En in zijn wildernis veraarden, wolven, beren,
Ook tijgers, aan den band te leggen van zijn tong.
455
Wat hoort men een gejuich van zielen, oud en jong,
En allerhanden staat, om dien heraut t'aanschouwen,
Elk even vierig, en gestut met vast betrouwen
Op God, die uit gend zijn heilbeloften sterkt!
460 Men ziet er hoe een geest in zooveel geesten werkt,
En hen in orden schikt! Gelijk ze, op 't hoog geleide,
Voorhene in 't lichaam, door woestijn en barre heide
Optogen naar 't beloofde en vruchtbre Kanadn;
Een heerlijke orden, en eendrachtig wetgespan;
465 En hier was 't noodig, dat ze in orden langs hem traden;
Zoo kon zijn aangezicht alle oogen best verzaden.
Nu laat ons uitzien naar dien grooten ommegang,
En hoe Joannes' ziel veel zielen, zonder dwang,
Op eenen oogenblik, eenstemmig kon vergaren ;
470 Gelijk een meesters hand veel kelen, vele snaren,
Door 't houden van de maat vereenigt in 't gemeen,
Een strijd van klanken, zoet gesmolten ondereen.
Vooraan stapt Adam, d'eerstgeschapen, en gekoren
Tot eene onsterflijkheid, hem en zijn zaad beschoren;
Zijne egade Eva treedt al juichende aan de zij,
475
En welkomt met haar heer Joannes even blij,
Die ziet twee Adams met elkandere gelijken.
Zij roepen: „Wellekom in d'onderaardsche rijken !
Wat tijding brengt, ge ons in het tweelicht hier beneén?"
480 Joannes zegt: „Hij komt de slang het hoofd vertreen,
De groote heiland komt naar d'onderaardsche plekken.

445

464. Een h e e r l ij k e or d e n: het groote genie van Mozes toonde zich
in het handhaven eener vaak verbroken, doch altijd weer herstelde orde
bij een weerbarstig en pruttelend leger van 600,000 man. —W e t g e s p a n:
een verbinding, door wetten bestuurd. — 477. Twee A da m s: dit kan genomen worden voor „twee menschen", met toespeling op Gen. V:2; ik
zou echter eerder gelooven, dat men hier, naar Vondels bedoeling, lezen
moet: „Johannes ziet een volkomener (uiterlijke) gelijkenis tusschen den
eersten Adam, die hem te gemoet komt, en den tweeden Adam (Christus)." —
479. T w eelich t: schemerlicht. Zoo heeft nog het Eng.: twilight.
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Het , ronde heiljaar kan zijn ronde niet voltrekken,
Of hij zal uit het licht, [onthofi, wat ik beloof]
Ter helle inberstende, den afgrond zijnen roof
485
Met kracht ontweldigen, en, tot een zegeteeken,
Den standerd van het kruis ten hemeltranse uitsteken."
Zij traden nauw voorbij, of Abel volgde, en kwam
Recht achter hen, gelijk een voorbeeld van Gods Lam,
Waarop Joannes wees. Toen volgden al de neven,
490 Den hemel aangenaam, om hun godvruchtig leven.
Aartsvader Noah, die alleen den wereldvloed
Met zijn gezin ontzwom, scheen blijde en welgemoed
Te treden op dees' maar, in 't midden van de zielen,
Die, tijdelijk gestraft, door boete God bevielen;
495 Na deze wolk verscheen aartsvader Abraham,
De vader van 't geloof, en uitgelezen stam
Van zooveel telgen, die hier nog in lommer doken.
Hij riep : „Ik zie, God lof! den dag eens opgeloken,
Waarnaar mijn hart verlangde ;" en Zacharias' zoon
500
Sprak: „Grootvaar, zijt getroost; hij is uit zijnen troon
En vaders schoot gedaald, ten toevlucht der geslachten,
Die met verlangen op zijn blijde toekomst wachten."
Toen trad het stamhuis met d'aartsmoederen voorheen;
Waarna Melchisedech zich openbaarde alleen,
505 Die, teffens koning, en Gods priester, Abram deelde
Het Godgeofferde, dat levendig afbeeldde
't Onbloedig offer, in te stellen van Gods zoon.
Toen zag hij Mozes, met de roede en tien geboOn,
Omschenen van een glans, zich vroolijk openbaren,
510 En Aron aan zijn zij, voor eene wolk van scharen,
Het wierook zwaaien, in 't aartspriesterlijk gewaad.
Zij riepen: „Morgenstar, en schoone dageraad!
Waar blijft de zon, die al de wereld komt verlichten?
Wij gaan, als schaduwen, voorbij. Hij koom' : wij zwichten
Vanzelf gewillig voor dien oorsprong van gena,
515
Met onze diensten. Hij verschijne niet te spa.
Geen wetgebaren, noch zoenoffers, versch geslagen,
Verzoenen God. Geen bloed kan onze zielsmet vagen."
Joannes sprak : „Dat 's recht. Het heiligste offerlam
520 Genaakt. Laat varen uw gesmook en outervlam;
482. Het r o n d e h eilj a ar : volgens de opvatting, dat er tusschen den
dood van Johannes en dien van Jezus ruim een jaar zou verloopen zijn. —
489. Waarop Joannes wees: zie Joh. I:36. — 496. Vader van 't
gelo of: zie Rom. IV : I 1, 12. - 498, 499. Zie Joh. VIII : 56. — 503. H e t
stamhuis met d' a ar tsm o e der en : t. w. : „Izaak, Jakob, diens zonen en
hunne moeders en vrouwen." Wijselijk laat Vondel in 't midden, hoe velen
van de twaalf Patriarchen zich in dit lokaal bevonden. — 517. W et g e b a r e n:
ceremonien, door de wet voorgeschreven.
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Het komt de misdaad in een zuiver waschbad baden,
Meteenen in zijn bloed." Zij groetten hem, en traden
Voorbij ; maar Mozes in 't voorbijtreen zag nog om,
En riep : „Het lust me hem eerlange wellekom
525 Te heeten op den berg van Thabor met Helias,
Uw levend voorbeeld, en het aanschijn van Messias
t'Aanschouwen, als een zon, waarvoor uw star zich buigt,
Daar God de vader weer van God den zoon getuigt,
Die, in het sneeuwwit kleed verheerlijkt, ons laat hooren
53o Hoe zwaar een kruis, hoe schoon een kroon hem is beschoren."
Hij scheidde, als Mirjam met haar reien, in een drom
Van vrouwen, aantrad, en al zingende op haar bom
Kwam dansen, nagevolgd van trommels en schalmeien,
Waarop de stammen haar nadansen, en geleien.
535 Na hen rukt Josua met Kaleb moedig voort
Voor 't heir, dat Gods Jordaan zag splijten, en de poort
Van 't machtig Jericho, door Gods bazuin getroffen,
Met muur en toren fel ter aarde hoorde ploffen.
De rechters sloten 't heir. Hij eerde Gedeon,
540 En Samson, Jeptha mee, die Ammon overwon,
Ook Efraim, maar zijn belofte deerlijk boette,
Toen d'eenige erfgename onnoozel hem gemoette.
Godvruchte Samuel, een rechter en profeet,
Droeg nog de zalfbus; en de glans van Jesse treedt
545 Hem moedig na, gekroond met diamanten stralen.
Dees, met een witten sleep van vroolijke koralen,
Begint op zijne harp to zingen, en voor hem
Te dansen, God ten prijs, als in Jeruzalem
Voor Arons bondkist, in de heilige ommegangen.
Joannes luistert naar zijn keel en lofgezangen.
550
Hij tong : „Ten leste komt het lang gewenschte licht,
In droeve schaduwen, de waarheid van ons dicht
En profecijen, naar zijn heilbeloften, sterken.
De hemelsche gena,' verdooft de wonderwerken
555 Der scheppinge, en de macht, den vaderen bekend ;
Een macht, die, scheurende het schuimende element,
Het huis van Abraham, uit Faro's duisterheden,
Geleidde in Kanadn. Wij zuchten hier beneden
In dezen kerker, zoovele eeuwen achtereen.
560 Hier woont stilzwijgendheid en naarheid teffens. Geen
530. Zie Mattk. XVII : 2-5. — 531. M i rj a m : of Maria, de zuster van
Mozes en Aaron, die bij wijien profeteerde. -- 544. D e zalfbus: waarmede hij eerst Saul, vervolgens David, tot Koning over Israel zalfde. —
546. K o r a 1 e n : koorzangers. — 554, 555 . De zin is : de herstelling van den
mensch door den Messias zal een wonder zijn, grooter dan dat der schepping. — 556. Het schuimende element: de Roode Zee.
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Geluid van vogels, die uit telge in telge springen,
Verneemt men; noch de straal der zonne kon ooit dringen
In dees' waranden, daar wij waren; en geen dauw
Verkwikte ooit gras en bloem. Dees' streek, te teer en flauw,
Draagt bloemen zonder kleur, en vruchten zonder leven.
565
Den stommen is 't gewest der zuchtenden gegeven,
Op hoop van namaals eens het nieuw Jeruzalem
t'Aanschouwen, daar men God, met een gemeene stem,
Eeuw in eeuw uit, zijn prijs uit eenen mond zal schenken,
570 Hoe kan ik laten aan mijn oud gezag te denken,
Dat d'alleropperste, in 't beloven zoo getrouw,
Door zijn gezalfden, dees' metalen poorten zou
Aan stukken smijtende, den kerker openbreken,
Mijn ziel ontboeien van 't geweld der helsche streken,
En voeren zijnen roof in 't hemelsch vaderland.
575
Aartsenglen zongen lang, gevolgd van mijnen trant:
„Sluit op, zet op de poort; sluit op het hof der hoven!
De heer der heeren, als een vloek, van elk verschoven,
Getreen, gelijk een worm, gelaafd met galle en eek,
Verschijnt, opdat hij zich aan al zijn haters wreek',
580
En zette aan 's vaders zij, daar d'englen hem, in 't midden
Van 't licht, zoo diep in 't licht, wierooken en aanbidden;
Terwijl aartsvijanden, de Heidens en de hel,
Zich nederworpen voor 's verwinners voetschabel.
585 1k heb, van hooger hand, en door den geest gedrongen,
Het bruiloftslied en zijn triomfen lang gezongen;
Maar 't zou mij lusten," sprak de koning, „uit uw mond
t'Aanschouwen Gods gedaante in 't lichaam; want gij kondt
Hem met de verven van uw tong naar 't leven malen.
590 Al d'ommegang houdt stand. De goddelijke stralen
Der opgerezen zon des heils beschenen u,
Op 't schoonst van haren dag. Getrouwe jongling! nu
Laat hooren hoe hij is, naar wien alle eeuwen wenschen,
Genoemd op mijne harp den schoonsten van de menschen."
Joannes sprak : „o licht van oud Jeruzalem!
595
Hoe zoude ik weigeren uw koninklijke stem
562. De straal der z o n n e: zoo bij

VERGILIUS, Aen.

VI, 534:

Tristes sine sole domos.
566. Stommen: de umbrae silentes van VERGILIUS, Aen. VI, 264.
't Gewest der zuchtenden: evenzoo worden in den eersten kring van
Dantes' hel geen tranen, maar wel zuchten vernomen. Zie Inf. IV: 25-27. —
57 1. In 't beloven zoo getrouw: zie Hebr. X: 23. — 572, 573. Zie
Psalm XXIV: 7. — 572, 573. Dees' metalen poorten, enz.: verkeerde
en onduidelijke constructie voor: „deze metalen poorten aan stukken smijtende, den kerker zou openbreken." — 577. Zie Psalm XXII: 7, 8. — 579. Zie
Psalm LXIX: 22. - 581. Zie Psalm CX: I. — 586. Het bruiloftslied:
Psalm XLV. — 594. Zie Psalm XLVI: 3.
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Te volgen; schoon gij hem in zang naar 't leven schilderd'
Zoo lang eer God mij riep, om al wat legt verwilderd
En woest, te bouwen, en een vlakke en effen baan
Te wijzen aan den held, op wien uw tonen slaan!
Hij is noch kort, noch lang, maar rijzig, middelmatig,
Aanzienelijk van leest, eerwaardig en heel statig
Van opzicht. Wie hem ziet, bemint hem, en ontziet,
Terwij1 hij lieflijk trekt, en trekkende gebiedt.
Het haar kastanjebruin is effen tot aan d'ooren.
De lok, van d'ooren af blauwachtig, zwaait, van voren
Gekruld, met eenen glans om nek en schouders heen.
Het haar scheidt, naar de wijs der strenge Nazareën,
Zich midden op het hoofd. Het voorhoofd, blijde en simpel,
Is als het aanschijn, daar geen vlek op hecht, noch rimpel,
En met een gloeiendheid gemengeld min of meer.
De baard valt jeugdig dicht, en, zacht gekloofd, vloeit neer
Op zijne borst, doch niet te lang, en is van verwe
Gelijk het haar op 't hoofd, of recht als rijpe terwe.
Het opzicht, rustig, en niet traag in 't gadeslaan,
Maar snel, leert wakkerheid; en Jezus' oogen staan

601. De beschrijving, die bier volgt, is een vrije navolging van de afbeelding des Heilands, gelijk die gegeven wordt in den onechten brief van
Pusuus LENTULUS aan den Romeinschen Senaat — zie FABRICIUS, Apocr.
N. T. 301 — vergeleken met die, welke bij NICEPHORUS CALLISTUS gevonden
wordt. — Hij is noch kor t, no ch lan g: bij den Pseudo-LENTm.us is Jezus
lang van gestalte, bij NICEPHORUS heeft hij een lengte van zeven span, ruim
vijf voet. — 602, 603. Eerwaardig en heel statig van opzicht: „en
het opzien van zijn oogen was vol ernst en kracht, zoodat de aanschouwers
hem konden beminnen en tevens vreezen." Pseudo- LENTULUS. — 604. Er
was een verwonderlijke bevalligheid, gepaard met deftigheid, op zijn gelaat.
P S.-LENT. — 605. Kastanjebru in : bij den P S.-LENT. is het wijnkleurig,
bij NICEPHORUS geelachtig. — 607. Gekruld: ook bij den P 5.-LENTULUS is
het haar van de ooren af gekruld en glimmend, golvende langs de schouders. NICEPHORUS schildert het als niet zeer dik, maar eenigszins golvend
en lang. — 6o8, 609. Een N a z i r eer — Vondel bedient zich bier verkeerdelijk van het woord Na zareen — d. i.: „een afgezonderde of door een gelofte Gode bijzonder toegewijde," moest zich niet alleen van wijn en gistenden drank onthouden, maar ook zijn hoofdhaar laten wassen. Zie Num.
VI: 5; Richt. XIII: 5 ; I Sam. I: ii. Ook bij den P S.-LENT. is het hoofdhaar
des Heilands langs den schedel in twee deelen gespleten, naar de wijze der
Nazireers. Dat Jezus echter geen Nazireer, in den aangenomen zin des
woords, geweest zij, blijkt o. a. uit Luk. VII: 34. — 609. Het voorhoof d,
b 1 ij de en simpe 1: het voorhoofd is helder en vlak. P s.-LENT. — 610. Daar
g e en vlek op h e c h t: zijn aangezicht is vlekkeloos. P s.-LENS. — 611. M e t
e en gl o e i en d h e i d gem en g e 1 d: „een zeker gematigd rood versiert het
gelaat." P S.-LENT. ; dus ook bij NICEPHORUS. — 612. Bid P S.-LENT. is de
baard dicht en gekloofd; bij NICEPHORUS niet zeer lang. — 612, 613. Ook
bij P S.-LENT. is de baard van dezelfde kleur als het hoofdhaar; bij NICEPHORUS geelachtig of blond. — 616. W a k k e r h e i d: bij NICEPHORUS straalt
van het gelaat deftigheid, gepaard met schranderheid en zachtheid.
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Zoo blauw als hemelsblauw, ook niet misdeeld van luister,
Beschaduwd boogswijs van de winkbrauw, zwart en duister.
Dus leert hij minzaam, en bestraft met groot ontzag.
620 Verwacht hem haast. Mijn star verkundschapt u den dag."
Na koning David volgde een koninklijke rije
Nazaten, nooit besmet van Heidensche afgodrije.
Vier hoofdprofeten, en de zes paar mindren treen
Hun naar, elk met een boek. De leeraars der Hebreen
Zien vroolijk en getroost; en Isaias, broeder
625
Van Asarias, zegt: „Nu is des yolks behoeder
Voorhanden; maar hij moet, als een onnoozel lam,
Eerst naar de slachtbank treen, geduldig, stom, en tam."
Joannes sprak: „Ik wees den leerling op Messias,
630 Het Lam, waarvan gij spelde. 0, Vader Isaias !
Geen schildershand zal hem zoo levende op panneel
Of doek uitbeelden, met haar verven en penseel,
Gelijk ge met uw pen den heiland naar het leven,
In zijn vernederinge en kruisgang, hebt beschreven."
Hezechiel, de zoon van Busus, zeide: „o zoon
635
Van Zacharias ! 'k zie hem op der englen toon,
Na ons verlossinge, op den serafijnenwagen,
Gevolgd van priesteren, en koningen, gedragen
Door negen heemlen hene, in 't vaderlijke rijk.
640 Vier dieren, in het juk gespannen, ongelijk
Van aard en wezen, zien bijwijlen om, en knielen,
Van ronde in ronde, voor dien schutsheer aller zielen.
Zij zijn uit hemelsch zaad gesproten alle vier:
Het eerste is een starlichte en vriendelijke Stier,
645 Met gouden hoornen op het voorhoofd, die den donder
Het spits bien. Alle vier de voeten, blinkende onder
Van diamanten, treen den melkweg op omhoog,
En flonkren, als een nieuw gestarnte, aan 's hemels boog;
Een Stier, die worstlende in 't perk de kroon zou winnen,
61 7 . Hem els bl a uw : ook bij P S.-LENT. zijn de oogen hemelsblauw en
uitnemend helder , bij NICEPHORUS zijn zij vroolijk, levendig en eenigszins
geelachtig. — 618. Ook bij NICEPHORUS zijn de wenkbrauwen zwart, niet
geheel omgebogen. — 619. „In het berispen en bestraffen is hij ontzaglijk,
in het onderwijzen en vermanen innemend bevallig." P S.-LENT. — 625. B r o ed e r : hier voor ambtgenoot. — 626. A sarias: een Profeet, die ten tijde
van Koning Aza leefde. Zie 2 Kron. XV : 1. — 627. Zie Boek III, vs. 551.
634. Zie Jes. LIII : 2-5; I Petr. II: 24. — 637-66 I . Zie Ezech. X.
639. N e g e n heemlen: de Joden kenden oudtijds niet meer dan d r i e
hemelen : een hemel der wolken, een hemel der gesternten en den hemel
der hemelen. Vergel. 2 Kor. XII : 2. De latere Joden tellen zeven hemelen.
Eerst DANTE, Parad. XVIII, verdeelt de gewesten des lichts in negen
hemelen. — 640. Vondel maakt van de dierengedaanten bij Ezechiel vier
volkomen dieren, een voorstelling, meer nabijkomende aan die, welke door
Johannes in zijn Openb. IV : 7 gegeven wordt. — 641. Openb. V : 8.

JOANNES DE :BOETGEZANT.

457

650 En waardig is alleen het gulden jaar t'ontginnen;
De trotsche Leeuw, naast hem gespannen in 't gareel
Van perlen, bruit nu met geene opgespalkte keel.
De mane dekt den nek, en zwaait van wederzijde.
Na hen zweeft d'Adelaar, der vooglen keizer, blijde
Dat hij 't gespan vermeert, en waardig wordt geacht
655
Den triomfeerenden te zetten in zijn kracht,
Ten hemel opgevoerd met onvermoeide pennen.
De vierde en leste schijnt een mensch, en onder 't rennen
Een geest met vleugelen, gewassen uit den rug;
660 Het hemelsblauw gewaad, vol starren, slingert vlug
En luchtig om de leen. Een, grooter dan Helias,
Wordt dus omhoog gevoerd naar God; en Malachias,
De leste in al dien drang, riep luide: „Ik zie geen mensch,
Maar eenen engel, Gods heraut, der englen wensch.
665 De boetgezant verschijnt, om God den weg te banen."
Toen openbaarden zich de helden met hun vanen.
Men zag er vorsten, en befaamde Machabeen,
Aartspriesters, en een sleep gemengeld ondereen.
Aldus werd d'ommegang van 't oud verbond gesloten,
670 En week den nieuwen tijd, die zijne godgenooten
Aanvoerde. d'Eerste was de grijze Simeon,
Die God in d'armen nam, verblijd, dat zulk een zon
De blinde Heidens kwam toelichten uit den hoogen.
De zaligheid, het heil van God, zag hem ten oogen
675 En aanschijn uit. Hij riep : „ Joannes! komt ge bier?
Ik ken dien standerdnaam, en eer die lamsbanier.
Hoe komt dat roode snoer om uwen hals te blinken?
Hoe durf Herodias u 't hoofd van 't lichaam klinken?
0, eerste aartsmartelaar, wat volgt uw dood een faam!
680 Hoevele kerken ziet men wijden in uw naam!
Hoevele helden, God ten prijs, in 't veld gedagvaard,
Zult gij nog ridders slaan met uw gezegend slagzwaard!
Gij zult voor Ismael het yolk van Abraham,
Ook dat, naar Gods belofte, uit dien aartsvaders stam,
685 Doch niet zoozeer naar 't vleesch, zich rekent voortgesproten,
Beschutten eeuw op eeuw. Het bloed, om God vergoten,
Wordt hoog bij God geschat." Joannes scheen verblijd
672. Zie Luk. II: 27. — 676. Standerdnaam: de naam van Jezus in het
vaandel van Johannes geschreven. — 677. Dat r o o de snoer: zinspeling
op het teeken der onthoofding. — 681, 682. De zin is: er zal een Ridderschap opstaan, die zich naar u noemen en vele helden zal opleveren. Vondel
doelt op de Orde der Ridders van St.-Jan van Jeruzalem. Zie de Opdracht. —
683-686. De zin is: gij zult, als Patroon der Sint-Jans-ridders, niet alleen
de Christenen uit de Joden, maar ook de overige Christenen beschermen
tegen het kroost van Ismael — de Mahomedanen. — 686, 687. Zie Psalm
CXVI: 55.
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Om zulk een ridderschap, den hemel toegewijd;
Wanneer een blijde vlucht onnoozle kinderzielen,
690 Die, door Herodes' zwaard geveld, ter neder vielen,
Aanstreefde, wachtende, dat haar Maria's zoon
Kwaam kronen met den glans der eerste martelkroon.
Zij zongen Jezus' lof, niet zonder zich te buigen,
Als Cherubijnen, die omhoog Gods lof getuigen.
695 Men zag er Anna, d'oude en godgewijde weeuw,
Die, nacht en dag te koor, bijkans een loopende eeuw
Al vastende overbrocht in kuischheid en gebeden.
Maar toen Joannes, in den lommer hier beneden,
Zijne ouders kwam te zien, in zooveel boschgeschals,
700 Viel hij den vader en de moeder om den hals.
Men hadd' hen alle drie van groote vreugd zien schreien,
En Jozef kwam er bij. Hij ging ze toen geleien
Met onderling gesprek, als vromen zijn gewend.
Aldus werd d'ommegang gesloten in het end.
AAN DEN LEZER.
Oewel het den beminner der dichtkunste genoeg bekend is,
op wat wijze de dichters vanouds gewoon zijn hunne geschiedenissen te verbreeden, en uit te beelden; nochtans dewijl velen,
alleen in onze moeders tale geoefend, zich min op de verven der
welsprekendheid verstaande, lichtelijk verwonderd mochten staan,
wanneer ze hooren en zien, dat men eene heilige geschiedenis
wijdluchtiger voorstelt dan ze door de gewijde pen der Evangelisten beschreven wordt; zoo docht mij niet ongeraden hun te

H

696. B ij k a n s een loopende eeuw : er staat wel bij Lukas (II: 37),
dat Anna omtrent vier en tachtig jaren oud was, maar niet, dat zij al dien
tijd met vasten en bidden had doorgebracht. Zij wordt aldaar „een weduwe"
genaamd, en zal dus vroeger, naar wij veronderstellen mogen, haar plichten
als huisvrouw hebben waargenomen. — 7oo. Evenals VERGILIUS in het VIde
Boek der Aeneis, schildert Vondel bier een verblijf der gelukzaligen af, en
kan daarom niet nalaten den Latijnschen dichter na te volgen bij de eenige
voorstelling, welke hij ten deze van hem ontleenen kon, door bier Johannes
zijn ouders, gelijk daar Eneas zijn vader, te laten terugvinden. — 702. J o z e f:
de man van Maria. Vondel onderstelt, dat hij, evenals Elizabeth, toen reeds
overleden was. — 702, 703. Versta: hij wandelde toen met hen op, zich
over heilige zaken onderhoudende. — Aan den Lezer. R. 4. M o e d e r s t a 1 e:
zeker de oorspronkelijke schrijfwijze ; spoedig echter, waar zij synoniem
was met „landtaal", vervangen door die, waarin, met weglating der s, de
woorden aaneengeschreven werden. Het gebruik heeft sedert dien tijd dan
ook een verschillende beteekenis gehecht aan de woorden, naarmate zij
gescheiden of verbonden waren; door o n z e m o e d e r s t a al worden de
woorden verstaan, die onze moeder spreekt; terwijl onze moeder t a al
de taal beteekent, bij onze landgenooten in gebruik.
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gemoet te voeren, hoe het den dichter, gelijk den schilder, vrij
staat, zijn werk naar den eisch en voeglijkheid op te zetten, en
rijkelijk te bekleeden: want om eene geschiedenis t'ontvouwen,
behoeft men niet alleen te versieren gesteltenissen en gedaanten
van plaatsen en personen, maar ook andere omstandigheden, die
daar best op passen. Men moet daarom niet denken, dat de
schilder den aanschouwer wil vroed maken, alsof zijne teekeninge
en penseel het leven van oude geschiedenissen zoodanig volgden,
dat alle zijne vonden en toestel van de zake zelve niet verschilden. Wie deze vrijheid der kunste op reden gegrond acht, zal
ze ook rustig inwilligen den dichter, die met recht zooveel ruimer
weiden mag, als de gedachten hooger en dieper dan d'oogen reiken
konnen; voorbehouden, dat hij in bijbelstoffe zich doorgaans houde
binnen de palen van eene eerbiedige godvruchtigheid en zedigheid.

!ft t

tereijai3eib ba Stele,

HAAR INGANG, OPGANG EN VOORTGANG.
BEGREPEN IN DRIE BOEKEN.
De volken zullen in haar licht wandelen, en de koningen der
aarde hunne heerlijkheid en eer in haar brengen.
HET EERSTE BOEK.

INGANG.
K wenschte Christus' Kerk met mijnen zang te bouwen,
Haar Heerlijkheid en eer en wonderheen t'ontvouwen,
Tot aan het einde van den grooten Oceaan,
Zoo wijd men ooren vindt, die Duitschen klank verstaan,

I

Vondels Heerlijkheid der Kerke was het laatste zijner theologische gedichten. Het kwam in 1663: „in Kolen, ter Oude Druckerye" in het licht.
Waarom Vondel bier 't zelfde anonieme adres liet gebruiken, dat hij op
R. 1. Den dichter, gelijk den schilder: aanhaling uit

HORATIUS.

Pictoribus atque poetis
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.

13. Doorga an s is bier wederom: „bestendig." — 14. Deze I n h o u d, een
soort van „Naschrift," een bliksemafleider tegen mogelijke aanvallen van de
zijde der tooneelschildverpletteraars," is een model van kiesch en keurig
proza. Op fijne wijze wrijft onze dichter daarin zijnen tegenstanders hun
gebrek aan klassieke beschaving onder den neus. — Het Eerste Boek.
i. B o u w e n: voor: „verheffen," als blijkt uit vs. 8, 9. — 4. D u i t s c h e n
klank: Nederduitschen klank.
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En leerzaam luisteren naar kerkelijke tonen,
Die God verheffende in dit werk der werken kronen.
Indien ik overweeg 't gewicht van zulk een werk,
Mijn geest bezwijkt. Wie kan met zijnen hals een Kerk
Verwrikken? Samson zou zichzelven niet betrouwen,
Te laden op den nek dat wonder der gebouwen,
Te groot voor 't groot begrijp van Salomons vernuft.
Hier staat mijn ijver stil, en stom, en zwicht, en suft;
Het waar' vermetenheid mijne onmacht dit te vergen.
Hij overschrij' geen maat, wie God ontziet te tergen.
Ik wil, mijzelven dan mistrouwende, mijn oog
En hoop naar boven slaan, en uit des hemels boog
Verwachten dezen Geest, die met gedruisch en stralen
Van tongen, door de lucht, op 't pinksterfeest kwam dalen,
En talen storten, licht, en kennis, geest, en kracht
Op Gods gezantendom, het Galileesch geslacht,
Om door hunne aders weer alom met voile vlieten
Een zee van wonderheën en gaven uit te gieten,
Tot aanwas van het yolk, dat hem alleen behaagt,
En dient, en 't heilzaam merk van 't kruis op 't voorhoofd
0, hartekenner! die met aldoordringende oogen [draagt.
Des menschen oogmerk kent, en aanziet uit den hoogen,
Zie neder uit den troon van 't ongenaakbre licht,
Daar Cherubijns voor u hun wezen en gezicht
Met dubble vleugelen al bevende bedekken;
Terwijl de koren vast den lof der Godheid wekken,
Den hoogsten zijnen lof toezwaaien, met den geur
Van wierook, uitgespreid den ganschen hemel deur.

zijn Altaargeheimenissen (1645) had geplaatst, is - niet duidelijk. Zonder twijfel werd het boek bij Abraham de Wees uitgegeven.
Dat het in den smaak van het publiek viel, bewijzen de twee uitgaven,
die beide het jaartal 1663 dragen, en de herdrukken, in 1 702 en 1725 verschenen.
Van vs. 39-64 van het eerste boek bestaat Vondels handschrift nog; het
berust in de Universiteits-bibliotheek te Leiden.
6. Die God verhe ffende: het is bij een eerste lezing niet zeer duidelijk, waar dit di e op slaat, vooral omdat hetzelfde voorn.w. vs. 4 ook voorkomt. Zoo ik het verband wel begrijp, dan vormen vs. 3-5 een tusschenzin,
zoodat men vs. 6 tot vs. I en 2 terug moet brengen en alzoo lezen: „ik
wensch.... de heerlijkheid, enz. van Gods Kerk te kronen." — 8, 9. Wi e
k a n, enz.: de zin is hoog dichterlijk, en aldus op te vatten : „wie kan een
kerk uit haar verband rukken, door haar op zijn hals te laden, d. i.: „haar
in haar onderscheiden deelen in een gedicht uiteen te zetten" of wel „haar
op te nemen in een gedicht." — 14. Versta: „meer te willen doen dan
waartoe onze krachten reiken, is God te verzoeken." — 15-24. De zin komt
hierop neer: „ik wil, mijzelven dan mistrouwende, de inspiratie van den
H. Geest verwachten."
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Begunstig toch den galm van deze kerkgezangen,
Gewaardig ze eenen glans uit uwen stoel t'ontvangen,
Opdat de Heerlijkheid der Kerke niet verdooft,
35
En Jezus' naam hierdoor gekroond werde, en geloofd,
In 't harte, en op de tong van Engelen, en menschen,
Het hoogste, dat mijn dicht bereiken kan, en wenschen.
0, Alexander ! eer van Fabius, wiens naam
40En titel, getrompet door d'oude Roomsche Faam,
U passen, als een telg, uit zijnen stam gesproten ;
Hoe sluit uw Heiligheid de rij der stoelgenooten,
Na Innocentius, met zulk eene eere en lof!
De Macedoner gaf zoovelen pennen stof
Te vliegen, op het spoor van zijn doorluchte daden,
45
De wijde wereld door, met hun beschreven bladen;
Maar gij, die zijnen naam, door uwe mijterkroon
Verheerlijkt, zult alom, met eenen zachter toon,
Geduld en wijs beleid, de volken Gode winnen,
Dat d'overwonnen zich bedanken, u beminnen ;
50
Nadat ze, in schemering verbijsterd, en verdwaald,
Bekennen hun geluk, uit uwen schoot gedaald,
Te Rome niet alleen, maar waar uw wetten binden,
En gij uw zegen schenkt aan alle vier de winden.
Ontvang terwijl mijn dicht, o Vader ! wien de kiank
55
Van allerhande tale en hemelsch kerkgezangk
Met recht wordt toegewijd, en door uitheemsche tongen
Met alle eerbiedigheid van verre toegezongen.
Verschoon mijn schorre keel, die boven hare kracht
Niet kan gespannen staan. Ontbreekt het aan de macht,
6o
Zoo laat d'oprechte wil uw Heiligheid behagen.
De Godheid heeft nooit wensch, voor wierook, afgeslagen.
Een tortel, heur altaar gewijd door d'arme hand,
Versmaadt ze om rijker niet, die honderd stieren brandt.
Voor 's werelds aanvang, toen de tijd nog niet aan 't rennen,
65
Nog niet eens uitgekipt, veel min van vlugge pennen
En sikkel was voorzien ; het onbepaalde rond
Alleen en enkel in Gods eeuwigheid bestond,
En 't godlijk wezen zelf, had d'opperste besloten,
39. De oude uitgave heeft : eer der F a b i e n. — 40. De oude uitgave
heeft: zulk een stam. — 44. D e Ma cedoner : voor: „Alexander van
Macedonia." — 47, 4 8. G ii , di e, enz.: versta: „gij, door als Paus den naam
van Alexander aan to nemen, aan dien naam heerlijkheid bijzet." — 51. De
oude uitgave heeft: Nadat ze, een tijd lang van Sint-Peters' stoel
gedwaald. — 63. De oude uitgave heeft: heur altaar vereerd. —
66. Uitgekipt: hier niet in de beteekenis van „uitgezocht, uitgelezen,"
waarin het tegenwoordig bijna alleen gebezigd wordt, maar in die van „uitgebroed, geboren." Niet gelukkig is echter de voorstelling van een uitgebroeden tijd.
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70 In een gemeenschap, tot een zelve lotgenooten
Zijn zoon en alle slag van menschen ondereen
Te smilten indertijd, d'alwetendheid alleen
Van eeuwigheid bewust; die mass', uit heele troepen
Van allerhande bloed, tot eenen plicht geroepen,
75
En godsdienst, en altaar, en eeuwig heilgenot,
Verknocht met d'englen en gezalfden, mensch en God,
Was tot zijn Kerk gewijd. Dat lag omhoog geschoren,
In Gods geheimraad, eer de wereld wierd geboren.
Zoo vroeg zat om dees' vrucht de zwangre almogendheid
So En wijsheid en genade omhoog in arrebeid,
Vereischende eene rij van eeuwen en van jaren
Eer zij verloste, en kwam ter rechter tijd te baren
Dees' wondre vrucht, waarvan de Godheid spa. verlost,
En die haar tranen, tweet en bloed, en 't leven kost.
85
Wij scheppen dichtensstof uit zulke wonderheden,
Daar hemel, aarde, en zee, God zelf om heeft geleden.
Maar eer dees' goddelijke en zegenrijke vrucht
Haar adem scheppe, en 't hoofd nog opsteke in de lucht,
En, als een morgenzon, ons toestrale uit de kimmen,
90 Wil d'opperwijsheid zelf, door schemeringe en schimmen
Van heilbelofte en eed en schets en beeldewerk,
En hand en vinger van voorspellingen, de Kerk
Ontworpen, en ons eerst in 't ruw het voorbeeld geven.
Zoo rijst de dageraad, eer 't licht zijn verf en leven
95
Aan alle dingen schenkt, en 's werelds tafereel,
Dat eerst een schaduw scheen, bezielt met zijn penseel.
In 't vormen van 't heelal heeft God zich zoo gedragen,
Dat hij tot zulk een bouw den tijd van drie paar dagen
Besteedde, en Eden eerst Gods beeld, den zesden dag,
100 In 't aanschijn van den mensch, de kleine wereld, zag.
Geen bouwheer van een kerk den grondslag zal beginnen
Eer hij den bouw ontwerp, bespiegele in zijn zinnen,
Waarnaar het meesterstuk allengs zijn wezen krijgt,
En, op gewicht, getal, en maat, ten hemel stijgt.
Ook leert natuur, en reen, dat al wat iet zal worden
105
Moet wassen op dien voet, en draven op deze orden ;
Want wat geschiktheid en rechtschapenheid ontbeert,
Mishaagt des kenners oog, en is niet waard geeerd.
Aldus mishaagt ons oog en menschelijke reden
70-73. Lees: „op eenen tijd, dien Zijne alwetendheid alleen kende, een
gemeenschap te stichten, waarvan Zijn Zoon en menschen van allerlei soort
deelgenooten zijn zouden." — 73. Mass': verkorting van m a ss a, „menigte,
mengelklomp." — 77. G e s c h o r en: voor: „verordend, beschikt." Zoo zeggen wij thans nog: „'t is iemand b e s c h or e n," voor: „toebeschikt." —
go. Schemeringe en sc himm en: dat zijn: „afschaduwingen, voorbeelden, typen."
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110 Het lichaam, dat misverfd, misvormd, verminkt van leden,
Of onvoldragen, zijnen eisch derft en beslag,
En zijn gebrek vergeefs bewimpelt voor den dag.
In d'eerste heilbelofte ontvouwt zich d'ingevouwe
Belofte van de Kerk, naardien de vrucht der vrouwe
De paradijsslang 't hoofd zal pletten met den voet;
115
Terwijl de slangetand, venijnig en verwoed,
Haar in de hielen bijt, om 't vruchtbre zaad te smoren,
Door een erfvijandschap, van wederzij geboren
Uit 's allerhoogsten vloek, om 't plukken van het ooft,
120 Dat Adams brein vernuft en schranderheid belooft.
De Kerk wordt ingevoerd om 't helsch gebroed te keeren,
Te lieden in dien strijd en dan te triomfeeren.
d'Aartsvader Abraham, zoo menigmaal hij hoort
Hoe 's hemels vlugge boon, door hun onfeilbaar woord,
125 Met eenen dieren eed, hem heffen aan de wolken,
Tot eenen vader van de koningen en volken,
Die, zegenrijk in tal, en welig uitgespreid,
Ontelbaar zijn als zand, bij duinen uitgebreid,
En 't nimmer telbre heir der starren overtreffen:
130 Een macht, waartegens zich te vruchtloos durf verheffen
Al wat haar vloekt en haat: zoo menigmaal Gods mond
Hem eenen zoon belooft, bezegelt zijn verbond,
Belooft, in Sara's vrucht, al die op d'aarde wonen,
Uit 's hemels rijken schoot, te zegenen, te kronen ;
Zoo dikmaal schuilt de Kerk in die beloftenis,
135
De groote Kerk des yolks, waaraan geen tellen is;
Zoo blinkt haar vruchtbaarheid, ontelbaarheid, vermogen,
En heerlijkheid alree voor 's grijzen vaders oogen,
Die naar de Godheid zweemt, en 't eenig bloed niet spaart,
40 Dat met gebogen hals zich buigt voor 't offerzwaard.
Daar Jakob, van den dood gedoodverfd, zijn geslachten
Den afgezant belooft, waarop de volken wachten,
Wanneer de leeuwsstam zit van zijnen staf beroofd,
Daar onderworpt de Kerk zichzelf 't gezalfde hoofd,
145
Dat niet een eenig yolk zal heerschen, en gebieden,
Maar over eenen zwarm van allerhande lieden.
Indien we luistren naar het koninklijk ontwerp
Van David, die ons sticht met zijn Hebreeuwsche herp,
11 3. d'Eerste heilbelo ft e: namelijk : „de eerste, die den mensch
gedaan werd na zijn val." — 113, 114. d'Ingevouwe belofte: ingev o u w en is hier de letterlijke overzetting van impliciturn ; 't woord
zou nu in eenen zin als dezen vreemd klinken, ofschoon o n t v o u w en 't
niet doet. Men zou thans deze geheele periode aldus lezen : „in de eerste
heilbelofte lag de belofte van de Kerk opgesloten." — 147, 148. Het konin k1 ij k ontwerp van David: voor : „de voorstelling, welke koning David
(van de zaak) geeft."
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Daar wordt de zoon geteeld, en op den troon geheven,
150 Het onbesnedendom ten erfdeel hem gegeven,
En hij, zoo wijd en zijd het aardrijk paalt alom,
Gesteld in 't groot bezit van 's werelds eigendom.
Hetzij de gulden harp de Godheid zette in 't midden
Der Heidenen, die haar vereeren, en aanbidden;
155 Hetzij der Goden God den ganschen aardboOm daag',
Van daar de zon den nacht van 's aardrijks kimmen jaag',
Tot daar ze nederzink' ; hetzij gekroonde zielen
En alle koningen voor Gods gezalfde knielen,
Wiens gouden schepter reikt van d'eene aan d'andre zee;
16o Hetzij Gods Majesteit en glans in 't lang en 't bree
Al 't aardrijk overstraal' ; hetzij de harp den tempel,
De stad Jeruzalem, en haar gewijden drempel
Op berg en steenrots bouwe, en zulk een grondvest legg',
Die d'eeuwen tarten durf, en d'eeuwigheid ontzegg' ;
Terwij1 de Godsstad krielt van burgerije, en Mooren,
165
Tyrier, en Filistijn, uit haren schoot geboren;
Hetzij des konings galm de groote Kerk stoffeer',
En allerhande yolk de Godheid kennen leer',
Zijn eenig oogmerk is de Kerk ten toon te zetten,
170 Om al wat uitspat in te toomen door haar wetten.
De hemelsche gezant, d'aartsengel Gabriel,
Die zijne vleugels strijkt, en, in de witte cel,
De maagd, tot 's hemels bruid en moeder uitgekozen,
Bedsemt met een geur van lelien en rozen,
175
Voert Jezus, hare vrucht, op Davids hoogen troon,
Verplicht de stammen aan zijn heerschappij, en kroon,
En levert hem een rijk, bepaald van grens noch tijden,
En grooter dan de zon al hijgende om kan rijden.
Dit rijk gewislijk is de kerkelijke staat,
i8o En 't groote kerkgezag, dat, als de dageraad,
In 't zuivre lichaam van de zuiverste, op komt dringen,
Om 's afgronds duisternis en nachten te bespringen.
De maagd bestemt alree het wonder, dat ze hoort,
En zweigt, gelijk een roos, den morgendauw van 't Woord.
Maar dat men endelijk den mond, die alles regelt,
185
164. Ontz egg' : hier in den zin van „uittarte." — 184. Vergelijk met
dezen fraaien regel hetgeen voorkomt in de Opdracht aan de H. Maagd,
vs. 66-68:
Gods geest, een kracht, een Dual van 't hemelsch dak,
Omhelsde en kuste uw kuischheid zonder vlak,
Die dr onk het Woord. Geen dauw drupt aangenamer.

185. M aar da t: zoo heeft de oudste uitgave, en naar ik uit den er op volgenden conjunctief gelo of opmaak, ook te recht ; de latere heeft ma a r
als. — 185-1 9 1. Lees : „maar eindelijk, als men geloof slaat aan den mond,
die alles regelt, den mond, die de beloften Gods staaft en bezegelt, en op
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Den mond, die Gods belofte en eeden staaft, en zegelt,
Geloof, daar Cefas 't woord den naam van Christus geeft,
En uitroept voor den Zoon van God, die eeuwig leeft;
Zoo zal men haast de Kerk in hare kracht aanschouwen,
190 En ook den vasten grond, waarop haar God wil bouwen.
Wat spreekt hij ? „Simons zoon, hoe heerlijk is uw lot !
Geen menschelijk vernuft ontvouwde u dit, maar God,
Die uit den hemel straalt, verdrijft de duisterheden
Van uw beneveld brein, om zijn geheimnisreden
195
Te vatten; ik beken, gij zijt de rechte steen;
Uw naam gelijkt uw daad; die stemmen overeen.
Ik wil mijn Kerk op u, als op een steenrots, stichten,
Waarvoor de helsche macht en mogendheid zal zwichten;
Schoon d'afgrond storme en raze en buldre nog zoo fel,
200 Geen macht verweldigt haar ; zij schrikt voor dood noch hel.
Aanvaardt de sleutelmacht, om woest geweld te stuiten.
Gij zult des hemels poort dan sluiten, dan ontsluiten.
Wat gij op d'aarde sluit, besluit het hemelsch hof.
Wat gij verworpt, ontvangt daar boven loon, noch lof."
205
Hetzelve orakel spant zijn kerkgewelf veel verder
Dan d'oude tempel uit, wanneer 't, zichzelf een herder
Gelijkende, al 't geslacht der menschen in 't gemeen
Vergaart in eene kooi, twee kudden smilt ineen;
Uit beide stallen wil een stal, 66n schaapskooi bouwen,
210 En haar onnoozelheid aan 6dnen staf betrouwen,
Die geenen wolf ontziet, en in woestijne en veld
Zijn eigen ziel getrouw voor 't heil der schapen stelt;
Gelijk hij ook getrouw, wel driewerf voor het scheiden,
Zijn stedehouder hiet voortaan zijn lammers weiden,
215
En hem niet duister spelde en toezei, welk een kroon
Zijn hoofd beschoren was, ter liefde van Gods zoon.
Nu laat ons deinzen, en de kerkbelofte vieren,
En in het heiligdom der zuiverste papieren
De beelden van de Kerk en printen gadeslaan,
220 Urn uit de schaduwen 't aanstaande licht te radn,
het antwoord let, dat die mond aan Cefas geeft, wanneer deze hem (het
Woord) als den Christus, den eeuwigen Zoon Gods, belijdt, dan zal men de
Kerk in hare voile kracht leeren kennen en den onwankelbaren bodem,
waarop God haar wil grondvesten." — 196. Uw n a am g elij k t uw d a a d:
men zou bij den eersten opslag de juistheid der gelijkenis kunnen betwisten:
immers een p e t r a (rots), waarop de Kerk gezegd wordt gegrond te zijn,
is, uit haren aard, bloot lijdelijk, en vervult dus Been d a a d. Maar de dichter
scheidt hier het symbool (de p e t r a) niet van den persoon (Petrus) en aan
dezen laatsten worden — vs. 200-204 — wel degelijk d a d e n toegeschreven. —
208. Twee kudden: t. w. de Joden en de Heidenen; toespeling op het
gezegde van Christus, Joh. X: 16. — 211, 212. Zie Joh. X: II, 12. —
213, 214. Zie Joh. XXI: 15-17.
VONDEL X.
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En wonderheden, die zich eeuw bij eeuw ontdekken,
Zoo kan men heerelijk het kerkgebouw voltrekken.
De pen van Augustijn, van onwaardeerbren prijs,
Ontworpt de lieflijkheid der Kerke in 't paradijs,
225 Door Salomons gezang, naar Mozes' hand, beschreven,
Vol kruiden, die een gear en adem van zich geven.
Vier stroomen schildren elk een pen, die onvermoeid
Van levendigen inkt in 't Evangelie vloeit.
Hij leert de Heiligen bij vruchtbre boomen merken.
230 De verf der vruchten maalt hunne ongeverfde werken.
De boom, die 't leven rekt, Maria's telg beduidt,
Waaruit onsterflijkheid, der zielen voedsel, spruit.
De boom der kennisse, en zijne appels, op die struiken,
Bedien den vrijen wil, te bruiken, of misbruiken.
De maagd uit Adams zijde en ribbe gebootseerd,
235
Terwijl een vaste slaap zijn zinnen overheert,
Beteekende de Kerk, uit Christus' zij te sprengen
Met bloed en water, die zich onderling vermengen,
En vloeien uit zijn zijde, en doodgepijnigd hart,
240 Hetwelk, gerust in slaap, geen weedom voelt noch smart.
Dat bloed en water zijn de kostelijke beken
Van d'opperste genade, in elk geheimnisteeken
Te vloeien; en waardoor de Kerk, een schooner maagd
Dan Eva, Gode in heur volkomenheid behaagt.
Ook ziet men in de bruid, zoo vroeg ten echt gegeven
245
Aan Adam, straks den staat der Kerke naar het leven,
Die aan Naar bruigom wordt verbonden, en verloofd,
Gelijk het lichaam hangt vereenigd met zijn hoofd.
Zij spreien hunne vrucht in alle vier de winden,
250 En nijd noch tijd noch ramp kan dezen knoop ontbinden.
Het ijslijk zeegevaart' van louter dennenhout,
223, 224. De pen van Augustijn.... ontworpt de lieflijkheid
der Kerke in 't paradijs: t. w. in zijn beroemd werk: de Civitate Dei.
—24.Versta:„dozien,atrdselifjkhdnva'trdschPaij
een ontwerp, schets of afschaduwing waren van die der Kerk." — 225. D o or
Salomons gezang: „het Hooglied." — 227, 228. D. i.: „de vier rivieren,
die door 't Paradijs vloeiden, zijn de vier Evangelisten." — 230. De verf
der vruchten maalt hunne ongeverfde werken: deze regel klinkt
duister en dubbelzinnig. Wat meent Vondel? „Dat de werken der Heiligen
de verf, die zij missen, ontvangen van de vruchten ?" Of, wat meer in harmonie zou wezen met hetgeen voorafgaat, „dat de geverfde vruchten typen
zijn van de ongeverfde werken der Heiligen?" — 251. Van 'outer denne nh o u t: of Vondel de bijzonderheid, dat de ark uit d e n n e n h o u t gebouwd
werd, ergens gelezen had, dan of hij hier eenvoudig dacht aan hetgeen hij
op de Amsterdamsche scheepstimmerwerven gezien had, kan ik niet beslissen; in elk geval is het woord den hier niet zoo misplaatst als deze
of gene wellicht zou denken. De den groeit niet in 't Noorden alleen; maar
behoort schier overal thuis, zoowel in de zandvlakten van Bordeaux als op
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Door Noah, in geene eeuw, voltrokken en volbouwd,
Dat op den strafvloed drijft, en, hooger dan de bergen
Gerezen aan de lucht, de starren schijnt te tergen,
255
En allerhande vee en vogels en gediert
Beschaduwt met zijn dak, van 's hemels hand gestierd;
Is 't voorbeeld van de Kerk, waarin godvruchte zielen
Zich bergen voor den vloed, die alles komt vernielen
Wat 's hemels raad beschimpt, te boos en uitgestort,
260 En teffens in het graf des doods gedolven wordt.
Het beeldt de hoofdkerk uit, gemachtigd te behouwen,
Gelijk een vrijburg, al die vast op God betrouwen.
De baren, daar 't gevaart van Noah los op zwemt,
Zijn 's werelds wilde zee, of harsens, nooit getemd,
265 En telkens met een storm van doling te verbazen,
Gewoon te volgen, waar de dwerrelwinden blazen.
Terwijl d'almogendheid dit drijvende gevaart'
Met 's werelds overschot, een klein getal, bewaart,
Beschut ze ook al 't gedierte, in 't midden van de baren,
270 Zoowel 't besmette als 't reine, om hun natuur te sparen.
d'Aartsmoeder Sara drukt met Agar, haar slavin,
Twee Kerken uit, indien men, naar den rechten zin,
Het slaafsch besnedendom met zulk een naam mag sieren ;
Naardien het, bij een kudde en t'zamendrift van dieren
275
Geleken, ook met recht vanouds dien titel draagt.
De vrije vrouw verdooft den glans der dienstbre maagd.
Zij baart bejaard een zoon, dien d'Englen haar beloven,
De dienstmaagd door natuur, en wordt eerlang verschoven
Met haren Ismael in woeste wildernis,
280 Daar zonder 's hemels troost geen bron te vinden is;
Maar Izak, in 't bezit van vaders huis en erven,
Ziet d'afkomst in 't gemoet, die nimmer uit zal sterven.
Men ziet in 't voorhoofd van de vrouw en maagd geprent
Een ongelijk met bloed bezegeld testament :
de bergtoppen in 't Oosten en waar ook de plantengroei zijn grenzen heeft.
Ook vergete men niet, dat de ceder tot het geslacht der dennen behoort,
en dat de steenkoolsoorten uit de antidiluviaansche periode niet anders zijn
dan fossiel dennenhout, wat juist haar brandbaarheid veroorzaakt. Naar alien
schijn waren er alzoo in het tijdvak, binnen 't welk men het bouwen der
ark plaatst, meer dennen dan tegenwoordig. — 253. Strafvloe d: zondvloed. — 259. Uitgestor t: losgebroken. 't Is naar dezelfde regels gevormd
als uitgelaten. — 273. Het slaafsch besnedendom: voor: „de besneden Joden, onder de slavernij of het dwangjuk der wet gebukt."
275. Dien tite 1: t. w. van: „kudde." — 277, 278. Versta: „Sara baart een
zoon tegen den gewonen loop der natuur, uit kracht der belofte; Hagar
volgens den gewonen loop der natuur." — 283. V r o u w en ma a g d: versta : „meesteres (of „heerin") en dienstmaagd." 283-291. Uitbreiding van
Galat. IV: 30, 31.
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285 Het een van Sina, dat met zijne wet zal stemmen;
Het ander hooger zien; want twee Jeruzalemmen
Zijn met een naam gemerkt, indien men ze onderscheidt:
Het een is letterlijk, geneigd ter dienstbaarheid,
En legt een lastig juk op al zijn burgerijen;
290 Maar d'andre stad is vrij, en moeder aller vrijen,
En hemelsch, en gelijk uit 's hemels schoot gedaald.
Men ziet in Agars zoon naar 't leven afgemaald
Den erfhaat des besneen, die grimmig en verbolgen
Den vrijgeboren zoon zal kruisen, en vervolgen,
En worstlen tegens hem; want d'aartsgezindheid lijdt
295
Den geest des hemels niet, die met de letter strijdt.
Zoo strijden onderling, in 't lijf der zwangre moeder,
Rebekka's tweelingen, de broeder tegens broeder,
En wijzen in dien strijd alree twee volken aan,
300 Die naar de heerschappij en rijksten zegen staan.
De ruwe Joodschap schijnt in Ezaus hart te wrokken;
Maar Christus' Kerk verwint, in Jakob voorgetrokken.
Aldus wordt d'oudste een slaaf des jongsten, die geniet
Het voorrecht door 't vernuft, hetwelk veel hooger ziet.
Zoo strijkt ook EfraIm den zegen voor Manasse,
305
Ten spiegel van Gods Kerk, die d'eerste in puin en assche
En stof verdwijnen ziet, en uitstaat al 't geweld,
Dat voor haar aangezicht, als ijs en sneeuwjacht, smelt.
Het grootste voorbeeld van de Kerk der uiterste eeuwen
310 Wordt opgerold in 't heir des hertogs der Hebreeuwen,
Die twalef stammen, lang getreden, en verdrukt,
Door 's hemels last en arm, den wreeden Nij1 ontrukt,
En heenvoert door de roode en opgescheurde golven,
Daar Faro hen vervolgt, en levend wordt gedolven,
315 Met al zijn Ridderschap en heirkracht, in het graf
Van 't schuimende element, dat Juda doortocht gaf.
Om uit dit een geslacht een grooten te berekenen,
Deszelfs natuur en aard naar 't leven of te teekenen,
Zoo klaar, dat elk bekenn' : dit 's 't wezen van de Kerk,
320 Ontbreekt hier tong, noch taal, noch verf, noch eenig merk;
2 95, 296. Zie 2 Kor. III:6.— 310. Des hertogs der Hebreeuwen:
reeds meermalen hebben wij Vondel aan Mozes dien titel van her t o g (dux)
zien geven. — 313. De roode en opgescheurde golven: nog altijd
diezelfde voorstelling der gespleten of gedeelde zee, welke wij in het
„Pascha" aantroffen. Vondel had in veertig jaren nog geen helderder begrip opgedaan aangaande de wijze, waarop de doortocht volbracht werd;
doch 't was hem te vergeven; want niet alleen in zijnen tijd, maar nog
lang naderhand, zou 't als een groote ketterij zijn aangemerkt geweest, de
woorden van Exod. XIV: 22: en de wateren waren haar tot een
muur, tot hare rechte en tot hare slinke hand, anders op te vatten, dan als had men daarbij aan twee rechtstandige muren te denken.
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Hetzij men d'oogen sla op d'uitgestane jammers,
Den leidsman, Memfis' plaag, den uittocht, d'offerlammers,
De posten met hun bloed bestreken, en geverfd,
Den doortocht, dees' woestijn, daar 't yolk van honger sterft,
Het hart van dorst verstikt, tenzij de staf hen zegene
325
Met bronnen uit een rots, de hemel manna regene ;
Hetzij men gadesla hoe God hun wetten geeft
Op Sina, met gedruisch, daar d'aarde en 't hart of beeft,
Totdat, na veertig jaar beschuttens, hun de bane
330 Bereid wordt door de kil der splijtende Jordane,
In 't Rijk, aan Abraham gezworen, en beloofd,
Daar Levie Juda zaift, en zet de kroon op 't hoofd.
Men kent, indien men lette op d'aangewezen punten
En eigenschap, alom de merken en de munten
Van d'ongeboren Kerk, in elk bijzonder deel,
335
Als 't leven uit den dock en 't kunstig tafereel.
Maar eveneens gelijk de pelgrimage en 't strijden,
In velden en woestijn, d'aanstaande kerk in 't lijden
En strijden heeft getoond, komt Kanaan en eert,
340 Verheft en kroont de Kerk, die boven triomfeert,
Daar melk en honig vloeit, en 's hemels erfgenamen,
Gewettigd elk bij lot, den errefschat verzamen,
Ten trots der vijanden, die, uit den troon gerukt,
Nu schaamrood henevlien, van sterker macht gedrukt.
345 De stad Jeruzalem, door Davids dolk geveiligd
Voor 't Jebuseesch geweld, en Aron toegeheiligd,
Een vrijburg voor Gods yolk, in allerhanden nood,
En tot een stoel des rijks verheven en vergroot;
Van andre koningen to sieren met gebouwen,
350 Te sterken met een graft, uit louter rots gehouwen;
Dees' stad, die, midden op des aardkloots ronden kring,
En van gebergt omringd, gelijk een steen den ring,
Den aardboOm kronen zou, en worden aangebeden,
Gelijk een koningin en fenixvrouw der steden ;
322. Den uittocht: zie Hebr. XI: 29. — 322,323. d'Offerlammers....
met hun bloed bestreken: zie Hebr. IX: 19. — 323. De posten, enz.:
zie Hebr. XI: 28. — 326. Zie Joh. VI: 31, 32. — 336. Den doek: zeer juist
voor „de schilderij," in tegenstelling van het doe k, voor de stof, waarop
zij gebracht is. — 341. M elk en h o nig: zie Exodus III: 8. — 351. Of Vondel
bier zinspeelt op eenig vroeger bestaan hebbende meening, volgens welke
Jeruzalem — evenals de Grieken dit van Delfi geloofden — het middelpunt
der aarde zou zijn, is mij onbekend; zeker is 't, dat hij beter wist. Met dat
al, is de gelijketiis eener stad, prachtig tusschen bergen op den gordel des
aardrijks gezeten, met een edelgesteente in zijn kas op een ring gezet, zeer
gelukkig gekozen. — 354. F e n i xvrouw: voor: „vrouw, die niet alleen
prachtig, maar ook eenig in haar soort is." Vondel stelde zich de „Maagd van
Jeruzalem," de (vroeger door hem in zijn Hierusalern verwoest bezongen)
„dochter Sions" voor als alle andere Stedemaagden overtreffende.
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Verheft nu 't hoofd van verre, opdat ze onze oogen dien'
Ten klaren spiegel, om in haar te moet te zien
Twee trotsche steden, die van burgerijen krielen,
Al blankgewapenden, of doorgestreden zielen,
Door eenerhande wet, en onder 't zelve hoofd,
360 Aan eenen zelven eed verbonden, en verloofd.
Nu schuift d'Orakelhut van Mozes haar gordijnen
Hier open, daar Gods kist, door velden en woestijnen
Rondom gevoerd, bijwijl misbruikt van 's vijands vuist,
En in Judea lest, van plaats in plaats, verhuisd,
Op Sion rust gewint, en, vrij van dreigementen,
365
Bedekt wordt met een wolk en godgewijde tenten,
Waarin de Godsdienst schuilt, die op wat hoogers slaat
Dan Arons heiligheid, en uiterlijk sieraad,
Dat rijker blinken wil in 's tempels timmerage :
370 Waarom dees' reisbre hut in hare pelgrimage
Ons uitbeeldt hoe de Kerk met ongerusten stap
Op d'aarde zwerven moet in strijd, en ballingschap,
Totdat een ander spruit van Jesse d'afgebeelde
Godvruchtigheid een stoel van veiligheid en weelde,
Op 't hemelsch Sion, in 't beloofde vaderland,
375
Verleene, daar ze alleen de kroon van eere spant.
Al 't heidensch Priesterdom, zoo trotsch op blinde drempels,
En moedig op de pracht van zijne ontelbre tempels,
Den ganschen aardboOm door gezaaid, van eeuw tot eeuw,
380 Staat schaamrood en verbaasd, en geeft het den Hebreeuw
Gewonnen, daar het ziet, in 't midden uit de rotsen,
Een eenig kerkgebouw veel duizend kerken trotsen,
Die t'effens ondergaan, als starren voor de zon,
In 't opgaan van 't gebouw, door koning Salomon
In zeven jaar voltooid, en aan de lucht geschonken,
385
Zoo kunstig, dat het niet met hamers schijnt geklonken
Uit marmersteen, maar door natuur en hare gunst
Uit eene klip aaneengewassen, zonder kunst;
Of eer een majesteit in eenen vorm gegoten
390 Van zonnegoud, geschept uit Ofir, en zijn vloten.
De Heiden zwilt van nijd, en ziet zijne oogen blind,
In 't heerlijk wonderwerk, dat mijnen gouds verslindt,
En Libans kruin ontbloot van al haar lof en cederen.
Hier dekken Cherubijns de bondkist met hun vederen,
395 Waarop de heerlijkheid der Godheid rust, en zweeft,
Die op 's aartspriesters bede en vragen antwoord geeft,
357. T w e e t r o t s c he s t e den: Rome en het hemelsch Jeruzalem.
—370.D
e e s' re isbr e h u t: r eisb a a r heeft hier wederom de beteekenis
van : „geschikt om te reizen." — 385. A an de lucht geschonk e n: hoog
in de lucht opgetrokken.
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In 't allerheiligst koor, waarvoor alle afgoOn zwichten
Met hunne orakelen, en grijnzen, en gedichten.
De voorhang, geschakeerd van verven met de naald,
400 En die van Cherubijns en loof en bloemwerk straalt,
Verbiedt der priestren oog in dit geheim te weiden,
Urn dees' geheimste plaats en 't heilige te scheiden,
Hetwelk bewierookt wordt van 't geurig reukaltaar,
Door zeven takken lichts, op denen kandelaar,
Verlicht, en daar de disch met toonkorst staat geladen,
405
Die, om de maand ververfd, het priesterdom verzaden.
De voorhof, daar het vee ten offer wordt gebrocht,
Op 't koperen altaar, staat open voor 't geslacht
Van Levie niet alleen, maar al de twalef stammen,
410 Die hier door ossenbloed, en koei, en kalf, en rammen,
En schapen, zonder tal, verzoeken hunnen zoen,
Om 's hemels straf t'ontvlien, en 't smerten van Gods roen.
De buitenhof is vrij voor d'onbesneden volken.
De glans en heerlijkheid der Godheid, uit de wolken
Gedaald in eene wolk, in 't wijden van 't gesticht,
415
Vervulden al de kerk, met hemelsch vier en licht,
Geslingerd uit de lucht in 't vet der offeranden,
Die, 's hemels majesteit ter eere, op 't outer branden,
Verslonden d'offerande, op 's wijzen konings bee ;
420 En Gods orakel sprak : „Ik heb deze offerstee
Alleen tot mijnen dienst en offer uitgekoren,
En wil mijns yolks gebeen en smeeken hier verhooren.
0, tempel ! welk een kroon en kostelijk kleenood,
Wat handvest wordt u bier geworpen in den schoot !
Dees' tempel, lang vervvoest, herbouwd, en weer verdwenen,
425
Zag naar een tempel uit, van levendige steenen
Op een verworpen grond, den hoeksteen, vast herbouwd,
Den vasten hoeksteen, die twee rijen t'zamenhoudt,
De Grieken, en Hebreen, en allerlei geslachten,
430 Die op de wederkomst van God Messias wachten,
Wiens rijke tempel aarde en hemel overstraalt
Met eene heerlijkheid, van plaats noch tijd bepaald,
Als Salomons gewelf, en omgeramde muren,
Te krank van stof, om vier en ijzer te verduren,
Hetzij d'Eufraat, hetzij de Tiber in 't geweer
435
Den tempel en de stad het onderst boven keer'.
In d'afgebeelde Kerk, daar twalef hoofdpilaren,
d'Apostels, het gewelf vol starren trouw bewaren,
398. G edicht e n: in ongunstigen zin voor „incantaties," wat men
later „tooverrijmen" noemde. — 435. He t z ij d'E u fr a a t, he t z ij d e
Tiber: dichterlijk, voor : „hetzij de krijgsmacht van Babel of die van
Rome," enz.
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En dragen onvermoeid, gaat Aron niet te koor,
440 Maar Christus, uitgebeeld door Griek, Hebreeuw, en Noor,
Bedienaars van 't altaar, bevlekt door ram, noch stieren,
Noch bloed, noch asch, noch smook van loeiende offerdieren.
Hij volgt Melchisedech, die op zijn diensten wees,
En offert, voor de weite en wijn, zijn bloed en vleesch;
Een kostelijker stof dan d'offerstof der ouden;
445
Hetzij die op Natuur of Mozes' wet betrouwden.
Dus stapt de Godheid zelf de Godheid te gemoet
In God, Emanuel, en door haar eigen bloed,
In 't allerheiligst koor, en rijker pauweljoenen,
450 Der heemlen hemel zelf, om 's volleks smet te zoenen,
Door 't eenig offer, dat zijn zoenkracht nooit verloor.
In d'afgebeelde Kerk neigt Gods orakel 't oor
Naar vierige gebeen, den hemel opgedragen,
In Jezus' hoogen Imam, zijn opperste behagen;
455 Een wijzer bouwheer dan de wijze Salomon,
Wiens godsdienst, als 't gebouw, geen storm verduren kon.
En wat kan 's voorbeelds pracht bij d'afgebeelde halen?
Aartspriester! scheur uw kleed; leg af, leg af de stralen
Van mijter, en van kroon, en efod, voor den glans
460 Van 's heilands majesteit, die uit den hoogsten trans
Des hemels al verdooft, wat eertijds heeft geblonken.
Deze afgebeelde Kerk, in graven en spelonken
Gedoken, voor 't geweld der wereld en haar macht,
Ontvangt een klaarder glans dan 't heidensche geslacht
465 Zag stralen uit het dak der roemende Hebreeuwen,
Beschaamd in hunnen roem, en heesch van ijdel schreeuwen;
Nu God in Juda zich alleen niet openbaart,
Maar wijder dan de zon rondom den hemel vaart.
Wien 't lust, den ommegang te zien van menig voorbeeld,
470 Dat op een lange rij den Heiland invoert, oordeelt
De Kerk t'ontmoeten in haar rijk gezegend hoofd,
Waarvan zij 't lichaam is. Aartsvaders, hoog geloofd,
Aartspriesters, koningen, en helden, en profeten,
Hunne ambten, wonderen, en dapperheden zweeten
475 Om dit gezalfde hoofd, bekend door merk bij merk,
Te zetten in zijn ambt, als hoeder van de Kerk,
Ontworpen in een rij gewijde schilderijen;
Want twee, zoo nauw verknocht, als Kerk en Christus, lijen
Geen scheiding, maar zij gaan te zamen, hand aan hand,
480 Gepaard door 6. 6nen wil, en onderlingen band.
Nu lust me eens ga te slaan, in dees' geheimenissen,
Door wat voorspellingen de hand, die niet kan missen,
474 . Z weet en: beijveren zich.
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d'Aanstaande Kerk verlichtte op 't zuiver perkament,
Waaruit men levendig hare eigenschappen kent,
485 En wezen, en waardij, en eer, en macht berekent.
De pen van Jesse heeft haar levende afgeteekend
In 't heerlijk bruiloftslied, en goddelijk geluid,
Gezongen en gespeeld, ter eere van de bruid,
En haren bruidegom, zoo prachtig uitgestreken,
490 Zoo schoon, dat Beene tong hun schoonheid uit kan spreken.
Hij gordt het zwaard op zijde, en komt, gelijk een held
En koning, voor den dag, en triomfeert in 't veld.
Hij zet zich op den troon, die nimmer zal bezwijken,
En, God in wezen, draagt den schepter van zijn rijken.
495 De koninklijke bruid, nog schooner door haar pracht,
Vergeet haar ouden stam, en vaderlijk geslacht,
Den bruidegom ten prijs, en, tredende door 't midden,
Zoo schoon als God haar schiep, begint hem aan te bidden,
Die door haar schoonheid blaakt. Dus teelt ze bij dien held
500 Eene afkomst, die alom de wereld wetten stelt.
Hoewel men, naar den zin der letter, dit aanschouwde,
In koning Salomon, die Faro's dochter trouwde,
Nog ziet dit evenwel op d'echtgeheimenis
Van Christus en zijn Kerk, waarin voltrokken is
Dit hemelsch bruiloftslied, zoo lang vooruit gezongen,
505
En zelf van Salomon, tot hooger zang gedrongen,
Gevolgd, daar hij de bruid met d'ëelste verven maalt,
In hare schoonheid weidt, en lucht en adem haalt
In haar gedaante, en pracht, en titelen, en namen,
510 Die haar uitnemendheën en zijne min betamen,
Daar hij en zij, bij beurte in onderling gesprek,
Verbloemen Gods geheim, indien men, zonder vlek
En vleeschelijk vernuft, wil inzien, naar heur waarde,
De trouw van God en mensch, van hemel en van aarde.
De stijl van Amos' zoon, die nimmermeer bezwijkt,
515
En meer Evangelist dan een profeet gelijkt,
[Van Micha nagevolgd, daar hij, begaafd van boven,
De Kerk in top verheft, om God in haar te loven],
Zag eeuwen lang vooruit, in d'allerlesten tijd,
520 Den berg der Godheid, door den tempel ingewijd,
4 83. V e rlic ht te: in kleuren afbeeldde. Vondel denkt hierbij aan de
wijze, waarop men de perk a m en ten misboeken met rijk gekleurde en
vergulde miniaturen en lettertrekken opsierde. Voor dit v erlicht en heeft
het Fr. nog enluminer. — 487. 't Heerlijk bruiloftslied: Psalm XLV,
waaruit in de volgende regels eenige gedachten worden overgenomen. —
499. Dus teelt ze bij dien held: het gewone spraakgebruik laat
den man bij de vrouw telen, de vrouw aan den man baren. —
5 1 5 . Amos' zoon: Jesaia. — 52o, 528. Zie Jes. II : 2, 3; XIII: 2 j XIV : 13;
XXIV: 23; XXVII: 13; LVI: 7.
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Verheffen zijne kruin ten hemel door de wolken,
Zoo hoog als geen gebergte, en allerhande volken
Van verre derwaarts spoën, met deze blijde stem:
„Ei, volgt ons naar Gods berg, zijn stad Jeruzalem,
En haren tempel! Komt, ei komt, en laat u raden!
525
De God van Jakob wijst ons daar des hemels paden.
Uit Sion, dat hem eert door offers zonder smet,
Bazuint hij zijnen wil, en leert het yolk zijn wet.
Daar zal de Godheid zelf het Heidendom berechten,
53o Dat wil, uit lust tot vreë, niet meer in 't harnas vechten,
Maar zicht en kouter smeën van bloedig zwaard en speer;
Want niemand trekt zijn zwaard; men legt de wapens neer.
Gij, stammen! komt met ons; de duisternis moet duiken,
Het licht des hemels rijst, dies laat ons 't licht gebruiken !"
Daar ziet men hoe de Kerk, gesteigerd hemelwaart,
535
Zoo hoog als, boven al 't gebergt, het vloedgevaart
Van vader Noah dreef, gezien wordt zelfs van blinden,
Die, willens blind bij daag, de Kerk niet willen vinden,
In hare majesteit; maar domplen ze in een hol,
540 En wroeten daar zoo blind en duister als de mol;
Terwijl al 't Heidendom, en duizenden, bij hoopen,
Naar dezen hoogen berg, en grooten tempel loopen,
Waaruit 't aposteldom des heilands last trompet,
Die zooveel luider klinkt dan Sina's strenge wet,
Gewapenden gebiedt den afgod eer t'ontzeggen,
545
Voor 's keizers voeten stout de wapens neer te leggen,
En liever martelaars te sterven voor Gods naam,
Dan 't kruis te loochenen, om ijdele oorlogsfaam.
Nu laat ons luistren hoe de geest van Isaias
Niet duister voorspeelt, dat, in d'eeuwe van Messias,
550
Een telg uit Jesses stam, het wild zijn aard vergeet,
En uittrekt zijn natuur, gelijk een man het kleed.
Hij zegt: „De felle wolf, gewoon, om roof te huilen,
Zal bij 't onnoozel lam in eene schaapskooi schuilen;
De luiperd bij den bok zich vleien, zij aan zij;
555
De jonge leeuw, het schaap, en kallef frank en vrij,
Van eenen harderstaf bestierd, zich laten leiden;
De wilde en woeste beer bij tamme koeien weiden;
Hun jongen desgelijks beslaan een zelve nest.
56o De leeuw wordt, als een os, met hooi en stroo gemest,
529-532. Zie Jes. XI : 9 ; LXVI : 20. — 553-564. Zie Jes. LXV: 25. — 56o. Er
staat eenvoudig bij Jesaia: „de leeuw zal stroo eten als een rund," wat
zooveel zeggen wil als: „hij zal zijn wilden aard afleggen." Door hier de
daad van den leeuw te verplaatsen bij den mensch en dezen den leeuw met
hooi en stroo te laten mesten, wijkt Vondel niet alleen van het oorspronkelij ke denkbeeld af, maar geeft zelfs iets belachelijks aan de voorstelling.
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De zuigling durft in 't hol der giftige adder spelen,
Het eerst gespeende kind den basiliscus streelen,
In zijnen naren kuil, ook zonder leed en erg.
Men weet van leed noch ramp op mijnen heilgen berg;
Want 's hemels kennis schijnt in 't aardrijk op to klaren,
565
Zoo vol van dezen glans, gelijk een zee van baren.
De volken zullen dan, ontsteken van dit vier,
Het oog naar Jesses stam, de vredige banier,
Van verre slaan, en hem uit al hun hart begeeren,
570 En zijn gezegend graf, van alle kanten, eeren.
Ai, kreuk uw voorhoofd niet, al dunkt u dit zoo vremd
Te klinken, als een snaar, die wildernissen temt;
Natuurlijk schildert hier de goddelijke schilder
Den aard der volken uit, die tammer zijn, of wilder
575 Dan dieren; want wie let op ommetrek en zwier
Van 's menschen aangezicht en opzicht, ziet een dier
Of diereneigenschap in elke tronie zweven,
Zoodanig als natuur een ieder heeft gegeven,
Die min of meer misdeeld, naar Adams errefsmet,
58o Een plooi van erfgebrek of aanwenst heeft gezet,
En zijn genegendheen getoomd, of laten glijen,
Naar 't ongelijk beloop van woeste en stille tijen,
En landen, en geslacht, en al wat, van der jeugd,
Des menschen aard verkeert, of aanleidt tot de deugd.
585 Dit wag ons Noahs hulk, gepropt van dieren, malen,
Het rein en onrein vee van Mozes, en het dalen
Der dieren in den doek, bij d'enden aangevat,
Door Cefas voor een beeld van 't Heidendom geschat,
En Jodendom; een Kerk uit allerhande troepen,
590 Tot eenen zelven plicht, een zelve altaar geroepen.
Zoo ziet men dan hoe hier Messias' eeuw den aard
Der wilde menschen zoo herschept, en wederbaart,
In zeden en gewoont, dat ieder rust in vrede,
En niemand, als voorheen, den degen uit de scheede
595 Mag rukken, ingetoomd door een godvruchte vrees,
572. Als een snaar, die wildernissen temt: d. i.: „als het lied
des dichters (Orpheus), die wilde dieren zoo vermurwde, dat zij hun aard
aflegden." — 575-580. Ik kan niet denken, dat Vondel hier een opmerking
maakt, door hemzelven gedaan. Waarschijnlijk had hij die ontleend aan
de werken van Lavaters voorgangers, DELLA PORTA en CAMPANELLA.
580. A a n w e n s t: min gewoon dan a a n w ense 1; doch even zuiver van
vorm. Gelijk van winn en, winst, van kunnen, kunst, komt ook van
wennen, wens t. — 581. L a t e n gl ij en : langzamerhand verloren. —
585-589. Zie Handel. X: II, 12. Men zij echter indachtig, dat, terwijl in de
ark van N o a c h, evenals in het laken van P e t r u s, allerlei slag van dieren
dooreengehutseld was, integendeel naar de wet van Mozes rein en onrein
zorgvuldig van elkander waren afgescheiden.
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Die 't graf in eere houdt, daar 't leven uit verrees.
De tong der zelve pen noodt alle Egyptenaren
Bij God, en worpt ze neer voor zijn gewijde altaren,
In 't midden van het rijk des vruchtbren Nijls gebouwd,
boo Daar elk hem offers brengt, en zijn beloften houdt.
Zoo wordt Jeruzalem haar handvest eens benomen,
De tempel opgezet voor al 't geslacht der vromen;
Want Christus' offer bindt zich langer aan Been steë,
Noch yolk, noch Arons bloed, en bloënde en blatend vee;
605 Maar 't zuiver offer van den hemelschen Messias
Geeft overal zijn geur, in 't blad van Malachias.
Gelijk de wijsheid bij den wijzen ons verlicht,
Daar zij zichzelve een huis op zeven pijlers sticht,
Den disch met weite, wijn, en vee, nog versch gesiagen,
610 Voor haar genooden dekt, en rustig op laat dragen,
Door maagden, uitgestierd om gasten op het feest
Van 't hof te noodigen; zoo noodt dezelve geest
Door Isaias ook ter maaltijd alle volken,
Naar zijnen hoogen berg, gestegen door de wolken,
Op klaren wijn en drank, en lekkren spier, en merg.
615
De hemel zal 't gezicht der volken, op dien berg,
Verlichten, en den doek des misverstands ontbinden,
De tranen wisschen van het aanzicht der beminden,
Ontslagen van verdriet, en laster, en verwijt.
620 Dus wordt de Kerk onthaald, in 't aanzicht van den nijd,
En Gods genade in 't lest, ten beste voor Gods knechten,
De zielen opgedischt, in schijn van dischgerechten,
Ter rechte tijd, en na in endlooze eeuwigheid,
Daar 't leven eeuwig duurt, en niemand zucht, noch schreit.
De zoon van Amos merkt de heileeuw lang te voren
625
Door wonderteekens; want de dooven zullen hooren,
Des blinden oogen zien, na dikke duisternis,
De majesteit van 't licht, dat hun verschenen is.
Men ziet de lammen dan als snelle harten springen;
630 Men hoort de stomme tong den hemel lof toezingen.
Wie onderdrukt zit, of door armoede of geweld,
Wordt door den arm gered van dien verwachten held;
Gelijk de gouden harp voorhene, ook vele jaren,
Den droeven geest genas, en streelde met zijn snaren.
597. De tong der zelve pen: wederom Jesaia, en wel XIX : 22.
—602.pgezt:onseld.—6oWarschijnlkzspetdichrbe
op Mal. I:7-11.— 6o8. Een huis op zeven pijlers: zie Spreuken IX: i.
De opperste . wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zij heeft
hare zeven pilaren gehouwen. — 615. Lekkren spier: spier hebben wij meer door Vondel voor „vlee-sch" zien gebruiken. — 623. Na:
„naderhand." — 623-635. Zie Jes. XXIX: 18; XXXV: 5-7.
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De zoon van Amos spreekt uit 's allerhoogsten mond,
Daar 't licht der Kerke rijst, gelijk de morgenstond :
„Ik wil mijn sterken arm in 't Heidendom verheffen,
En rechten mijn banier, dat zij mijn macht beseffen.
De volken brengen blij hun vruchten in uw scherm,
640 De dochters op den rug, de zonen op den erm.
De koningen uit lust u met hun schepter voesteren;
De koninginnen mede u met haar boezem koesteren,
En, vallende in het stof, op aangezicht en kniën,
Ootmoedig u den dienst van kroon en purper bien.
645
Dezelve, om deze Kerk op 't allerrijkst te sieren,
Geeft haar een grondvest, rijk van jaspis, en saffieren,
En bouwt de poort en muur van kostelijken steen,
Geslepen op zijn schoonste, of op zijn schoonst gesneen,
Gelijk Sint-Jan ons toont Jeruzalem daar boven,
65o Om 't aardsch Jeruzalem door 't hemelsche te dooven.
Wie op de klare stem van Jeremias acht,
Den zoon van 't hooggeeerd aartspriesterlijk geslacht,
Bevindt hoe hij de Kerk verheerlijkt in haar waarde,
Daar hij de volken voert van 't uiterste der aarde
655
Naar God, en zijnen stoel, met een belijdenis,
Dat deze, en anders geen, de ware Godheid is,
En hun voorouders, lang door logentaal bedrogen,
Te vruchteloos de knien voor heillooze afgoon bogen.
Op diergelijken trant en onversierden toon
66o Volgt hem Ezechiel, de priester, Busys' zoon,
Een man, wiens veder ons Gods heerlijkheid ontvouwde,
Zoo heerlijk als hij God in een gezicht aanschouwde;
Dees geeft, op Davids naam, 66n koning aan 't gemeen.
Hij smilt twee volken en twee rijken ondereen,
665 En wascht ze van de smet der afgoön, om niet verder
Te dwalen, geeft ze beide 66n koning, ddnen herder.
Zoo worden daar besneen en onbesneen vereend,
Waaruit d'aanstaande Kerk haar glans en luister leent,
Wanneer het blijkt, hoe God (wat kan men schooners
[wenschen?)
670 Zich als een vader draagt van allerhande menschen.
Ezechiel verheft, door een gebloemd geluid,
De Kerk ten hemel toe, daar hij de teere spruit
Met 's hemels vinger breekt van dien verheven ceder,
637-644. Zie fes.

XLIX: 22, 23. — 645-647. Zie Jes. LIV: I I, 12.
Jerem. VII: 23; XI: 4; XXIV: 7; XXX: 20; XXXI: 1, 33—654-7.Zie ;
— 662-670. Zie Ezech. XXXIV : 22-24. — 671-690. Zie Ezech.

XXXII: 38.
XVII : 22-24. — 671. Gebloemd geluid: voor : „sierlijken tang", of misschien wel voor „symbolieke taal, taal, waar de gedachte onder beelden
verbloemd is."
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En op den hoogen berg gaat planten, daar ze weder
Tot zulk een wasdom stijgt, en wassende verrijkt,
Dat zij den ouden boom, haar moeder, minst gelijkt;
Dewijl ze hemelhoog haar loof en groene vlogels
Dus uitspreidt in de lucht, dat allerhande vogels
In hare schaduw zich verkwikken onder 't groen,
680 Als d'oude boom verdort, de jeugdige plantsoen
Geen hagelbuien vreest, noch bliksems, die haar treffen.
Zoo kan de hemel 't hoog verneeren, 't laag verheffen.
Daar ziet men 't onderscheid van d'ongelijke twee :
Het Jodendom, gelijk een t'zamendrift van vee,
685 En stomme kudden, niet begaafd met licht van reden;
En wederom de Kerk herboren, niet besneden.
Dees' oudste, als moeder, wordt in haren roem verneerd:
De dorre dochter groeit, en haar getal vermeert,
Door aanwas van het yolk, uit alle vier de winden ;
690 Veel tongen ondereen, e'en hart en eens gezinden.
Nebukadnezars raad en wijsheid, Daniel,
Zoo wonderbaar verlicht, en trouw aan Gods bevel,
Ontvouwende den droom der twee paar Monarchijen,
Zet deze Kerk ten toon door 't licht der profecijen,
695 Daar hij ze tot een rijk [dat nimmer kan vergaan,
Alle aardsche rijken zal tot gruis en mortel slaan]
Verheft, en 't groote beeld, van vierderlei metalen
Gegoten, om in top tot aan de lucht te pralen,
Door eenen kleinen steen, en, zonder iemands hand,
700 Gerukt van eenen berg, verbrijzelt in het zand.
Dees' wijze jongling ziet den ouden, in zijn droomen,
En heldre stralen viers uit 's grijzen oogen stroomen,
Daar hij op eenen stoel van heldre vlammen zit.
Het haar is schoon als wol, het kleed als sneeuw zoo wit.
705 Veel duizend duizenden gedienstig om hem waken.
Een mensch schijnt uit een wolk dien ouden te genaken,
Die geeft hem d'opperste eer, en 't opperste geweld
Des ganschen aardbooms, zulks, dat hij zijn wetten stelt
En voorschrijft yolk bij yolk, en allerhande tongen,
710 In 't eeuwigdurend rijk, van niemands macht gedwongen.
Dus voert des wijzen hand de Kerk in haren troon,
En onderworpt het al haar schepter en geboOn.
De wijze Oseas wil uit 's hemels mond daar boven

675

684, 685. De uitdrukkingen zijn allesbehalve malsch en Vondel zou ze
voor zichzelven moeilijk hebben kunnen rechtvaardigen. Ook naar z ij n
overtuiging toch was de wet, naar welke de Joden leefden, hun door God
zelven gegeven. — 691. Nebukadnezars raad en wijsheid: Nebukadnezars wijze raadsman. — 693-700. Zie Daniel II : 31-45. — 701-712. Zie
Dan. VII: 9-22. - 713-715. Zie Hozea 1-111.
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De Godheid aan Naar yolk uittrouwen en verloven,
Gelijk de bruidegom zich aan zijn bruid verknoopt;
Een trouw, die niet verwelkt, hoe snel de tijd verloopt ;
Een trouw, ons voorgedanst op koninklijke tonen,
In 't heilig bruiloftslied van beide Jesses zonen.
Het blad van Joel spelt de blijde morgenzon,
720 En opgang van de Kerk, daar God de voile bron
Van zijnen Geest belooft t'ontsluiten en bij vlieten
Zijn gaven en genade op al wat leeft te gieten :
De dochter en den zoon, den dienstknecht, en de maagd,
En oud, en jong, en wat godvruchtig hem behaagt,
725
Te melden 's hemels wil, door droomen, en gezichten,
En openbaringen, om 't hemelsch rijk te stichten ;
Gelijk de pinksterfeest zal tuigen, als mijn inkt
En pen, door God den Geest verguld, zoo helder blinkt.
Haggai, toen de vorst Zorobabel regeerde
730 In Juda, hem en Gods aartspriester profeteerde
Des tempels heerlijkheid, die weer te bouwen stond
Uit puin, daar Babe's wraak zoo groot een lust in vond.
Hij spelt hoe 't leste huis het eerste zal beschamen,
In faam en heerlijkheid en majesteit te zamen;
Wanneer hij zelf, naar wien al 't Heidendom verlangt,
735

715

7 18. Beide Jess e s z on en: „David en Salomon." — 719-726. Zie Joel
727, 728. Versta: „gelijk mijn pen, ingeval zij door
den H. Geest bestuurd wordt, dit bij de beschrijving van het Pinksterfeest
zal aantoonen." — 729, 730. Zie Haggai II:5, 10. — 735-740. Zie Haggai II: 4:
Wie is er onder u lieden overgebleven, die dit Huis in zijn
eerste heerlijkheid gezien heeft, en hoedanig is het zelve
nu? Is dit niet in uwe oogen? Vergelijk Ezra III: 12: Maar vele
van de Priesteren, en de Levieten, en Hoofden der Vaderen,
die oud waren, die het eerste Huis gezien hadden, dit Huis
in zijne grondlegginge voor hare oogen zijnde, weenden met
luider s tem m e. Ik haal met opzet de beide plaatsen aan, waaruit Vondel
stof ontleend heeft voor de hier voorkomende verzen, om de dwaling aan
te toonen, waarin hij vervallen is. Zijn betoog, dat de oude tempel oneindig
veel fraaier was dan de tweede, grondt zich daarop, dat zij, die beiden
gezien hadden, dit getuigd zouden hebben, nadat hij was herb o u w d
(vs. 741). Dit laatste echter kan ik, noch bij Haggai, noch bij Esdras lezen.
De woorden van den eerstgenoemde werden — als uit den samenhang
blijkt — door hem gesproken, toen hij het yolk aanspoorde om den aangevangen bouw te volto o i en: en het weenen der oude lieden, waarvan
het Boek van Esdras gewag maakt, had plaats, toen men met de grondslagen bezig was, zoodat de geheele verdere redeneering van onzen dichter
bier ter plaatse met hare gevolgtrekking mank gaat. — Bovendien vergete
men niet, dat de steenen en de wonderbare bouw van 't jongste
K erkgesticht, waarover zich Christus' school verwonderde (zie vs. 746,
747, vergeleken met Markus XIII: 1) weinig of niets te maken hadden met
den tempel, waarvan Haggai en Esdras spreken. Deze toch was door Pompejus grootendeels vernield en schooner weer opgebouwd door Herodes.
Zie JOSEPHUS.
II: 19, 32; III: I, 21. -
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Verschijnt, en 't gouden koor uit zijnen glans ontvangt
Een heerlijkheid, die Gods gewelf tot in de toppen
Alom vergulden zal, en met haar stralen proppen.
Hoe klinkt u dit in 't oor ? Want op dienzelven dag,
740 Dat d'oude, die voorheen den eersten tempel zag,
Den tweeden zag herbouwd, [den tweeden, die, geleken
Bij 't vorige gebouw, daarop scheen of te steken,
Gelijk een herdershut bij eenig koningshof,
Een hut, een arrem dak, gekropen uit het stof];
745 Zoo vingen d'ouden aan den eersten te beweenen;
En nog was Christus' school verwonderd om de steenen,
Den wonderbaren bouw van 't jongste Kerkgesticht ;
Dus eischt de profetie een torts, die 't oog verlicht.
De letter toont ons dan den glans des lesten tempels,
750 Die d'eerste kerk verdooft, als Christus Arons drempels
Met zijne voeten wijdt, en, onder de Rabbijns
Gezeten in den ring, hun afbindt deze grijns,
Waardoor men 't yolk bedroog, als zij de wet misduidden.
Dees' tempel blonk dan meer als toen het hof van 't zuiden
755
Op zijnen rugge liet het Kreeftvier en de zon,
Om 't Licht van God te zien, in 't koor van Salomon,
Die, schoon zijn wijsheid wist wat menschen tong kon reppen,
Zijn wijsheid evenwel uit deze bron most scheppen;
Doch zoo die profetie wordt naar den geest hervat;
760 Zij ziet op geen gebouw, in Davids oude stad,
Maar op de groote Kerk der goddelijke waarheid,
Die, door haar majesteit, en heerlijkheid, en klaarheid,
Alle oogen naar zich trekt, en Gode alleen behaagt,
En antwoordt elk wie hier 't orakel spreekt, en vraagt.
765
Zoo spreekt uit 66nen mond de mond van Zacharias,
Die 's lands aartspriester kroont, als 't voorbeeld van Messias,
Wiens naam, gelijk een zon aan 't opgaan, wederom
Herbouwt en rijker eert der priestren heiligdom,
Geholpen in dien bouw van menig duizend handen,
770 Vol ijvers derrewaart gerukt uit verre landen,
Die God, in 66nen zin, met ongelijke stem,
Aanbidden op den troon in zijn Jeruzalem.
De vader van Sint-Jan, de grijze Zacharias,
Gedreven van Gods Geest, noemt Christus, den Messias,
775
Den heldren opgang, die omhoog, uit 's hemels schoot,
Den Heiden, in den nacht en schaduw van den dood
754. Het hof v an 't zuiden: de koningin van 't Zuiden, gelijk wij die
van Scheba ook vroeger genoemd vinden. — 755. 0 p zijn en r u g g e liet:
den rug toekeerde aan. — Het Kree ft vi e r en de zon: den keerkring
en de middellijn. — 761. Zie Zachar. VI: 11-13. — 769.773. Zie Luk. I: 68-79. —
774-7 86. Zie Luk. II : 25-32.
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En 't rijk der duisternis gedoken, komt bestralen.
Met hem stemt Simeon, gereed gerust te dalen
In 't vaderlijke graf; naardien hij, afgemat
780 Van jaren, den beloofde in bei zijde armen vat,
De bron van 't heil, dat God laat schijnen uit den hoogen,
In ieders aangezicht, en aller menschen oogen.
Hij noemt d'omhelsde vrucht, geboren tot het Kruis,
Het licht van 't Heidendom, en d'eer van Jakobs huis.
785
Nu straalde Christus nooit zoo wijd met Gods geboden
In 't blinde Heidendom, vol zwart berookte goden,
Als na de hemelvaart, door zijn gezantendom,
En boden van de- Kerk, vooruitgestierd alom,
Getroost d'afgoderij de pennen uit te rukken,
790 Of zelfs, om d'eer van 't Kruis, voor 't Heidensch zwaard te
Mijn ijver zong dus lang blijgeestig door de rij [bukken.
Van heilbelofte en eed en beeld en profecij,
Om naar de steile Kerk te steigren, langs die trappen,
Haar oorsprong, en natuur, en grond, en eigenschappen
795 Te kennen, en al 't geen kan dienen tot een merk
Van zekerheid, om vast op deze onfaalbre Kerk
Te rusten, aangezien het hof der duisternissen
Nooit rustte, uit errefhaat, zijn monsters aan te hissen,
Te brullen tegens haar, zoo lasterlijk als fel,
800 En neffens deze Kerk te bouwen zijn kapel;
Dies laat ons eens beknopt zoovele ontvangen schatten
Van lessen, met den greep, in 661-len bondel vatten.
De Kerk op aarde lijdt en strijdt, en heeft het bang,
Vermits d'erfvijandschap van haar en d'oude slang;
805
Nog triomfeert ze in 't einde, en trapt op 't hoofd der vloeken,
Door 't heil, haar toegezegd in onversierde boeken.
z'Is vruchtbaar in getal van kindren, die ze baart,
Van allerhanden slag, en eenerhanden aard,
De wijde wereld door gespreid, en daar ze, in 't midden
8I0 Gezeten, koningen den Heiland aan ziet bidden,
En onder haren staf zich buigen in het stof.
z'Is eeuwig, onbeweegd, wat storm, wat bui haar trof,
Zij staat, gelijk een rots, op 't hoofd der kruisgezanten,
En zijn belijdenis, bestormd van alle kanten.
815
Dus stuit ze op hare borst den afgrond en den dood,
En voert de sleutelmacht. Zij wordt met hemelsch brood
En 's levens ooft gevoed met heur altaargenooten,
Uit 's andren Adams zijde en hartebloed gesproten,
Waaraan zij hangt verknocht, als 't lichaam aan zijn hoofd,
804. d'Oude slang: zie Openb. XX : 2. - 8o8. Versta : verschillende in
afkomst, geboorte, stand, betrekking, karakter, enz., maar eenstemmig in
geloof. — 813. Versta : zij is gegrondvest op Petrus.
VONDEL X.
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820 Hetwelk haar wascht en kweekt, en eeuwig heil belooft
Aan alien, die in nood, tot berging van hun leven,
Zich , in haar schaduwe, en op 't hout van 't kruis begeven.
Zij bergt wat haren wil en last niet wederstreeft
Gewillig in haar schoot. Wat wetten Sina. geeft,
825
En oplegt, als een juk, dat lastig valt te dragen;
Zij houdt zich vrij en frank, en van dien last ontslagen;
Zij houdt zich aan het nieuw, een edeler verbond
Dan 't oude, alleen op aardsch en tijdelijk gegrond.
Zij voelt den strijd van geest en vleesch in hare zinnen,
830 Meteen den haat en wrok van slaven en slavinnen
Der wereld, van het vleesch en letterlijke drift.
Hoewel ze jonger is dan 't Joöndom, door de gift
Des vaders, en dat recht ontvangt ze dubblen zegen,
En 's eerstgeboren erf. Al zat ge lang verlegen,
835
Geboeid in duisternis van blinde afgoderij,
Verweldigd van de hel, in helsche slavernij;
Een arm, die sterker is dan Mozes, brak de boeien,
En voerde ze door 't bloed, hetwelk van 't kruis kwam vloeien
Uit Jezus' hand, en voet, en zijde; 't roode meer,
840 Het graf van 's afgronds macht, en al het wereldsch heir;
Zij viert het Paaschfeest ook, en nuttigt offerlammers,
Uit dankbaarheid, dat God haar redde uit zooveel jammers.
Zij wandelt, wel getroost in God, in pelgrims schijn,
Naar 't land, haar toegezegd, door woestheid, en woestijn;
845 Gevoed met ander mann' dan d'ouden ooit ontvingen;
Gelaafd met klaarder bron dan uit de rots kwam springen.
Zij strekt een vaster burg en vrijburg in den nood,
Dan ooit Jeruzalem, en vreest noch strijd, noch stoot,
Maar staat, gelijk een muur van levendige steenen,
850 Van harten, die door vrede en wetten zich vereenen.
Al wat d'orakelhut, wat Salomons gesticht,
Met zijn godsdienstigheid, sieraad en offerplicht,
En heiligheid, voorheen verbeeldde in 's menschen oogen,
Dat is in haar voltooid, en heerelijk voltogen.
855
Haar eenig offer, al t'onschatbaar van waardij,
Streeft Arons vleeschhal en slachtoffers ver voorbij.
828. Alleen op aardsch en tijdelijk gegrond: versta: dat alleen
het aardsche en tijdelijke leven ten doel had. — 831. Let t e r l ij k e drift :
hartstochtelijke gehechtheid aan de doode letter. — 833. Dat re cht: men
zou kunnen vragen „welk recht ?" Er is van geen recht gesproken. 't Is
echter duidelijk, dat Vondel hier bedoelt „het recht, 't welk zij krachtens
die gift bezit om zich — zie vs. 825, 826 — van het juk der wet ontslagen
te rekenen." — 844. Door woestheid: behoort bij 't voorafgaande zij
wandelt. — 849,850. Zie i Petrus 11: 5. — 856. Arons vleeschhal: de
benaming klinkt vrij triviaal te midden van zulk een verheven poezie als
waarin dit werk geschreven is. Maar geheel onjuist is zij niet te noemen,
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Zij erft de wettigheid en 't recht der offersteden
Des Priesterdoms alleen. Hare offers en gebeden,
En dienst, en wierookgeur behagen Gode in haar;
860 Want buiten Christus' Kerk baat godsdienst, noch altaar.
Zij rekent u 't gevoig der eeuwen bij de schakels
Der keten om haar hals. Zij leert u wat d'orakels
Der profecijen en Apostelen bedien.
De schoonheid van dees' bruid laat zich van buiten zien,
865
Van binnen allermeest. Zij laaft met zuivre borsten
Haar zonen, die ze kroont, al 't aardrijk door, tot vorsten.
Zij dringt, gelijk een berg, door alle wolken heen,
Bazuint den vrede, en leert van zwaarder kouters smeen,
En sikkels van de speer, en breekt den boog, en schilden;
870 Zij temt den wilden aard, en wederbaart de wilden
In 't waschbad van de vont, hoe woest zij zijn en straf,
Zoodat ze eerbiediglijk bezoeken 't heilig graf;
Zij overzaait alom de wereld met altaren,
En kerken, zonder end. Zij noodigt alle scharen
875
Ter maaltijd op Gods gave, en zielenlekkernij,
En bindt den doek van 't oog, om blinde afgoderij
En godsdienst door het licht van reden t'onderscheiden.
De stomme, doove, blinde, en kranke en kreuple Heiden
Kan spreken, hooren, zien, en springen, als een hert.
88o God wischt de tranen af, geneest der droeven smert
En wonden, in dit rijk des zoons, uit hem gesproten;
De Kerk met open schoot ontvangt haar lotgenooten,
De dochters en de zoons van 't Heidensche geslacht,
Op arm en schouder, Gode en Christus toegebracht.
885 De koninginnen zelfs en koningen vermeeren
En koesteren de Kerk, als zulken voesterheeren
En voestervrouwen voegt. Zij beeldt, door haren schat,
Gesteente, en rijkdom, uit een kostelijker stad
Dan 't aardsch Jeruzalem, en komt, bekleed met stralen,
890 Als een gesierde bruid, van boven nederdalen.
De Kerk, te voren een gemeenschap van besneen,
Nu uitgebreid, bestaat uit Heiden, en Hebreen,
En allerhande bloed, en zet haar muren verder,
Beheerscht van eenen Vorst, geweid van eenen herder;
Zij sproot uit eenen tak, zoo hoog, zoo wijd befaamd,
895
Dat zij den cederboom, haar moeder, nu beschaamt,
En alle vogels kan met hare schaduw dekken.
en de Joodsche offerdienst moet wel wat van een slachterij hebben gehad.
Ook schroomde Vondel niet, als de hekeldichter van voor veertig jaren
weder bij hem voor den dag kwam, een bar en bits klinkende uitdrukking
te bezigen. — 881, 882. Zie boven vs. 641, 642. — 891, 892. Zie boven
vs. 672, 678. — 896, 897. Zie boven vs. 697-70o.
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Laat alle rijken vrij in 't harnas henetrekken;
Dit eenig rijk, de Kerk, stelt anderen de wet,
900 Terwijl haar hoofd het beeld der heerschappijen plet,
Verplet door dezen steen, van niemands hand gedreven,
Den steen, waardoor de macht van Christus wordt beschreven.
De hemel giet den Geest der Godheid op haar uit,
Den Geest, die haar geleidt, en zegelt haar besluit.
905 Laat Salomons gebouw met goud uit Ofir pralen ;
Wat mag het bij den bouw van Christus' Kerke halen,
Waaraan de Heiden, van zoo verre, wijd en breed,
Zijn zilver en rood goud to kost hangt, en besteedt ;
Zoo menige als in 't licht het licht der wereld eeren,
910 En zich met duizenden voor Jezus' troon verneeren ?
Dus werd de Kerk gemaald. Wie dit niet zien en kon,
Stond midden in den dag, en loochende de zon !
Maar hoor hoe gruwelijk hardnekkige Hebreeuwen,
Een redelooze kudde, en hoop, bier tegens schreeuwen :
915
„Verhef uw Kerk in top, hoezeer het God verdriet,
En stof uw best, gij neemt ons d'oudste handvest niet,
Het voorrecht van de wet, geen ander yolk gegeven,
De steenen tafel, van Gods vinger zelfs beschreven.
Onze ouders hebben hem gehoorzaamd, en gediend,
920 Die vader Abraham den titel schonk van vriend,
Zich aan dien stam verbond, met hoog gezworen eeden.
Men ziet hoe Engelen in mondgemeenschap treden,
De Godheid hun verschijnt, hem aanspreekt, mond aan mond.
Wij reeknen eigendom aan 't opgerecht verbond.
925
Hij heeft alleen den stam van Jakob uitgekoren.
Beloften, priesterdom, en zegening behooren
Geen volken toe dan ons. Messias hoort ons toe :
Hij kome, als 't God behaag' ! Wie vraagt : Wanneer ? of hoe ?
Den stam van Juda werd de kroon en 't rijk geschonken,
930 Zijn hoofd en haar gezalfd. De tempel heeft geblonken
In d'eeuw van Salomon, wanneer, van 's werelds end,
Het zuiden derwaart kwam. De Godheid is bekend
In ons Judea, door Een rij van wonderdaden.
Als gij uw grondvest legt, gij zoekt ze in Mozes' bladen.
935 De mond van Aron was bewaarder van de wet.
De hemel rook zijn geur en offers en gebed.
Wie uw orakel vraagt, zal nimmer God gemoeten.
De bondkist was bij ons de voetbank van Gods voeten.
Hoe heerlijk d'onbesneën zich oppronkt en versiert,
940 Wat zijn ze buiten ons, als schuim, en ongediert?
901. D e z en s t e e n: den steen, waarvan gesproken wordt in den droom
van Nebukadnezar, Dan. II, vooral vs. 35 en 44. — 915. Verhef, enz.:
hier nemen de Hebreeuwen het woord.
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Messias in zijn komst zal heerelijk verschijnen.
Dat leert de Talmud, en de wijsheid der Rabbijnen.
Bij ons is d'oude Kerk, en Mozes' stoel en troon;
Wij lachen om uw kruis en Kerk en mijterkroon."
Verwilderde ' aard, met toom noch mondgebit te leiden !
945
Het licht van reden leert de Joodschap onderscheiden,
Bekeerd en onbekeerd te stellen tegens een;
Zoo stemmen wij gelijk met Christensche Hebreen,
Die, 't oogmerk van de wet, d'orakels der profeten
95o En vaadren treffende, uit een ongekreukt geweten,
Aanbidden Jezus' naam, en dien gekruisten God,
Van uwe priesterschap gelasterd, en bespot;
Zoo bouwen wij geen Kerk om Joden uit te sluiten,
Maar houden d'onbesneen van hart en zinnen buiten;
955
Want een besnijdenis van 't vleesch, daar 't oog op ziet,
Die schept den rechten Jode en godsbelijder niet;
d'Inwendigheid alleen, bedorven zinlijkheden,
Gedachten, zonder hand, door God den Geest besneden,
En op de vont besnoeid, gezuiverd van haar smet,
960 In 't waschbad der genade, en onder Christus' wet,
Voltooien nu den mensch, naar 't hemelsch beeld herschapen.
Zich aan cermonien, die ijdel zijn, vergapen,
Vernoegt aan dop en schors, en niet met kerne en pit;
Is loutere ijdelheid. Al hangt de boomgaard, wit
Van bloesem en vol geurs, in zon en frissche luchten;
965
Wat baat den boom de geur en bloesem, zonder vruchten?
Wat baat de heerlijkheid des tempels, wierookvat,
De bondkist, Arons roede, altaar, de rijke schat
Des priesterdoms, en 't bloed, ten offer uitgegoten;
Zoo lang als Jezus, 't wit der wet, blijve uitgesloten?
970
Zoo lang het deksel nog, dat voor uw harten hangt,
Der zielen oog verblindt, 't welk niet een straal ontvangt
Van d'opgerezen zon? Hoe lang is 't uur verstreken,
Waarop Gods hand, de schim der wet, en menig teeken
975 U naar Messias wees, die voortkwam op zijn tijd?
Hoe lang is Juda nu de kroon en schepter kwijt?
Hoe lang is 't heiligdom aan asch voor wind verstoven?
Waar is der stammen roem? Hoe zwerft ge nu, verschoven,
Verstrooid in ballingschap, gehaat, versmaad alom,
980 Versteken van altaar, en dienst, en priesterdom?
Messias heeft het huis van Jakob niet verstooten,
Maar al wie 't Kruis omhelst, gekend voor heilgenooten,
Den tempel, en de stad vergroot, en uitgeleid;
Den middelmuur, die Joodsche en Heidensche afkomst scheidt,
948. Christ ens c he Hebreen: Christenen uit het Jodendom. —
950. Vergel. Handel. VII : 51; Rom. II: 25-29; Koloss. II : ii.
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985 Gesloopt, en twee ineen gesmolten, en begrepen.
Hij heeft het ruwe niet vernietigd, maar geslepen;
Hij heeft noch Arons dienst noch Mozes' wet geweerd,
Maar 't oude in nieuw hersteld, verbeterd, en vermeer d
Uit een bijzondre Kerk gebouwd een Katholijke.
990 't Is tijd, dat Mozes' hut voor Christus' Kerke wijke,
De rots van Sion voor den berg van Vaticaan,
Getroost, al 't bulderen des afgronds uit te staan.
Aartsherder, die aan 't Kruis, door 't openen der aderen,
Uw bloed liet stralen, uit den hemel kwaamt vergaderen
995 De kudden, die verstrooid, angstvallig overal,
Van niemands staf gehoed, op heuvel, en in dal,
Bij duister afgedwaald, vast jammerden van kommer,
En misten bron, en weide, en gras, en loof, en lommer;
Vergeef toch 't overschot van Abrahams geslacht
1000 Dat schendig lasterstuk; ontruk het eens de macht
En klauwen van den wolf, en draag het in de kooie
Der Kerke, op uwen hals. Men drenk' het daar; men strooie
Het heilzaam voeder voor, en wasch het van zijn smet.
Aartsherder! neem, ai neem, door kracht van uw gebed,
1005 Aan 't bloedig Kruis gestort, d'ellendige in genade;
Al zoeken ze u zoo spa, hun boete is niet te spade.
HET TWEEDE BOEK.
OPGANG.
Us Lange hing mijn oor en oog nog, in 't poortaal
Der Kerke, aan heilbelofte, en eeden, en verhaal
Van profecijen en voorspellingen, aan beelden,
En ruwe teekening, waarop de zinnen speelden
Met aandacht om Gods wit te vatten; te verstaan,
Hoe 's hemels wijsheid ons van verre allengs de baan
Ter Kerke baant, en meldt, door al die wijze pennen,
Wat in haar boezem schuilt; hoe ieder haar kan kennen
Aan dezen ommetrek, zoo ras hij binnentreedt.
Nu afgerecht door God, en Priester, en Profeet,
De wet, en Engelen, om eenmaal tijd te winnen,
Verlang ik in te treën op Gods geleide, en binnen
t'Aanschouwen, hoe ze zich in 't leven openbaar',
Naar 't rechte voorbeeld zweem', dat over menig jaar,
En doorgaans eene rij van veertig volgende eeuwen,
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989. Kathol ij k e : dit woord staat hier in zijn beteekenis van „algemeene," tegenover bijzondere. — 996-998. Zie Luk. XXV: 5. — Ofigang.
io. A fg ere cht: toegerust, in staat gesteld tot volbrenging eener taak. —
15. Do orgaans: gedurende, achtereen.
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Haar wezen ons ontwierp, op 't Godsblad der Hebreeuwen.
Een geest, nu ik haar zie, gelijk ze in 't voorbeeld stond,
Vermaant me eerst door de poort te stappen naar de vont,
Ter rechter zijde, en daar, met zuiver wit behangen,
Haar opgang met den doop van Christus aan te vangen.
Den stam van Juda, wien de kroon was toegezeld,
Bescheen gewisselijk een groote majesteit,
Toen, naar Gods heilbelofte en eeden, hem gezworen,
Messias uit zijn telge en afkomst wierd geboren;
Emanuel, Gods Zoon, des menschen zoon meteen :
Een oorsprong, erfgenaam, en eigenaar alleen
Van al wat zichtbaar en onzichtbaar is te gader;
Van Englen aangebeen, die 't wezen van den vader
Ons uitdrukt, en de glans is van zijns vaders eer;
Een koning, een gezalfde, en eeuwig heerschend heer,
Die zich, ter rechte hand, op 's hemels troon zou zetten,
En voor zijn voeten al Gods vijanden verpletten.
Gewisselijk, wat was 't een eer voor dezen stam,
Dat Christus in het licht hieruit te voorschijn kwam!
Maar geene mindere eer ontvingen dees' geslachten
Der onbesneen, die blind op God noch Godheid achten,
Toen 't licht, een bron van 't licht, de duisternis bescheen,
En God zich noch aan plaats, noch stammen, noch besnetn
Verbinden woii, maar elk bestralen uit ontfarmen,
En nemen al wat leeft in Christus' opene armen;
Gelijk hij aan het kruis most hangen uitgerekt,
Onnoozel als een lam, van smet noch schuld bevlekt.
De stralen van zijn star met dees' genade troostten,
Nu dertig jaar geleen, de koningen van 't oosten,
En wezen 't jonge licht in 't lage Bethlehem;
Terwijl het Priesterdom en gansch Jeruzalem,
Bewaarders van de wet en der profeten schriften,
In slaap gevallen, met schenkagien nochte giften,
Den koning der Hebreen, die hen verlossen zou,
Bekenden in zijn ambt. Hij komt dan, om den bouw
Der Kerke, in zijn persoon, den hoeksteen, te beginnen,
Den grond, waarop geen sleet van eeuwen iet kan winnen;
Waarop Profeten en Apostels staan gegrond,
Als pijlers van 't gewelf, de Kerk van 't nieuw verbond.
Sint-Jan, de strenge zoon van priester Zacharias,

17 .20. De zin is: om in de Kerk te komen, moet men beginnen met zich
te laten doopen. — 19. Met zuiver wit: met een rein hart. — 44. Nu
der t i g j a a r g e 1 e en: dertig jaar voor Christus' geboorte. — 46. G a n s c h
J e r u z ale m: dit strookt met geschiedenis noch Evangelie. Jezus had in
Jeruzalem een grooten aanhang, die Hem vereerde, wat Vondel dan ook
later in vs. 211 volgg. van dit Boek zelf vermeldt. — 52. S lee t: slijtage.
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En eene boetbazuin, de voorboO van Messias,
Onthiel zich dagelijks langs d'oever der Jordaan,
En baadde en dompelde al, die, droef en overlaän
Van zielvlek en van smet, zich willig baden lieten,
Daar 't water uit zijn bron en ader ijlt, te schieten
In ruimer boezem, Hij genoegt zich, licht verzaad,
Met sprinkhaan, en alleen met wilde honigraat.
Een ruwe kemelshuid bedekt ter nood zijn lenden.
Hier stond hij in den drang des yolks, van alle enden
Verzameld, toen van verr' het onbesmette lam,
Zoo zuiver als het was, naar dezen oever kwam,
En uit gehoorzaamheid, in reine waterplassen,
Zich van Joannes' hand liet dompelen en wasschen;
En aangezien de vont, en dit geheimnismerk
De rechte deur is van de Katholieke Kerk,
En God belast den zoon te hooren, en te minnen,
Zoo zien we alreeds dees' Kerk gegrondvest, en beginnen
In Jezus, die gedoopt een vasten hoeksteen strekt
Van 't ongemeten dak, dat al de wereld dekt;
Zoo zien we alree den boom uit zijnen wortel groeien,
Die op het Pinksterfeest op 't heerelijkst zal bloeien.
En Christus, uit de kil der heilige Jordaan,
Getreden in zijn ambt, begon van dien tijd aan
Gods wet te leeren, en scholieren te vergdren,
Geheiligd tot dien bouw, als d'eerste hoofdpilaren
Der Kerke, in Jezus' dood bekrachtigd, en volwrocht,
Toen 't kruisorakel storf, en sprak : „Het is volbrocht !"
Hoe heerlijk zou de Kerk, als 't licht uit d'oosterpoorte,
Hier opgaan, zoo Gods zoon, gekend in zijn geboorte,
En leven, sterven, en verrijzen uit het graf,
En blijde hemelvaart, een luister van zich gaf!
Maar laat u Lukas dees' historien afmalen,
Wiens teekeningen, ook haar goddelijke stralen
Voorhene schoten in mijn trouwen Boetgezant,

62. Alleen: dit woord staat bier niet op zijn plaats ; want, dewijl SintJan zich met sprinkha n en voedde, voedde hij zich niet all een met
honigraa t. Waarom niet geschreven :
Aileen met sprinkhaan en met wilde honigraat ?

71. En God belast: lees: „en aangezien God belast." — 73. Zie i
Petrus II: 6. — 76. Het Pinkst erfeest: men ziet, dat Vondel bier 't woord
onz. en niet, zooals hij vroeger doorgaans gewoon was, yr. neemt. —
82. V o l b r o c h t: voor : volbracht, niet bloot om 't rijm, maar op zijn
echt Amsterdamsch; ook nu nog hoort men te Amsterdam zelden anders
zeggen dan : „ik b r o c h t, g e b r o c h t." — 87-90. Versta : „maar ik verwijs
u hierover naar Lukas, wiens verhaal ik ook al reeds heb overgenomen in
mijn „Joannes de Boetgezant" en in mijn „Bespiegelingen van God en
Godsdienst."
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90 En klaren spiegel van den Godsdienst; want zijn hand,
Gestierd van 's hemels geest, Emanuel geleidde
Van Nazareth, tot daar hij uit de wereld scheidde,
En opvoer, als een held, naar God, van wien hij kwam,
En die hem wellekomde, en in zijne armen nam.
Zoodra de Pinksterdag, een feest, nooit aangenamer,
95
Jeruzalem bescheen, en Sion, daar de kamer
Bekleed was met Marie, en Gods gezantendom,
En Kerkscholieren, uit bevel des meesters, om
Eendrachtig in 't gebed den Heilgen Geest t'ontvangen,
IC0 En 's hemels kracht, waarnaar aandachtigen verlangen
Vernamen ze uit de lucht het vliegende gedruisch
Van eenen storremwind, die snel het gansche huis
Vervulde, en schokte, daar ze eenstemmig adem halen.
Een regenbui van vier en gloed van roode stralen
105
En tongen stortte op 't hoofd der schare, een eer van 't feest.
Het vijerig twaleftal, nu zwanger van dien Geest,
En rijkelijk begaafd, door ijver aangedrongen,
Verkundigt Jezus' naam, met allerhande tongen.
De Perziaan, de Parth, en hij, die Meden bouwt;
II()
Die in Judea woont, en aan den Nijl zich houdt,
Ook Kappadocisch bloed, Cyreners, Libyanen,
En die in Frygie de steile rotsen banen,
En die in Pontus vreest voor onbekend venijn,
d'Uitlandige Romein, die wetgenooten zijn
115 En ijvraars voor de wet, Cretenzers, Pamfilieren,
En wierookbrengers van 't gewest der Arabieren ;
Zoo menig yolk als hier het hooge feest vereert,
Dringt in de kamer, als de wonderfaam vermeert
Door gansch Jeruzalem. Zij staan voor 't hoofd geslagen,
120 En treden in gesprek. Zij hooren, ondervragen
d'Apostels, hoofd voor hoofd, die toonen zich bereid,
Een ieder in zijn spraak te dienen met bescheid.
Uitheemschen roepen : „Hoe ? Wat wil dit wonderteeken ?
Wij hooren Galileen, onnoozle visschers, spreken
97. B ekle ed was met M ari e: de tegenwoordigheid van Maria op
het Pinksterfeest blijve voor Vondels rekening. Kennelijk wordt in Luk. II: 1,
waar de schrijver vermeldt, dat z ij allen eendrachtel ij k bij e e n waren,
gedoeld op een vergadering of s y nagog e, waar geen vrouwen bij kwamen. —
113. Die in Pontus vreest voor onbekend venijn: Mithridates,
koning van Pontus, de beroemde tegenstrever der Romeinen, had zich, uit
vrees van door vergif om 't leven gebracht te worden, het gebruik van
alle venijnen aangewend. Waarschijnlijk zinspeelt Vondel in dezen regel op
deze bekende anekdote; doch het te pas brengen daarvan te dezer plaatse
is min gelukkig. Immers, Mithridates was lang dood, en het kon niet aan
de bewoners van Pontus 'als een algemeene karaktertrek worden toegeschreven, dat zij, evenals wijlen hun Koning, voor venijn bevreesd waren.
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Van 's hemels wonderheen, met talen, en verstand,
Als ingeboornen zelfs, en burgers van ons land !"
Maar schimpers, onverlicht van goddelijke vonken,
Beschimpen God den Geest, en roepen : „Zij zijn dronken !"
Al schijnt het hemelsch licht in onverlicht geslacht,
130 Hardnekkigheid is blind; bij haar is 't eeuwig nacht.
Sint-Peter, 't zichtbre hoofd der Kerke en Christgezanten,
Gewettigd om alszins den boom van 't kruis te planten,
Rijst vierig overende, in 't midden van den ring
Der Twaalve, en voert het woord in dees' verzameling,
135 Gelijk betaamt den mond der mindere ambtgenooten,
En spreekt in 't einde aldus: „Hetzij gij zijt gesproten
Uit Jakobs stam, of niet, en binnen deze stad
Of buiten woont, hoort toe, behaagt het u, en vat
Mijn rede. Deze zijn met wijn noch most beschonken;
140 Het is eerst morgenstond; maar heden is 't geklonken
't Geen Joel, Gods Profeet, veel jaren heeft gespeld,
Gelijk zijn perkament, u toegereikt, vermeldt.
De Godheid wil haar Geest, gelijk een bron van vlieten,
Op allerlei geslacht en onze kinders gieten,
En leiden 't ruwe yolk, door zichtbre wonderheen,
145
Naar Jezus, die in 't licht van wondren u verscheen,
En gij uit haat aan 't kruis gehecht hebt en geslagen;
Maar God verwekte hem in 't leven na drie dagen;
Zoodat geen graf het lijk noch ook de hel de ziel,
150 Die neder was gedaald, in hare macht behiel;
Gelijk ons David spelde, en menige eeuw te voren,
Toen God dien nazaat hem met eede had gezworen,
Wiens graf men daaglijks ziet. Wij tuigen, hoofd voor hoofd,
Dat God dien lieven zoon, gelijk hij had beloofd,
Verwekte, en Jezus, die gekruist wierd, en begraven,
155
Den Hemel nu regeert, van waar hij dus de gaven
Van God, den heilgen Geest, op zijn gezanten giet,
En uitstort; dies bestemt hetgeen gij hoort en ziet.
Gij kruiste Jezus hier: de hemel wail hem eeren,
160 En zalfde den gekruiste, een vorst, een beer der heeren,
Die zich ter rechte hand des grooten vaders zet,
En met de voeten al zijn vijanden verplet."
Hierop bezwijkt hun hart; zij bidden al verlegen
Om raad, en Cefas raadt dees' kruisvlak of te vegen
165 In water, en in bloed van Jezus, 't opperhoofd;
Belooft ze God den Geest, hun overlang beloofd,
En hunne kinderen, en allerhande troepen

125

135. Versta: „gelijk hem, als uit naam zijner mindere anbtgenooten het
woord voerende, betaamt." — 141. Jo el, G o d s P r ofeet: zie fa/ II:28.
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Van volken, wijd en zijd tot een altaar geroepen.
Drie duizend stellen fluks in Christus hun geluk,
170 En buigen hart en hals gewillig onder 't juk
Des waters, vierig om het hemelsch mann' te nutten,
Met hun gebeen en have en schat de Kerk te stutten.
De liefde, aan 't wassen, houdt geen eigendom alleen,
Maar smilt hun hart en have en schatten in 't gemeen.
175 Zoo groeit en bloeit de Kerk. Men hoort nu 's hemels wetten,
Gesterkt door wonderheen, van Sions muur trompetten,
En God ontvangt den prijs, die, op den Pinksterdag,
De Katholieke Kerk uit hem geboren zag.
Mijn zanglust rijst hierop, en volgt des hemels reien.
180 Nu brengt festoenen aan ! Besteekt dit feest met meien,
En helpt de groote Kerk behangen met tapijt.
Het oud Jeruzalem is d'eerste handvest kwijt.
Levieten, houdt u stil; zit stil, gij twalef stammen!
De hemel neemt geen lust aan 't blaten van uw rammen,
Maar offers zonder bloed, om 't bloed, dat hem behaagt.
185
Wij naken niet den berg, daar al de lucht van waagt,
Vol donders, en vol viers; maar zijn in 't end gekomen
Te Sion, 's hemels stad, de vrijburg aller vromen;
In 't nieuw Jeruzalem, bij 't endeloos getal
190 Der Engelen, vol vreugd, en vol triomfgeschal;
Bij eene burgerij, daar boven aangeschreven;
Bij eenen middelaar, die, uit dit sterflijk leven
Gerukt, bezegeld heeft een rijker testament,
Waardoor de Godheid ons voor erfgenamen kent,
En elk haar zachter wet van hier begint te leeren.
195
Schep moed, mijn kerkgedicht! en help dees' vreugd ver[metren.
De kruisgezant, verlicht door 's hemels Pinksterstraal,
Vaart voort met donderen in Salomons poortaal,
Ook zonder kerker, roede, of dreigement te vreezen.
200 De kranke, op bedde en baar, wordt in zijn schim genezen.
Hij vreest niet Jezus' naam, die, waar de hemel draait,
En 't hemelsche gewelf met starren hangt bezaaid,
Geen weerga heeft in kracht, om zielen te behouwen,
Aan alle menschen op het allerrijkst t'ontvouwen,
Te voeren op de tong, en 't voorhoofd, stout en vrij ;
205
17o, 171. 't J u k des water s: voor: „de verplichtingen, die de doop
in Christus' naam den doopeling oplegt." De uitdrukking moge den prozamensch, die alleen aan de letter hangt, oneigenaardig, ja belachelijk schijnen, al wie heeft leeren gevoelen, zal er een beeldspraak in waardeeren,
hoedanige alleen bij den echten dichter wordt ontmoet. — 184. Zie Psalm
LXVI: 7 ; Jes. I : I 1. - 200. In z ij n s c him: in de schaduw van Petrus.
Vergel. Handel. V: 15.
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Te toonen hoe in hem belofte en profecij
Haar kracht ontvangen, tot schandaal der dolle vuisten,
Die God in zijnen zoon, nu opgevaren, kruisten.
Dus vaart hij immer voort, gesterkt door 's Engels mond,
210 Die 's kerkers grendels brak, en hem bij nacht ontbond.
De toevloed van het yolk uit omgelegen steden,
Geheel Judea stroomt, met vierige gebeden,
De poorten in, en eert met een gemeene stem
Het kruislam, korts gekruist in zijn Jeruzalem.
215
d'Apostels zuiveren half dooden, die herleven.
Het spook des afgronds wordt uit 's lichaams schors gedreven.
De priesters eeren 't kruis ; de stad en akkers, woest
En wild, beloven Gode een heerelijken oegst.
Zijn bouwers, die de klei der harten vast bezaaien,
220 Verzuimen nacht noch dag den rijpen oogst te maaien,
En zielen, schoof bij schoof, te voeren, trouw en sterk,
In Christus' schuur, den schoot der Katholieke Kerk.
Geen flauwer ijver heeft, der armen troost, Sint-Steven,
Om d'eerste martelkroon te dragen, aangedreven.
225 Hij wordt van ijveraars voor Mozes aangerand,
Gelasterd in den raad, door 't licht van 's mans verstand
Te krachtig overtuigd, met alle wetgenooten.
Dus wordt de held ter poorte en uit de stad gestooten,
En, onder schijn van recht en vierschaar der Hebreén,
230 Begraven in een bui van Joodschen hagelsteen ;
Hoewel hij, vOOr zijn dood, den hemel zag ontsloten,
En Jezus op Gods troon, van glansen overgoten,
In voile majesteit beheerschen al wat leeft,
En eeren elk, die 't kruis omhelst, en eere geeft.
Jeruzalem belaagt ze al, die den kruisboom planten,
235
En geen van hen houdt stand dan twalef Christgezanten ;
Al d'overige vliën, verstrooien hier en daar,
Door 't Palestijnsche land, vol aanstoot, en gevaar.
Filips laat Gods bazuin in Samarie hooren,
240 En wascht den kamerling van 't hof der zwarte Mooren
Sneeuwwit in Jezus' bloed, en 's waters element,
Zoo ras hij dezen naam en zijn verlosser kent,
227. Te krachtig overtuigd: indien de Raad en de Wetgenooten
door de redenen van Stephanus overtuigd waren geweest, naar de gewone opvatting van 't woord, dan hadden zij hem niet doen steenigen.
Maar overtuigd staat hier in den zin van: „door kracht van bewijzen
tot zwijgen gebracht," evenals men zegt: „iemand van misdaad o v e r t u igen," of, gelijk Joh. XVI:8 staat: En die gekomen zijnde, zal de
wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van
oordeel. — 230. Een bui van Joodschen hagelsteen: dichterlijke
en hoogst gelukkige omzetting voor „een hagelbui van steenen, door Joden
gesmeten."
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Waarop de zuider streek niet langer Davids drempel
Kwam zoeken, maar God dient in kostelijker tempel
245 Dan Salomons gesticht, met kunst en schat gebouwd.
Een Kerk van harten dooft den glans van al het goud,
Wanneer Candace ziet het licht der wereld schijnen,
Daar 't Kreeftvier brandt en steekt op 't hoofd der Abissijnen.
De Godheid, om 't geweld van 't Heidensch godendom,
250 Met zulk een dolle drift, van langer hand, alom
De wereld door gezaaid, te kneuzen, had te voren,
In haar geheimen raad een held hiertoe gekoren,
Uit Benjamins geslacht, een bliksem van de wet
En eer der Farizeen. Zijn jonkheid had gelet
255
Op lessen, die Rabbijn Gamaliel haar leerde,
Daar zij, gezeten aan zijn voetschabel, hem eerde,
Gelijk den leerling voegt, die 's meesters lessen hoort.
De zeestad Tarsus was de stad van zijn geboort',
En Saulus 's jonglings naam. Dus wordt de held beschreven,
260 Die, als een slinger, van Gods sterke hand gedreven,
Zou pletten, met zijn tonge en Christus' heerschappij,
Het ijzren beeld der Roomsche en leste Monarchij,
Die, met haar lastig juk van menig duizend goden,
Den hals der volken drukte, en holp den haat der Joden
265
Verstrooien Christus' kudde, in Davids oude stad,
Daar Rome, als Keizerin, den stoel des rijks bezat.
De blinde Saulus, heet om Christus' oog te grieven,
Toog naar Damascus toe, met zegelen en brieven
Gewapend, om geboeid der stad Jeruzalem
270 Te leevren man en vrouw, en al wie Christus' stem
Hun ooren leenen, en naar Galileeschen luisteren,
Die, zoo men strooit, Gods wet en 's keizers recht verduisteren ;
Maar luister wat hem bij Damascus wedervaart :
Een bliksem uit de lucht smijt jongeling en paard
275 Ter aarde, en eene stem van boven roept verbolgen :
„O Saul, Saul ! rust van Jezus te vervolgen !
Hij kwetst zijn hielen, die zich aan den prikkel stoot !
Damascus wacht uw komst ; daar zal een kruisgenoot
U wijzen 's hemels baan." Dus wijst hem Ananias,
280
Gods leerling, hoe hij is geheiligd, om Messias
Te zetten in zijne eer, bij hoog en laag alom,
243. Ni et langer: eigenlijk: „later niet weer," immers, dat de zuiderlingen Davids drempel kwamen zoeken, gebeurde, voor zooverre bekend is,
maar eenmaal, onder Salomo's regeering. — 247-252. Volgens de overlevering zoude werkelijk de kamerling van Candace het Christendom in Abessynie hebben gesticht. — 250. Me t.... een dolle drift en van langer
hand: zijn twee uitdrukkingen, die hier wel wat met elkander in strijd
schijnen. — 273. volgg. Zie Handel. IX : 3 volgg.
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Voor yolk en koningen, door 't gansche Heidendom,
Te voelen wat hem staat om Jezus' naam te lijden,
En hoe 't een kruisheld voegt voor 't recht van 't kruis te
[strijden.
285 Dat woord herschept den wolf in een onnoozel lam,
Die Saulus werd verkeerd in Paulus. Hij, die kwam
Bestrijden, wordt bestreen van hen, die waarheid haten,
En in een korf bij nacht de muren afgelaten,
Nadat de held gekeerd d'Arabers had gesticht.
290 Wat was het hem een vreugd te Sion 't aangezicht
Van Peter, 't licht der twaalf Apostelen, t'aanschouwen,
Twee weken achtereen, en Jakob, vol betrouwen
Op Christus ! Als hij hier de Grieksche JoOn verlicht,
En toont, waaraan de wet en Mozes hen verplicht,
295
Belagen ze den held, en spannen strik en netten;
Dies zoekt hij Tarsus, en zijn landslien om te zetten.
Die flus het Kerkgespan der heiligen ontsnoert,
Is d'eerste, die Gods kruis bij d'Azianen voert,
Gelijk een krijgsheld voegt, die 't ongeloof komt storen,
300 En d'afgoOn onder 't puin van hunne altaren smoren;
Want schoon hij iedereen ten dienst staat en bereid,
En in zijn ambt Hebreen noch Grieken onderscheidt,
Nog past hem allerminst in 't Heidendom te slapen;
Want Christus zoekt dees' kudde, en dit zijn d'andre schapen,
305
Die hij getrouw belooft te brengen in zijn kooi,
In eenen zelven stal, daar niemand hen verstrooi';
Daar, onder eenen staf geweid, bewaakt met orden,
Twee kudden ethe kudde in eenen schaapstal worden;
Geheimenis vanouds profeten slechts bekend,
310 Een spraak en taal tot nog bij Cefas ongewend.
Al dekt de hemel zijn besluit een rij van jaren,
Hij wil het op zijn tijd de wereld openbaren.
De kruisheld Peter licht in 't midden der Hebreen,
Verwekt Thabites lijk; doch acht zijn ambt alleen
315 Aan 't Jodendom, en niet aan 't Heidendom verbonden;
Hoewel hem Christus had al 't aardrijk door gezonden.
De Godheid schuift hierom dat vlies van zijn gezicht.
Hij ziet den hemel op, en uit het hemelsch licht
Een doek, gegrepen bij vier enden, nederdalen,
320 Een doek, vol dieren, die op d'aarde adem halen,
Of in de lucht, een aard van allerhanden slag.
De Christheld staat verrukt, wat dit beduiden mag.
293. De Grieksche Joan: zie Handel. IX: 29. — 296. Zijn landsliën: de oude uitgave heeft, verkeerdelijk, landlië n. L-, 297. Kerkg espan: voor: „gemeente." Zie Handel. VIII: 3. — 298. d'Azianen: zie
Handel. XIX: 22 volgg. — 308-312. Zie Joh. X:16.
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Een stem van boven beet hem slachten, heet hem eten.
Hij antwoordt : „Neer, ik heb nooit onrein vee gegeten,
325 Noch vogel, in uw wet zoo streng en hard verboOn."
De hemel spreekt hierop : „Het is al rein en schoon
Bij God. Waarom geschroomd, uw lippen te bevlekken ?"
Dus merkt de sleutelvoogd hoe God hem wil ontdekken,
Dat nu de scheidmuur van besneen en onbesneen
330 Gesloopt is, en Gods oog, het alziende oog, alleen
Op 't hart des menschen ziet, en acht der glorie waardig,
Wie zich godvruchtig draagt, gehoorzaam, en rechtvaardig;
Gelijk hij 't uit den mond des Roomschen hopmans vat,
Cornelis, dien hij sticht en leert in Cesars stad,
335
En, neffens andren, wascht in 't heilbad, daar de stralen
Van God den Geest op hen van boven nederdalen;
Een aartsgeheimenis, van Abrams opgang aan
Met schaduwen gedekt, en nu in 't lest verstaan,
Dat d'onbesneen dus lang, als vreemd en uitgesloten,
340 Geroepen zijn van God tot Christus' erfgenooten;
Voor erfgenamen staan gekend in 't nieuw verbond.
De faam van zulk een daad, gespreid van mond tot mond,
Verbaast Judea, schokt de nieuwe kerkkolommen,
Als ruw en onverlicht in 's hemels heiligdommen,
345
Zoo lang tot Peter elk geruststelt, en beduidt
Hoe Gods Jeruzalem nu geene poorten sluit,
Maar met dit burgerrecht begiftigt alle vromen,
Die op de kruisbazuin naar Christus' tempel komen,
Daar onbesneënheid noch besneénheid voordeel heeft,
350 Maar elk besneden hart, dat God de glorie geeft.
De kruisheld Paulus, lang in 't leerambt voor den Heiden
Van moeders lichaam aan, van boven uitgescheiden,
Werd neffens Barnabas gewijd tot Christgezant,
Door last van God den Geest, en d'opgeleide hand,
355
Toen hij de tweedemaal d'Antiocheners lichtte,
Daar Cefas zijnen stoel, in hunne hoofdstad, stichtte.
z'Ontvingen, offerende aan God, en afgevast,
En biddende, uit den mond des hemels dezen last,
Waaronder eilanden en steen zich willig bogen.
363 Zoo werd de Christen Kerk allengs in top getogen,
Het Twaleftal, gereed, de wijde wereld door,
Het yolk in Christus' bloed te baden, neemt nu voor
Den aardkloot onder zich in twalef te verdeelen,
329. S c h e i_d muur: etymologisch juist; het gebruik vordert thans :
scheidsmuur, scheidsman, ofschoon men beide scheipaal en
scheidspaal zegt. — 334. Cesars stad: Cesarea. — 361. Hiervan lezen
wij niets in den Bijbel, zoo min als van de geheele districtverdeeling, die
hier volgt.
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En ieder zijn gewest en landstreek te bevelen;
Gelijk men ordentlijk een zwaar gebouw begint,
Een ieder meester kent bij lotting zijn bewind,
En Salomon den muur des tempels op liet trekken,
Om in dien arrebeid geen tweedracht te verwekken.
Zij komen dan bijeen op Sion in de zaal,
370 Daar Christus 't Paaschlam at, hun toescheen met den straal
Der Godheid, na zijn kruis, en zij den Geest verwachtten,
Die hun begaven kwam met wonderen, en krachten,
En in dien gloenden stroom van tongen op hen viel.
Men zag in 't minzaam tal der Twaalve 66n zelve ziel,
Een hart, een zelve wit, om Gode d'eer te geven,
375
En recht, door lief en leed, zijn heirbaan op te streven,
Waarlangs hen Jezus riep, of namaals roepen zou.
Dus zeeglen ze eensgezind hun dierverknochte trouw.
Helaas! mijn hart bezwijkt; nu gaat het op een scheien.
380 Men twijfelt of ze hier van rouwe of blijdschap schreien.
De liefde baart heur kracht uit liefde tot Gods eer.
Zij minnen onderling elkandren, Jezus meer,
Op vaste hoop van, na dit scheiden, te vergären
In 't nieuw Jeruzalem, met hun gewonnen scharen,
En duizend duizenden van zielen zonder tal,
385
Daar God de deugden kroont, na druk, en ongeval.
Wie zou zich, om dees' kroon te winnen, niet verstouten!
Ik zie geen visschers meer, maar hemelsche herauten,
Gereed, op 's konings last, daar d'afgod plag te slaan,
390 Dien zegenrijken naam, Gods wapen, aan te slaan.
Maar d'afgrond dreigt ze fel met zwaarden, fakklen, kolven.
Onnoozle kudde! blijf; gij loopt de wreede wolven,
En wreedheid in den muil. Al is de wil gereed,
Al vliegt hij, och! gij zijt met sterflijkheid bekleed,
En zwakheid, en al 't geen ik hier niet onder mengel.
395
„Neen," roepen zij, „gewis, noch zwaard, noch geest, noch
Noch hoog, noch diep kan ons afzonderen van God, [engel,
Wiens liefde in Christus blijkt, der Christgezanten lot."
Dus troosten ze onderling elkandren uit ontfarmen.
400 Zij drukken borst aan borst, en hangen met hunne armen
Om 's broeders lieven hals, en zien wel tienwerf om.
Zoo scheidt de broederschap, en Gods gezantendom.
365

366. B ij lotting: dit kan in den zin genomen worden van : „bij 't lot,"
maar evenzeer beteekenen: „krachtens het besluit hunner wettige vergadering." Die naam van lo tting werd o. a. oudtijds toegekend aan de gewestelijke rechtsvergadering in de Mark, gelijk ook, volgens het Drentsche
landrecht, aan het hooge Gerecht, dat door den Drost, Bijzitters, en vier
en twintig Etten, tweemaal 's jaars gehouden werd. Zie WEILAND in v. -397, 398. Vergel. Rom. VIII: 38.
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De stoel van 't Roomsche rijk blijft Peter eerst bevolen,
En Paulus Grieken, en zoo wijd de Heidens dolen;
405
De held Andreas krijgt het Noorden tot zijn lot,
Sint-Jakob 't west, waarna Agrip het lichaam knot
Van zijn eerwaardig hoofd. Sint-Jan en Flippus banen,
d'Een laag en d'ander hoog, Gods weg bij d'Azianen.
Sint-Thomas' zachte tong vermurwt den Indiaan;
410 Men vindt in Salamin zijn martelstappen staan,
Daar nu de stad, naar hem geheeten, opgewassen
Uit Meliapors puin, zijn wit gebeente en asschen
Van zwarten ziet bezocht. Sint-Bartel brandt van 't vier
Der zuivre waarheid, en bekeert den Armeniér.
415 Mattheus' ijver wascht de Moorenlandsche Mooren.
Alfeus Jakob is Judea toebeschoren,
En sticht Jeruzalem. Sint-Simon houdt in toom
Al d'Afrikaansche kust, en Nilus' vetten stroom;
Thaddeus 't oosten, en, in ijver nooit de leste,
420 Herbaart den Arabier, en 't Idumeesch geweste.
Matthias biedt getrouw de waarheid ook de hand,
Daar 't vier 't gekrolde haar der Abissijnen brandt.
Waar is de heerlijkheid der Kerke niet te vinden?
Haar Godgezantschap volgt de streek van alle winden,
425
En nergens ziet ze land, waar zij haar aanschijn draait,
Dat niet van Christus' school met kruisen legt bezaaid.
Maar d'erfgewoonte van een godsdienst, zwaar 't ont[wennen,
Schiet uit Judea toe, en drijft met stijve pennen
d'Antiocheners fel en heftig tegens een.
430 Men roept, en schreeuwt: „Wie niet aan 't lichaam wordt
[besneen,
Naar Mozes' oude wet, mag 't hemelsch lot niet erven.
Dit goddelijk verbond zal Buren, als wij sterven ;
Ons wetsorakel heeft dit eeuwig vastgezet.
Wie dezen zegel breekt, ontheiligt d'eerste wet."
435 Cherintus, die de wet en kruisles poogt te geven
409.4 1 3. Dat Sint-Thomas in Indie het Christendom leeraarde, is een bekende overlevering, waarvan reeds meermalen in dit werk gesproken is.
Welk Salamin bier echter bedoeld wordt, is mij niet duidelijk, daar geene
plaats van dien naam, zoover ik weet, gelegen is in de streken, welke hij
bezocht zou hebben. Hij zou te Meliapore, hoofdstad van Koromandel, met
een Speer doorstoken en ook aldaar begraven zijn in een door hem gestichte
kerk; maar zijn lijk later op last van Emmanuel, Koning van Portugal, naar
Goa overgebracht. — 413. Zwar t en: Vondel scheen nog van meening,
dat al die in de buurt van de Middellijn wonen, noodwendig z w a r t moeten
zijn. — 415. De Moorenlandsche Mooren: t. w.: de Mooren uit Mauritania. — 435. Ch e r i n t us : deze scheurmaker wordt bij name niet genoemd in de Schrift.
VONDEL X.
32
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In eenen zelven kelk, en Christus, na dit leven,
Een wereldsch rijk bestelt, is stoker van dien twist.
En vreeselijken brand, door niemands macht geslist,
Hoe vlijtig Barnabas en Paulus, Gods gezanten,
440 Zich tegens deze pest en Farizeeuwschheid kanten.
Zij worden dan gestierd om uitspraak van Gods stem
Te hooren, en den Geest, die in Jeruzalem
En overal zijn Kerk in waarheid recht zal leiden.
d'Aartsherder Peter, die de kudde ontving te weiden,
445 Te hoeden voor vergif en wreeden wollefstand,
Neemt binnen Sion plaats, met ieder Christgezant,
Sint-Pauwels, Barnabas, Sint- Jan, en Jakob mede,
Genaamd de minder, elk geordend op zijn stede.
Daar bulderen om strijd de Christen Farizeen,
450 Die vloeken 't Heidendom, en al die onbesneen
De Kerk genaken ; maar Sint-Peter wint door bidden
En zijn gezag gehoor, en, opgestaan in 't midden,
Verzekert hun hoe zelf d'almogendheid alom
Hem stierde, om door zijn mond 't afgodisch Heidendom
Te leiden naar het lam, welks bloed het kruis besproeide;
455
En hoe de heilge Geest van boven in hem vloeide.
Hij belgt zich, dat men 't yolk belaste, en onderdrukk',
Den Christscholier vermast met zulk een lastig juk,
Dat zelf vanouds den hals der vaadren overlaadde ;
460 Naardien hen Jezus bergt en troost door zijn genade.
Men zwijgt een poos ; daarop bezeeglen Barnabas
En Paulus Cefas' rede, in 't geen alreede was
Bij d'onbesneen alom door wonderen gebleken,
Daar God hen had gekend, gewijd door menig teeken ;
465
En Jakob stemt met hen, betuigt, zoo klaar als kort,
Hoe 't Heidendom, daar God bij aangeroepen wordt,
Van God geroepen wierd, acht raadzaam zich te wachten
Van 't geen in bloed verstikt, of wat ze om d'afgoOn slachten,
Ook van boelagie, en bloed, opdat men dus dit pleit
470 Beslechte, en Mozes houde in eere en achtbaarheid.
d'Apostels sluiten dit, en hun genooten mede.
Zoo helpt het raadslot van de Kerk de Kerke aan vrede.
Antiochener, en Cilicie, en Syrier
Ontvangen dit besluit, geteekend op papier,
475
Hetwelk een spiegel strekt voor jonger Kerkbesluiten,
Om namaals op dien schild te keeren en te stuiten
De stormen van den draak, die uit het helsch verdriet
Komt opgedonderd, en Sint-Peters stoel beschiet.
435, 436. Versta : Cherintus, die te gelijk de besnijdenis en den doop wil
onderhouden.
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Gods twalef Heiden, elk gerukt naar zijn slagorden
480 [Getroost, op Jezus' spoor, Gods martelaars te worden,
Door haat des onbesneens of der Hebreeuwen wrok],
Treen tegens 't kruis aan zwaard, en speer, en pip, en stok,
En vilmes, pijnbank, zaag, gevangkenis en keten,
En kei, en roede, en torts des dwingelands, bezeten
485
Van spoken, zonder tal; zien dorst noch hongersnood.
Noch storm, noch schipbreuk aan, noch armoe, naakt en bloot
Van deksel; schromen brand der zonne, regenvlagen,
Noch 't bijten van de koude, en kille winterdagen.
Hier schuimbekt d'afgodist, daar lastert een rabbijn.
490 Dan grimbekt Epicuur, dan schimpt de StoIcijn.
De vorsten, koningen, en stedehouders razen,
Terwiji de priesters 't vier in 's oproers buskruit blazen.
d'Orakels staan verbaasd, en missen hun gewin,
De grond der wereld dreunt. De tempels storten in.
495 De waarheid wint, en klimt ; de logentaal raakt onder.
Men ziet van stap tot stap een teeken en een wonder
Van Jezus, hof en stad, en huis bij huis gesplitst,
En bloedvriend tegens bloed. De macht der wereld hitst
Haar legers tegens 't heir des hemels, en zijn benden;
500 Men valt aan 't pijnigen, aan 't martelen, en schenden;
Maar wie de waarheid drukt, berokkent enkel werk;
Want martelbloed is 't zaad van Jezus' eerste Kerk.
Wat was 't een trotsch bestaan voor ongeharrenasten,
En arme en ongeleerde en visschers, aan te tasten
4 82. Aan zwaard : dit ziet op Jakobus Maior, door 't zwaard gedood. —
Speer: dit ziet op Sint-Thomas, die door een speer werd omgebracht. —
P ij 1: mij is geen onder de Apostelen bekend, die met p ij 1 e n gedood
werd. S t o k: om 't rijm waarschijnlijk, hoezeer het feit waar is, daar meer
dan een Apostel in den s t o k, d. i. „de gevangenis," werd opgesloten. —
483. V ilm e s: Sint-Bartholomeus zou te Albanopolis, in Groot-Armenie, op
last van den Landvoogd, aan 't kruis gehecht en levend gevild zijn geworden. — P ijnbank: d e p ij nb a n k is bij den stok te voegen, en behoort
onder die kwellingen, welke de Apostelen meer dan eens te verduren hadden. — Z a a g: zie Hebr. XI : 37. — Gevangkenis en keten: hieromtrent
geldt hetzelfde wat van stok en p ijnbank gezegd is. — 484. K e i, en
r o e d e: de Apostelen, inzonderheid Paulus, werden meermalen met steenen
gesmeten en met roeden gegeeseld. Zie Hand. V: 26, 40; XVI : 19; XVI: 22 ;
2 Kor. XI : 25. — Torts: zeker een zinspeling op den brand van Rome,
door Nero gesticht en waarvoor hij de Christenen liet straffen. — D es
d win g e la nds: staat voor: waarmede een dwingeland dreigt of straft. —
48 4, 485. B e z e t en van spoke n: gekweld door helsche geesten. Zie 2
Kor. XII:7; i Tim. IV:i; Efez. VI: 12. - 490. Dan grimbekt Epicuur:
namel. de volgelingen zijner leer; de beroemde wijsgeer zelf leefde in de
vierde eeuw voor Christus. De vrijdenkers op 't stuk van kerkdienst werden
vanouds, zelfs door de Talmudisten, met den algemeenen naam van Epicuristen bestempeld.
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De Roomsche aartsheerschappij, terwijl ze in 't bloeiendst
[stond,
En 't blinde afgodendom, op Numa's wet gegrond ;
De valschheid van zijn munt de wereld door te ontdekken,
Te wraken, en alom die stempels in te trekken ;
Te smilten merken, die, zoo gangbaar en bekend,
510 Een rij van eeuwen zijn den menschen aangewend,
Te voeren den gekruiste op Mozes' stoel en drempels ;
Het ongeloof, zoo trotsch op hoog gebouwde tempels,
En outers, zonder end, t' ontrukken wichelstok,
En wierookvat, en geur, en priesterlijken rok ;
515 Terwijl in hun gewelf de priesterdommen donderen,
En bliksemen ; het yolk te leiden, af te zonderen
Van hun gemeenschap, en gewijden offerdisch;
Een godsdienst [die gekroond, met macht gewapend is,
De zorgen van den hove en raadhuis staat bevolen,
520 De jeugd wordt ingescherpt met prijs in alle scholen]
Te wisslen om een kruis, elks aanstoot en schandaal :
Een machteloozen God, gestorven aan een paal !
Hoe kan Bees' dolle tocht en aanslag hun gelukken!
Wat diepe wortels schiet, valt lastig uit te rukken.
525 Men wint zoo licht geen land, daar reuzenafkomst waakt;
Daar muur en torenspits de lucht en wolken raakt.
Zoo trok de herder heen, betrouwende op Gods vinger,
Gewapend met een steen of vijf en zijnen slinger,
Naar Goliath, den reus, die grof en sterk en trotsch
530 In 't schubbig harnas blonk, als een metalen rots ;
Voorzien was met een Speer, een mast, met staal beslagen,
Het slagzwaard gordde op zij, den schild vooruit liet dragen;
Toen David in den naam van God hem nederklonk,
En 't hoofd, op 't reuzenzwaard gesteken, Saul schonk.
Zoo trok Gods veldheer hene op 't hoog bevel, zes dagen
535
Met al zijn heir, en liet de bondkist ommedragen ;
De zeven priesters treën met Gods bazuin vooruit.
Men hoort geen mompelen, noch geenerlei geluid,
Tot, na den zesden dag, de morgen aan kwam breken,
540 De priesters hun bazuin, al 't yolk een keel opsteken ;
507-51o. Keurig is deze vergelijking volgehouden van den valschen en
waren Godsdienst met valsche en echte munt; te fraaier, omdat zij zoo volkomen juist is. Immers ieder weet, hoe moeilijk het valt, de menigte te gewennen, een nieuwe voor een oude, hoezeer versletene en min bruikbare,
munt aan te nemen. — 525. Reuzena fk o m s t: indien dit woord hier opzettelijk is gekozen, en niet eenvoudig als synoniem met „heldenteelt", kan
het op de Romeinen niet slaan, die nooit beweerd hebben van reuzen af
te dalen — wat trouwens hun gestalte wedersprak. Misschien hebben wij
te denken aan de „Loden, beschermers van Rome, en afstammelingen van
de Titans." — 527. De h e r d e r: David. — 535. Gods v e 1 d h e e r: Jozua.
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Nadat men zevenmaal de koninklijke stad,
Het strijdbre Jericho, rondom getogen had.
Op zulk een veldgeschrei des yolks, het licht der volken,
Verzinkt de muur in puin, dat opstuift naar de wolken.
545 Men bezigt storremram noch ladder; het geluid
Der twalef stammen en bazuinklank strijkt dien buit.
De gansche wereld scheen een doolhof, daar het kluwen
Der waarheid lag bedekt, dat bijpadn leerde schuwen.
Men zag alom in 't was van 's menschen brein geprent
550 Wanschapen dolingen en monsters, zonder end,
Naar tijdsgelegenheid, of plaats, en yolk, en zeden,
En erfgewoonte, en wijze, en wet, en schijn van reden,
En ongelijk geval, dat hier den mensch gemoet,
Terwiji hij leeft in top, of jong wordt opgevoed.
555 Al d'aardboöm lag, gelijk een baaierd, zonder orden,
Verward, en overhoop, en kost van niemand worden
Geholpen dan alleen van d'ongeschapen kracht,
Den Geest, die nederstortte op 't Galileesch geslacht.
Des wichlaars aanzien dreef op vlucht, en pen, en vlogel.
560 Athene ontbeerde licht. De nachtuil, Pallas' vogel,
Zoog alle lampen uit. De storm van 't heilgeschil
Bleef duren in dees: school. d'Een zag, door Thales' bril
Of 't oog van Pythagoor natuur zich naakt ontkleeden;
Of handhaafde Epicuur, of eerde Zeno's zeden.
565
Men schermde om 't hoogste goed : of dat in 't lijf bestond,
Of in de ziele alleen. Een ieder prees zijn vond.
Men wog het in de deugd, of in den wellust vinden,
En elk zich aan zijn waan, of 's meesters driften binden.
Men vraagde Delfis, en den drievoet van Apol,
570 Die dubbelzinnig sprak, en antwoordde uit zijn hol.
Een ander over zee zocht Ammon raad te vragen,
In zijn verlegenheid, beducht voor straffe en plagen.
Een ander liet zijn hand den Arabier bezien.
Een waanwijs teekentolk wist suffers te bediën
561. Zoog alle lamp en ui t: versta: de wetenschap zocht overal licht
te ontvangen en putte daarom ieder stelsel uit. — 563. 't 0 o g van P y t h ago or: in al de vorige uitgaven staat hier 't o or van Pyth ago o r, wat
niet alleen een onaangename cacophonie, maar, wat erger was, niet veel
meer dan onzin leverde. Ook zelfs al nam men hier o or op in de beteekenis van „afkomst, erfgenaam, leerling," zou de zin onhoudbaar blijven; want
men kan wel (evenals door T ha 1 e s' bril) door den bril van een leerschool,
maar niet door de leerschool zelve naar jets kijken. 11 moest hier alzoo wel
aan een vergissing van den zetter denken, en de r in een ash veranderen. —
564. Of eerde Z en o's zeden: Vondel bezigt hier een zachter, eenigszins goedkeurende manjer van spreken: en te recht; immers, Zeno was
inderdaad een z e d e m e e s t e r, onberispelijk in handel en leer. De Stokijnen,
aldus naar de plaats, waar hij zijn lessen hield, de Stoa Poicile, genoemd,
overdreven later die leer.
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575 Al wat van overouds gehouwen wierd op naalden;
d'Aloudheid der Chaldeen, die licht en kennis haalden
Uit 's hemels ronden loop, werd elders aangebeen ;
De starrenwichlerij van haar partij bestreen.
De Joodschap rustte niet het kruisdom te verwerpen,
580 En dees' hardnekkigheid haar scholen in te scherpen.
d'Oost-Indiaansche Moor, die aan den Brachman hing,
Versmaadde wijnen, en al wat een ziel ontving.
De wanhoop schroomde niet den mond der tooveraren
Te spreken, en het spook, dat nacht bij nacht loopt waren.
585
De macht des afgronds streek de wereld, als een roof,
Door afgodisterij, gedeeld in wild geloof,
Of in Romeinsch en Grieksch, niet vrij van menscheslachten,
Dat zij, in 't wild geloof, een vuile altaarvlak achten.
De Griek en Latinist bijwijl zijn bezig, om
590 Het opgepronkte, in dicht versierde afgodendom,
Met eenen klank en glimp van wijsheid te verbloemen;
Doch dwaasheid laat verkeerd zich met dien titel noemen.
Natuurkund', zedevorm, noch geen kroniekpen hoeft
Dees' lommer, zoo men d'eer van God hierin bedroeft,
595
En d'eer der afgoon stijft door zulk een slag van leeren,
Een misdracht van het brein, vol monsters, en Chimeeren.
De non van Vesta voedt vergeefs de gouden lamp,
Zoo lang haar oogen zijn beneveld van dien damp.
Om licht en duisternis te scheiden en te schiften,
600 Daar zulk een baaierd lag van ongelijke driften,
Wordt hooger wijsheid dan van eenen mensch vereischt;
Nog zijn Gods helden door dees' woestheid voortgereisd,
Om naar de kroon te staan met lijden, en met dulden,
Daar steden tegens hen, als wildernissen, brulden;
605
De burgers, opgehitst met schrikkelijk geluid,
Als dieren in het woud, ter schenniss' borsten uit;
Terwijl de macht van God vast uitblonk in hun gaven,
De dooden levendig verrezen uit de graven,
Het spook den afgod ruimde, en uitvoer met gedruisch,
610 Door kracht van Jezus' naam, en zijn gezegend kruis.
Gelijk het hemelsch heir, bij daag beroofd van luister,
In 't gouden harnas blinkt, en triomfeert bij duister,
Zoo blonk de heerlijkheid der Kerke, daar ze lag
581. d'O o s t-Indiaansche Moor voor „de Hindo." Reeds meer is aangemerkt, dat Vondel verkeerdelijk, ook aan de Aziatische volkeren, die
tusschen de keerkringen wonen, den naam geeft van Moore n. — 582. Versta:
dronk geen wijn en at geen vleesch van eenig dier. — 593, 594. Versta:
noch de natuurkunde, noch de zedeleer, noch de geschiedenis heeft het noodig, dat men die onderwijze door middel van duistere allegorieen, zoodra
dit geschiedt ter oneere Gods.
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Getreden in haar bloed, van 't rijk, dat Christus' dag
615 En heldre klaarheid haat, en, diep van God verzonken,
De bronaar van het licht, in duistere spelonken
Van helsche gruwelen, zijne eigen droomen kust,
En waar het licht verschijnt, de torts der waarheid bluscht,
Of eer te blusschen poogt, naar 't uiterste vermogen,
620 Doch al vergeefs; de vonk, te wijd en zijd gevlogen,
Vindt vatten aan den mensch, als aan ontvonkbre stof;
Want Arons rol loopt af, en Numa dwaalt te grof.
De kruisheld Peter, die zijn stoel een rij van jaren
Te Rome had bekleed, vloog derwaart, op de maren
625 Van dien Samaritaan, en grooten tooveraar,
Om d'aangevochten Kerk te redden in gevaar;
Daar Paulus, 't Heidensch licht, hem mede kwam begroeten,
En zij, ter goeder ure, elkandere gemoetten.
Het kruisdom, hard geperst van 't Roomsche hoofdgebied,
630 Verkwikt, zoo ras het bei d'Aartsherders keeren ziet.
De schalke tooveraar had Nero's hart gewonnen,
Bekoord door tooverlust. Zijn stofferijen schonnen
Gansch Rome tegens God en Gods gezanten aan.
Het was dan meer dan tijd dees' pest te wederstaan,
635
Die d'eerste aartsketter werd van overouds geheeten.
Filippus had dit hoofd, van gierigheid bezeten,
Vergeefs gedompeld in het waschbad met zijn hand.
Zijn grijns beguichelt eerst het eigen vaderland,
Zoo schendig, dat ze op hem, als op een godheid, hopen,
640 Dien Cefas namaals strafte, als hij den Geest woa koopen;
De Tiber had hem reede een pronkbeeld toegewijd,
Geeerd gelijk een God, en zulks, dat hij den nijd
En Gode ontwassen scheen, door aanwas van de zielen,
Die voor de razernij des aartsverleiders knielen.
645
Hij staat de heerlijkheid der hoofdkerke in haar licht,
De hemel schuiv', 't is tijd, het vlies van 's yolks gezicht.
De keizer Nero, hof en burgerij vergdren,
De Christgezanten mede, om Simons hemelvaren
t'Aanschouwen, daar hij op een torentrans, van hout,
650 Door Cesars last gesticht, en in de lucht gebouwd,
Zichzelven zet ten toon, om Christus te berooven
Van eere en majesteit, en al het yolk van boven
Te zegenen, gelijk zijn toovermond belooft.
Ten leste steekt hij af in d'open lucht. Het hoofd
655 Der Kerke houdt terwijl gedurig aan met bidden,
Dat Gods almogendheid zich openbare, in 't midden
Van zooveel duizenden, en handhave uit haar troon
625. Dien Samaritaan, en grooten tooveraar: Simon.
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Den luister van het kruis, en 't rijk van God den zoon.
De vlieger, nu een wijl, met handgeklap en roepen
660 En zangen, toegejuicht van d'opgetogen troepen,
Bezwijkt omhoog, bevindt der geesten hulp onnut,
Zoodra dit paar, dat hem in 't vliegen onderstut,
Zich van dien last ontslaat, en smakt dien tooverketter
En Christusvloek de heup op eene rots te pletter.
Toen bleek het helsch bedrog; daar lag des guichlaars faam,
665
En Rome riep : „Geloofd zij Jezus' groote naam !"
Dees' stad, de keizerin van alle yolk en landen,
Was teffens een slavin van 's werelds misverstanden
En grove dwalingen; een ijzren juk en last,
670 Waaronder 't yolk verzuchtte, en deerlijk zat vermast,
Met eenen schijn en glimp van erfgodsdienstigheden,
Als in een stankput, hier gezakt, en aangebeden.
Hier stond het waanwijs brein te zuiveren, den knoop
Van eigenzinnigheid t'ontwarren; eenen hoop
675
Gedrochten, die 't vernuft door ongeloof berijden,
En al de spokerij der afgoOn of te strijden.
Nu zuiverde en ontbond en overwon dit paar
Dit brein, dien knoop, die macht, met arbeid en gevaar.
De kruisles, fel gevloekt, gelasterd, en verschoven,
680 Kreeg aanwas, en gehoor; d'Apostels stonden boven.
De Kerk van Rome bloeide en groeide dag op dag
In heerlijkheid, en eere, en aanzien, en gezag;
Gelijk de pallemboom, die voor geen last wil bukken,
Nog steiler opwaart schiet, en groeit in 't onderdrukken.
685 De beide prinsen der apostlen bouwen vast,
Hoe vreeslijk Cerberus hier tegens huilt en bast.
De woedende tiran, die, blind van razernijen,
Noch moedermoord ontzag, noch heiligschenderijen,
Belust, om d'oude stad in asch te zien verteerd,
690 Dan heerelijk herbouwd, en met zijn naam vereerd,
Ontziet zich niet de torts te steken in heur daken,
En Troje in Rome weer te zien, naar 't leven blaken;
Terwijl hij [want de Faam hem brandmerkt met dien lof]
661. Onnu t: beter: onvoldoende, zonder baat. — 662. Dit paar: beter
h e t paar (geesten): di t slaat op iets, dat voorafgaat of al reeds bekend is
en hier is nog van geen p a a r gesproken. — 665-668. Vondel acht het
wonder daarin gelegen, dat Simon uit de lucht op straat viel: ik zou het
integendeel een wonder geacht hebben, indien hij was blijven vliegen. —
69o. Versta: ten einde die heerlijker te herbouwen en met zijnen naam te
voorzien. — 693. De Faam hem brandmerkt met dien lof: fraai gedacht en keurig uitgedrukt. Immers, hoe in hooger mate de Vorst de gave
der zangkunst ontvangen had, des te meer moest het hem tot eeuwige
schande strekken, dat hij die misbruikte ter verheerlijking van den gruwel,
dien hij pleegde.
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De Trooische nederlaag en brand zong in zijn hof,
695 En voerde op 't hoog tooneel d'ellenden der Trojanen,
Toen Remus' stad, in puin verstoven, smolt in tranen,
Zes dagen achtereen; de vlam van overal
Ging weiden, hoog en laag, door heuvel, berg en dal,
Verschoonde geen door zweet en bloed gebouwde werken,
700 Noch kunst noch majesteit van hoven en van kerken.
Dees' roede en plaag van 't rijk, doortrapt en overvalsch,
Om 's volleks vloek t'ontgaan, dit stuk van zijnen hals
Te schuiven met een schijn, verweet zijne eigen boosheid
Het kruisdom, dat bij elk, berucht van goddeloosheid,
705 Om 't haten van den dienst der afgoto werd gehaat;
Hoewel de stokebrand met dezen glimp dit kwaad
Geenszins verbloemen kon, hoe mild hij 't yolk verplichtte.
De groote booswicht, die onschuldigen betichtte,
Berst uit, en vangt, en spant, en naait hen in de yacht
710 En dierenhuid, en hitst den j achthond op de jacht
Der vromen aan. Zoo wordt d'onnoozelheid verslonden,
Een deerlijk guichelspel der aangehitste honden;
Of 's avonds eene torts van was en van papier,
Gespit aan eenen paal, en brandt en blaakt in 't vier,
715
Of hangt aan 't kruis gehecht, als 't lam, dat haar verloste;
Verlossing, die Gods zoon zoovele smerten kostte.
Men scheldt den kruisgenoot noch vloek noch smarten kwijt.
Aldus wijdt Rome eerst in den eersten martelstrijd,
En sedert werd de naam des Christens van tirannen,
720 Op halsstraf door een wet, in 't Roomsche rijk, verbannen;
Een wet, met zooveel bloeds van Numa's Priesterdom
Beschreven, en gesterkt, dat alle pennen stom
Voor Christus' wondren staan, die zich, driehonderd jaren
En langer, overal bij vlagen openbaren,
725
Als stralen uit een wolk op 's aardrijks aangezicht.
Dus geeft de duisternis een majesteit aan 't licht
Der Kerke, die, zoo trotsch en heerelijk aan 't klimmen,
Ontworstelt al den smook des afgronds, en zijn schimmen.
De kerkers galmen van gevangenen alom,
730 En onder dit getal heeft eerst 't Aposteldom
Zijn eer en deel, in bet de prinselijke hoofden,
Die Nero van zijn boel en tooveraar beroofden;
Daar Paulus haar verlichtte, en Peter, door 't gebed,
De schenkels en 't gebeent des guichelaars verplet.
735 De hemel wrocht door hen nog wonderen, daar ze zaten;
Terwijl ze de cipiers en wakende soldaten,
732. Z ij n b o e 1: Chrysostomus verhaalt, dat Paulus een bijzit van Nero —
't 4 dan Aktê of Poppea — bekeerd en daarom vooral des dwingelands
toorn zou op zich hebben geladen. — 734. Zie hierboven, vs. 647 en volgg.
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Door 't water van de bron, gesprongen uit den grond,
Afwieschen in Gods bloed, het bloed van 't nieuw verbond ;
Waardoor het hof gestoord de dolle sabel wette,
740 En klonk door hunnen nek, tot boete van dees' smette,
Waarna de dag verscheen [want 's Keizers wrok nooit sliep],
Die bei d'Apostels ook ter martelkrone riep.
Of Peter wel door hulp der Christensche cipieren,
Herboren door zijn stem, den klauw der wreede dieren
Ontvlood ; hij keerde weer, toen Jezus aan de poort
745
Hem tegenkwam, bij nacht, en antwoordde op zijn woord :
„Ik kom naar Rome, om daar nog eens gekruist to worden."
Zij worden beide dan, naar 's Roomschen stijl en orden,
Sint-Peter tot het kruis, Sint-Pauwels tot het zwaard
750 Veroordeeld, als men roen noch angels had gespaard
Op hunnen naakten rug, en afgepijnde leden.
Het hoofd der Kerke wordt aan 't kruishout naar beneden
Gehangen met den hoofde, op zijn verzoek, en eisch,
Als onwaard zulk eene eer van 't woord, gekruist in 't vleisch.
Het hoofd des Ciliciers, van zijnen hals geklonken,
755
Springt driemaal op, daar nog de bronaar wordt gedronken,
Ter eere van Gods held, die Jezus' naam betuigt,
En, na veel strijds, den hals voor 's Keizers slagzwaard buigt.
Mijn wakkre zanglust durf gemoedigd hooger draven,
760 Op der Apostlen dood, en hun gewijde graven,
Van overal bezocht, de wereld door befaamd,
Zoo wijd het heilig licht den blinden nacht beschaamt.
Des aardrijks hoofdstad, lang den pip des nijds ontwassen,
Bewaakt van dit gebeente, en dees' gezegende asschen
Der martelaren, schrikt voor fakkel, zwaard, noch dood,
765
En strekt den vluchteling een vrijburg in der nood.
Aartsvijanden van verre, uit schrik getroffen, ijzen ;
Terwijl ze Vaticaan eerlang zoo hoog zien rijzen,
En dringen met zijn kruin door alle starren heen.
770 De Kerk van Salomon, 't orakel der Hebreen,
Verstomt voor 't grafgebouw en outer van Sint-Peter,
En Hebrons kerkhof wordt verlaten, om een beter
Gebed en offerplaats dan 't graf van Abraham,
Wiens rijk van blijdschap juicht, naardien zijn grijze stam,
775 Verheerlijkt door het kruis, nog bloeit in Christus' enten,
Ten schimp van storm op storm, en 's afgronds dreigementen.
De graven van het een en ander martellijk
Verstrekken pijlers van 't grootmachtig Roomsche rijk,
Verleenen al de Kerk, gedrukt van 't heilloos duister,
78o Een triomfeerenden en goddelijken luister ;
En Nero, eer hij nog zijn oogen sluit voor 't licht,
Betoomt zijn wreedheid, als het dreigend nachtgezicht
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Van 't overwonnen paar gekroonde kruisgezanten
Hem raadt zich tegens God noch Gods geslacht te kanten.
De kracht des kruisgebeds, gestort voor 't Joodsch geslacht,
785
In 't storten van Gods bloed, was van zoo groot een kracht
Daar boven, dat de vloek, waaraan zij schuldig waren,
Nog uitstel wierd gegund den tijd van veertig jaren;
Hoewel Gods profecij, bij geen Hebreén geloofd,
790 De donkre wolken, die hun hingen boven 't hoofd,
Getoond had tijds genoeg, en menig jaar te voren :
En schoon of Arons dienst, bij d'opperste afgezworen,
Den geest gaf in den dood en doodsnik van Gods Zoon;
Hij duurde nog in schijn, doch stond alleen ten toon,
795
Als een gebalsemd lijk, door 't goddelijk gehengen.
Men most dan Arons dienst en plicht ter aarde brengen,
En uit der menschen oog, dat aan gewoonte hangt,
En kommerlijk iet nieuws voor grijs gebruik ontvangt.
Men most altaar en koor, en uitgediende gaven
Soo En offers met een slag in assche en puin begraven,
Om Christus en zijn Kerk, gelijk het was voorzeid,
Te zetten in hun kracht, en voile heerlijkheid.
De wraak des oppersten, ten leste dan ontbonden,
En losgelaten, als een jacht van snelle honden,
805 Verraste de gedreigde en tempel, op een sprong,
Daar 't onbekeerlijk yolk ter muren innedrong,
Met vele duizenden, en 't hooge Paaschfeest vierde;
Alsof de straffe hand des hemels dit bestierde,
Om, op denzelven dag, die 't heilig Paaschlam kruist,
810 Te wreken zulk een stuk, door Titus' ijzren vuist.
Zij worden dan in 't net met eenen slag gegrepen,
Met eenen legerinuur omtrokken, en genepen,
Door tweedracht, hongersnood, en vier, en zwaard verwoest,
Gelijk de sikkel valt in eenen rijpen oegst.
815
Genft heeft uitgediend. De hoofdstad van de Joden,
De tempel omgewroet, en levenden en dooden,
Begraven te gelijk, in puin, en bloed, en stof,
Verkeeren in een graf, of eer een kerrekhof.
Het overschot, verkocht, verstrooid in alle hoeken,
820 Getuigt van 't lasterstuk. Zijne afkomst ziet de vloeken
Alom ten oogen uit, ter straffe van Gods smaad,
789. B ij g e en Hebre en geloo fd: minder juist uitgedrukt. Immers,
wat waren de Apostelen, wat Stephanus en zoovele anderen onder de
eerste Christenen, dan Hebreen? — 805. D e g e d r e i g d e en temp e 1:
voor : „de gedreigde s t a d en den tempel," als uit vs. 815 blijkt. —
822. Weinig liefderijke regel; doch die opnieuw bewijs levert, hoe zeldzaam, zoodra het op geloofszaken aankomt, echte verdraagzaamheid gevonden wordt.
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En wordt, al 't aardrijk door, eeuw in eeuw uit, gehaat;
Het Christdom [met den naam van 't Mozesdom geteekend,
Van 't Heidendom dooreen voor Galileers gerekend,
825 Als vijanden van Goon en 't menschelijk geslacht]
Verdelgd, gejaagd, geplaagd, gelasterd, en veracht;
Zoo dikwijls d'afgrond bruit, en groeit in bloed en tranen;
Hetzij Domitiaan, Trojanen, Hadrianen,
Of Antonijn, Seveer en Decius bestaan,
830 Na hen Valeriaan, en Diocletiaan,
Des moedermoorders wet en bloedige plakkaten
Te scherpen tegens God, door scherprecht, en soldaten.
Wat levert Numa's hof al martelhelden uit,
En ijveraars voor 't kruis, om lief noch leed gestuit!
835
Hoe heerlijk bloeit de boom van 't kruis in al de vlagen,
Door alle bliksems hene, en helsche donderslagen!
Al straalt de zon op 't hoofd, geen star ontbeert haar kracht,
Die flikkert op het schoonste, in 't midden van den nacht.
De glans der waarheid blinkt, in aardsche duisterheden,
840 Zoo krachtig, dat de stof der verven, hier beneden,
Te doof valt, om dien gloed t'ontsteken op 't panneel.
Gend verdooft natuur. Wij hoefden ons penseel
Te doopen in het vier en bloed der Martelaren;
Te scheppen geest en glans uit hun geopende wren,
Bij duizend duizenden ontsprongen, vloed op vloed,
845
Om Jezus' gouden naam te purperen met bloed,
Van Cherubijns geschept in diamanten schalen,
Om op het eeuwig feest met zulk een schat te pralen.
Indien we den triomf en grooten ommegangk
85o Der martelzielen hier eens zagen op mijn zangk
Met staatsie henetreen, en al heur wedervaren,
Van Jezus' kruisberg af, driehonderd worsteljaren,
Gedurig achtereen, dan vleiende, dan fel
Gestookt en aangehitst van d'ongeruste hel,
855 Die, uit den zwavelpoel geborsten, op kwam donderen ;
Wat zouden wij al zien ! Wat niet zien met verwonderen !
Hoe een betrouwen, slecht van Jezus' kruis gestut,
Verlaten van den troost der wereld, onbeschut
Van wapen en geweer, durf aantreen op de tenten
86o Der reuzen, en hun heir; beloften, dreigementen
Versmaden, als een rook, en damp, die henedrijft,
En daar noch streek noch spoor noch stap van overblijft.
De maagdelijke kunne ontziet geen forsche harten
Van machtige oversten en keizeren te tarten;
865 Ziet gunst noch vijandschap noch bloedverwantschap aan.
831. Des moedermoorders wet: versta: de bevelen van Nero tegen
de Christenen. — 857. Slecht voor s l e c h t s, „eenvoudig."
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Geen vriendschap geldt beneen, om boven wel te staan.
Geen weelde gaat voor smerte, op hoop van grooter weelde.
Al d'aardkloot weegt te licht, bij die zich eens verbeeldde
Hoe eene ziel in waarde al 't aardrijk overweegt.
870 Gesteente en goud en kroon en staat wordt uitgeveegd,
Getreden met den voet, als slijk, en vuiligheden.
Betrouwen op Gods kracht en wijsheid dempt de reden
Van 't menschelijk vernuft, en eigenzinnig brein,
Dat, als een nevel, laag om d'aarde zweeft, te klein
875 Om Gods almogendheid en grootheid te begrijpen.
Wat hoort men al geweer en staal en zwaarden slijpen !
Wat houwt de dolle big al bosch ten martelbrand!
Hoe wetten luipaarden en leeuw gebit, en tand,
Om, in Gods leden, 't hart van Christus te verslinden,
880 Tenzij d'almogendheid hen temme, en weet te binden!
Woestijnen zuchten vast van ballingen; de mijn
En onderaardsche kuil van slaven; daar de schijn
Der tonne nimmermeer vertroost de schreiende oogen,
Om vrouw en kinders, huis en huisgezin bewogen :
885 En Diocletiaan verheft den marteltoon
Zoo heftig, onder 't woen, dat hij de gruwelkroon
Wil spannen, boven elk en al, die voor hem zaten,
Tien jaren achtereen, te gruwzaam uitgelaten.
Het bloedig Rome schijnt een vleeschhal, moordaltaar,
890 En moordspelonk, vol bloeds, zoo vreeslijk, dat het haar
Te berge stijgt. Nu staat de heirkracht der tirannen
En 't kruisheir tegens een op 't heftigste ingespannen.
Nu schreit de zwangre Kerk tot God in barensnood,
Door al het Roomsche rijk, gepijnigd van den dood.
895
Van dertig pausen bergt een drietal schaars het leven,
Getroost voor Jezus' naam zijn heirbane op te streven.
Het wordt hoog tijd, hoog tijd, dat een verlosser koom',
Die Babels razernij en grimmigheid betoom'.
Maar toen de hemel zelf den afgrond wod bestrijen,
900 Bezeeglen Daniels befaamde profecijen
Van dezen kleinen steen, die, zonder iemands hand,
Gerukt van eenen berg, het wereldbeeld in 't zand
Zou ploffen, en zooveel met bloedgeschreven wetten
En t'effens 't groote beeld der heerschappijen pletten;
905 Verwekte God, den held der Kerke, Constantijn,
En toonde hem, bij daag en klaren zonneschijn,
869. Zie Matth. XIV: 26. — 879. T e v ers lin den: t. w. : in het dierenperk. — 898. Vermoedelijk maakte de tirade, die bier voorafgaat, een gedeelte, zoo niet den aanhef, uit van het heldendicht, dat Vondel vroeger
voorhad op Constantijn den Grooten te schrijven. — 900 .904. Zie DanielII: 3o
volgg.
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Het merk van 't heilig kruis, wiens lettertongen spreken :
„Gij zult Gods vijanden verwinnen door dit teeken."
Dit moedigt al zijn heir, dat over d'Alpes rukt,
910 Den Padus overheert, en toeschiet, om 't verdrukt
En afgepijnigd bloed des Christens te verkwikken.
Maxent, de dwingeland te Rome, alreede aan 't schrikken,
En om zijn gruwelen alom in 't rijk gehaat,
Vindt raadzaam, in der nood, zijn toevlucht tot verraad
915 Te nemen, en den stroom des Tibers t'overdekken
Met eene looze brugge, en 's vijands heir te trekken
Door een geveinsde vlucht ter stede, daar de vliet,
Beschaduwd van den boog der brugge, zeewaart schiet.
Maar wie zijn netten spant, om Gods geslacht te vangen,
920 Blijft deerlijk in zijn strik en eigen netten hangen.
Het heir van Constantijn, gemoedigd uit de lucht,
Bejegent hem, en drijft zijn benden op de vlucht,
En naar de Milverbrug, die nederstort aan stukken,
Zoodra Maxent te paarde in 't harnas meent te rukken
925 Naar stad toe, daar hij plompt gewapend in den stroom,
En van geweer vermast, verzinkt met paard en toom,
Zijn Ridderschap op hem. Dus wint het kruis den zegen.
De groote stad verlost loopt haar verlosser tegen,
Met al den Roomschen raad, en zingt den hemel eer ;
930 Terwijl 't verdronken hoofd des vijands op een speer
Gevoerd wordt in triomf, nooit tijdiger, noch beter ;
Helenes zoon zijn zwaard de grafstee van Sint-Peter
Toeheiligt, en, ten schimp der afgoon, met zijn hand,
Op 't gouden Capitool, de kruisbanieren plant.
't Verloste Christendom, gehandhaafd door de wetten,
935
Schept ademtocht en lucht ten leste, na 't verpletten
Der wreedheen. Men herstelt in eere en have en staat
Het onderdrukte bloed, betoomt en straft den haat
En vloeken der Hebreen, en al die, Gods slagorden
940 Verloopende, om dees' rot, ook Christenkruisers worden.
Augustus' wereld knielt voor Constantinus' speer,
Ook Ister, en Sarmaat, tot aan 't Meotisch meer;
Wanneer de vont den vorst, met d'afgeleide krone,
En in 't sneeuwwit gewaad, ten prijs van God den zone,
Wiens kruis in 's keizers kroon en op den hellem praalt,
945
Heel zuiver wascht, en zalft, en Christent, en bestraalt.
Hoe schendig de rabbijn en wichlaar dit veroordeelt ;
Een ieder spiegelt zich aan 't keizerlijke voorbeeld,
En volgt zijn needrig spoor. De legers, stad, en hof
950 Bazuinen overal Messias' naam, en lof.
923. De Milverbrug: pons Milvius.-93o.'t Verdronken hoofd
des vijands: voor: 't hoofd van den verdronken vijand.
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De godsdienst, lang verdrukt, breekt door de donkre wolken,
Gelijk de middagzon, in 't oog van alle volken.
De keizer heiligt voor Sint-Peter Vaticaan,
Aanvaardt de schup, en draagt de zes paar korven aan
955 Met zand, ter eere van de zes paar kruisgezanten.
Hij bouwt Sint-Pauvvels-kerk, en stad aan alle kanten,
Den priesterlijken dienst met middelen en schat,
Door 't gansche Roomsche rijk, van d'eene in d'andre stad.
d'Afgoderij verdwijnt. De lang verdrukte zerken
960 En martelgraven zelfs veranderen in kerken,
Van toets- en marmersteen tot aan de lucht gebouwd;
Gelijk of d'ijzren eeuw verkeerde in louter goud.
De keizerin Heleen, hoe dor en zwak van jaren,
Bezaait, gelijk haar zoon, met kerken en altaren
965
't Herbouwd Jeruzalem, en Palestijnsche land,
Gemerkt van Jezus' spoor. Zij dekt en overspant
Met marmeren gewelf en vloer de woeste gronden,
Daar zij 't begraven kruis des heilands heeft gevonden.
Zoo groeit, zoo bloeit de Kerk, gehandhaafd, en geeerd.
970 Gelijk de waarheid had vanouds geprofeteerd .
Nu geef het Priesterdom, den afgoOn, en den scholen
Van Griek, en ongriek, wien de wijsheid scheen bevolen,
Verlof, om Christus' Kerk, die 't heir des afgronds tart,
Met hun bewijsreën nog te treffen op het hart,
975
En t'overweldigen; dan zal te klaarder blijken,
Hoe waarheid scheutvrij voor geen logenschut durf wijk en.
De blinde Heiden roep': „Hoe overdwaalsch en stout
Gij uwen kerkbouw roemt, uw kerk is niet dus oud
Als onze Kerken, trotsch tot aan de lucht gerezen
980 Te Babel aan d'Eufraat, al 't aardrijk door geprezen,
Eer Mozes, onze plaag, en Christus uit den nacht
Te voorschijn kwamen, en besmetten 't aardsch geslacht
Met hun gevloekte pest, een vijandin der Goden,
En van ons hoog altaar. o, Schuim en zaad van Joden,
985
Hebreen en Galile8n! wat hebt ge al twist gezaaid,
De wijde wereld door, en welk een storrem waait,
Een storm, door geene wet, gezag noch macht te stillen,
Jupijn, Apollo, zijne orakels, en Sibillen,
En offerwichelaars en vinders over 't hoofd !
956, 957. 't Is mogelijk, dat Vondel heeft willen zeggen, dat de Keizer
de kerk van St.-Paulus bouwde, de stad naar alle zijden uitbreidde en den
kerkdienst bouwde (d. i.: er meer luister en gezag aan bijzette) door rijke
middelen; doch dan is de meening niet gelukkig uitgedrukt. Ik zou liever
gelooven, dat het woord stad in vs. 956 een drukfout is, en dat wij, met
weglating der komma aan 't slot van dien regel, hier te lezen hebben :
s t ut, s t a a ft of s t e r k t, wanneer de zin volkomen zuiver rondloopt.
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990 Hoe wordt ons eeuwig vier en Vesta's lamp gedoofd !
Hoe slijt het aanzien en getal der zuivre Nonnen,
Nu gij ons Capitool gewapend hebt gewonnen !
Nu d'arendstanderden, der keurebenden Gam.,
Verandren in een kruis ; al recht, den gouden troon,
995 Waarop dees' ongod heerscht, uw vrijburg, en betrouwen,
Voor wien gij outers sticht, en zweet met tempelbouwen,
Daar d'oude tempels doodsch en onbewierookt staan.
Dat Numa, Trismegist, en Cekrops nu de vaan
Der wijsheid strijken, en zoovele Atheensche wijzen,
1000 Om een gekruisten God uit asch te zien verrijzen ;
d'Aanhangers van zijn schole, en zulk een onbescheid
Te zien gekroond met eere, en met onsterflijkheid ;
Een kranke troost en hoop, waarop die dwaalgenooten
Hardnekkig tevergeefs hun ziel en bloed vergoten ;
1005 Terwijl ze zinneloos verwierpen een getal
Van Goden, hun schandaal, een kruisgod, ten geval ;
Daar onze goden zelfs de vier hoofdheerschappijen
En koningen, die voor hun eere en outer strijen,
Handhaafden, zegenden, en zetten in hun kracht;
Imo Hoe luttel gij 't bewijs van onzen godsdienst acht."
Verbasterden van God ! gij stut met hals en schouder
Uwe afgoon, doch vergeefs. De waarheid is veel ouder
Dan uwe logentaal, en al wat gij verdicht
Van uw gevloekt altaar, de hel ten prijs gesticht,
1015 Toen Ninus Belus' rijk en Azie regeerde,
Zijn vader tempels bouwde, in beeld en offer eerde,
En eerst d'afgoderij in zwang brocht, en haar smook ;
Waarop de helsche geest in d'afgoOn school en dook ;
Den menschen, die door dwang voor d'outers nederlagen,
1020 Met zijne oraaklen diende, en antwoordde op hun vragen,
Totdat hij d'offereer, den hoogsten dienst van God,
Zich toegeeigend had, geholpen door een rot
Van logendichtren, en vernuft van kunstenaren,
En offerschouweren en vogelwichelaren.
1025 De wereld, onder 't juk der afgoon, steende vast,
Te jammerlijk verdrukt, en zag van dezen last
Zich niet t'ontslaan, noch dorst een woord hier tegens spreken,
Totdat een Epicuur het hoofd kwam op te steken,
En, zonder machten of schijnheiligheid t'ontzien,
1030 Der valsche goden Faam en macht het spits durft bien,
Om 't menschenofferen, en andre gruwelsmetten
Te stuiten bij den Griek, door redelijke wetten,
En 't licht van vrouw natuur ; gelijk al vOOr een wijl
1015-1017. Het hier verhaalde steunt op allesbehalve authentieke gronden.
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De leidsman der Hebreen, doch met onfaalbren stijl,
1035 En uit den naam van God, zijne uitgevoerde Joden
Den dienst der afgoOn streng verleerd had, en verboden;
Een goddeloozen dienst, daar d'oude Trismegist,
VOOr Nume en Cekrops' tijd, al van te tuigen wist,
Hoe d'ouders, van Gods eer verbasterd, Goden schiepen,
1040 Door hun vernuft en kunst, gespook en geesten riepen,
Om in het heiligdom der beelden kwaad en goed
Te werken door het beeld. Ook zag hij in 't gemoet
Een andren tijd, wanneer een godsdienst zou verschijnen,
Waarvoor de godsdienst van Egypte most verdwijnen;
1045 Voorspelling, die zoo net op Christus' heileeuw slaat,
Die 't menschelijk geslacht herstelde in beter staat,
En al wat Zonnestad, Athene of Rome sloten,
Door ootmoed, wonderen, en lijden om kwam stooten,
Ook zonder spiets, en zwaard, en letterwijze pracht,
1050 Opdat men Gode alleen de wijsheid, eer, en macht,
En glorie toeschrijve, en geen menschen zich beroemen.
Nog kan men onder u een rij van wijzen noemen,
Die alle uit éthen mond aanbidden &nen God,
Een wezen, 66n, die 't al betoomt door zijn gebod,
1055 Regeert, en onderhoudt; en uw Sibyllen zingen
Van denen waren God, den oorsprong aller dingen;
Bestraffen Grieken, dat den grooten God verlaat,
Den doOn en afgoon vee en wierook offren gaat;
Behalve dat doorgaans haar gouden verzen donderen
1060 Van Christus' kruis, en dood, verrijzenisse, en wonderen,
En hoogen rechterstoel, waaruit de majesteit
Van 't lang beschimpte kruis, voor dwaasheid uitgeschreid,
En 't lang gekruiste licht uw nacht zal overtuigen,
Die zich, uit hoogmoed, schaamt in Jezus' naam te buigen,
1065 Voor wiens almogendheid, en godheid en schabel
Zich buigen alle knien, in hemel, aarde, en hel.
0, goede Vader, die Hebreen en onhebreeuwen
Tot eene onsterflijkheid en 't rijk, dat tijd en eeuwen
Verduren zal, en van geen starren wordt bepaald,
1070 Geschapen hebt; zie neer op al, wat, afgedwaald
Van 's levens oorsprong, en het onbegrepen wezen,
Den afgrond dient uit vreeze, in ste6 van God te vreezen;
Of gansch verwilderd, noch van God noch afgod weet,
Noch min van Christus' naam en waarheid, die zoo breed
1075 En wijd gedonderd heeft, in afgescheiden hoeken;
Hetzij door erfgewoonte, of langzaam onderzoeken
Van d'oorzaak der nature, of 't licht, dat hooger rijst,
1059. Haar g o u den v e r z en: jammer maar, dat die gouden verzen der
Sibyllen verloren zijn geraakt.
VONDEL X.
33
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En hun den Schepper en herschepper teffens wijst;
0, goede Vader, straal met uw genadige oogen
io8o Op dien verdwaalden hoop ! Zie neder uit den hoogen
Op al 't verbasterd bloed, dat nog in schaduw duikt,
En, met de reen begaafd, de reden niet gebruikt,
Noch oefent onder 't wild, en menschejacht en schennis;
Schaf middelen; herbaar ze, en breng ze, o God ! tot kennis
io85 Van u en 't eeuwig Woord, dat licht en duister scheidt.
Aldus bereike uw Kerk haar volle heerlijkheid !
HET DERDE BOEK.

VOORTGANG.
I J moeten oostwaart aan, daar 't licht komt opgedrongen,
In 't midden, en te kore, op vroolijke englentongen
Gedragen, voort de Kerk bespiegelen met lust.
Rechtschapen ijver wordt vermoeid, noch uitgebluscht
5 Door wederwaardigheen, noch rampen, noch schandalen.
Al schuilt de zon een poos, zij breekt met schooner stralen
En grooter majesteit aan alle kanten door.
Zoo trad ons Christus zelf, gelijk een hoofdman, voor,
Sint-Paulus desgelijks, gestuit door smaad, noch schande;
ED Wie zich geargerd vond, hij ijverde, hij brandde,
Volhardde, en zag nooit om, de gansche renbaan door,
Op hope van den prijs, ten einde van het spoor.
De wereld, door de leer en 't licht van 't kruis veroordeeld,
En krachtig overtuigd, zag, op het heilig voorbeeld
15 Van haren Christen vorst, die Gods altaren stut,
Het juk der afgoOn nu van haren hals geschud,
De tempels overal voor razende afgodisten
Gesloten, en allengs geopend voor den Christen,
En 't machtig aartsgebied van Rome, in top van eer,
20 Den heerentwist ontrukt, e'en hoofd en dénen heer
Zich, zonder dwang, in 't ende eendrachtig onderwerpen;
Wanneer de helsche draak 't gebit begon te scherpen,
Vergif en zwarte gal te nemen op zijn tong,
Om dezen vredeknoop der rijken op een sprong
25 t'Ontsnoeren, door bedrog en macht van ketterijen,
En Christus, op den naam van Christus, te bestrijen;
Een aanslag van gewicht en nadruk; want de Kerk,
In vele duizenden van telgen, niet te sterk,
Maar teeder, tijd vereischte om vaster te begroeien.
30 Terwijl de boomen, wit van bloesem, staan in 't bloeien,

W

10-12. Zie i Kor. IX : 24.
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Is 't zorglijk, zoo een bui van rijp of hagelsteen
Hen treffe in hunnen Mei. Ook werd ze fel bestreen,
Aan d'andre zij, door weelde, en door bekoorlijkheden
Van rijkdom, eere, en staat, die met den godsdienst gleden
Ter kerkdeure in, zoo ras de vree den voorspoed riep,
35
En elk, als op een bed van rozen, lag en sliep.
De zielverslinder, eerst in 't perk der tirannije
Gedagvaard, en getrapt, verkoos t'Alexandrije,
Ook juist in dit seizoen van voorspoed, weelde en rust,
40Arius, wel ter tale, en bisschop op dees' kust;
Een, die Gods perkament misduidde en loos verdraaide,
En elk den kam afbeet, en moedig overkraaide,
Tot smaad van God, het Woord, door schriftgeleerd beleid.
Hij loochende verwaand in hem d'eenwezenheid
45 En d'eveneeuwigheid met Gode, en, onder 't schennen,
Bestond, zijn zoonschap en de godheid los t'ontkennen,
En noemde Emanuel een schepsel, indertijd
Uit niet geschapen van den eeuwigen. Zoo bijt
De krokodil des Nijls den heiland in de hielen,
50
Naslepende eenen staart van menig duizend zielen,
En steekt, als Lucifer, de godheid naar de kroon.
Het Christdom, deze spraak te hooren niet gewoon,
Noch zulk een lastersmet te zien, door kunst des ketters,
In Jezus' naam geklad, een misbruik van Gods letters,
Ontstelde zich, zoo wijd de naam van Christus klonk ;
55
Want eveneens gelijk het vliegen van een vonk
Den brand ontsteekt, die 's nachts de slapers komt verrassen,
En vatten vindt, en legt een gansche stad in d'asschen,
Eer al de burgerij, tot lessching van dien brand,
6o
Ontwake, en water brenge en noodhulp bij der hand;
Zoo sloeg dit evel voort in alle vier de winden,
Gekoesterd en gevoed bij d'Ariaansgezinden,
Totdat de breede raad der Kerke te Niceen
Den hoogen rechterstoel der waarheid kwam bekleen,
65
De Godheid van Gods zoon en zijn eenwezig wezen
Met God den Vader eerde; een kerkslot, nooit volprezen,
En trouw van Constantijn gehandhaafd oost en west.
Maar ondertusschen broeit deze Ariaansche pest
Haar heimelijk vergift, gestrooid door lastermompelen,
70
Om Athanasius, den Bisschop, t'overrompelen,
66. Kerkslo t: voor: „kerkbesluit;" maar tevens misschien een woordspeling, om het sluit en der K e r k voor het binnendringen der ketterij
mee aan te duiden. — 7o. A t h a n a s ius: als Bisschop van Alexandria had hij
den Keizer wederstaan, die aan Arius vergunning had gegeven wedcr in
die stad te komen. Dit had ten gevolge, dat Constantinus hem in den jare
336 van zijn bisdom afzette en naar Trier in ballingschap zond. Reeds in 't
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In zijn afwezendheid gebannen, met een schijn
Van recht, alsof hij hield de zijde van Fotijn,
Wel wettelijk gedoemd. De held, die nauw ontslipte,
Wordt van dees' lastervlek gewasschen in Egypte.
75
De groote Constantijn verruilt het aardsche hof
Om 't hemelsche paleis van onvergangkbre stof,
En laat zijn heerschappij bevolen aan drie zonen.
De mijters, onder hun gebied, te Sardis kronen
Den zoon, die Christus' eer verdadigt, en zijn rijk;
So
En stellen zijn partij met recht in 't ongelijk;
Maar d'Ariaan, belust hier tegens aan te spartelen,
Spaart list noch lagen, om Gods lieve bruid te martelen,
Zoodra Constantius den twistgezinde, in 't oost
En door gansch Azia, met zijn gezag vertroost.
85
Dit teelt een ander slag van tijgren en tirannen.
Het gaat er op een woen, en pijnigen, en bannen;
De kerkroof en de moord verschoont altaar, noch bloed,
En gansch Europe staat, in zulk een wereldvloed
Van ketterije, diep tot aan den hals verdronken.
90 Geen woeste wildernis, geen graven noch spelonken
Te doodsch zijn en te naar, om dezen wreeden haat
t'Ontschuilen, en den kus van Judas' nachtverraad!
En zelf 't Niceensch besluit wordt averechts gelezen.
Nu heet eenwezenheid gelijkheid van Gods wezen.
95 Dit basterdbloed, niet waard naar Christus' naam genoemd,
Zoekt hulp aan logenverf, die lasteren verbloemt
Met dubbelzinnigheen van titelen en namen.
Wat baat het, reis op reis de Kerken te verzamen!
De vorst der duisternis baart twisten, zonder end !
100 Men overstemt Gods mond, of wint door dreigement.
Bij 't Ariaansdom geldt geen wettig, maar 't onwettig.
Dus wordt het zuiver woord godslasterlijk, en smettig.
Het kruis bestormt het kruis, altaar bestormt altaar,
Een aanstoot voor Hebreén, en Heiden, en Barbaar.
105
De rijksscheur, die voorheen 't beloofde land verdrukte,
En vijf paar stammen van de zes paar stammen rukte,
Ter schande en schennis van 't geslacht van Abraham,
volgende jaar echter werd hij door den jongen Constantijn teruggeroepen
en hersteld. In den jare 341 werd hij door de kerkvergadering te Antiochie
wederom van zijn waardigheid ontzet; doch door die van Rome en van
Sardinie van alle schuld vrijgesproken en in 349 nogmaals hersteld. Zijn
vijanden rustten echter niet: de Concilien van Arles en van Milaan waren
hem wederom ongunstig, en zoo werd hij ten derden male in 355 van zijn
waardigheid beroofd. Keizer Valens, voor oproer vreezende, gaf hem in 367
zijn bediening terug, welke hij nu tot aan zijn dood, die in 372 voorviel,
bleef vervullen. — 105. D e r ij ksscheur: de afval van tien stammen van
Rehabeams gezag.
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Dat, tegens een gekant, verwoed te velde kwam;
Toen d'afgescheurden blind gevloekte kalvers goten,
110 Ten schimp van Gods altaar en stad en wetgenooten;
Dees' rijksscheur, oorsprong van een zee vol jammernis
En bloed en tranen, niet dan eene schaduwe is
En ruwe schets van dees' verwildering der zeden,
Die niet een eenig rijk, een yolk, en weinig steden
115 Verwoesten, maar zoo wijd men, over zee en zand,
Door al het Roomsch gebied de kruisvaan zag geplant,
Ter eere van Gods naam, bij d'opgesparde monden
Van Heiden en Hebreën, in zulk een twist, geschonden,
Die eene rij van drie paar eeuwen tijds verduurt.
120 0, Athanasius ! wat hebt ge niet bezuurd,
En al wat smaad en smert verkropt, zoovele jaren,
Om Jezus' Godheid in haar luister te bewaren !
Hoewel, o goddelijke, o overstrijdbre ziel!
U menig held en stut bij stut de Kerke ontviel,
125
Die toch, door Gods belofte en sleutelstoebetrouwden,
De helsche macht ten trots, niet naliet stand te houden,
In eere en majesteit, terwijl Arius stonk,
Wiens ziel en ingewand in eenen poel verzonk.
In 't barnen van dien storm der weifelende tongen,
130 Het westen door bedrog, het oost door macht besprongen,
Hield held Hilarius voor andre helden moed,
En zwichtte om haat noch gunst, maar zette voet bij voet.
Dees' dwalingdorscher wande al 't kaf der Arianen,
Van boosheid overtuigd, door zooveel bloed en tranen:
135
En Frankrijk dankt, naast God, zijn deugd, die, nooit versaagd,
Den Franschen dorschvloer van dit onkruid heeft gevaagd.
Gelijk de luister van den godsdienst wordt verduisterd,
Zoo ras Constantius naar d'Ariaanschap luistert,
En in dien lasterpoel tot over 't hoofd versmoort;
140 Zoo klampt een nieuw gedrocht de Christen Kerke aan boord,
125. Sle u t el sto eb e tr ouwden: voor: „personen, aan wie de sleutels
zijn toebetrouwd," in c a s u Petrus en zijn opvolgers. 't Woord is niet zeer
gelukkig gekozen en met den aard onzer taal in strijd. Men zegt even goed:
sleutelbewaarder als ambtbekleeder, werkverschaffer, bevelvoerder, maar wie zal van ambtbekleede, werkverschafte, bevelgev o erd e spreken? — 128. Deze regel ziet op hetgeen men verhaalt
omtrent Arius' dood. Men wil namelijk, dat hij, na, op 's Keizers aandrang,
het besluit der Kerkvergadering van Nicea onderteekend te hebben, zich
naar Constantinopel begeven had, waar toen de meeste Bisschoppen vergaderd waren, en er als in zegepraal naar de Hoofdkerk geleid werd, toen
hem onverhoeds een natuurlijke behoefte drong zich naar een gemak te
begeven, waar hij terstond stierf, al zijn ingewanden met zijn long en lever
uitstortende. — 131. H ilarius: deze was Bisschop van Poitiers en een van
de grootste tegenstanders der Arianen. Hij overleed in 368, een aantal
schriften nalatende.
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Als Juliaan de staf des rijks wordt opgedragen,
Die 't heilig merk verzaakt, en groeit in 't kruis te plagen,
Door zachter middelen in schijn, doch straffer dan
De wreedheen, ooit bedocht bij eenigen tiran,
145 Ten steun van 't Godendom, welks borst hij had gezogen :
Want, in de blinde school t'Athenen, opgetogen,
In Grieksche wetenschap, verborg hij 't godloos zaad
Der dwalingen, totdat zijn ingekropte haat,
Genegen Christus van zijn krone te versteken,
150 Na 's vaders dood, op stoel allengs kwam uit te breken.
Hij vierde in 't eerst den toom den afgoOn, Katholijk,
Hebreen, en Ariaan, tot afbreuk van Gods rijk,
Door 't aanvoen van krakeel en ongelijke driften;
Beschimpte in 't end het kruis, bij monde en lasterschriften;
155
Verbood den Christenen de scholen te bekleen;
Verstiet ze uit ambt, en staat, en 't burgerrecht der steen,
Ten waar ze 't wierookvat voor heillooze outers zwaaiden;
En schold ze Galileen, waar zijn plakkaten kraaiden,
Om Christus' titel uit te vagen onder 't yolk.
16o Zijn schatkist groeide, als hij het bloed des Christens molk;
Het priesterdom getrapt, geschandvlekt, en verlaten
Van d'inkomst, hun verleend, bij hen, die voor hem zaten,
Beroofde, en zelfs den dienst der afgoOn op de leest
Van Jezus paste, in schijn alsof een zelve Geest
165 Dees' kerkwet had gesmeed. Hij smookte op zijn altaren,
En dorst der afgoOn beeld met zijne beelden paren,
Uit dollen lust tot eer en opperste eergenot.
Hij scheurt de kruisbanier van zijne steng, in god
Of liever ongod Mars en Jupiter veranderd,
170 Die weerlicht in zijn schild, en bliksemt op den standerd.
Helaas! wat ziet men niet, wat hoort men al misbaar
En lastren om dien God- en Christverloochenaar!
De Kerken zuchten vast : de godsdienst slaat aan 't kwijnen:
En nog wil Juliaan geen Christusgeesel schijnen!
Dees' errefvijand, die den godsdienst des besneen
1 75
En Christaanbidders smilt en mengelt ondereen,
Besluit uit zijnen schat den tempel, neergehouwen
Van Titus' heirbijl, weer ten hemel op te bouwen,
Op hoop om door dien bouw, terwijl Judea juicht
1 8o En schimpt, Gods mond te zien gebrandmerkt, overtuigd
Van logenprofecije en valschheid, zoo de muren,
Uit puin en stof herbouwd, Gods dreigement verduren.
Ook hoopt hij Numa's dienst door Arons priesterdom
1 75, 1 7 6. Dit heeft Juliaan niet gedaan. Hij stond aan Joden en Christenen vrije uitoefening van hunnen godsdienst toe; maar liet hen — als alle
staatsburgers — belasting betalen tot onderhoud der Heidensche tempels.
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Te heffen op 't altaar; Messias' kroon alom
185 Te drukken, door den roem en opgang des besneden,
Bij wien de kruiskerk werd geschandvlekt, en bestreden,
Nog feller dan voorhene, in eenig Heidensch land ;
Gelijk 't Hebreeuwsche vier nog onlangs zulk een brand
In Christus' daken stak, bij geen gerecht gewroken,
190 En zeif de stokebrand ten hove vrijgesproken.
Zaag Constantijn eens op, hij riep van groot verdriet :
„0, Juliaan ! gij zijt mijn bloed noch afkomst niet,
Maar volgt Constantius, en, slimmer dan uw vader,
Aardt naar Iscarioth, dien godsvloek en verrader !"
195
Der stammen overschot, gelokt door 's keizers stem,
Trekt op eenstemmig naar het woest Jeruzalem,
Zoo ras de tempelbouw met ijver was besloten,
Ten trots van Jezus' kudde en droeve kruisgenooten.
Cyrillus, weergekeerd uit zijne ballingschap,
200 Vertroost de schaapskooi vast, en wijkt niet eenen stap
Uit Sion. Hij betrouwt het woord, dat al den tempel
In eeuwigheid begraaft, en muur, en koor, en drempel
Van steen tot steen verplet. Men torst nu steenen aan.
De grondvest wordt gelegd. Hoe wil dit stuk vergaan!
205 Men ziet de lucht getergd van aangezicht veranderen;
De wolken scheuren fel, en bersten van elkanderen
Met donderslagen uit, en bliksem, blik op blik.
De berg van Sion loeit. De bouwheer staakt uit schrik
Den aangevangen bouw. De steenrots dreunt van onder,
210 En blaakt nu vier en vlam, en antwoordt op den donder.
De grondvest gaapt, en spat: en schoon de vluchteling
Zich in 't begonnen koor uit angst versteken ging,
De vlammen brandden hem, en al die blinde zielen,
Daar kruisen uit de lucht op 's yolks gewaden vielen;
215 Terwijl het kruis omhoog met eenen glans verscheen.
Een menigte, overstulpt van galerije en steen,
Geen ander doodgraf heeft te graven, noch te zoeken.
188-19o. Waarschijnlijk zinspeelt Vondel hier op dezen of genen valschen
Messias, hoedanigen in zijn tijd niet weinig beweging maakten onder de
Joodsche en Christelijke Gemeenten. — 199. Cyrillu s: deze was Patriarch
van Jeruzalem; hij werd, op aandrijven der Arianen, driemalen afgezet;
hoezeer telkens weder hersteld; hij stierf als Bisschop in 't jaar 386. Hij
liet verscheidene werken na, die in hooge achting zijn. — 203-2 18. Volgens
AMMIANUS MARCELLINUS, Lib. XXIII, cap. 1 ad ann. 363, had Julianus het
herbouwen van den tempel opgedragen aan Alypias, die vroeger in Britannie bevel had gevoerd. Vlammen, die uit de aarde stegen, en aardbevingen, verhinderden echter den voorgenomen bouw en deden dien staken. —
215. Er bestaat een brief van Cyrillus aan Keizer Constans over een helder
kruis, dat aan de lucht verschenen was: en 't schijnt, dat Vondel hier, gedreven door zijn zucht voor 't wonderbare, de tijden vermengt.

520

DE HEERLI JKHEID DER KERKE.

Dus achterhaalt Gods vloek die God en Jezus vloeken.
Dit tuigden Ammiaan, Sint-Guldemond meteen,
220 Ruffijn, Theodoreet, Socraat, Nazianzeen,
Om Christus' dienst en Kerk door 't wonderwerk te stutten,
Waarbij het blijkt hoe God de vader kan beschutten
En sterken, wat de zoon zoo lang heeft voorgespeld.
Dees' slimmer Nero daagt den Perziaan in 't veld,
225 Door zijn orakelspook gemoedigd, en gesteven ;
Hoewel de wichelaars verscheiden teekens weven
En vlechten ondereen, nog droomt hij, dus verdwaald,
Dat Alexanders geest op hem is neergedaald,
Verhoopt zijn heirbaan langs te streven naar het oosten,
230 En triomfeerende de Galileen te roosten,
Te branden op 't altaar van Mars, 't gekruiste bloed
Te dempen in zijn rijk, en Venus met een hoed
Van mirte en rozebladn op 't geile altaar te kransen,
En haar een wierookgeur van eere toe te dansen.
Met zulk een opzet, op een godloos toeverlaat,
235
Getrokken in den slag, heel hoog voorbij d'Eufraat,
Zoo drinkt een scherpe schicht, [of uit de lucht geklonken,
219. Ammiaan: Ammianus Marcellinus was een treffelijk historieschrijver'
die onder de eerste Christen Keizers leefde en, ofschoon zelf een Heiden,
met loffelijke onpartijdigheid over de Christenen geschreven heeft. Als
krijgsman had hij onderscheiden veldtochten mede gemaakt en daardoor
de meeste gebeurtenissen, welke hij verhaalt, in persoon bijgewoond. —
Sint - Gul demond : Joannes Chrysostomus, de beroemde Patriarch van
Constantinopel, van wien vroeger reeds herhaaldelijk in dit werk is gewag
gemaakt. — 219-221. Tuigden zij 't wonderwerk alleen om Christus' Kerk te
stutten, of omdat het gebeurd was? — 220. Ru ffij n : Rufinus was Priester
te Aquileja en werd vroeger zeer geroemd door Hieronymus, die hem
echter later, vooral wegens zijn ingenomenheid met Origenes, tegenstond en
vervolgde. Hij schreef onderscheiden werken en overleed in 't jaar 71o. —
Theodoreet: deze was in de vijfde eeuw Bisschop van Cyrus in Syrie
en eerst een vriend van Nestorius, wiens gevoelen hij echter later met
kracht bestreed. Op het Concilie van Efeze afgezet, werd hij op dat van
Calcedon weer hersteld. — So c r a a t: Socrates, bijgenaamd Scholasticus,
leefde in de vijfde eeuw te Constantinopel en schreef een Kerkelijke Geschiedenis, ten vervolge op die van Eusebius, beginnende bij Constantinus,
en eindigende hij Theodosius den Jongeren. — Nazianzeen: Gregorius van
Nazianze, zoon van den Bisschop van dien naam, en zelf Bisschop van Constantinopel, was een der beroemdste en geleerde Kerkvaders, en om zijn
kennis met den bijnaam van Theologus vereerd. Hij was een der ijverigste
kampvechters tegen de Arianen, en stond uit dien hoofde in blakende gunst
bij Keizer Theodosius den Grooten. Verdrietelijkheden met Timotheus, Aartsbisschop van Alexandrie, deden hem zijn zetel ruimen; waarna hij zijn
overige levensdagen in letterarbeid doorbracht. Hij overleed in 389. —
237. volgg. Een schicht voor te stellen, die zich dronken drinkt a a n
bloed, kan er nog door, vooral indien de schicht h o 1 is; maar om die
als dol voor te stellen, is wat heel veel van de verbeelding gevergd. Volgens sommigen had het wapen Juliaan in de lever getroffen.
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Of drang der vijanden] vol wracks, zich dol en dronken
Aan zijn verwaten bloed, dat uit den boezem springt.
240 Hij rukt vast al vergeefs 't vergiftig punt, en wringt,
Maar kwetst de vingers op de snee van wederzijden,
En doodelijk gewond, wordt, onder 't heftig strijden,
Naar 't leger toe gevoerd, en smijt een handvol bloed
Mistroostig in de lucht, en bruit en schreeuwt verwoed:
„O, Galileesche macht! gij hebt den strijd gewonnen.
245
0, zoon van Nazareth! mijn draad is afgesponnen,
Verzä u met mijn bloed !" Zoo ras de midnacht viel,
Ontzeeg hem met zijn bloed zijn godverzworen ziel,
Die 't schreiend Christendom zoovele zielen kostte,
250 En tranen, eer hen God van dit gedrocht verloste,
Van dezen Lucifer, wiens schrikkelijke val
Den kruisverloochenaar ten spiegel dienen zal.
't Niceensche is 't voorbeeld van drie jonger Kerkbesluiten,
Die zooveel stormen van drie hoofdverleiders stuiten;
255 't Zij Macedonius de Godheid van Gods Geest
Ontkleedt van haren glans; of Nestor op zijn leest
Den enklen Heiland deelt in tweederlei personen;
Of Eutychus uit twee naturen een wil toonen.
Byzansen, Efezus, Chalcedon staan geeerd
260 Als rechterstoelen, daar de waarheid triomfeert;
Hoe gruwelijk de Kerk, van deze leergedrochten
En hunnen nasleep, wordt bestormd, en aangevochten,
Zij treedt op leeuw, en draak, bezwijkt in smaad noch pijn,
Beschut voor helsch gebit, en doodelijk venijn.
265 Dees' moedige heldin, van boven begenadigd,
Die eerst drie eeuwen God den Vader had verdadigd,
En dwaalziek spook gesmoord, beschut nu onbevreesd
De Godheid van den zone en van den Heilgen Geest,
Met hulp van ridderen en pennen, haar gegeven,
270 Om, boven al dien damp, in d'open lucht te zweven,
Beschenen van het licht, dat uit den hemel straalt,
Terwijl de simple duif der Godheid op haar daalt.
De Kerk, in bloed geverfd door Ariaansche twisten,
Zag d'Afrikaansche kust van done Donatisten,
275
Verdronken in haar bloed, d'altaren overhoop,
En hoe Pelagius, een Schot, den waterdoop
Den zuigeling onthield, verloochende errefsmetten,
En zich, uit kracht van zijn nature, Christus' wetten
Vermat te volgen, bloot van Gods genadeschat;
280 Een drift, die, schoon vermomd, geen kleinen nadruk had,
237, 238. Of uit de lucht geklonken, Of drang der vijanden:
versta: „Of van den hemel, Of door een vijand afgeschoten." — 261. L e erg e d r o c h ten: een kernachtig woord, voor „verspreiders eener valsche leer."
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En matte, reis op reis, zoovele kerkeraden;
Hoewel Sint-Augustijn, in 't veld van zijne bladen,
Haar rustig 't voorhoofd bood, en staan hield voor zijn schacht,
Tot voorstand van de Kerk, geheiligd door zijn wacht.
Men ziet een Oceaan van woestheen, zonder palen,
285
Als Rome 't ijzren juk van Gothen en Wandalen
Al schreiende gevoelt, en, driemaal fel verwoest,
Ontbeert den westerschen en oosterlingschen oegst,
Gemaaid met Heidensch staal, of Ariaansche zwaarden,
290 Of van den Hun getrapt, tot voeder voor zijn paarden
Wie gaslaat hoe een aard, zoo wild, en zonder wet,
Of van afgoderij en ketterij besmet,
Bezoldigd van den haat om Christus' dienst te storen,
In 't end zijn godheid eert, en, op de vont herboren,
295 Het Roomsche altaar omhelst, en strijdt voor d'oude Kerk;
Die ziet hoe wonderlijk, hoe krachtig, en hoe sterk
De hoogste wijsheid, sterk en liefelijk in 't schikken,
Het heilzaam oogmerk treft, waarop haar oogen mikken;
Dies roept hij: „God, hoe wijs, hoe sterk is uw beleid!
300 Hoe heerlijk komt uw glans en eer en majesteit
Te voorschijn, uit den nacht van 't noorden, en zijn volken,
Gelijk de morgenzon uit mist en donkre wolken.
Zoo zien we 't licht in bloed en dampen ondergaan,
Om rijker, in zijn goud en purper, op te staan."
Men leez' den intocht en de woestheen, eer geleden
305
Bij d'oevers der Jordane, en Palestijnsche steden;
Hetzij Salmanazar Samarie beroert,
Verwinne, en Jakobs zaad met zich gevangen voert;
Hetzij Senacherib met ros en oorlogswagen
310 De stammen overtrekke, en, na de nederlagen
Van zijn vermeten heir, Jeruzalem verlaat',
Totdat, te Ninive, zijn zonen hem uit haat
Vermoorden, daar hij smookt en bidt op Nisroths drempel;
Hetzij d'Eufraat Gods stad en kostelijken tempel
In asschen legge, vorst en yolk te Babel boei',
315
En in hun ondergang een rij van jaren groei';
Hetzij Antiochus geen sabel laat verroesten,
Om Arons heiligdom en outers te verwoesten,
Het koor te plonderen van priesterlijken schat,
320 Het heilig wetboek scheure, zijn kroon met bloed bespatt';
Hetzij zich Juda voor Pompejus moet verkleinen,
Terwij1 zijn leeuw ontziet den arend der Romeinen;
287. Driemaal fel v e r w o e s t: men mag zeggen: „v ij f malen," als, in
410, door de Gothen, onder Alarik (zie vs. 400) : in 453, door de Vandalen,
onder Genserik : in 465 door Odoaker : in 472 door Ricimer met het leger
uit Liguria : in 547 door de Gothen, onder Totila.
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In zooveel printen werd van verre ons opgedaan,
Wat ooit de Christen Kerk en stoel heeft uitgestaan,
325 En nog verduren zal, zoo lang de macht van boven
Haar handhaav' tegens al die God zijn recht berooven,
En brullen, om zijn bruid de wettigheid en macht
Der sleutelen om strijd t'ontweldigen met kracht.
Geen Zeegod Proteus, zoo de dichters ons versieren,
330 Verwisselt zijn gedaante uitwendig in meer dieren
En elementen als het helsche spook de grijns
Der ketterije kon verandren door wat schijns
Van waarheid, in het hoofd en dwaalziek brein begrepen,
Om eenen langen staart van zielen na te slepen.
335 De warzucht wikkelt zich in dien verwarden staat
Van heerschappije, en zoekt heur heul en toeverlaat
Bij 't een en 't ander hof. Hebreen en afgodisten,
Erfvijanden van 't kruis, zien d'onderlinge twisten
Met lust en blijdschap aan, en blazen in dien gloed.
340 Zoo wordt het kerkkrakeel gestookt, en aangevoed,
De nadelooze rok, van al die Christus haten,
Niet bij verdrag gelot, maar onder hofsoldaten
En heeren, naar den eisch der staatzucht, uitgedeeld,
Die onder dit gewoel haar personagie speelt,
345 Van d'eene in d'andere eeuw; en zeker, zonder d'orden
Der Kerke, most de Kerk een woeste baaierd worden:
Gelijk, vOOr 't opgaan van den allereersten dag,
De duisternis en 't licht ineengedompeld lag,
Eer star en zon en maan des menschen oog verblijdden,
350 Als teekens, ingesteld tot onderscheid van tijden.
Het rijk van Rome leed aan alle kanten last,
En schokte menigmaal; de Kerk alleen stond vast,
Naamhaftig, en bekend door menig zichtbaar teiken,
Ook daar Augustus' zwaard en staf niet toe kon reiken.
Al hield d'afgoderij nog stand, gelijk een post,
355
Schoon Constantijn door 't zwaard Gods schaapskooi had
[verlost,
En uit den bloenden muil der tijgeren getogen;
't Verlichte keizerdom most dit uit nood gedoogen,
Om niet d'ontelbaarheid der Heidenen alom
360 Te tergen, die 't venijn van 't erfafgodendom
Van jongs op met de melk der moeder innedronken:
En of ons Cesars met 's aartspriesters titel pronken,
323.325. De zin is : „al de onheilen en oorlogen, die het Joodsche yolk
geleden heeft, zijn zoovele prenten (afschaduwingen, voorteekenen) geweest van 't geen de Kerk zou te leiden hebben." — 329. Proteus: reeds
meermalen is deze zeegod genoemd. — 354. Versta: „ook buiten de grenzen
der Romeinsche heerschappij."
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Eer 't Gratiaan verbiedt; de tijd verschoont ze een wijl:
Zij dienden zich hiervan, om Numa's ouden stijl
365 Van offren, wichelen, en vogelvlucht, en droomen,
Te krimpen door gezag, en langzaam in te toomen,
Tot d'oppermacht in 't end den jongen Theodoos,
Op 't spoor des eersten helds, gelijk een werktuig, koos,
Om 't overschot der goon en tempelen te pletten:
370 De Flamens uit hun ambt en errefgoed te zetten,
Den krommen wichelstok en 's offervinders merk
Te breken, voor het kruis van Christus en zijn Kerk,
Het licht der Heidenen, daar grijze profecijen
Van zwanger, zich doorgaans in troosten, en verblijen.
Van al de helden, die op Constantinus' spoor
375
Der Kerk de hand boon, kon geen Keizer als Honoor
Den grond des Roomschen rijks van 't onkruid der tirannen,
En van barbarisch kaf zoo zuiver wiën en wannen;
Ook allerminst door macht en wapens, en gevaar,
380 En meest door ijveren voor 't onbebloede altaar
Der Kerke. Hij bewaart gerust zijn hof en vesten,
En triomfeert met God in oosten en in westen;
Hoewel zijne oversten, een avrechtsch toeverlaat,
Te schendig schuldig zijn aan ontrouw en verraad;
385 Een huispest, slimmer dan de vijandschap der Noren;
Een Hydra, reis op reis met vier en staal te smoren.
Toen bleek het hoe de wacht, en 's wachters oog en zwaard
De poort vergeefs bewaakt, zoo God heur niet bewaart,
En dat de veiligheid der vorsten en hun steden
390 In geen geweer bestaat, maar liever in gebeden,
En 't hemelsche beleid, dat, op 't wijdstrekkend ruim
Van Cesars wereld, zulk een woest en uitheemsch schuim,
363. Gratiaan: Gratianus, zoon van Valentinianus I, volgde in 375 zijn
vader op in de regeering. Hij wend als beschermer der Kerk zeer geprezen,
en was de eerste Keizer, die den titel van Pontifex maximus (Opperpriester) aflegde, welken zijn voorzaten gevoerd hadden. — 367. Den j o ng en Theodoos: Theodosius II, of de Jongere, volgde in 't jaar 908,
in zevenjarigen ouderdom, zijn vader Arcadius als Keizer op in 't Oosten.
Hij regeerde voornamelijk door zijn zuster Pulcheria, bestreed de Arianen
en Nestorianen, en gaf talrijke wetten tegen de Joden, Heidenen en ketters
uit. Men is hem de verzameling van wetten verschuldigd, die naar hem
Codex The odosianus genoemd is. Hij stierf in 't jaar 47o. — 37o. D e
Flame ns : fl amine s, Romeinsche priesters, aan den dienst van bijzondere
godheden gewijd. — 375-380. 't Is zeker, dat Honorius zich, als Vondel 't
uitdrukt vs. 379, allerminst door macht en wapens beroemd maakte;
want hij was een der zwakste vorsten, die 't keizerrijk gehad heeft, en
zag 't geduldig aan, dat Rome, ja geheel Italic, door allerlei opgeworpen
dwingelanden en door barbaarsche volkeren geplunderd en verwoest werden.
Doch zijn ijveren tegen Heidenen, Joden en ketters verwierf hem den lof
der Geestelijkheid.
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Een ganschen wereldvloed terug dreef naar zijn bronnen,
Nadat ze zooveel velds en heerschappijen schonnen.
De heilige Augustijn verheft de heerlijkheid
395
Der Kerke, daar hij toont hoe 't hemelsche beleid,
In d'ongebondenheid der uitgestorte volken,
Den Godsdienst handhaaft, en voor d'Ariaansche dolken
Der Gothen 't y olk beschut, het godgewijde goud,
400 Op Alariks bevel, uit 's roovers klauwen houdt,
De mans, en vrouwen, die den heiland eere gaven,
En naar den vrijburg der Apostelijke graven
En kerken vloOn uit nood, hun lijf en zuiverheid
Voor onheil bergde. Hij geeft reden, en bescheid
405 Hoe dees' behoudenis van 't heiligdom, en 't leven
Des yolks alleen Gods zoon, en macht wordt toegeschreven,
In 't overvallen van den Tiber, en Gods stad ;
Naardien de Roomsche macht, en 't woest geweld, gespat
Uit zijn gewesten, nooit den overwonnen spaarden,
410 Nooit heiligdom, noch kerk voor fakkelen en zwaarden
Verschoonden, noch voor boei, en 't juk van slavernij.
Dan stond het schenden en schoffeeren ieder vrij;
Nu staan de Heidens stom voor 't hoog beleid, en knielen,
En d'onbesmette vont wascht duizenden van zielen.
4 1 5 De dienst des afgods, die zoo diepe wortels schiet
In 't hart der volken, was in 't Afrikaansch gebied
Door straffen noch plakkaat volkomen uit te rukken;
Carthago hield nog stand, en weigerde te bukken
Voor 's heilands krone, en zwichtte om hoog noch laag gebod ;
420 Waarom de hemel sloot dit heilloos overschot
Der templen, door de vuist der stroopende Wandalen,
Te slechten tot den grond, en gansch aan stof te malen;
Dies wordt, in schijn van peis, de wijdbefaamde stad
400. Op Alariks bevel: Alarik, Koning der Gothen, viel in 403 in
Italie; doch, met Honorius een verdrag hebbende aangegaan, keerde hij met
zijn leger naar Frankrijk terug. Onderweg verraderlijk aangevallen door
Romeinsche benden onder Stillicho, versloeg hij die niet alleen, maar trok
Italic weder binnen, verwoestte het te vuur en te zwaard, en maakte in
410 zich meester van Rome. — 415. De diens t des afgods: lees: „de
afgodendienst." — 415-432. Het hier verhaalde gebeurde in de vierde eeuw,
toen Carthago door Genserik werd veroverd. De stad werd echter in 523
door Belisarius hernomen. Intusschen schijnt Vondel niet bespeurd te hebben,
dat hij met dit verhaal de moraal van 't laatst voorafgaande onderste boven
werkt. Immers, zoo de godsdienst te Rome gehandhaafd werd (vs. 398) en
de Heidenen aldaar stom stonden voor 't Hemelsche beleid en zich bekeerden (vs. 413, 415), te Carthago triomfeerden de Wandalen en 't Arianisme.
De liefhebberij om het onmiddellijk Godsbestier meer bepaald in de eene
dan in de andere gebeurtenis te willen zien, heeft hier onzen dichter, maar
ook velen voor en na hem, tot de meest ongerijmde gevolgtrekkingen
geleid.
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Naast Rome ontharrenast, de kerkelijke schat
425 Geplonderd door den klauw der uitheemsche Arianen,
Beschimpers van den nood en katholieke tranen;
Terwijl Gods priesterdom, gebannen, en geplaagd,
Gelijk d'afgoderij, ter stad wordt uitgevaagd;
En wie, als balling 's lands, ontziet door zee te vluchten,
430 Moet onder 't slaafsche juk van 't Ariaansdom zuchten.
Geloof en ongeloof hier lijden te gelijk,
Doch ongelijk voor Gods of 's afgods eere en rijk.
De hulp des hemels sterkt doorgaans het hart der flauwen.
Europe in 't westen schreide, omsingeld van de klauwen
435 Der Noordsche tijgeren. Elk scheurde en sleurde en trok
Om 't gierigste een gedeelte en slip van Christus' rok.
Het heir van Attila komt naar Gods stad gevlogen,
De heirbijl in de vuist, de bliksem brandt in d'oogen,
Die 't aardsche Paradijs, Italie, verdort,
440 Daar Mincius zijn kruik in Padus' boezem stort.
Al had de wreede Hun rampzalig met zijn rotten
Gestreden om de kroon van Frankrijk, tegens Gotten,
En Frank, en Oosterling; hij hield denzelven moed,
Gesterkt met versch geweld, te paarde en ook te voet,
Om Jezus' Heiligen te ketenen, als slaven.
445
De groote Leo, zoo Gods geesel aan komt draven,
Bejegent hem in 't veld, met een gewijden stoet,
Den kruisstaf in de hand, gekroond met eenen gloed,
Die uit den mijter straalt, omschenen met de stralen
450 Van 't pauselijk gewaad, bestuwd van kardinalen,
Maar klaarder van een geest, en Apostolisch licht.
Dit dreigt hem, zoo het schijnt. De felle Tarter zwicht
Voor Leo, die hem raadt zijn heiren of te voeren ;
Naardien men straffeloos die Godsstad nooit mocht roeren,
Noch storen in zijn rust het heilige gebeent
455
Van Gods Aposteldom. De dwingland zucht en steent,
Herschapen in een lam, op dezen Leeuw zijn bede.
Hij rukt zijn heir terugge, en laat de stad in vrede,
Die, door de zorg der hoofdapostelen bevrijd,
Gelijk een steenrots staat, daar 't al op stuit en splijt.
460
Men telde in 't Christendom geen vijf gechristende eeuwen,
Of hoorde gansch Europe en d'Afrikaners schreeuwen,
Als een bevruchte vrouw, die niet verlossen kan.
Zoo menige voogdij, zoo menig kerktiran
465 Verdrukte weer de Kerk, die Rome had gedwongen,

446, 447. Lees: „de groote Leo bejegent Attila, nu hij aan komt
draven," enz.
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Arius, Eutyches, en Heidensch zaad besprongen
Den katholieken burg, die, op een rots gebouwd,
Gedurig aanstoot lijdt, en vast op God betrouwt.
De hoven zijn besmet van monsteren, en pesten.
470 De heerschappij verdwaalt in oosten, en in westen.
Ellenden rekken stadg het katholiek geduld.
De valschheid stoft en roemt, en huilt, en bast, en bruit.
Geen visscherspink schijnt zoo begraven en gedolven,
In ziedend pekelschuim, en neergestorte golven,
475
Als Jezus' bruid, terwijl haar heer en heiland slaapt.
Zij wekt hem met gebeen: „Waak op, het water gaapt !
Waak op, wij gaan te grond !" Dat kermen raakt Gods ooren,
En Clodoueus wordt gekristend, en herboren,
Gezalfd ten troost des yolks, dat, zonder vorst en hoofd,
480 Van uiterlijke hulpe en voorstand zat beroofd.
Dees heeft met Zegebert de Duitschen aangegrepen,
Die dringen dapper toe. De Franschen staan benepen,
In 't midden van den slag. Wat raad? De moed bezwijkt,
De vijand briescht en bruit van wraakzucht, en gelijkt
485 Een springvloed, die, met kracht gedreven uit den noorden,
Een steenen hoofd bestormt, en, hooger dan de boorden
Gewassen, overzwalpt, en wier noch paalwerk schroomt,
Maar dreigt alle oogenblik, geslaakt en ongetoomd,
De ribben en den rug des hinderdams te pletten,
490 En al het lage land in bare zee te zetten.
Men moedigt vast vergeefs; noch orden, noch getal,
Noch versche hulptroep baat. De harten overal
Verflauwen onder 't slaan. De hoofden zijn ten ende
Van raad, en stutten schaars de voor- en achterbende.
495 De Fransche koning stijgt in dezen nood van 't paard,
En, heffende zijn hart en oogen hemelwaart,
Gedenkt wat hij zijn bruid Clotildis heeft gezworen,
En zweert, behaagt het God, zijn vijanden te storen,
466. E u ty c h e s was Bisschop te Constantinopel in de vijfde eeuw, en
de leidsman der tegenpartij van de Nestorianen. Deze laatsten predikten —
zie vs. 256-257 — het leerstuk, dat er in Christus twee personen waren,
een goddelijke namelijk, de Logo s, en een menschelijke, J e z u s. Eutyches
nam daarentegen slechts eene natuur in Christus aan, t. w. die van het
vleeschgeworden woord. Zijn leer, op de Kerkvergadering van Ephesus
gehandhaafd, werd in die van Nicea verworpen. Zie NEANDER, Kirch. Gesch.,
III, pag. 1079 volgg. — 478. Cl odoueus: of Clovis: deze was de eerste
koning der Franken, die, aan het einde der vijfde eeuw, zijn gebied in 't
oude Gallie vestigde. — 481-504. Het bier verhaalde zou hebben plaats gehad bij het leveren van den vermaarden slag bij Zulpich (T olbia c) in 't
jaar 496. — 497. CI o t ild i s : Clotilde was de broedersdochter van Gondebald, Koning van Bourgondie. Clovis was omstreeks 492 met haar in den
echt getreden ; doch zijn belofte om zich te laten doopen niet nagekomen,
toen het gebeurde bij Zulpich hem daartoe aanspoorde.
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t'Omhelzen 't Christaltaar, en langer d'afgoon niet
500 Te wierooken; daarop verrijst hij, en gebiedt
Van alle kanten forsch de Duitschen aan te vatten,
Die zwichten onvoorziens, en wankelen, en spatten,
Verliezen hunnen heer en koning op het spoor,
En Clodoueus schrijft Germanje wetten voor.
505
Clotildis welkomt hem in 't hof met blijde tranen,
Die, van Remigius met al zijne onderdanen
Gewasschen op de vont, een heerlijk voorbeeld geeft
Aan zooveel koningen, als dit gebied ooit heeft
Geteeld, om eeuwen lang de Kerk te helpen stutten,
510 En tegens het geweld des afgronds te beschutten;
Want Gods voorzienigheid, gedurig op de wacht,
Beschut ze dan door d'eene en dan door d'andre macht.
Justiniaan, om 't rijk t'ontlasten van de pakken
Des Perziaans, en eens dien taaien boog te knakken,
515
Beval aan Belizaar in 't oosten het beleid
Van dezen stouten tocht. De Roomsche klepper weidt
Den oogst van Perzen af, zoo trotsch als Alexander,
En d'Aziaan beklaagt zijn neerlaag. d'Een op d'ander,
Houdt aan, en smeekt om peis, en sluit een vast verbond.
520 Op zulk een aanblik dekt Gods moedig heir den grond,
Langs d'Afrikaansche kust; daar strijken al de Wenden
Hun vanen voor het kruis, en 's keizers keurebenden.
Byzanse vroolijk ziet dien veldheer hoog geeerd
Ten hove, daar hij met den krijgsroof triomfeert,
525
En Gilimeer, het hoofd der Ariaansche plagen,
Moet treuren zonder kroon, voor zijnen zegewagen.
Hetzelve zwaard vervolgt zijn oorlogsavontuur,
Ontsluit Justiniaan de Siciljaansche schuur,
En poort van Napels, drijft de Gothen, en de Wendels
Verbaasd van 't Capitool, en plant er Christus' vendels.
530
Byzansen in het end, door hulp en kracht van God,
Ontslagen van 't beleg der Hunnen, hangt het slot
Aan Belizaars geluk, zoo hoog in top geheven,
Door diensten aan de Kerk, bij 's helds beleid gesteven.
De tijden evenwel gaan zwanger van het zaad
535
Der valsche leeringen, en eischen wijzen raad
Van een godvruchtig hoofd, om andren voor te lichten,
513-534. In den jare 529 werd Belizarius door Keizer Justiniaan tegen de
Perzen gezonden, die hij overwon. Daarna aan 't hoofd gesteld van een
leger, 't welk naar Afrika bestemd was, veroverde hij Carthago op
Gelimer, Koning der Wandalen — zie het aangeteekende op vs. 415-432 —
en dreef in de volgende jaren de Gothen uit Sicilie, Napels en Rome. —
521, 529. Wenden-Wendels: beiden voor Wandalen. — 525. Gilim e e r: of G elim e r, een vorst der Wenden of Wandalen.
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En wat vervallen legt te bouwen, en te stichten,
Door orden en beleid ; waarom het koorgebied
540 Den pauselijken staat Gregoor bevolen liet,
Die van de Kerke met den titel van den Grooten
Niet t'onrecht werd vereerd, van boven overgoten
Met wijsheid, heiligheid, en sterkheid, en al 't geen
Uit zijne eerwaardigheid in top van eere scheen,
545 Ten spiegel van Gods yolk, en alien, die tot heden
Den Roomschen stoel en staat, in Christus' naam, bekleedden.
Zoodra Gregorius gerucht van 't keurlot hoort,
Begeeft hij zich ter vlucht naar buiten uit de poort,
En schuilt in een spelonk, om d'oogen te verblinden,
550 Die, door een Licht geleid, hem in den schuilhoek vinden,
En leiden naar den stoel, waarop Sint-Peter zat,
Die nooit doorluchtiger noch grooter nazaat had.
Der Longobarden heir, dat van de Beltsche stranden
In Hongarije viel, van derwaart op de landen
555 Van Arnus en den Po; toen Narses, om zijn smaad
En schimp te wreken, zwoer Sofia zulk een naad
Te naaien, zulk een web te spinnen, en te weven,
Dat zij noch al de macht van Maurits, bij haar leven,
[Gelijk de schrijver meldt] dit nooit onttornen zou;
560 Dat landbederflijk heir schoffeerde Gods landouw,
Te Rome voor de poorte, en schatte en schon de steden,
En zonder 's Pausen oog, het waar in stad gereden,
Ook zonder tegenstand; doch zijn godvruchtigheid,
En waken, en gebeen, en goddelijk beleid
565
Beschermt Sint-Peters burg, en godgewijde torens,
En ondertusschen, als gestooten met twee horens,
Verzwaart d'aartsvader van Constantinopel vast,
Gesterkt door 's Keizers nijd, des hoogsten mijters last,
En noemt uit trotschheid zich den algemeenen herder.
570 De stoel van Guldemond, een bisdom, springt nu verder
540. Gregoor: Gregorius de Groote, uit een aanzienlijk Romeinsch geslacht gesproten, werd in 590 tot Paus gekozen. Hij ijverde zeer voor de
uitbreiding der Kerk en het was ten tijde van zijn bestuur, dat de Britten
het Christendom aannamen. Zie vs. 579. — 549. Om d' oog en te verblind en: d. i.: „om zich te onttrekken aan de oogen van hen, die hem zochten."
Men verhaalt, dat een vuurkolom hun den weg wees. — 555. N a r se s: een
gesnedene, doch die als veldheer van Justiniaan zich manlijk tegen de Oostergothen weerde, hun rijk in Italie ten onder bracht en er later als Stadhouder het beheer voerde, totdat hij, in 't jaar 567, in ongenade verviel en
van zijn ambt werd ontzet. — 556. S o fi a: dezelfde, van Welke gewaagd
wordt in het „Begin van Rozemonts Treurspel." — 567. d'Aa rtsvad er
van Constantino p e 1: de Patriarchen aldaar, gesterkt door de Keizers,
wederstonden reeds vroeg het oppergezag over de Kerk, waar de Bisschoppen van Rome aanspiaak op maakten, en veroorzaakten hierdoor een
scheuring tusschen de Grieksche en Latijnsche Kerken.
VONDEL X.
34
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Dan zijn aartsvaderschap, den Roomschen onderdaan,
En durf zelf naar de kroon des hoofdapostels staan.
Dit toestaan waar' het recht des eersten stoels verraden,
En d'oude handvest, klaar bezegeld in Gods bladen,
575 Daar Cefas met de macht der sleutlen wordt vereerd,
En herdersstaf, die al de kudde en kerk regeert.
Gregorius staat pal, en brandmerkt al die listen,
Als voorboOn van de helle, en 't hoofd der tegenchristen.
Hij drijft van 't blind gezicht der Engelschen de wolk
580 Des Heidendoms, en leert den koning en het yolk
Door Augustijn, den abt, in Christus' bloed zich baden.
De Kerk, in haar triomf, gedragen op vier raden
Van Godgeleerden, eert zijn goddelijke schacht,
Die zulks de zeden vormt, dat ze uitmunt in haar kracht,
585
Als Sint-Jeronimus, in Gods vertaalde schriften,
Sint-Augustijn, in 't punt van schriftkrakeel te schiften,
Ambroos, in 't openen van Gods geheimnismerk,
Zoo blinkt Gregorius ter eere van de Kerk,
Die 't graf des sleutelvoogds bestrooit met groene palmen,
590 Zoo menigmaal 't gewelf zijn noten nog hoort galmen,
Daar 't koor der engelen naar luistert, en verlangt,
Terwijl het in een wolke, en boven 't outer hangt.
De tweede Cosroes, Monarch der Perzianen,
Op hoop van Cesars troon, door inbreuk met zijn vanen,
595 Te winnen, klampte trotsch den Syriaan aan boord,
Schoffeerde Davids erf, vermeesterde de poort
Van nieuw Jeruzalem, verschoonde geene kerken,
Noch 't heilig graf, noch geen van al Helenes werken,
En voerde, rood van moord, en zwart van bloedig stof,
boo Het zalig kruis met 's lands aartsvader in zijn hof;
Terwijl de kruisgenoot most slepen boei en keten
Des bitteren Hebreeuws, van helsche wraak bezeten;
Maar eveneens gelijk de bondkist der Hebreen,
Gevangen in het koor der Filistijnsche steen,
581. Au gust ij n: deze was een Romeinsche Abt, die, in 596, met veertig
metgezellen, door Gregorius den Grooten, naar Britannia werd gezonden om
de Angelsaksers te bekeeren. Ethelbert, Koning van Kent, werd door hem
tot het Christelijk geloof gebracht, en Augustijn, tot Aartsbisschop van
Engeland gewijd, vestigde zijn zetel te Kantelberg, welke plaats tot op
heden den voorsten rang onder de Bisdommen daar te lande behouden
heeft. Beda heeft ons een elftal brieven van hem aan den Paus, met de
antwoorden daarop, bewaard. — 593-626. De hier verhaalde inval van Cosroes II had plaats in den jare 615. Reeds eenige jaren vroeger had hij
Palestina, Phenicie, Armenie en Kappadocie veroverd en overal groote verwoestingen aangericht. Keizer Heraclius, deze geweldenaren moede, trok
hem tegen en versloeg hem: waarna Cosroes, die vroeger zijn vader Hormisdas met stokslagen had laten ombrengen, op zijne beurt door zijn zoon
Syroes werd gevangen gezet, die hem van honger liet omkomen.
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605 Den afgod Dagon van het outer smeet ter aarde,
En 's afgodists gezag terugzette, en bezwaarde;
Zoo plaagde 't heilzaam kruis het Perziaansch gebied;
Hoewel vorst Cosroes dit heiligdom ontziet
t'Ontwijden met zijn hand, to handlen ongeregeld,
610 En houdt het in de busse en koker toegezegeld,
Gesloten in gesteente, en diamant, en goud,
Zoo gaaf gelijk hij 't vond. Voor dit geheiligd hout
Verschrikt de Perziaan, en roemt, op 's afgods drempel,
Hoe Christus' heiligdom en Godheid in den tempel
615 Van Mithras wordt bewaard, wel dertien jaren lang,
Tot Heraclius zelf Armenie door dwang
Verovert, Cosroes, verwonnen en geslagen,
Den Tigris overzwemt, en deerlijk in de lagen
Van Syroes, zijn zoon, verstrikt wordt, die verwoed
620 Den vader priemt, en voorts de stiefmoer met haar bloed
Verdelgt, en treende in vree, het kruishout van Messias,
Door d'eigen handen van aartsvader Zacharias,
Den keizer overgeeft, die zulk een rijken schat
Al triomfeerend voert in Constantinus' stad,
625 Ter eere van de Kerk, die zege heeft verworven,
Door 't kruisaltaar des Gods, voor ons aan 't kruis gestorven.
Na 't ingaan van den herfst gemoet Jeruzalem
Al schreiende van vreugd, op 's yolks gemeene stem,
Met takken van triomfe, en wierookkandelaren,
630 En tortsen, door den drang van allerhande scharen,
Den triomfanten heer, en zegenrijken vorst,
Die, van 's Olijfbergs kruin, op zijne schouders torst
Het heilig kruisjuweel, geleid met lofgezangen
Der kerkkoralen, uit een goddelijk verlangen,
635 Op hemelsche muziek, dat, uit des hemels boog,
Aldus beantwoord wordt van englegalm omhoog :
„Zijt wellekom, o kruis! dat Jezus' schouder drukte,
Den God droegt, die u droeg, opdat een ieder plukte
De levendige vrucht van 't eeuwig paradijs,
640 Een rechte tegengift voor Eva's slangespijs."
„Gij kunt de bitterheen der tranen hier verzoeten,
En in dees' wildernis den dorst der ziele boeten,
Door deze klare bron, die uit u nedervloeit.
0, stut van al wat krank, vermast is, en vermoeid !"
645
„Gij zijt het hoogaltaar, daar 't lam aan hing doorsteken,
Ten zoen van d'appelsmet. Gij heelt onze erfgebreken.
Gij zijt de ladder, van het helsche spook begrimd;
De trap, waar langs Gods zoon de starren inneklimt."
„0, schandmerk, eer gevloekt! hoe blinkt uw glans in 't
650 Der heiligen, die u vereeren, en aanbidden,
[midden

532

DE HEERLI JKHEID DER KERKE.

En wierooken, gelijk den troon en voetschabel
Van Jezus, God met ons, de rechte Emanuel !"
„Wanneer zich openbaar' de rechter aller volken,
Zult gij met majesteit verschijnen uit de wolken,
En schieten uwen glans in 't westen uit het oost,
655
Den boozen tot een schrik, den Heiligen tot troost.
Doch midlerwij1 wij hier voor Jezus' kruiseer strijden,
En worstlen met geduld, verandert al dit lijden
In blijdschap, door de kracht des troosters, dien ge droegt
660 Zoo voere ons 't kruis naar God, die lijf en ziel vernoegt."
De dubble rij, begroet van alle Serafinnen,
Genaakt de Waterpoorte, en treedt met staatsie binnen,
En Heraclius wordt al bukkende in de poort
Onzichtbaar kort gestuit, en kan niet langer voort.
De kruislast overlaadt 's godvruchten keizers leden.
665
d'Aartsbisschop van de stad stort neder, met gebeden
Voor God, die d'oorzaak van dit wonder hem ontvouwt.
De keizer kent zijn schuld, beveelt den vader 't hout
Des grooten heilands, scheurt zijn prachtige gewaden,
670 Het purper, van gesteente en perlen overladen,
En kleedt zich arm en slecht, op 't voorbeeld van den God,
Die, pracht en praal versmadnde, aldus Iscarioth
En zijne bende volgde, om Adams zaad to vrijen,
Door koorden, roeden, smaad, en bitterheen, en lijen.
In dezen schijn hervat Augustus 't heiligdom,
675
En draagt het door Gods stad, langs Jezus' bloedspoor, om,
Tot op den Doodshoofdberg, daar 't leven hing verlaten,
Mishandeld van Hebreen, en Heidensche soldaten.
Dus triomfeert de Kerk, in d'eere van het Kruis,
68o Ten schimp der lastertonge, en van het helsch gedruisch.
Maar God, om nimmermeer zijn heir t'ontharrenassen,
Gedoogt, dat Ismael alreede is opgewassen
Tot eenen hoogen boom, vviens schaduwe uitgestrekt
Arabie, eerst daarna het Perzisch rijk bedekt,
Heel Syrie en den Nijl, en groeit met groote hope
685
Langs d'Afrikaansche kust, en hoog en laag Europe.
Hij valt, gelijk een mist, uit Spanje op Frankrijk neer,
Ten schimp der keizeren, en al hun tegenweer.
66i. Serafinnen: voor: Serafijnen, als elders Cherubinnen,
Ch er ubimm en, enz. voor Cherub ijn en. — 661-680. Waar Vondel het
hier verhaalde wonder heeft geboekt gevonden, is mij onbekend. De zaak
is echter zeer gelooflijk : en, dat de Keizer het kruis met meer gemak kon
dragen toen hij half naakt, dan toen hij in zijn praalgewaad gedost was,
zeer natuurlijk. Het tegenovergestelde zou men als een wonder hebben
kunnen aanmerken. — 687. Namelijk in 't begin der achtste eeuw onzer
jaartelling.
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De tak van Agar wil geen tak van Agar schijnen,
690 Maar noemt, naar Sara's naam, zijn telgen Sarazijnen,
Als die echtwettig zijn geboren, frank en vrij,
Om andren onder 't juk van droeve slavernij
Te brengen met een glimp, te ketenen, als slaven,
En, naar hun bullepees, en zweep, te leeren draven.
Zij hadden, ruim een eeuw geleden, hunne wet
695
Ontvangen van de pest der wereld, Mahomed,
Een Arabier, die, toen de hemel het gehengde,
De wet van God den Zone en Mozes t'zamenmengde,
Met helsch vergift en sap van Heidensch ongeloof,
700 Om op 't gesplitste brein der menschen grooter roof
Te halen, als hij elk zijn element ontleende,
Hetwelk door dezen glimp de strijdigheen vereende.
Dus hing de leidsman van dees' nieuwe razernij
Den Alkoran op d'eene en 't zwaard op d'andre zij:
705 En d'aanhang, van zijn zwarte en grove wet betooverd,
Had reede zooveel lands gewonnen, en veroverd,
En hing, gelijk een mist, de Kerke in haren dag,
Terwijl het oog des yolks door valsche glazen zag.
De Kerk, in nood en rouwe, om haar bedrukte leden,
710 Zoekt heul en troost omhoog, en worstelt met gebeden,
Eer haar de muil verslinde en 't gapen van de hel.
De hemel wekt in 't end den moedigen Martel,
Die Frankrijk van dien mist der gruwelen komt vagen,
Vierhonderd duizenden verstrooid ziet, en verslagen,
En 't zegenrijke zwaard niet opsteekt in zijn hof,
715
Eer 't land gezuiverd is van 't Sarazijnsche stof,
Dat zeven eeuwen lang zich in Granade zette,
Eer Ferdinand hun kroon met zijne heirbijl plette,
En aan Sint-Jakobs graf den ouden luister schonk,
720 Daar Jezus' groote naam door alle koren klonk.
690. S a r a z ijnen: ik weet niet, van wien Vondel de naamsafleiding heeft
gevonden, welke hij bier opdischt. Gewoonlijk leidt men den oorsprong
van 't woord of van den naam der stad S a r r a k a; ook wel van het woord
S a r r a of Sahra, „woestijn," in welk geval de naam van S a r acenen
(„woestijnbewoners"), die vroeger alleen aan de eerste volgers van Mahomed gegeven werd, later overging op de Mahomedanen, die zich over Azid,
Afrika en Europa uitbreidden. — 695. Ruim e en eeuw geleden: dus in
't begin der zevende eeuw n. C. — 707. Versta: „benevelde het licht der
Kerk, belette, dat het zich verspreidde." — 714. V i erhonderd duiz en d en:
de meeste schrijvers spreken van ioo,000 man en dat is al wel; zelfs na
de uitvinding van het buskruit, waardoor de veldslagen veel moorddadiger
moesten worden, heeft men zulk een cijfer niet bekomen. Is werkelijk het
verlies, door de Saracenen geleden, zoo aanzienlijk geweest, dan mag men
aannemen, dat voor 't minst vier vijfden, niet in den strijd, maar op den
terugtocht, van honger en gebrek zijn omgekomen.
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Maar Spanje midlerwijl verliet zich op d'Alfonzen
En Ferdinanden mee, die bliksemen en bonzen
Den Sarazijn met kracht uit 't een in 't ander rijk,
En d'eerste Alfons verdient den naam van Katholijk ;
Een titel, lang verzuimd bij nazaat en bij neven,
725
Doch weder Ferdinand van Arragon gegeven
Van Julius, naardien zijn trouw geen voorzaat wijkt,
En Ferdinanden en Alfonzen recht gelijkt
In voorstand van de Kerke, en nooit geen voorzaat stouter
730 Zich kweet in 't Spaansche rijk, ten dienst van God en 't outer.
d'Uitstekendste afkomst van den grooten Constantijn
Vergiftigd doodelijk met Ariaansch venijn,
En, na dees' pest, geen klein getal van stoelgenooten,
Tot keizer Karel toe, met recht genoemd de Grooten,
735
Misbruikten niet alleen, to gruwelijk en wreed,
Het Roomsche aartspriesterdom, en hielden trouw noch eed,
Maar voedden nog doorgaans, verhit in tegenstrijen,
7 21, 722. d'Alfonzen en Ferdinanden: deze vorsten zijn: a) Alfonsus I, Koning van Castilie en Leon, die, in 't begin der twaalfde eeuw, de
Mooren in verscheiden veldslagen versloeg. Hij verkreeg van den Paus den
naam van „de Katholieke," welken eeretitel Paus Julius in de zestiende
eeuw bij vernieuwing erfelijk aan de Koningen van Spanje verzekerde —
zie vs. 726 — en Alfonsus XI, die er, in 1327, in eenen slag 200,000 versloeg. b) Ferdinand I, insgelijks Koning van Castilie en Leon, die in de
elfde eeuw Coimbra, Vises en een groot gedeelte van Portugal aan de
Mooren ontnam, en Ferdinand V, die hen in 1492 geheel ten onder bracht. —
723. D en Sar a z ij n: eigenlijk waren 't geen Saracenen meer. Deze
laatsten waren in 1091 reeds ten onder gebracht door de Mooren, die
eerst hen in Spanje tegen de Christenen waren komen beschermen. —
U it 't e en in 't ander r ij k: d. „sloegen ze van 't eene Spaansche
Rijk in 't andere." „Maar," zal men misschien zeggen, „op die wijze raakten
zij ze niet kwijt." — Zou wellicht in in en moeten veranderd worden? —
Ik geloof het niet: vooreerst, en wel voornamelijk, omdat de uitdrukking
't e en en 't ander rijk „twee" Rijken, niet meer, onderstelt, en nog wel
twee Rijken, waar vroeger van gesproken is: — wat hier het geval niet is,
want Spanje bevatte verscheidene Rijken en er is nog van geen Rijk gewag gemaakt: ten andere, omdat de uitdrukking historisch waar is, en de
Mooren nauwelijks uit den eenen Staat verjaagd waren of zij hieven in een
anderen het hoofd weder op: zoo bijv. handhaafden zij zich tot aan 't jaar
1492 in Grenada. — 726. Ferdinand van Arragon: de man van Isabella
van Castilie, en grootvader van Karel V. — 727. J u lius: Julius II. —
731. d'Uitstekendste afkomst van den grooten Constantijn:
zoovele Keizers van 't Oosten hebben de Arianen beschermd, dat ik niet
durf beslissen, wie hier bepaaldelijk door Vondel bedoeld wordt. — 734. D e
G r o o ten: taalfout, om 't rijm; doch waarschijnlijk gedachteloos aan Vondel
ontsnapt, omdat wel de constructie den 'sten n.v. vordert, maar de gedachte
zich den persoon, die genoemd wordt, voorstelt, niet als handelende, maar
als iets ondergaande. 't Had in alien gevalle, als in vs. 802, den G r o o ten
moeten zijn. — 735, 736. Misbruikten.... het Roomsche aartspr i e st er d o m: versta: gedroegen zich onbehoorlijk, vijandig, jegens het
Pausdom.
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Vervloekte scheuringen, en zwarte razernijen ;
Hoe lang de Tiber ook naar rust en vrede stond,
740 De Bosporus verwierp beloften, en verbond.
Zijn landvoogdijen in Italie volhardden
In vijandschap. Het juk der wreede Longobarden
Viel onverdragelijk ! Martellus' zoon, Pipijn,
Verlichtte, op 's vaders spoor, in dezen droeven schijn,
De stad, toen hij Aistulf in d'Alpes sloeg, en temde.
745
Het westen evenwel, dewijl het oost vervremdde,
En meer en meer veraardde, in godsdienst en gezag,
Hiel bij den hemel trouw, met tranen en geklag,
Om een verlosser aan, of God hen wog verhooren;
750 Aldus werd Karel toen, ter goeder tijd, geboren,
Een oorlogsheld, van wien de wereld heeft gewaagd,
Zoo wijd de zon verzinkt, tot daar het 's morgens daagt.
Ten dienst van wereldlijke en kerkelijke staten,
Hij ieder kerkslot, daar d'aartsherders over zaten,
Gehoorzaam en getrouw bekrachtigt op zijn tijd.
755
Hij toomt den woesten Saks, verwint ze strijd op strijd,
En banende zijn heir de heirbaan, door de rotsen
Van d'Alpes, durft het zwaard der Longobarden trotsen ;
Hun koning Desideer de lang misbruikte kroon
760 Ontrukken, voor Pavye, en hem, voor elk ten toon,
Vervoeren in triomf, gedempt met stam en ranken.
Het rijk, van Alboin begonnen, valt den Franken,
Na tweemaal honderd jaar, ten deele. Rome, ontlast
Van dit Barbarisch juk, dat dieren beter past,
765 Zingt Gode en Karel lof, herschept een ander leven,
Bevestigd in Gods erf, verdadigd en gesteven
Door Karel, en Pipijn, en ziet de hel den roof
Ontrukken, door de kracht en aanwas van 't geloof.
De derde Leo kroont den grooten held ten leste,
no En voert het keizerdom van oosten in het weste
Op dit gezalfde hoofd, 't welk needrig, wijs, en sterk,
Rechtvaardig, en geleerd, zoo heilig Christus' Kerk
Gehandhaafd heeft, dat zij den held, die haar vermeerde,
Voor eeuwig dankbaar met den naam van Heilig eerde.
775 Wat dichten hebben niet op zijnen naam gedraafd!
Hetzij hij Mahomed in 't Spaansche zand begraaft,
745 . Aistulf: Aistulfus, op een na de laatste Koning der Longobarden,
kwam in 760 aan de regeering en maakte het Paus Stephanus III zeer
lastig. Deze riep Pepijn van Frankrijk te hulp, die Aistulfus noodzaakte, den
Paus al de hem ontnomen landen terug te geven. — 762. Alb o In: deze
was, onder de vorsten van Lombardije, de eerste, die den titel van Koning
voerde. Hij kwam in 't jaar 568 aan de regeering. De oude uitgave heeft
hier verkeerdelijk Albion.
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Hetzij hij Saksen dempt, aan Christus' troon geschonken;
Hetzij 't gewijde graf, terwijl zijn degens blonken,
Hem uit Jeruzalem door Aron werd vereerd,
780 Dien wreeden Sarazijn; hetzij hij godgeleerd
En ijverig herstelt, door wijze letterkloeken,
De waarheid van de Grieksche en Syriaansche boeken;
Of d'armoede, en de Kerk, zijn erfgenaam, verrijkt,
En in milddadigheid noch vorst noch voorzaat wijkt,
785 Totdat zijn lichaam rust, gebalsemd binnen Aken,
En tranen vloeien laat uit d'oogen, langs de kaken
Der ongekristenden, en van 't gekristend yolk,
Verdadigd door zijn deugd, en zegenrijken dolk.
De kroon van Rome rustte op Karel, en zijn Franken,
79() Een heele en halleve eeuw, ter eere van hun ranken,
Wanneer d'aartsherder koos een vorst uit Duitschen stam,
En Otto, die Gods stoel in nood te hulpe kwam,
Te Rome keizer kroonde, en zalfde, en innewijdde;
Hoe vinnig d'afgrond ook der Duitschen kroon benijdde.
795 Zoo menig yolk en rijk, na 's Grooten Karels dood,
In Heidenschap herviel, uit dien gerusten schoot
Der Kerke; ook, Turk, en Hun, en andre lastersmetten,
Betemde hij door 't zwaard, en tucht, en wijze wetten,
En overleden liet gehouwen op zijn zerk:
80o Geen Christen keizer heeft, na Karels dood, de Kerk
Noch 't keizerdom geeerd als Otto, hier gesloten;
Hij voere als Karel vrij den titel van den Grooten.
Na hem zat Duitschland met dees' kroon tot nog te prijk,
Die twee paar eeuwen blonk in 't huis van Oostenrijk,
805 En zeven eeuwen straalde op 't hoofd der Duitsche heeren.
Hoe zou Germanje niet den stoel des Tibers eeren,
Die hare zonen zalfde? En scheldt onduitsche twist
Sint-Peters nazaat nog een helschen Tegenchrist,
Die Duitschland heeft dees' kroon en Koningskeur gegeven,
8 I0 En, na den keur gezalfd, in 't Keizerdom verheven?
Een eer, waarnaar vergeefs zoovele rijken staan,
779. Aron: „Aron-al-Raschid," de Khalif van Bagdad en de onsterfelijke
held der „Duizend-en-66n-Nacht," lang geen w r e e de S a r a z ij n, gelijk
Vondel hem ten onrechte noemt, maar een vorst, die in kennis, smaak en
beschaving de Christen-vorsten van zijn tijd verre achter zich liet en den
grootste onder hen in beleid en kloekheid evenaarde. — 792. Otto: „Otto
de Groote," noon en opvolger van Keizer Hendrik den Vogelaar, bevestigde
in 962 den Paus in al de voorrechten, aan dezen door de vroegere Keizers
geschonken. — 807-812. Het hoofddenkbeeld van dezen zin is: „hoe kunnen
de niet-Duitschers (waarmede hier de aanhangers der Grieksche Kerk bedoeld worden) den Paus nog voor Antichrist schelden, terwijl het Duitsche
keizerrijk in eere gebleven, het Oostersche daarentegen door de Turken
bemachtigd is."
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Terwijl het oosten dient de Turksche halve maan.
De Christenwereld sloeg van hartewee aan 't kwijnen,
Dewij1 het heilig graf, door snoode Sarazijnen
815 En hunne gruwelen, zoo schendig wierd ontwijd,
Zoo lang de kruismacht lag door onderlingen strijd
Gescheiden, en geknakt; waarom Urbaan, de tweede,
Toen hij te Klarenberg den hoogsten stoel bekleedde,
En in den breeden raad der Kerke zitten ging,
820 Besloot dien helschen vloek van Christus met de kling
Der helden uit den troon van Davids erf te jagen,
En Gode weer zijn eer en offer op te dragen;
Een loffelijk besluit, bekrachtigd van Buljon,
Het hoofd van dezen tocht, als d'opgerezen zon
825 Vierhonderd duizenden, gemerkt met kruislivreien,
Hem voor Jeruzalem ten storrem aan zag leien,
De stad, het heilig graf, en yolk, te lang verdrukt,
Verlossen, en den klauw van Mahomed ontrukt.
Maar 't Sarazijnsch geweld herwint dezelve veste,
830 Om elke honderd jaar, en neemt ten lange leste,
Door d'opkomst van 't geslacht des grooten Ottomans,
In Syrie zoo toe, dat Rome hunne kans
Moet stuiten door het kruis en zijn geheiligde orden,
Waaronder duizenden gewijde ridders worden.
835 De broederschappen van Sint-Jakob, en Sint-Jan,
Hoogduitsch, en Tempelier, in heilig kruisgespan
Getreden, kwijten zich, van binnen en van buiten,
Om 't Heidensch overschot, en Mahomed te stuiten;
En had de tweedracht niet de Christenmacht geplaagd,
840 Europe waar' al lang van zulk een pest gevaagd,
Die eerst uit Mekka kwam besmetten Christus' luchten,
En plonderde den oogst der aangewonnen vruchten.
En had de hemel niet, toen d'Ottomansche vlam
Uit oosten, als een storm, met kracht opflakkren kwam,
845 Den arm van Oostenrijk verwekt, om 't kruis te planten,
En tegens 't erfgeweld het Christensch heir te kanten,
De Noordstar zaag al lang de Turksche halve maan
Braveeren aan het eind van haren Oceaan;
818. K 1 ar enb er g: „Clermont," waar tot den eersten kruistocht besloten
werd. — 825, 826. Vondel schijnt, bij 't schrijven van dit gedicht, een groote
ingenomenheid te hebben gehad met dit getal van viermaal honderd duizend.
Zie vs. 714. Hier ter plaatse vergist hij zich echter evenals daar. Dat zulk
een getal kruisvaarders, ofschoon dan alien niet onder Buljon, op weg
ging naar 't Heilige Land, is mogelijk; doch de grootste helft was reeds
door 't zwaard, door ziekte of op andere wijze omgekomen eer 't Europa
verliet; en het cijfer dergenen, die naar Azie overstaken, was aldaar door
gelijke oorzaken zoodanig gedund, dat de vermelde veldheer nauwelijks
20,000 man voor Jeruzalem ten storm kon leien.

53 8

DE HEERLI JKHEID DER KERKE.

De halve maan, gestuit door Karels zwaard voor Weenen,
850 Had, al een eeuw geleen, ons kruiszon dood geschenen.
0, edel Oostenrijk, godvruchtige pilaar !
Wat hebt ge voor Gods naam, en Kerk, en hoog altaar
Niet uitgestaan, terwijl verslindende gedrochten,
Van achter en van yore, u reis op reis bevochten,
En d'uitkomst leerde, dat de stam geenszins verdort,
855
Die van de hoogste hand met macht gehandhaafd wordt.
Ik vrees de Majesteit der Kerke van haar glimpen
t'Ontluisteren, dewijl mij d'overvloed heet krimpen
Dees' glorie, die een baan van zoovele eeuwen eischt,
86o Als zij standvastig is met arbeid doorgereisd,
Waar langs ik hijgend volg, en toon, met wijde schreden,
Ter vlucht, en eens om d'eeuw, een voetstap van haar treden.
Wat vliegt mijn veder niet, uit onmacht, al voorbij !
Wat moet ze al overslaan, in zulk een Lange rij
Van zaken, daar de lof verdient op engletongen
865
Te rijzen aan de lucht, en hemelhoog gezongen !
Dewijl een menschekeel, op zulk een stapel bladn,
Vol hemelsch maatgezang, niet kan gespannen staan
Uit onvermogen. Dat de wil dan, bij de vromen
870 Ontschuldigd, voor de daad in dank werde opgenomen,
En geenszins averechts ontvangen 't geen in 't kort
Hun met de rechte hand uit gunst geschonken wordt.
De Kerk ging achttienmaal zorgvuldiglijk te rade,
In haren breeden raad, gesterkt door Gods genade,
Tot slechting van geschil, behalve 't endeloos
875
Vergaderen in 't kleen, zoo menigmaal het boos
Serpent haar in den hiel van achter zocht te bijten.
Wat most ze op hare Borst al waterbaren slijten,
En breken, daar ze stond, ala een metalen rots,
88o Des afgronds razernije en nijdigheid ten trots !
Had zij de twisten niet eeuw in eeuw uit bevredigd,
De Godheid van Gods Zoon, en God den Geest verdedigd ;
Wij hadden Christus lang verzaakt, door 't helsch geschreeuw
Veraard in Heidendom, of Turksdom of Hebreeuw.
885 d'Arabische Alkoran, de Talmud met zijn vloeken
Verduisterden al lang Gods perkament en boeken :
En zonder tegenweer der ridderen, die 't zwaard
Uit ijver voor 't altaar aangordden onvervaard,
De woestheid waar' al lang uit 's Tarters wildernissen
890 Gestort, om in Euroop het kruismerk uit te wisschen.
873, 874. In plat proza: „er hebben achttien groote kerkvergaderingen
plaats gehad." HAYDN (Dictionary of dates) vermeldt er twintig: de
eerste algemeene in 337, te Konstantinopel, de twintigste en laatste algemeene in 1345, te Trente.
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Wie klampt van buiten niet Sint-Peters schip aan boord!
Wat werd er al schandaal en lasterschut gehoord!
Wat Teed de Kerk niet van haar eigen huisgenooten,
Veraarde bisschoppen, en wereldlijke grooten!
895 Zoo dikwiji 't wereldsdom met mijters werd bedekt,
De mijter door 't vergrijp der wereldsheid bevlekt,
En lasterlijk ontwijd! Wat zag men ondertusschen
Al kandelaars verzet, en groote lichten blusschen!
Die scheur van 't oosten, och, wat heeft ze ons uitgebroed!
900 Hoe holp ze Mahomed op eenen vaster voet;
Terwijl Byzanse 't recht van Rome wail verdrukken,
En stout Sint-Peters hand de sleutelmacht ontrukken,
Gelijk een Lucifer zich zetten aan Gods zij
Door zijn vermetenheid, en blinde hoovaardij!
905 Hoe wordt Gods lichaam niet geradbraakt en gemarteld,
Terwij1 de helsche draak in 't kettersch Babel spartelt,
Vergift en groene gal ten snuite en balge uit blaast!
Met welk een Moloch wordt het simpel brein verbaasd,
En afgeschrikt van manne, en offerdauw te rapen!
910 Hoe wordt het kruis ontwijd, dat altijd scheutvrij wapen,
Waarvoor de helhond plag te sidderen uit schroom!
Hoe viert de wettelooze ons dertel vleesch den toom,
Alsof geene eeuwigheid de deugden zou beloonen,
En ijdel mondgeloof bereikte 's hemels kronen!
915 Hoe loochent men de kracht van elk geheimnismerk,
Als zegels zonder geest en nadruk, zonder werk !
Gelijk, in Mozes' wet, 't uitwendig offerteeken
Geen misdaad zoent; geen mes d'inwendige gebreken
Besnoeien kon, maar liet de ziel in haren staat,
920 Genadeloos, besmet, ontbloot van troost en baat.
Wat bijpaan vlecht men niet in meesterlooze scholen,
Om achterwaart te gaan, en dieper te verdolen!
Gelukkig is de ziel, die nog een wijzer vindt,
Een draad, die haar geleidt uit zulk een Labyrinth.
925
Uit al die nevelen en stormen en schandalen
Verheft de Christen Kerk haar majesteit en stralen
Te klaarder, evenals haar bruidegom, Gods noon,
In zijne onnoozelheid, door zijne doornenkroon,
Veel goddelijker blonk, en uitscheen, onder 't wrokken,
930 Het spuwen, en gegrim, en vuisten, roèn, en stokken.
Hij blijft de waarheid zelf, hoe zwart de logentaal
906. 't K e t t e r s c h Babel: dit ziet — hoezeer dan bedektelijk — op de
Protestanten. — 921. Meesterlooze schole n: vernuftig uitgedrukt, om
de zoodanigen aan te duiden, die, als de Protestanten, geen zichtbaar opperhoofd der Kerk erkennen."
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Hem afmaalt. Hij gaat schuil alleen op een herhaal,
Om heerlijker, hoewel de Godheid schijnt geweken,
Uit dezen lasterpoel het hoofd omhoog te steken;
935 Den hemel, aarde, en zee, en onderaardsch moeras
Te toonen, wie hij is, en blijft, en eeuwig was,
En dat geen helsche macht, in 't brullendst van haar toren,
Het voorrecht van de kroon, bij eede toegezworen,
In Gods orakelen, aan zijne Majesteit,
940 Hem hier, noch tijdelijk, noch na in eeuwigheid,
Berooven zal, noch kan; want God alleen geprezen,
Geloofd in eeuwigheid, laat nimmer God te wezen.
Al wat vereischt wordt, om het lichaam van een staat
In kracht te houden; wat het wezen en gelaat
945 Der heerschappije kan verandren, en bederven,
Totdat ze in 't end bezwijkt, den geest geeft en moet sterven,
Tenzij het God, die al de machten valt te sterk,
Verhoeden wil; dat werd vanouds in Christus' Kerk,
Een Katholieke Kerk, en haar gebied gevonden.
950 Hier worden al de leen aan 't eenig hoofd verbonden
Met zenuwen van liefde en eendracht, en door 't bloed
En vleesch van Christus zelf bewaard, en aangevoed
In geest, rechtvaardigheid, en heiligheid van leven,
Genadeteekens, en artsnijen, haar gegeven;
955
Schoon reis op reis een lijf- en zielpest overwaait,
En d'akker van de Kerk met onkruid wordt bezaaid,
Veel heilzaam zaad verstikt, de harten slaan aan 't kwijnen;
Geen Kerkeeuw liet hierom in Heiligen te schijnen
Met haren vollen glans, door alle dampen heen.
960 Al kwijnen hals, en hoofd, en d'allereelste leen
Bijwijlen, en al zucht ze, als van Gods troost verlaten
Door etterbuilen, en verzworen ledematen;
Een macht, die hooger draaft, behoudt ze in eenen stand,
En rukt ten leste omverr' wat zich hier tegens kant.
965 Wat heerschappijen in het oog der wereld blonken,
Zij zijn op 't allerschoonst van haren dag gezonken.
Zoo staat de Kerk, het rijk des bruidegoms, gegrond;
Zoo heerscht de bruid met God, uit eenen zelven mond,
En zit met hem gepaard, en tot den dag van heden
970 Heeft strijdende al het heir des afgronds afgestreden.
De Kerk heeft eeuwig en alom getriomfeerd,
Besneen en onbesneen bij duizenden bekeerd;
Den wilden aard getemd; eilanders, rijken, steden,
932. Op e en h e r ha a 1: d. i. : „om zich weder te verhalen, om terug te
keeren." — 937. In 't brullendst van haar toren voor „wanneer haar
toorn 't meest of 't hevigst bruit."
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Woestijnen, wildernis, gebergte, en rotsen zeden
975 En reden ingeplant, en wet en wijs hersteld.
De wijde wereld is het bloedig martelveld,
Daar zij de mogendheen der aardsche heerschappijen
En regimenten velde, en overwon door lijen,
Drie eeuwen achtereen, eer zij gehandhaafd werd,
980 En troost en balsem vond in hare bittre smert.
De keizers hebben haar uit stof in top geheven,
Behandvest, en vereerd; hun staf en zwaard gegeven
Ten dienst van Christus' rijk, ootmoedig, en verneerd.
Zij heeft de koningen bevredigd, en geleerd
985 Op geenen wanklen staat van 's werelds macht to bouwen.
Den wederspannigen, die niet dan onheil brouwen,
En laster, bood ze 't hoofd, en rukte ze uit den troon,
Verhief ootmoedigen, beschonk ze met de kroon.
Waar heeft ze 't aardrijk niet bezaaid met rijke tempelen?
990 Wie telt d'ontelbaarheid der Godgewijde drempelen,
Vermaard door armoe, tucht, en zuiverheid, en wat
Eene afgescheiden ziel den hemel waardig schat?
Wie telt de Heiligen, de nonnen, en de maagden,
Die, dor en afgevast, het alziende oog behaagden,
995 Dat op dees' schoonheid vlamt, en elks gedachten ziet?
Wat wildernis, woestijn, en bosschen vindt men niet
Beschenen, en betreen van strenge woestijnijten,
Die, naakt, en arm, en stil, en eenzaam, 't leven slijten
Met waken, en gebeen, en vasten, om met God
1000 Te spreken, nacht en dag, en nimmer 't hoog gebod
t'Ontwijden, door een woord, of werken, en gedachten.
Wat hoven, stammen, en doorluchtige geslachten
Ontberen hun gesticht, en titel, als de faam
Een feest bazuint, en stijgt ten hemel, met den naam
1005 Der Heiligen, die Gode een heilige orden stichtten,
En door hun wonderen en werken elk verlichtten?
Waar vindt men zulk een schat van godgeleerd papier
Bij stapelen, en kunst en wetenschap als hier,
Daar zij, gelijk het licht, fen hemel op komt rijzen,
Imo Alle oude orakels, en befaamde letterwijzen
Den mond stopt, en verdooft? Waar blijkt de wettigheid,
De keur des priesterdoms, de keten en 't bescheid
Der sleutelmacht dan hier, door ongesteurde rijen
Van namen, titelen, kronieken, plaatsen, tijen,
974, 975. Z e d e n en r e d e n: hier hebben wij wederom een fraai voorbeeld van een zoogenaamd „staartrijm." Zie het deswege aangeteekende
op vs. 889 van het Eerste Boek der Altaargeheimenissen. — 997. W o e st ij nij ten : een nieuwe en vrij onbehaaglijke vorm voor woest ijnier,
gelijk Vondel elders schrijft.
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1015 En zaken, klaarder dan bij haar boekhouderschap,
Die nederdaalt, en klimt, gelijk een wenteltrap,
En einde en oorsprong toont; ook 't ondergaan en klimmen
Der valsche leeringen, nog ijdeler dan schimmen
Op muren, of de schijn in spiegelglas, en stroom,
1020 Die, nauwlijks eens gezien, verdwijnen, als een droom ?
Waar wordt d'eenstemmigheid der leeringe gevonden,
Uit bei de werelden, door duizenden van monden
Eendrachtig getrompet, en waar, met grooter kracht,
En nadruk [om de ziel te wekken, in den nacht
1025 Der dwalingen, zoo lang begroeid in merg, en aderen]
Dan aan den Tiberstroom? Waar straalt het licht der Vaderen
Zoo schoon, als in 't gewelf en koor van Vaticaan ?
Wat ledematen zijn hun hoofd dus onderdaan,
En volgen op zijn wenk, en staan noch treen niet verder
1030 Dan Jezus' kudde, 66n staf, en algemeenen herder
Gehoorzaamd eeuw op eeuw ? Waar wordt het heilig blad
Getrouwer voortgereikt, en netter, zonder klad,
Ontvouwen, en bewaard, dan bij de rechte moeder,
En oudste moederkerk? Waar rust haar eerste hoeder,
1035 De hoofdapostel, en gekruiste martelaar,
Dan in haar zachten schoot, en onder 't Roomsche altaar ?
Gelijk Sint-Pauwels lijk, aan zijne zij begraven,
En t'zamen eeuwen lang bezocht met offergaven,
Van keizren aangebeen, van vijanden ontzien ;
1040 Terwijl veel duizenden, als naar een vrijburg, vlien
Bij hen, in tijd van nood, daar God hen woa bewaren,
Door 't martelheiligdom van bei de hoofdpilaren
Der stede, en van zijn Kerk, waaruit 's verlossers wet
Door al den aardboOm wordt gedurig getrompet.
1045 Maar best dien zang gespaard voor hemelsche koralen :
Mijn keel kan dezen toon, op verre na, niet halen.
Terwijl ik hooger wensch te draven in mijn dicht,
De heerlijkheid der Kerke omhoog, in 't hemelsch licht
En haren vollen glans, en majesteit t'aanschouwen,
1050 Gelijk ze zich in 't slot der eeuwen zal ontvouwen,
Verrukt me d'ijver fluks naar 's hemels blauwen boog,
Gelijk in eenen droom, uit aller menschen oog.
Ik staroog vast, en zie vier Englen uit de wolken
Een hemelsch feesttapijt, voor allerhande volken,
1055 Ontrollen. leder vat een eind met zijne hand.
Wat ziet men hier gemaald ? Wat sterfelijk verstand
Kan zonder onderwijs de goddelijke schatten
Van 't engelsche vernuft en al zijn wondren vatten ?
Op die gedachten scheen een vijfde naar mij toe
1060 Te dalen uit de lucht, met zijne gouden roe,
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Om alle omstandigheen van dit gezicht te wijzen.
Hij zet zich aan mijn zijde, en al mijne aders rijzen
Van vreugd, om uit Gods tolk de waarheid te verstaan,
Waar deze beelden en vertooningen op slaan:
1065
„Aanschouw de heerlijkheid der Kerke met uwe oogen!
Daar zit ze," zegt hij, „als een bruid, in top getogen,
Te prijk. Zij heeft nu lang het kleed der sterflijkheid
Op dit gewijde feest voor d'oogen afgeleid;
Een sneeuwwit kleed, bezaaid vol zonnen, dekt haar leden,
1070 De mijter eert het haar, dat afvloeit naar beneden,
En riekt als nardusgeur. Rondom den mijter draait
De rijke sluierkroon, die driemaal ommezwaait.
Het kruisjuweel beschut het hart, de bron van 't leven.
De rechte hand bewaart den kruisstaf, haar gegeven
1075 Van boven; maar zij vat en draagt met d'andre hand
De sleutels, en Gods boek. Zij blaakt van diamant,
Gezaaid in haren riem, en ziet de maan beneden
Haar voeten; eenen draak, vertreen en afgestreden,
Nu zielloos tuimelen; den aardkloot omgekeerd;
1080 En Christus, op een wolk gezeten, triomfeert
Op d'engelsche bazuin; terwijl ontelbre scharen,
Door dezen klank gewekt, voor 't hoog gerecht vergaren.
Gods adem uit de lucht verwekt al wat vernield
En dood is, bekkeneel, en beenders, lang ontzield,
1085 Die dadelijk geschift door goddelijke geesten,
En, heengestierd ter straffe, of eeuwigheid der feesten,
Ten zwarten afgrond of ten hemel varen in.
Daar blinkt de Serafijn; daar straalt de Cherubin,
Daar schijnen engelen, aartsengelen, en koren,
1090 En al de hierarchij der hemelen herboren,
Herschapen, om Gods bruid t'onthalen in de poort
Des hemels, daar geen strijd de rust der ziele stoort."
Dus verre was mijn zang, hoewel met wijde schreden,
De Heerlijkheid der Kerke uit ijver naargetreden,
1095 Haar ingang, opgang, en den voortgang, op het spoor
Van 't heilzaam licht, gevolgd; wanneer mijn grijs gehoor
Verdoofd werd door 't gebulk der wulpsche Razernijen,
Die met dit ongeluid den Katholiek bestrijen:
„Herboren Joodschap! roep en schreeuw vrij, stijf en sterk :
Imo Hier is alleen de Kerk; hier is alleen de Kerk !"
Zoo riep ook Arons bende, op Arons ouden drempel:
„Hier is Gods heiligdom; hier is des heeren tempel;"
Hoewel ze zelf den heer des tempels met de vuist
1093, 1094. Versta: „tot hiertoe had ik in breede trekken de Heerlijkheid
der Kerk bezongen." — 1096. G r ij s gehoo r: dichterlijk voor: „grijsaards
gehoor", of wel voor: „verzwakt gehoor."
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Ten tempel uitdreef, zelf Messias had gekruist.
1105 Zoo weet laatdunkenheid het yolk in slaap te wiegen;
Zoo kan arglistigheid de simpelen bedriegen.
Wij hebben, uit Gods woord, uw Babilon verstrooid,
En een vervallen kerk herbouwd, en opgetooid.
Zij ziet haar eersten glans in d'uitverkoren leden,
1110 Vereenigd met hun hoofd, bij englen aangebeden."
Samaritanen, die Jeruzalem verlaat,
Om Bethel en om Dan uw kalvers gieten gaat
In vormen van uw brein, en, tegens Gods geboden,
Uw eigen zinlijkheen en nieuwigheen, als Goden,
1115 Bewierookt, offer en aartspriester zet ter zij,
Volvoert door 't schuim des yolks uw tempelschenderij,
En Christus' heilig rijk baldadig scheurt aan deelen,
Ter schande van zijn naam, door bloedige krakeelen
Gelasterd, en ontwijd; o, ongebonden rot!
I120 Hoe kruist ge, zonder end, den eens gekruisten God,
Door 't scheuren, niet van 't kleed, bij 't krijgsvolk heel gelaten,
Maar 't scheiden van het hoofd, en waarde ledematen,
Gewasschen in het bloed, dat uit zijn boezem liep !
Een kerkgenootschap, daar Gods liefde ons toe beriep,
1125 Verworpt men op een waan, en elks bijzondre driften!
En zulk een losheid heet de grondvest van Gods schriften;
Nu vijftien eeuwen lang gezift, geschift, gekloofd,
Tot onrust van Gods erf, door menig dwaalziek hoofd,
Beholpen met een staart onnoozlen na te slepen,
1130 Daar haviken een buit en vetten roof uit grepen.
Hoe dwaalt ge, zonder hoofd, en offer, en altaar,
En wettig priesterdom, in wildernissen! Waar
Zal eens de scheurzucht staan, en rusten van te springen?
Al wildzang wat men hoort, van telge in telge, zingen.
1135 Een ieder schept vermaak in zijnen eigen zangk.
Men luistert naar geen maat, noch regel. Basterdklank
En valschheid mengen zich in ongevalschte tonen.
Zoo laat de simple zich betooveren en tronen,
Wanneer hij slechts Gods boek hoort noemen, en zijn wet;
1140 Hetzelve lokaas van den kruisvloek, Mahomed,
't Geloof van Rome heeft, gelijk de zon, geschenen
De wijde wereld door; het mag zijn naam dan leenen
Uit d'eerste stad, den stoel van Christus' eeuwig rijk,
En dragen onbestraft den naam van Katholijk.
1145 Wie twijfelt, vrage om raad den mond der oude vaderen,
Die paren 't katholiek en Roomsch in hunne bladeren.
Indien ge Mozes' blaan en d'andre op een rij
Wilt opslaan, en belofte en beeld en profecij
Bespiegelen, gij zult, op aller ouden stappen,
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1150 De Katholieke Kerk aan al hare eigenschappen
En teekens kennen, als aan 't morgenrood het licht
Der zonne, eer ze uit de kim haar glinstrend aangezicht
Alle oogen openbaart, en ieder ding zijn leven
En levendige verf en kleuren weet te geven.
1155 Men loochent het gezag en d'errefwettigheid
Der oppersleutelmacht ; en zulk een onbescheid
Van Gods onfaalbre blaan te kreuken en misvouwen,
Heet nog den Godsdienst en vervallen Kerk herbouwen ;
Maar eer ontbeert de zon haar blinkende gestalt,
1160 Dan in een eenig punt de Christen Kerk vervalt.
Zoo een geloofspunt nog den dwaalgeest houdt verbonden,
Het steunt gewis alleen op katholieke gronden,
Waar buiten vastigheid noch trouw gevonden wordt,
Maar welzand, weiks gebouw door dwarrelwinden stort.
1165
Verlicht ze, o Heer ! die 't licht der vaderen verlaten,
En d'eendracht van de Kerke en haar genootschap haten.
Herstel ze naar den stijl der waarheid, die zoo wijd
Verdwalen van den berg, daar gij gezeten zijt,
Om 't menschelijk geslacht in veiligheid te weiden.
1170 Bekeer ze, die uw kudde, en eerst zich zelfs misleiden,
En rukken ze uit den schoot der moeder tegens reën.
Verzamel uw verstrooide uit oost en west bijeen,
Opdat ze, in 66ne kooi vergaderd, zich gewennen
Eén herder, en zijn stem te hooren, en te kennen !
SOLI DEO GLORIA.
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