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OUDEN RAET EN REKENMEESTER DER GRAEFLUCKHEIT
VAN HOLLANT EN WESTVRIESLANT

BURGERMEESTER

NDER

VAN

AMSTERDAM.

Sint Lukas kunftgebroederfchap,

1)

de

fchilders, is een gemein fpreeckwoort (eene
waerheit, al over twee duizent jaeren, by den
grooten treurfpeldichter Euripides

2)

gefterckt,)

cranabaere
munt: Kleene beelden kleene, groote beelden
In

27)

groote misflagen: het welck niet ongerijmt op het beloop
van het tooneel der weerelt flaet, daer eenerhande gebreken
ANDRIES DE GRAM, : zie over hem Deel VII. blz. 716, 717.
3) St. Lukas kunfigebroederrehap: zie hierover Deel VI, blz. 377.
a) Euripides: ik weet niet, of hier een byzondere pleats uit Euripides bedoeld wordt, dan wet of V.
wil zeggen, dat Euripides in 't a1gemeen veel met fpreekwoorden op heeft. Zeker is 't, dat de werken
van dien treurfpeldichter er van overvloeien.

OPDRACHT AEN ANDRIES DE GRAEF.

van kleenen of grooten nadruck i) zijn, naer de kleenheit of
grootheit der perfonaedjen, die daer heure rol fpeelen: en
de ridder en droft Hooft zeide niet buiten reden, dat d' allerfchoonfte dingen by inbeeldinge beftaen. Deze beide grontftellingen kan men lichtelijck met voorbeelden verlichten.
grootmaghtighfte aertsengel Lucifer, Godts ftedehouder, befpiegelde hoe heerlijck het zoude zijn, indien hy het leen van
zijne kroone niet langer by Godt, zijnen fchepper, hoefde te
verheffen, berockende hierom eenen burgerkrijgh in den hemel, en, van eenen fehoonen aertsengel in eenen gruwzaemen
draeck misfchapen, fleepte eenen ftaert van het derde deel
der ftarren met zich ter eeuwige duifterniffe. Een goude kroon
op het hooft te willen draegen, als Abfolon, of de korte welluft van een fchoon vrouwenbeelt te genieten, als David, wat
ftaenze zoone en vader dier! Heilige en weereltfche bladen
zijn dicht bezaeit met diergelijcke voorbeelden, daer dickwijl
een heele weerelt, en duizenden onnozelen meer om te lijden
hebben dan de menfchelijcke natuur maghtigh is uit te harden :
en de heilige Geeft toont ons, als in eenen klaeren fpiegel,
wat het gezicht van eene badende Berfabe vermagh op den
grootdaedigen koning David, eenen profeet, yveraer voor de

i)

Nadruck: niet volkomen hetzelfde als „nafleep"; en hier beter nog de eigentlijke meening ultdrukkende. Iletgeen' de fehrijver later zegt toont, dat hy wel degelijk den druk bedoelt, die het onvermijdelijk
gevolg is eener gepleegde dead.

OPDRACHT AEN ANDRIES DE GRAEF.

wet, en man naer Godts hart; en hoe het reuckeloos verydelen der zinnen eeuwen van jannneren en oorlogen na zich
Ileept, die, uit Davids huis gefproten, alle zijne afkomfte, en
nazaten, uitgezondert Salomons geluckigen tijt, verduren, en
profeet Nathans dreigement, uit Godts mont, beveftigen: gelijck dat fehrickelijcke vonnis met deze woorden gevelt lagh:
Bet zwaert zal in der eeuwigheit van uwen huize niet ajlaten. ick zal een ong ehick nit uwen huize tegens u verwecken,
uwe vrouwen voor uwe oogen weghrucken, uwen naeften geven,
en by zalze by klaeren zonnefchijn beylaepen. Hier koos ick

koning Davids ballingfchap, en haer jammerlijch gevolgh,
als een leerzaem voorbeelt, dat rijcke ftof en levendige
verwen tot eene fpreeckende tooneelfchildery beftelt: want
men ziet in dien fchichtigen ommezwaey van ftaet allerhande hartstoghten zich openbaeren, en t' zamen worftelen
in lijdende en verblijdende perfonaedjen, naer datze hier
nadeel of voordeel uit trecken. Een nude getuigenis zeght van
Euripides Feniffe, by den heer gezant Huigh de Groot, onfterfelijcker gedachteniffe, geluckigh en heerlijek vertaelt, dat
het een treurljiel is, gepropt van hartstoghten, rijck van perfonaedjen, en vol uitneemende fpreucken. Hoe na of verre
ick, in de fchaduwen van zulek eenen aelouden voorganger,
Verblijdende voor zich, verblijdende, even als WY elders herhaaldeldk verheugen voor zich verheugen
hebben aangetroffen.
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OPDRACHT AEN ANDRIES DE GRAEF.

volge, daer van zou de heer Burgermeefter konnen oordeelen, indien by zich gewaerdighde by gelegenheit eens zijne
oogen op de tekeninge en fchickinge van dit treurtafereel te
terwijl ick wenfche te blijven,

TVeledele en Grootachtbaere heer,

Uwe weled. en grootachtb. ootmoedige dienaer

J. V. VONDEL.

INHOUDT.

OEN David, zoon van Jeffe, en koning van Juda en Ifrael, zich door

overfpel met Berfeba I ), en door moort met Urias bloet befmet hadde,
dreighde hem profeet Nathan, uit Godts mont, met eenen langdurigen
nafleep van ftraffen en plaegen, bier op to volgen, fchoon de misdaet,
door fchult-bekenteniffe en boetvaerdigheit, gezoent was. Hierop volghden eerft het overlijden der vrucht, Ammons zufterfehennis, Abfolons
broederflaght, en endelijck, na zijne gelede ballingfchap en verzoeninge, des zoons wederfpannigh opzet, oin naer waders Leven en kroon te ftaen. De zoon verzagh zich van
eenen ftoet lijffehutten 2), wagons, en paerden : ging, als rechter, in bet poortgerecht zitten,
en, overfeboon en bevalligh, onderhiel de gemeinte minzaem, en gefpraeckzaem, en onderkroop allengs bet hart van alle ftammen. Toen Abfolon nu den tijt rijp zagh, om
het fchelmftuck in 't werck te ftellen, nam by, glimpelijek en fehijnheiligh, oorlof van
den ruder, om naer Hebron, der Hebreen gebedeplaets, to reizen, en zich t' ontflaen van
den bant der offerbelofte, waer door hy, gedurende de ballingfchap, zijn geweten aen
Godt verbonden hadde. Ondertufiblien was het [ongetwijfelt met Achitofels raet] befteecken, dat elk ftammen, van Dan tot Berfeba, zich daer zouden gereet houden, op
den naem 3 ) van 's princen bedevaert en offer to helpen bekleeden. Hy komt clan to Hebron, daer Achitofel, 's konings geheimraet, en do ftambeeren, op het kerckhof der aertsvaderen, met den prince in vloeekverwantfehap treden, Abfolon, met geklanek van hazuinen en voile ftaetfie, voor koning afkundigen, hem zalven, en kroonen, en voort
gewapender hant naer Jerufalem, den rijxftoel, optrecken. David befluit, op deze onverwachte maere, de ftadt te verlaeten, en tien beddegenooten den burgh te beveelen. Hy
treckt fchreiende, het hooft met eenen roufluier befchaduwt, en baervoets 4), met aertspriefteren, Levyten, de bondtkifte, en alle zijnen aenhang, ter ftedo uit, over de Cederbeeck,
naer den Olijfbergh, en, daer geene openbaeringe noch goddelijck antwoort uit den ge-

,)
gewoonlijk wort de naam Barthreba, Batbfabee of Berfabee gefchreven, en de fpelling welke
V. bier volgt is te minder verkieslijk, oindat de naam op die wijze volkomen gelijkluidend is met dien
der ftad, waarvan later gefproken wordt. Misfehien hebben wy aan een drukfout voor Berlitbe te denken, hoedanig de naam den ook op de lust der perfonaadjen luidt.
z) Lijffchutten: fchut en „wacht" zijn woorden van geltjke beteekenis: zoo ook Iiiffehat en liilicacht,
a) Op den naem „onder voorwendfel."
a) Baervoets: zie over beer, voor bar, Deel I, blz. 677.
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nadetroon verneemende, gebiet d' aertspriefters met hunne zoonen, en de Levyten, en
het heilighdom, weder ftedewaert to keeren, ofze hem, in dien droeven fchijn, noch moghten dienen, en voor gevaer waerfchuwen. Ondertuflehen ruckt de zoon, door zufter Thamars tuffchenfpraeck niet vermorwt,

zonder flagh of ftoot,

Jerufalem in, beraet zich

met Achitofel, die [om der weifelenden aenhang te verzekeren van des zoons onverzoenbaerheit met den wader,] den nieuwen koning, nu zijnen heer, raet Davids beddegenooten in het openbaer te beflaepen, en den balling terftont in zijn zogh to volgen. /) Chufal,
Davids geheimraet, en vrient, ten hove wederkeerende,

ftoot Achitofels raetflagh van

terftont den koning te vervolgen glimpelijck om, en wint uitftel. Simel, Sauls bloetvrient,
komt oock in de ftadt, en verhaelt, om gunft by den wederfpanneling te winnen, hoe hy
den balling, arm en nootdruftigh, van Siba ter noot met luttel voorraet voorzien, te
Bahurim vloeckte, en met fteenen fmeet. Abfolon vaert voort, om 's konings beddegenooten te misbruicken. Achitofel, ziende zijnen raetflagh door Chufal omgeftooten, en
wanhoopende aen Abfolons behoudenis, befluit uit mistrooftigheit zich in Gilo, zijne
ftadt, om het leven te helpen, waerop d' aertspriefters,

wien het toekomende geopen-

baert wort, Abfolons aenftaende nederlaegh voorfpellen, en hoe hy, na het verlies des
veltflaghs, onder het vlughten, in 't bofch van Efraim, by zijn haer en locken aen eenen
boom hangende, den dootfteeck in zijn harte zou gevoelen.
Het inhoudt van dit treurfpel is gefchept uit het tweede boeck der koningen, 3) en
Jofefus zevende boeck van de gefchiedeniffen der Joden.

Het tooneel is te Jerufalem, voor Davids burgh. Het treurfpel begint to midnacht 3)
en endight met den avont. De Levyten bekleeden den rey.

In zijn zogh te rolgen voor „op den voet te volgen."
z) Het tweede boeck der koningen: volgends de Vulgata namelijk ; volgenda den Staten-Bybel het tweede
boek SAMUEL.
3) Midnacht: zie Deel VII, blz. 771; doch wy zien dit wooed hier ook in proza gebezigd.
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ABSOLON. THAMAR. DAVID.
e.04

ABSOLON.

fchiltknaep, ga terfiont hi 't hof: roep zufter
Thames.
Zy zit en wachtme, alree gekleet in hare kamer.
V-..,
Zegh datze hier verfchijn l , gelijck ick had belaft.
10' IV
.4.
De broeder Abfolon verwacht beer vader vaft
C.4, °- Voor 't hofpoortael. by rip, om met de koorAS
.
levyten,
Ten zang gewijt, zich in zijn nachtgebeen to
quyten,
Voor Arons heilighdom. de tijt eifcht datze fpo6..
1 ,
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THAMAR.

Zijt ghy 't, heer broeder ; dus vroegh op naer vader toe ?
De ftarren ftaen in keer. de nacht fnijt recht in 't midden
to Zijn loopbaen. fpoet ghy me ter Godtshutte om te bidden ?
Dat is godtvruchtigheit. zoo volght men vader na,
Die zevenmael, eer 't licht verrijze en onder ga,
Gewoon is in 't gebedt den Opperften te fmeecken.
ABSOL ON.

Vrou zufter, hadde met heer wader iet te fpreecken :
15 Gelijck ghy hooren zult. hier dringt de tijt op aen,
En mijn gelegentheit. het fchijnen van de maen
Begunftight my. 'k verzoeck dit onder uw geleide.
Ghy weet maer al te wel den onluft, tuffchen beide
Gerezen : en hoewel die hofftorm raeckte in ruft,
20 De koning, weer verzoent, my minzaem heeft gekuft,
Noch fchroom ick hem by nacht te treden onder de oogen.
Verwerf my eerft verlof, dat hy me uit mededoogen
Genadigh fpreecken hoore, en toefta mijn verzoeck.
'k Zal midlerwijl te rugh hier ergens in een' hoeck
25 Wegh fchuilen, en hem niet genaecken al te vaerdigh,
Al kende hy ens zijn genade en aenfchijn waerdigh.
THAMAR.

Heer broeder, hebbe uw' zin en meening wel verftaen.
Vertreck een kleine wijl : daer komt heer vader aen.
Levyten freer' vooruit. de hoffloet volght in orden,
30 Met 's konings lijfftaffiers. al is hy grijs geworden,
En zeftigh jaeren out: het aenfchijn ziet verblijt :
Het voorhooft zet geen kreuck. Godt recke zijnen tijt.
Hy heft zijne oogen en het hart met vreught naer boven,
Gereet den Hooghiten met gezang en harp te loven.
35 Godt ftercke vader in zijn' yver voor de wet.
DAVID.

Godt zegene mijn kint. wat jaeght u uit uw bedt ?
Mijn hofwacht heeft noch eerft den berghaen hooren kraeien.
Zoeckt ghy de Godtheit oock met nachtgezang te paeien,
Zoo volghme in Mofes hut godtvruchtigh na, en paer

enz. Heer breeder: vrou zufter: heer vader: misfchien zal menige lezer denken, dat V. zich hier van
deze deftige tilulaturen bedient, om dat hy ze voegzamer acht in 't hooge treurfpel; doch wy vinden ze ook herhaaldelijk by onze fchrijvers, ook in 't blijfpel, terug. Zoo lezen wy by LANGaNDIJK,
o. a. in zijn Wederzijds Huwelijks-Bedrog, dat ruim zestig jaren na Vondels David in 't lieht kwam,
Eerfte Bedrijf, dertiende tooneel:
Vrou moeder`, en mafeur, 'k neem de eer van u te groelen,
en Vijfde Bedrijf, elfde tooneel:
Heer broeder, ik meet nu my fchikken naar uw raced.
Ja 't heugt my, dat teen ik een kind, en over 't geheel de meer formaliftifche wijze van Mender toe te fpreken nog niet geheel verdwenen was, om pleats te maken voor een uiterfte in tegenovergeftelden zin, uitdrukkingen ala waarvan bier fprake is nog door enkele lieden gebezigd werden, maar dan ook bepaaldelijk jegens dezulken, aan wie zy eerbied begrepen verfchuldigd te zijn.
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4o

Uw lieffelijcke keel met 's konings harp en fnaer.
THAMAR.

Ick koom, heer vader, uit den naem van mijnen broeder.
DAVID.

Uw komfte is aengenaem. Godts engel zy de hoeder
Van Abfolon, mijn' zoon. wat is uw boodtfchap toch?
THAMAR.

Hy wenfcht den koning [moght hem d' eer gebeuren] noch
45 Te fpreecken : want hem zijn gelegentheden jaegen.
Hy fchroomt heer vader 's nachts te moeien, iet te vraegen,
Eer ick hem gunit verwerve, uit zuflerlijcken plicht..
DAVID.

De zon verheught ons min dan Abfolons gezicht.
Wat fchroomt by ? laet hem vry terflont te voorfchijn komen.
50 Hy hoeft ons aenfchijn, oock by midnacht, niet te fchroomen,
Maer fpreecke ons aen, gelijck voorheene, vranck en vry.
THAMAR.

Ick ga hem haelen uit des konings galery.
Waer zijtghe, broeder? koom te voorfchijn.
ABSOLON.

Thamar zufter,
Wat antwoort kreeghtghe ?
THAMAR.
55

Zet .uw hart nu vry geruffer.
Uw vader wacht u, ga, fpreeck hem vrymoedigh aen :
De wegh is nu gebaent.
ABSOLON.

Zoo durf ick heenegaen ?
THAMAR.

Vrymoedigh als by daegh. ghy hoeft geenfins te zwichten.
ABSOLON.

Ter goeder ure. ick voel mijn hart alree verlichten.
De koning moedight my, en treedt zelf herrewaert.
,DAVID.

Abfolon, mijn zoon, heeft iemant u bezwaert,
Dat ghy ons aenfchijn zoeckt by nacht ? zegh op : laet hooren.
Wy zijn de zelve, en noch uw vader, als te vooren,
En ghy mijn waertile zoon. tre nader : fchroom niet meer.
Tre nader, zoon, ontfang mijn' zegen. groey in eer,
65 En in gezontheit. deel in 't koningklijck vermogen,
Gelijck een erfgenaem, ter hoogheit opgetogen,
Tot ftaet en heerfchappy. o hoofttack van mijn kroon !
Rijs op. fpreeck vader aen, gelijck ghy zijt gewoon.

60 Wel.

Lb

Zijn getegentheden voor ,,zijn aangelegenheden, zijn zaken."
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ABS OL ON.

Genadighile, k verfchijn om een geringe bede,
70 Een kinderlijck verzoeck, magh 't zijn: doch eer ick trede
Ter zaecke, fin het vry uw koninglijck gedult
Te recken, door 't verhael van mijn voorlede fchult,
En droeve ballingfchap, met recht hier uit gefproten,
En 't zoenen van die fmet, waerop ick heb genoten
m Den grooten zegen van uw aenfchijn -weer te zien,
Daer mijn verzoeck uit vloeit. 'k heb met geboge knien
Den hemel dier belooft, toen rou my overlade,
Zoo my gebeurde, ontlaft van vaders ongenade,
Jerufalem en u te zien met voile vreught,
so 'k Zou Gode danckbaer zijn, voor die genote deught,
En weldaet, en, voor 't volck en alle Godts gemeente,
Te Hebron offren, by 't aertsvaderlijck gebeente.
Dat zoude u Syrie en ganfch Geffur, Grootvaers ftadt,
Daer ick, 's rijx balling, lang in droeffenifi zat,
85 Getuigen: en hoe kan zich 't vrolijck hart onthouden
Van Iehreien, aengezien mijn fchult is quijtgefchouden,
De nederflagh verzoent ? dees bevaert, Godt belooft
Met eenen hocgen eedt, blijft maelen in mijn hooft,
Verdaghvaert my mijn fchult; naer Mores eifch, te boeten.
so Uw dienaer worpt zich met dees hoop voor 's konings voeten,
En bidt om oorelof, dat by zijn ziel ontlafe
Van zulck een godtsfchult. bier ftaet mijn geweten vaft.
Och varier, heb ick my befmet met Ammons wonden,
En 't broederlijcke bloet: hoe kon ick mijn gefchonden,
95 Mijn fchoone zufter zien, een bloem getreen in 't ftof?
Dat ging uw kroon te na, en d' eer van 's konings hof.
De treck tot zufter, die uit eene zelve moeder
Met my fproot, eifchte wraeck, die zagh noch bloet noch broeder,
Noch iemant aen. zoo wort een edel hart vervoert
loo Van gramfchap, als bet bloet ontftelt is, en geroert.
Wat viel 't me lang, na dat langdurigh ommezwerven,
Uw hof en aenfchijn noch twee jaeren bier te derven!
Ghy hebt u evenwel noch over my ontfermt,
De ftraf getoomt, en uw' weerfpannigen befchermt.
lo5 11 is alree bekent hoe by my was befloten
Te noon op 't offerfeeft zoo veele altaergenoten,
Als mijne godevaert uit omgelege fteen
Begunftighden. bet volck quam op dien roep by een,
Noch vroeger dan men docht. dit petit my dus te fpoeden,
no En hunnen yver, die zoo groot is, aen te voeden,
Eer zy verftroien. door dien toeval, niet verwacht,
.

Godevaert voor „toeht naar Gods Huis," of:

naar eene Godgewijde plaatfe."
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Dient mijne reis gefpoet, ontijdigh, en by nacht.
iNlagh ick dees godachult nu in Hebron Godt betaelen,
Uw kroon zal op mijn hooft met voile zegen ftraelen.
DAVID.
715 Wat

haelt ghy Thamar op, en Ammon? zwijgh hier af.
Gena beftulp uw fchult, gelijck de zerck zijn graf.
Brengt uw belofte dit door zooveel toeftels mede;
Treck op, mijn zoon : treck op naer Hebron: keen met vrede.
'k Had dees godtvruchtigheit en tijding dezen nacht
120 Van mijnen Abfolon, lien fchoonen, niet verwacht.
Hy licht alle andren voor, in Godt zijn woort te houden.
Wy hebben hem te fpa zijn mifdrijf quijt gefchouden.
Wat draeght de zoon ontzagh aen vaders majefteit!
Met welck een nedrigh harte en onderdanigheit
125 Bejegende hy ons, in 't bloeien van zijn jaeren!
Wat heeft mijn troon een fteun aen zulcke ryxpylaeren
Van zoonen! een geluck, dat weinigen gebeurt.
De hemel heeft voor hem zijn gaven uitgekeurt,
Naerdien de fchoonheit en godtvruchtigheit te gader
130 Met grooter gunft zich in hem paeren. volgh uw' vader,
Mijn dochter Thamar. volgh my na, terwyl de rey
Van Aron ons met zang naer Mofes hut geley'.
Levyten, heft nu aen met uitgeleze klancken
En vrolijckheit den naem des Opperften te dancken,
135 Om 't onderling verdragh van vader en van kint,
Ons waerder dan de kroon, en 't waertfie dat men Vint.
Wanneer de zang beftemt het geen men heeft verkoren,
Dan klinckt die gains en wijs veel fchoonen in onze ooren.
REY VAN LEVYTEN. DAVID.
REY VAN LEVYTEN.
I. ZANG.

Zingt ter eere van de kroon,
140
Nu de zoon
Treckt up vaders welbehaegen,
Nu gehoorzaeme Abfolon
Met de zon
Godt zijn offers op zal draegen.
%Vie Godt zijn belofte hout,
145
En betrout
Op den trooft der oude vadren,
Toont dat hy zijn' oirfprong nam
Uit den ftam,
150 Daer de ftammen om vergadren.

1/8

Keer met rrede: hier verlaat Abfalon, gelijk nit de volgende regels blijkt, het tooneel.
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I. TEGENZANG.

155

160

Hebron is het kerreckhof,
Dat de ftof
En 't gebeent der oudren heiligh
In zijn - ftillen fchoot bewaert,
Daer elek vaert
Om te bidden ftil en veiligh.
Om der vadren overfchot
Hoort 'er Gedt
Naer d' aendachtige gebeden.
Volx brantoffer, hem gewijt
Op zijn' tijt,
Eert zijn' naem uit elle fteden.
II zAwo.

Hebron, vryburgh 'der Hebreen,
Zagh voorheen
165 David Kier de kroon opzetten,
Daer hy zeven jaeren trots
Van die rots
Zijn benijders zagh verpletten.
Abfolon, die fchoone, zagh
Hier den dagh
170
Opgaen uit des hemels poorte.
Billijek dat zijn hart geweckt,
Nu noch treckt
Naer de ftadt van zijn geboorte.
II.TEGENZANG.

Billijek dat hy op die fte,
Om den vre
En zijn vaders zoen verworven,
Godt wil eeren, nu hy lang,
Droef en bang,
180 Als rijxballing heeft gezworven.
Wie zijn woort verwaerelooft,
En zich trooft
Dat Godts naem by Jakobs troepen
Los en ydel blijft onteert,
185
Wort verleert
Hem lichtvaerdigh aen te roepen.
175

III. ZANG.

Tuffchen bloet en bloetverwant
Is een bant
Van natuur, niet licht te breecken.
190 Van een' boom fcheurt nimmer tack
Zonder krack,
Zonder zucht, en jammerteken.
Tuffchen vader, en zijn kint,
Dat hy mint,
195 Is de taeifte bant van maegen ;
Daer natuur, geraeckt in ftrijt,
Maghtigh lijt
Watze kan en niet kan draegen.
15%

De flof : offehoon V. 't woord ftof, in de beteakenis van pulris, doorgaands onz. gebruikt, wijkt hy,
en menig ander fehrijver van zijn tijd, fomwnlen van die gewoonte regel, waarby 't yr. nitiluitend Ran ftof in den zin van materiel werd toegekend, is van iateren tijd. Zie BILDRIIDUK,
GO. in v.
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III. TEGENZANG.

Als Godts zegen dan 't gedeeld'
Heilzaem heelt,
200
En vereenight het gefcheiden,
Spaert een danckbaer hart geen ftof
Om Godts lof
Door danckoffers uit te breiden.
Abfolon treckt, heet van gloet,
205
Op dien voet,
Daer de ftammen 1terck vergaeren.
0 godtvruchte en vreedzaeme aert,
Gode waert
210 Meer dan wieroock, en altaeren!
DAVID.

Beleef ick dees gezegende uur!
Gewis een verfche dootquetfuur
Bequam noit balliem aengenamer
Dan my dees wijs. mijn dochter Thamer,
215
Hoe luidt dit tinders dan het plagh!
'k Verlang na 'et opgaen van den dagh
Te hooren hoe ontelbre zielen,
Als byen in een' bykorf, krielen
Te Hebron, daer geheele fteen
220 Mijn zoons danckoffers bly bekleen.
Tre met ons in, om tijt te winnen.
Nu iiralen goude cherubinnen,
En Godt, uit zijn' genadetroon,
Ons klaerder toe, op dezen toon.
225 De Godtheit fchijnt mijn hart te wecken.
Ick wil bier op mijn fnaeren trecken
Zoo hoogh' als oit, tot 's hemels prijs.
Dees blijfchap eifcht een nieuwe wijs.
E22

Cherubinnen: elders Cherabinimen, Cherulijnen, enz. Zie Deel II, blz. 24.

DE WEDEEN VAN 3. VAN VONDEL. IX.
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HET TWEEDE BEDRYF.

URIAS GEEST.

Ick helt Urias, lang by geeflen afgezondert
23o Van 's levens licht, quam uit den voorburgh opgedondert
By nacht to Sion, in dit oude hof, en vondt
De bedtgenooten, die, van Davids min gewont,
In haeren eerften flaep geruft gevallen lagen.
Zy fchrickten, toenze my by maenlicht waeren zagen
235 Voor haere ledekant, en mijn doorfchote borft
Vol wonder, root van bloet geverft, en vuil bernorft.
De haeren rezen, en de teere leden trilden.
Verweckte een krijghsgerucht van fchilden tegens fchilden,
Geklickklack van metael en harnas tegens een,
2 4 o Bazuin- en yzerklanck, als of 'er wert geftreen ;
Een voorfpoock van den firijt en 't oproer, reede op handen.
Zy zagen d' oogen in mijn hooft, als koolen, branden,
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En hoorden een gefchrey van wapen, wapen, wraeck,
Door alle kamers heen. haere oogen, van den vaeck
245 Verwonnen, zien gefpoock, en twijfelen. haere ooren,
Beftemmen naulijx het gerammel, datze hooren,
En d' yttelijcke ftem maer de uitkomft van dien droom
Wil haeft uitwijzen dat mijn geeft geen' ydlen fchroom
Den bedden aenjaeght van mijn' beer, die ongebonden
250 Zijn' troufteus dienaers bedt zoo fchendigh heeft geichonden,
zwanger van een vrucht,
Mijne overfchoone outeert,
Verlegen zat om raet. de fchender, om 't gerucht
Van overfpel, by tijts, met eenen glimp te ftnooren,
Ontboodtme t' huis, of my de zwangre moght bekooren :
255 Maer 'k weigerde eerelijck, als een rechtfchapen helt,
't Gemack van 't bedt, naerdien de veltheer lagh op 't welt,
Met al de fiammen, en de bontkifte in hun tenter.
Wat raet? zijn eer in laft, betluit de dreigementen
Van' fchande en latter of te keeren op mijn' hals,
260 Verzendtme met een' brief, moordaedigb, overvalfch,
Naer 't leger. Joab volght daer 's meetters laft hem perfte,
En joeghme in Ammons zwaert te Rabba voor de vefte.
Zoo klampte David, [och wie yft niet, die dit hoort !]
Op overfpel, verraet, en godtvergeeten moort,
265 En laeu van 't bloet des mans, die Juda wou befchermen,
Omhelft de zwangre vrou, als koningin, in d' armen.
Een yvraer voor de wet, van 's hemels geeft verlicht,
Die voor de bontkift danft, de harp huwt aen zijn dicht,
Een koningklijck profeet, befaemt door profeteeren,
270 Ziet Godt noch menfchen aen in moorden, en fchoffeeren :
Maer Nathan, die hem rechte uit zijnen eigen wont,
Dorft fpellen wat dit hof hierna te vrezen font;
Hoe 't zwaert gefieepen wiert, om eeuwigh, zonder kennis,
Te weiden. hier op fterft de vrucht. de zufterfchennis
275 Staeckt nau haer weeklaght, en de broedermoort bet bloen,
Of Abfolon, in fchijn van offren om zijn' zoen,
Leght op zijn luimen, om nu Nathans dreigementen
Te ftercken, en 't verloop, de hooftfom, met de renten,
Al teffens t' eifchen, en, als een weerfpannigh zoon,
280 Den vader onvoorfiens te vliegen in zijn kroon.
De wraeck des hemels loopt door Davids zaelen fpoocken,
Rinckinken. 'k zie eer lang Urias leedt gewroken.
De wraeck zet hof en ftadt, en ftraeten overendt.
^

•

Zoo klampte David... Op oreelpel, rerraei enz. Krachtiger, cierlijker, en juilter tevens kon hetgeen Urias bedoelt niet worden uitgedrukt. Het verraad tech en de moord, waartoe David zijn toevlucht nemen moest, waren de natuurInke fchakels in de keten zijner misdaden, en konden dus gezegd worden door hem op dien eerften fchakel, het overfpel te zijn vastgeklampt.
Sterche.n voor „beveitig,en," als meennalen.
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De zoon ontziet niet dat by zijne handen fchent
285 Aen vaders heilighdom, en hof, en bedtgenooten.
Godts wraeck verfloot hem, die Urias heeft verflooten,
Verfteecken van zijn trou, zy volght oock in zijn fchim,
Den zoon tot aen den eick in 't botch van Efraim:
Daer zal hy fneven, die eerft groeide in vaders fcbade:
2so En niets ontzagh, als hy zijn' moedtwil flechts verzade.
Maer tijt is 't dat ick daele, en naer mijn kercker fpoe
De zon rift op, en hijght my met haer paerden toe.
DAVIDS BEDTGENOOTEN. THAMAR.
BEDTGENOOTEN.

De nacht, tot 's menfchen raft gefchaepen,
Ontzeght den menfchen ililte en NA
295
De nacht, die moeite en zorgen full,
En wieght in flaep, verbiet te flaepen.
Wat fpokeryen zijn ons niet
In naere fchaduwe verfcheenen!
Wie waerde door de kamers heenen,
300 En dreighde Sion met verdriet?
Of kan een droom het oogh bedriegen
Met fchijn, en harffenfchildery,
Die in 't verfchiet, of van naby,
De waerheit naerbootfeert met liegen?
305
Of deckt de grijns van 't nachtgezicht
De troni van aenflaende waerheit,
Het hof te vrezen?
weechte klaerheit
Te fcheppen uit een wijs bericht.
Maer Thamar komt hier aengetreden
310 Uit Arons butte, en heilighdom.
Zy ziet heel vrolijck naer ons mn,
En fchijnt getrooft in haer gebeden.
Men gaze groeten, en met een
Ontvouwen hoe de harten fchromen
315 Voor zwarigheen, en droeve droomen.
Laet 's konings dochter dit ontleen.
THAMAR.

mevrouwen,
Geluck bejegene
Van daegh, al rijil het hemelfch licht
Met een benevelt aengezicht.
320 Geen nevel fteurt een vaft betrouwen.
De hier gebezigde uitdrukking klinkt wel wat mythologisch, in den mond van Urias, vooral nu hy
een geest was, en weten moest dat de zon Been paarden had. — Zy is echter zoo free' en dichtethjk, dat zy de kritiek geheel ontwapent.
904 Naerbootfeeri: men lette op dezen hier weder gebruikten vorm.
292
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Hoe flaetghe d' oogen zoo bedruckt
aerde? wat 's u voorgekoinen?
Naer
Hebt ghy ons blijfchap niet vernomen?
Mijn wenfch, Godt lof, is my geluckt.
BEDTGENOOTEN.
351.;

Wat wenfch is dit, o bloem der hoven?
THAMAR.

Mijn trouwe broeder Abfolon
Wijdt Gode een offer met de zon,
Nu hy zijn rampen is to boven.
BEDTGENOOTEN.

Waer offert uw beer broeder dan?
THAMAR.
330

Te Hebron, daer de Itammeheeren
Ten offer met hem bancketteeren,
En zijn godtvruchtigh raetgefpan.
BEDTGENOOTEN.

Wanneer is Abfolon vertogen?
THAMAR.

335

Te midnacht, zonder groot geluit.
De vroomften zondt by eerft vooruit,
Van yver brandende en bewogen.
BEDTGENOOTEN.

En gaf uw .wader zijne item
Tot deze bedevaert alreede?
THAMAR.

340

De vader ftemde 't op zijn bede.
Zoo trock hy uit Jeruzalem.
Waer heeft mevrou zoo lang getteecken?
Al 't rijck, van Berfeba tot Dan
Hier toe genoodt, gewaeght bier van,
Jordaen, en zee, langs alle ftreecken.
BEDTGENOOTEN.

345

Godt geve dat dit feeft befla
Tot heil der krone en onderdaenen,
Tot heil van 't hot dus lang in traenen.
De hemel fchutte Jakobs fchh..
THAMAR.

En waerom zuchtghe dus zwaermoedigh?
BEDTGENOOTEN.
350

Om 't nachtgezicht, dat ons vervaert.

an Raetgefpan voor „zy, die den Raud fpannen." Zola ook in zijn Edipas, vs. 170.
Vertogen voor „heengetogen, vertrokken."
341 Waer heeft mevrou zoo lung gefleecken? Thamar fpreekt bier tot het gezelfchap Bedgenooten en
had dus moeten zeggen: „waar hebben de dames zoo lang gezeten ?" doch zy richt de vraag hier
meer bepaald tot degene die 't woord voert.
333
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THAMAR.

't Is ydelheit, die 't hart bezwaert.
Noit heerfchte Juda zoo voorfpoedigh.
BEDTGENOOTEN.

Wy droomden in een berreghwoudt
Een' jongen leeu, en maght van dieren
355 Te zien, die vrolijck, onder 't vieren,
Hem kroonden met een kroon van gout.
De jonge leeu gemoedight, brulde,
En gaf een' vreeffelijcken fchreeu,
Dat zelf zijn vader, d' oude leen,
360 Vernam wat bofchgalm 't wout vervulde.
Int fchrick verliet de grijze 't nett.
De jonge leen, om velt te winnen,
Schiet toe, en grijpt de berghleeuwinnen,
Daer hy zijn' dollen gloet me lefcht.
365 Dat is 't niet al. toen fcheenen troepen
Te worttelen, en hantgemeen,
Zich fpits te kanten tegens een,
En wapen, wraeck, en moort te roepen.
De grijze leeu in 't berghbofch maelt
370 Den leen van Juda af naer 't leven.
De jonge leeu, tot fiaet verheven,
Schijnt Abfolon, van gout beitraelt.
De berghleeuwinnen, aengegrepen,
Gefchent van dien gekroonden leeu,
375
Verbeelden dat hy met gefchreeu
Zijn klaeuwen heeft op ons gefleepen.
Dees harnasklanck, dit krijghsgeluit
Beelt af hoe tuffchen zoon en vader
Een tweedraght broeit: en weet ghy 't nader,
sso
Ontvou ons wat dit fpoock beduit.
THAMAR.

385

Mijn broeder wou ter fluick niet reizen,
Maer met des konings oorelof,
En viel hem hier te voet voor 't hof.
Hy wou zijn godtvaert niet ontveizen.
Weerfpannige aert befchiet zijn wit
Ter fluick, en door bedeckte laegen,
Om uit het doncker op te daegen,
Eer zijn party te paerde zit.
Om zich den wegh ten zoen te baenen

sm. Godtseaert: 't zelfde ale Oodevaert. Zie hierboven, vs. 107.
Ontveizen voor ontveinzen, om 't rkjm. Zoo hebben wy elders menigvuldiger deizen voor deinzen,
peizen voor peinzen, aangetroffen, in a1 welke woorden men de n als liquida liet wegfmelten, en 't
in Vlaanderen nog doet.
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Nam broeder affcbeit, zoo verneert.
Dat zich de vader zijnes deert
En niet onthouden kan van traenen.
De vader gaf op dit 'verzoeck
Hem openhartigh zijnen zegen.
1595 Nu raefkalt, droomt, en fpoockt bier tegen:
Hv reifde, ontlaft van waders vloeck.
Gedurende zijn ballingfchappen
Vervolght, voorvlughtig, well en ooft
Heb ick het treurigh hart getrooft.
400 Hem lull die zantwegh niet te flappen.
De koning zette een nieuwe wijs
Op dees verzoening, en geleenight,
Als was, heeft zijne harp vereenight
Met lofgezang, Godts naem ten prijs.
405 Al 't heilighdom kan u getuigen
Hoe vader met een' blijden zin
Den hemel danckte. laet de fpin
Vry gal uit zulck een leli zuigen.
Of dunckt u dat ick broeder draegh',
410 Uit gunfie en trouwe, my gebleecken,
Toen by mijn ongelijck dorit wreecken,
En Ammon wis nam uit zijn laegh;
Ghy mooght vry Joab ondervraegen
Indienghe voor den koning fchroomt.
415
Hy heeft den vader ingetoomt,
Den zoon, als op zijn' hals, gedraegen,
Hy komt u of en in 't gemoet,
Om in de hutte Godt te loven.
390

JOAB. DAVIDS BEDTGENOOTEN.
JOAB.

O fchoonheen, zonder ga, des konings liefde waerdigh,
420 Ghy yvert met den dagh, alree getoit en vaerdigh
Ter hutte, om, 's Hooghilen naem ten prijs, uw vroegh gebedt
Te florten voor het koor. dat 's recht. de zuivre wet,
Van 's hemels hant in fteen op Sinai gehouwen,
Ontfangt haere eer in 't hart der yverende vrouwen.
425 Wy volgen gaerne: het believe u voor te treen.

Verneert voor „nederig, deemoedig."
Draegh: dragen heeft hier, even als in vs. 416, de beteekenis van „voorfpreken, voortrekken, party
trekken voor." — 't Wordt echter ook eenvoudig genomen voor „gunst of genegenheid toedragen."
Zie Uitl. Woordenb. op HOOFT in v. Draaghen.
4Is Ammon wis nam uit zijn laegh: d. 1.: „nit zijn hinderlaag Ammon op een zekergaande wijze (fekuur)
wist te overrompelen."
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BEDTGENOOTEN.

Heer Joab, eenigh fpoock, dat ons te nacht verfcheen,
Verileurt de ruff op 't hof. wy duchten en verrnoeden
Of eenigh misverftant, het zy hoe 't wil, moght broeden
Ten hove, tulfchen zoon en vader.
JOAB.
430

Spruit de re6n
Van dit vermoeclen flechts uit droom en nachtfpoock ?
BEDTGENOOTEN.

Neen,
Ons is niet luttel ftofs van achterdocht gegeven.
JOAB.

Zijn koningsvrouwen dan in 't hof dus onbedreven,
Dat zy niet weten hoe de zoon en vader ftaen
In voile vrientrchap? zijt geruft : hier fchort niet aen.
BEDTGENOOTEN.
I
435

Princeffe Tharnar rnelde in 't lang en breede heden
Met welck een afTcheit by naer Hebron is gereden.
JOAB.

440

Laet vaeren dan gefpoock, en droom, en kinderklucht.
Doch fchuilt 'er anders iet, het welck u houdt beducht,
Verhaelt het root en klaer : al viel 'er iet te zeggen
Dat fchijn heeft; 'k zal 't met pit van reden wederleggen.
BEDTGENOOTEN.

Wat aengaet dezen zoen der broertlaght, kentghe een' man,
Die zijn gedachten loos en kloeck ontveinzen kan,
Dat 's Abfolon, de fchalckfte en liftighfte in 't ontveinzen
Van zijn' verborgen haet, en wraeckzucht en gepeinzen.
445 Had Ammon, fchender van de koningklijcke maeght,
Dit konnen riecken, noit had David hem beklaeght,
Die, op het veltbancket, van moortgeweer doorregen,
Gefmoort lagh in zijn bloet. dits 's klaer. dit fpringt u tegen,
Zoo ghy den zoen betrout. onthou van Abfolon,
4so Dat by twee jaeren lang de wraeck ontveinzen kon,
En frnooren in zijn hart.
JOAB.

Ghy fterckt uw vrees met reden.
BEDTGENOOTEN.

Nu luifter. oordeel voort uit alle omftandigheden,
Van 's jonglings kroonzucht, ons ontdeckt door zijn beleit.
JOAB.

Dat waer een dootfchult van gequefte majefleit.
BEDTGENOOTEN.
455

De majefteit is blint van al te groot een liefde.
De broeder, die den broer met zijnen moortpriem griefde,
Ontziet den vader niet te fteecken naer het hart.
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JOAB.

De zufterfchennis kon de broeder zonder fmert
Niet lijden.
BEDTGENOOTEN.

Becht, nu denck hoe fmert hem om te zwerven,
460 Zijn vaders aengezicht vijf jaeren lang te derven.
Stiet hy den vader weer, als balling uit het rijck;
Stont vaders reek'ning met den zoon dan niet gelijck ?
JOAB.

De zoen flaet hem te dier. de lucht van 't hof te fcheppen
Kofte arbeit. noit dorft ick een woort ten hove reppen,
465 En bezighde endtlijck fill de weeu van Thekoa,
Verworf by trappen hem den toegang ter gena,
Dat hy herflelt twee jaer, gelijck in duifterniffen,
Moft wandelen, en 't licht van 's konings aenfchijn milieu.
Indien bier oorlogh fchool, wat lagh hem aen dien zoen.
BEDTGENOOTEN.
470 Om

onder fchijn van pais een oorlogh uit te bran.
JOAB.

Zou d' erfgenaem des rijx zich tegens 't rijck gaen kanten ?
BEDTGENOOTEN.

De blinde vader laet den zoon met lijftrouwanten,
Een' itoet gewapenden, beituwt in 't openbaer,
De hoftrap optreen, recht of hy al honing waer.
475 Dit baert hem aenzien en ontzagh by d' onderdaenen.
Dit 's magtigh hem den wegh naer vaders troon te baenen.
JOAB.

De vader eert zich zelf, in d' eere van den zoon.
BEDTGENOOTEN.

Zegh : hy onteert zich, zet zijne afkomfle op den troon.
JOAB.

De koning magh met recht den eerfigeboren eeren.
BEDTGENOOTEN.
480

En d' outfie vreeft al of de jongile moght regeeren.
JOAB.

Terwijl de vader leeft hout hy hen beide in dwang.
BEDTGENOOTEN.

De vader fuft, en leeft den zoon alree te lang.
Hem dunckt de vader is in 't goet des zoons gezeten.
Dit weet de koning, of gewis hy wil 't niet weeten.
JOAB.
485

Wat 's dit?
BEDTGENOOTEN.

In welch gevaer hy zich en 't ganfche rijck
472 De blinde rader voor „de verblinde vader."
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Durf flellen. let hier op. ghy hoeft geen klaerder blijck
Dat Abfolon de kroon zich eigen door geboorte
Toerekent, en belaeght. by zet zich in de poorte,
En 't poortgerecht, heel vroegh, als rechter van elx pleit,
490 Onthaelt en kuft het volck, ontmoet elck met befcheit,
Als of de koning 't recht al willens wou verzuimen.
Zoo wint hy 't hart des volx, en leght op zijne luimen.
Al 't flamhuis bidt hem aen. de dageraet des mans,
Zijn jeught, en fchoonheit geeft hem gunfl en eenen glans
495 By alle joffers, die hem gunfligh zien naer d' oogen,
Ten wafdom van zijne eere, en aenzien, en vermogen,
Dat flijght allengs in top van 't opperfte gezagh.
Waeckt ghy niet op : hy zal u wecken met den flagh,
En 't flaghzwaert op den lulls. men mompelt onder kloecken
500 Dat hy Achitofel by wijlen ging bezoecken,
Te Gilo, zijne fladt.
JOAB.

Die vos is hem te loos.
BEDTGENOOTEN.

Niet fchalck en loos alleen, maer teffens loos en boos.
Wy kennen zijnen aert.
JOAB.

Hy heeft het hof begeven,
Om op zijn waders erf geruft en Ili' te leven.
BEDTGENOOTEN.
505

Het draeght dien naem by 't hof, doch blijft by ons verdacht.
JOAB.

Het achterdencken kent geen paelen, flaet met maght
Al voort. men kan op los vermoen niet zekers bouwen.
Het gelt den koning eerft.
BEDTGENOOTEN.

En echter 's konings vrouwen.
JOAB.

Hebt ghy uwe achterdocht den koning niet ontdeckt ?
BEDTGENOOTEN.
510 Hoe

durven wy ? zy weckt een' leeu, die David weckt.
JOAB.

Een leeu verfteurt zich niet, geweckt van zijn leeuwinne.
BEDTGENOOTEN.

Wy koeftren flechts zijn min, als voefters van zijn minne ;
En reppen van geen' flaet uit angft voor ongena.
JOAB.

Ontziet ghy 't, zoo gaet heene, ontdeckt het Berfeba.
403 Al

't flamhuis voor „al de ftammen, het geheele geflacht van Israel."
voor „naderhand."

800 Echter

____.
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BEDTGENOOTEN.
515 En zoo zy ons ontdeckt, dan flaen wy ruim noch flimmer.
Zy fpant de kroon in 't hart, en haet al 't joffretimmer,
De bedtgenooten, en haer aenhang. d' uchtentzon,
Gelijck ghy weet, behaeght hem min dan Abfolon :
Wanneer die met zijn haer in zijn gezicht komt praelen,
520 Zoo fchoon als Godt hem fchiep, zou vaders gramfchap daelen,
En ftellen alien fchijn van nadocht aen een zy :
Dan lagen al des zoons befchuldigers in ly.
JOAB.
De koning ftelde ons tot een Wachter van zijn benden.
BEDTGENOOTEN.

En zoo de zoon het roer des flaets eens quam to wenden ?
JOAB.
525 De zes paer fiammen zijn in 's konings eedt getre6n
BEDTGENOOTEN.
En zooze eens weifelen, en raecken op de been ?
JOAB.
Daer hoeft weer tijt toe. dat gerucht zou verre klincken.
BEDTGENOOTEN.
Geloof de hulck van 't rijck is heimelijck aen 't zincken.
JOAB.
Hoe flaept de ftuurman dan, dat hy gevaer niet merckt ?
BEDTGENOOTEN.
530 Wie zal ons zeggen hoe Godts oordeel hier in werckt?
JOAB.
De wacht van 't leger ftaet den koning eerft bevolen.
BEDTGENOOTEN.
Wat is het leger, zoo de legerhoofden doolen ?
JOAB.
Wat zoecktghe dan by ons in dit gedroomt gevaer ?
BEDTGENOOTEN.
Week uwen meefter op : ghy zijt 's rijx amptenaer,
535 En veltheer over 't heir, of hy uw raet wou volgen.
JOAB.
Dat 's zorgelijck. hy is oploopende en verbolgen.
BEDTGENOOTEN.
Ghy zoeckt zijn veiligheit, behoudenis, en ruff.
JOAB.
Hy heeft op mijn verzoeck zijn' zoon noch eerft gekuft.
Hoe durf ick, zonder gront, nu Abfolon betijgen?

Met zijn haer in zijn gezicht: liever zou ik hier lezen: met zijn hoer voor zijn (d. „Davids") gezicht. Zoo als er nu ftaat, luidt het, alsof Abfolons hair hem zelven in 't gezicht hing, wat Mist niet
zoo fchoon zou ftaan.
521 Nadocht: als meermalen, voor „achterdocht."

al,

27

DAVID IN BALLINGSCHAP.

28

540

545

560

En wert de zoon dit wijs ?
BEDTGENOOTEN.
De wader zal het zwijgen.
J OAB.
Dat 's hachelijck : en zoo de zoon, in 't hof gedaeght,
Verfchijnt, en eifcht voor recht te zien wie hem beklaeght,
Waer berght zich Joab dan ? die Ammons booft niet fpaerde,
Dat koningklijcke bloet zou my met blancken zwaerde
Vervolgen, langer dan mijn ziel in 't lichaem leeft.
'k Zie bier geene uitkomft, zoo ons Godt geene uitkomft geeft.
Wy hoopen dat by met den avont weer zal keeren
Van Hebron, en de vrede in Juda triomfeeren.
'k Wil evenwel uw vrees verbergen. onderftut
Het rijck met uw gebeen, en gaenwe in Arons hut.
REY VAN L EVY TEN.
I. ZING.

555

560

De koning droegh zijn nachtgetijden
Den hemel op, die hem
En ganfch Jerufalem
Ten hooghfte wou verblijden,
Door 't liefelijck verdraegen
Met zijnen liefften zoon,
Als harp en keel op eenen toon.
Die pais reckt 's vaders dagen,
Als olie, in een goude lamp,
De vlam noch aenvoedt, en den damp
Der duifterniffe drijft uit d' oogen.
Wet was de koning opgetogen!
I.

565

570

TEGENZANG.

De kroon en fcepter lagen achter.
Hy fcheen een ziel met Godt,
Zijn heil, en hooghfte lot.
Hy wenfchte, als tempelwachter,
Het heilighdom te hoeden,
In 't midden van Godts fchaer
Met blijden zang en harpefnaer
Zijne aendacht aen te voeden.
Hy triomfeerde met zijn maet,
Die, hoogh in top, al hooger gaet,
Van geene pennen 't achterhaelen.
Men kan den yver niet bepaelen.
II.

575

580

5,6)

ZING.

Maer midlerwijl [wat moght dit wezen?]
Daer 't oor dien galm inzwelght
Verfchijnt iet, dat zich belght:
Want onder uitgelezen
Muzijek wil iet ontbreecken
Aen zoete eenftemmigheit,

En meet de soon dit taijs? voor „en weed de soon dit gewaar." Wife worden wordt thands als activ.
zelden meer gebrutkt, maar doorgaans met het voorz. nit.
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585

Die graetige ooren ftreelt en vleit,
Miffehien om of te fteecken,
let haethjx, ftrijdigh tegens gunft,
Te laeten hooren, daer de kural
Wat alfferns mengt met honighklancken.
Geen oor kan zich dien fmaeck mifdancken.
II. TEGENZANG.

.590

595

Zoo ging 't. de harpenaer en zinger,
Die met zijn aengezicht,
En voorhooft eertt een licht
Van vreught gaf, zijnen vinger
En keel volghde, in 't fchakeeren
Van klancken, fcheen een wijl
Te flaeuwen in dien ftijl,
En zijne vreught t' ontbeeren,
Als of hem d' eerfte moedt ontviel.
De klaere fpiegel van de ziel,
Zijn aenfchijn, feheen bezwalckt van waeffem.
Wat is ons blijfchap kort van aeffem!
III. ZANG

600

605

610

Zou David, 't licht van Godts profeeten,
Befpieglen in den geeft
Jet, daer zijn hart voor vreeft,
Dat Arons zoons niet weeten?
Zou by van ver' zien komen
Een onwe6r, dat miffchien
Geen weereltwijzen zien ?
Hanthaver van de vroomen,
Befchut den koning, die uw hut
Ter harte neemt, het volck befchut
Voor inheemfche oorelogen.
Een oogh bewaeckt alle oogen.
III I EGENZANG.

615

620

Geen koningen is ruft befchoren,
Ten minfte een korte wijl.
Dit was en blijft de ftijl
Der weerelt. vorften zijn gekoren
Tot wachters over onderzaten.
Zy zitten fteil en hoogh,
En flaen hun waeckende oogh
Door alle huizen, alle ftraeten.
Zy zien en kennen 't onderfcheit
Van ieders aert. hun wijs beleit
Hoeft onorde in haer ploy te fchicken,
's Volx ruft is 't wit, daer wijze op micken.

De hofbazuin, die tegens 't zuiden kraeit,
Spelt onwe6r, dat van Hebron herwaert waeit.
sas Geen oor Ran zich dien fmaeck mi,fdancken: zoo zegt Lucifer, vs. 1600:
'k Mifdanck me dan dit leen, zoo 't immers leen moet heeten.
Jammer, dat wy het woord in 't dagelijksch gebruik niet hebben behouden. Men zoo dan nimmer
in 't geval behoeven to komen om, zoo als nu, wanneer iemand zegt: „ik dank u," niet te weten,
of by bedoelt, het hem aangebodene in dank aan te nemen, of het of to wnzen.
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HET MADE BEDRYF.

JOAB. DAVID. BODE.
JOAB.
625

De torenwachter ziet een' poftmuil herwaert jaegen.
'k Wenfch dat uw majefteit de tijding magh behaegen.
Het fchijnt hy wort dus vroegh geftuurt van Abfolon.
DAVID.

Zoo is hy afgereen voor 't opgaen van de zon.
JOAB.

Wat of hem herwaert jaeght?
DAVID.

Men heeft niet quaets to fchromen.
Van Abfolon kan niet dan blijde tijding kmnen.
Hy weet hoe vaders hert naer tijdingen verlangt,
Het hart, dat over hem, gelijck een zegen, hangt,
Zijn aenfchijn noode derft. wat nieus kan by ontdecken?
De kortheit van den tijt, die tuffchen zijn vertrecken
635 Van 't hof en nu verliep, gehengt naeu dat 'er iet
Byzonders voorviel, 't geen tot vreught ftreckt, of verdriet.
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1
JO AB.

Eene uur berockent wel meer werx met bijftre zinnen
Dan duizent hander in een jaer zien af te fpinnen.
Hoewel ick niet betrou dat ons van dezen kant
640 Jet kan bejegenen, dat niet 't gezegent lant
Tot heil en nut gedye, en alien wetgenooten.
Daer komt de bode zelf al hijgende aengeftooten.
Hy ziet verbaeft naer 't hof, en onzen koning om.
De koning fpreecke hem. by ftaet verbaeft en ftom.
DAVID.
645

Wel bode, van wat kant komt ghy verbaeft geronnen?
Zit af: fchep aem : genaeck dat wy u hooren konnen.
BODE.

Ten hove is zulck een port, als ick, onaengenaem,
Doch fchoon ick 'Bile zweegh, noch zou d' ontrufte faem
Niet ruften haer bazuin uit tin en trans te blazen,
ao Van Dan tot Berfeba de weerelt te verbazen.
DAVID.

Is Abfolon in noot, of in zijn vyants klem?
BODE.

Prins Abfolon dreight u, en ganfch Jerufalem.
DAVID.

Hy is met onzen wil te nacht hies uitgereden.
BODE.

Hy fpant de kroon in 't hart van 't rijck en alle iteden.
DAVID.
655

Spreeck klaerder, fchoon die klanck niet fchoon in d' ooren luit.
BODE.

Zijn bevaert quam te nacht op vloeckverwantfchap uit.
DAVID.

Onmogelijck. wie heeft dat lafterftuck befteecken?
BODE.

Zoo groot een fchelmftuck kon niet laeten uit te breecken.
DAVID.

Wat zekerheit kunt ghy betoonen van dit Ruck?
BODE.

ao Ick hoorde en zagh 't verraet. Godt keere uw ongeluck:
Mijn vroom geweten, aen de kroon en uw vertrouden
Verbonden, liet niet toe dit ftil by my te houden.
Zoo koom ick met dien vloeck der vloecken opgedaeght.
DAVID.

Verhael ons dan oprecht al wat ghy hoorde en zaeght,
665 En pas vooral dit naeckt, gelijck het leght, f ontkleeden.
BODE.

Te nacht quam 's konings zoon te Hebron aengereden,
Met eenen nafleep van tweehondert, zonder ergh.
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De maght van Ifrael en Juda om den bergh,
Had zich in tenten langs de dalen neergeflagen,
670 En wachte op 't offerfeeft, de Godtheit op te draegen,
Met voile ftaetfien, en priefterlijcke pracht.
Der vadren kerckhof Wert terftont met 's princen wacht
Heel fcherp en nau bezet, rondom de doornehagen.
De weelige eicken, die met fchaduwen de laegen
675 Bedeckten, ruifchten niet, daer 't Licht door bofch-loof fcheen.
De prins, Achitofel, de raet quam hier by een.
In 't ronde Om Hebron loeide een menighte offerdieren;
Een voorfpel van dit feeft, met d' uchtentzon te vieren,
Uit danckbaerheit, zoo 't hiet, dat Abfolon 't gezicht
680 Van 's konings aenfchijn moght gebeuren, en den plicht
Van zijne Godts belofte, en hoogen eedt bezegelen:
Gelijck 't Hebreeufch geflacht gewoon is zich te regelen
Naer Mofes wetboeck. bier ging 't famenrotten aen.
Ick kroop behendigh, by het fchijnen van de maen,
685 Ter zijde door de haegh, daer niemant op vermoede.
JOAB.

Dat Godt den koning en het koningrijck behoede.
BODE.

Prins Abfolon hief aen: ghy zoons van Abraham,
Hanthavers van Godts recht, en Jeffes braven ftam,
Ick koom, van Godt gedaeght, tot voorftant van u alien
690 Mijn' dienft opoffren, eer de ftaet geraeckt te vallen.
De vader fuft alree, gezwackt van ouderdom.
'k Heb 't poortgerecht geftut. mijn' hals, als een kolom,
Heeft, onder 't laugh pack des rijx, geheele dagen
Gezweet. ick troofte 't volck, dat my zijn' noot quam klaegen.
6,15 De vleiers, die het hof oin winft naer d' oogen zien,
En 't onrecht ftercken, dorft mijn yver 't hof verbien.
'k Heb weduwen geredt, de wezen en verdruckten
Geholpen op de been; griffoenen, die haer pluckten,
De nagels vry gekort: en zou men u den noot
700 Afmaelen, fchoon de ftaet zeilt met een' ruimen fchoot,
Een etmael kon zoo veel gevaeren niet begrijpen.
De hulck van 't ganfche rijck dreight ftorm op ftorm te gijpen.
Wat hoop van beternis, daer 't hooft in deught bezwijckt,
En zelf zijn naefte bloet, den zoon, verongelijckt?
705 Wy hebben jaeren lang bezuurt in bittre elenden,
De ftraf van Ammon, en dat gruwzaern zufterfchenden,
Ten lefte in fchijn verzoent, na dien geleden hoon.
Wat heil verwacht ghy? want een overfpeelfters zoon
Wort dertel opgevoedt, om over lant en lieden,
oo Iliet voor „heette."
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710 Na vaders doot gezalft, tyrannigh te gebieden.
Waer heeft de koning oit de dapperheit beloont ?
Vraeght dat Urias, die zich ftreng en eerlijck toont,
Op d' aerde ilaept, en, na zijn vroome wapendaeden,
Met eenen moortbrief aen den veltheer wort verraden.
715 'k Ga Sauls huis voorby, eer lanckheit u vermoeit.
Hoe bloedigh heeft hy dien geflachtboom uitgeroeit,
En dreight den wortel uit te rucken, wegh te houwen ;
Hoewel by d' eer genoot van Michols haul te trouwen!
Naerdien het flatnhuis dan van hem geen heil verwacht,
720 Is 't nodigh zijnen fool, op 's volx gemeene klaght,
Met eenen naezaet van zijn naette bloet te kleeden.
Dit 's mijn belofte aen Godt, waertoe ghy wort gebeden.
JOAB.

Genadightte, vergeef het Joab, wiens verzoeck
Den zoon met u verzoende, eene oirzaeck van dien vloeck.
725 Hue droegh Achitofel zich order dees godtloosheit?
BODE.

Hy flack zijn zegel aen die godtvergeete boosheit,
Verhief d' oproerigheit, en zetteze in haer kracht,
Broght voort hoe hy den zoon zoo menighmael by nacht
Te Gilo had geberght, toen, van het hof verfchoven,
73o Om zijn gerechte wraeck, hem elck ontzagh to hover,
De wijde weerelt den verfchorling viel te kleen.
Hy haelde Urias op ; wat Saul had geleen,
Veel jaeren na de doot, in zijn nakomelingen,
Die, treurigh, en gehaet, al quijnende vergingen.
735 Hoe d' overfpeelfter, als een Itiefinoer, Davids zoon,
Den eerftgeboren, wil verfteecken van de kroon,
En wettigheit des rijx, en over d' oucle heeren,
In haeren Salomon, na Davids doot regeeren.
Hy hoorde een ieders zin. de ftemmen gingen om.
740 Men vraeghde hooft voor hooft. zoo fleigerde, zoo klom
Weerfpannigheit in top, uit eenen mont befloten.
JOAB.

Vervloeckte Achitofel, verwate vloeckgenooten!
Wat volghde op dit befluit ? hoe liep dit Unwell af?
BODE.

Zy mompelden een wijl. toen floegenze mu het graf
745 Van varier Abraham een' ring; en voort aen 't bidden
Dat d' opperfte hun recht wou zegenen. in 't midden
Stont Abfolon, die zwoer zijn trou aen 't volck en 't rijek
Don flammeheeren toe, die zwoeren algelijck,
En gaven hem de hunt, met een' den blancken degen.
75o Toen (loop ick heindijek deur, tot ftervens toe verlegen,
En koom den koning dit ontvouwen met gevaer.

DX WEEDED VAN J. VAN VONDItl. IX.
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Dat Godt het rijck behoede, en Godts gezalfden fpaer'.
DAVID.

Belieft het Gode dat zijn knecht dien kelck zal proeven,
Ick fla gelaeten, wil my niet te vroegh bedroeven.
755 Hy kan dit keeren, hen veranderen van zin.
Ghy bode, ga ten hove, en fpreeck de koningin.
Heer Joab, laet de wacht de itadt en 't hof bezetten.
Voltreck de ronde, fteeck bazuinen, en trompetten.
Och Abfolon, hoe fnel verandertghe uwen zoen,
760 Dien kus en klanck van pais in eene krijgbsklaroen !
Lijf-fchutten, haeft u, voort : de bloetvlagh nit den toren:
De Flanders op de poort. op op, men blaes den horen.
Mijn Krethen, Plethen, al de burgers in 't geweer.
De vlam flaet nit het hof: hier geldt geen veinzen meer.
765 Men hindre dat hier niet de weiflaers 't zamenrotten.
JOAB.

Ons flaet dien hoogen boom van kroon en tack te knotten.
Zent flux befpieders uit naer Hebron. luifler fcherp
Wat nadruck volgen wil op zulk een ruw ontwerp.
THAMAR. DAVIDS BEDTGENOOTEN.
THAMAR.

Wat klanck is dit? wat wil ons weder overkomen ?
BEDTGENOOTEN.
770

Hoe fraey heeft Abfolon zijn affcheit nu genomen ?
THAMAR.

Wat gaet mijn broeder aen, dat hy dien haet verweckt!
BEDTGENOOTEN.

Gewis ghy will bier van : by had het u ontdeckt.
THAMAR.

Betrou ons dat niet toe. wilt dat onze eer niet verger!.
BEDTGENOOTEN.

Hy had zijn zufter lief, hoe kon hy 't haer verbergen ?
THAMAR.
775

Zoo waerlijck als Godt leeft : dat by ons fla en ftraff'.
BEDTGENOOTEN.

Nu haelt hy Ammons moort en fnoder uit het graf.
THAMAR.

'k Beken de vadermoort gaet boven broederflaghten.
BEDTGENOOTEN.

Wie kon zich voor den wrock des dubblen huichlaers wachten ?
bloetrolagh: min of meer anakronistisch. Viaggen werden in die dagen nog niet gebezigd.
Krethen, Plethen: de Krethen en Plethen waren een foort van keurbenden, even als, in lateren
tijd, de Janitfchers en Spahis.
„wy behoeven 't ons niet to ontveinzen."
so. Hier gelt geen reinzen meer:
7es Nadruck: zie de aant. blz. 4, hiervoren.
761 De

763 Mijn
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THAMAR.

Och Abfolon, is dit uw Hebrons Godevaert?
BEDTGENOOTEN.
780

Dat is zijn Godtsbelofte, en onderdaenige aert.
THAMAR.

Nu wort de wet met glimp by 't Heidendom gelaflert.
BEDTGENOOTEN.

Zoo gaet het telckens, als godtvruchtigh zaet verbafiert.
THAMAR.

Hy volght noch vaders les, noch vaders voorbeelt
BEDTGENOOTEN.

Wy zagen 't onweer in den droom, maer och te fpa.
THAMAR.
785

Men zal door middelaers milfchien zijn hart verzachten.
BEDTGENOOTEN.

Wy hoopen op 't mifichien dien ftorm niet of te wachten.
THAMAR.

Dat onweer is noch wijt.
BEDTGENOOTEN.

Het buldert voor de poort.
THAMAR.

Te Hebron. by hoeft tijt. men flaet zoo ras niet voort.
BEDTGENOOTEN.

Gelijck een loopend vier, gefloockt van medefiemmers.
THAMAR.

790 Waer vint men die?
BEDTGENOOTEN.

Dat vraegh vry ons Jerufalemmers.
THAMAR.

Die zien naer David om, en niet naer Abfolon.
BEDTGENOOTEN.

Men eert d' opgaende, en niet eene ondergaende

Z011.

THAMAR.

Zou 't volck zoo reuckeloos den ouden heer vergeeten ?
BEDTGENOOTEN.

Dat hangt aen een, gelijck de fchakels van een keten.
THAMAR.

795 En zoo de keten breeckt?
BEDTGENOOTEN.

Dan is de maght gedeelt.
THAMAR.

Hoe wenfchelijk waer (lit!
taa De Bedgenooten willen seggen: „is nwe hoop daarin gelegen, dat men Abfolons hart verzachten zal,
wy van onzen kant hopen, dat misfchien de koning goed zal vinden met ons van hier te trekken."
De wijze van uitdrukking, wellicht gebruikelijk in Vondels tied, komt ons nu echter vrij wonderluk voor.
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BEDTGENOOTEN.

Hoe wort dees fcheur geheelt?
THAMAR.

Met balifem van gena.
BEDTGENOOTEN.

Die heeft geen mifvertrouwen.
THAMAR.

Mijn vader is geftreng in elck zijn woort te houwen.
BEDTGENOOTEN.

En oock niet min geftreng in 't ftraffen, zonder maet.
THAMAR.
800

Waer bleeck dat?
BEDTGENOOTEN.

Vraeghtghe waer? wie eens naer Rabba gaet
Kan 't hooren, en alom in Ammons dootfche fieden,
Die, wreet gerabraeckt, met hunne afgezaeghde leden,
In yfre tacken, en het gloeiend tichelvier
Verbrant, beklaeghden dat zy, d' ooreloglisbanier
805 Opiteeckende, zoo trots zich tegens Juda kantten.
THAMAR.

Dat was het niet, maer eer 't mishandlen der gezanten,
Die tegens 't billijck recht der volcken, en de wet,
De wijde weerelt door natuurlijck ingezet,
Met hun gefcheurde kleen, en half gefchore baerden,
sio Van kinderoiTeraers, en gruwelijck veraerden,
Te rugge quamen by den koning, die hen zont.
Hy woegh de ftraf en 't quaet, tot dat het effen ftOnt.
BEDTGENOOTEN.

Is 't minder quaet een zoon naer vaders hart te fteecken?
THAMAR.

Een vaders hart verfchoont, verkleent zijn zoons gebreken.
BEDTGENOOTEN.

815 De vader heeft noch fins de broederflaght verfchoont,
En wort dus averechts bejegent, en geloont,
Met eenen nieuwen flagh in zulck een verfche wcnde.
THAMAR.

'k Verfchoon het niet, dit is een lafterlijcke zonde,
Een rechte burgerkrijgh berockent tegens Godt.
BEDTGENOOTEN.
820

era De

De maegen fteecken hier elckandre naer den ftrot.
Dit zwaert moort blindeling, de broeder zijnen broeder,
De vader zijnen zoon. de dochter kent geen moeder.
Hier worftelen in 't bloet de burgers tegens een.

konftruktie van dezen regel is geheel Latijnsch. In zuiver Neerduitsch zal men zeggen „is 't
minder kwaad dat een zoon zijn vader near 't hart fteektr
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De huizen alien gedeelt, de fteden tegens fle6n.
De bontgenoot ontziet verbont noch bontgenooten.
't Omleggend Heidendom komt bier op aengeflooten.
Het mengt zich in 't krackeel met een gemeine Item,
En wil het heilighdom en Godts Jerufalem
Tot in den groat met zwaert en fackelen verdelgen.
830 Zoo David zich niet height, de hemel zal 't zich belgen.
THAMAR.

Ick boor een' kreet opgaen van 't hof en hofgezin,
En ga de trap op inter de droeve koningin.
BEDTGENOOTEN.

Hier komt de veltheer aen, beituwt met krijghskornellen.
Wy zullen, aen een zy, hem eerft zien orden flellen
835 Op wacht, en toght, en al. de krijghsraet is belaen,
De burgery verbaeft. hoe wil dit fpel vergaen ?
JOAB. DAVIDS BEDTGENOOTEN.
JOAB.

Wachtmeefters, krijghskornels, waeckt rufligh met elckanderen.
Men zal van uur tot uur de leus of 't woort veranderen,
De ketens fpannen , eer het oproer t' zamenrott'.
840 Men {la de ronde ga, verzekre, op 't hoogh gebodt,
Op halsftraf, Davids burgh, verzie de poort en veften
Met dubble fchildwacht. laet terliont, van vier geweften,
De torens manner. dat de lichte ruitery,
Den wegh uaer Hebron op gefpreit, de zuiderzy
845 In 't velt befpiede. laet de pelgrims ondervraegen
Naer tijding van lien oort, en ofze nergens laegen
Vernaemen. laet geen' menfch paffeeren, eer de wacht
Zijn naem opteken', hem geley, daer by to nacht
Vernachten zal. verdeelt u voort in alle ftraeten.
850 D' Almaghtige befchaeme al die den koning haeten.
BEDTGENOOTEN.

0 veltheer, hoe vervalt de kroon, en Davids rijck!
JOAB.

Schept moedt: Jerufalem is u een wife wijck.
BEDTGENOOTEN.

Befchimp nu nachtgezicht, en fpoockery, en droomen.
coo Zoo David rich niet belght: hier zoo, volgends Vondels vast aangenomen fchrijfwijze, die ook in de
tweede helft van ait vaers gevolgd is, moeten flaan: 't zich niet beIght; dat '1 ken echter weggelaten
zijn ter wille der wellnidendheid, of ook om dat V. hier zich belgen eenvoudig opvat in den zin van
„gramitorig wooden," en in de andere helft van 't vaers in then van: „zich de zaak krachtig aantrekken."
II3t. De krijghsraet is beta& voor „is in verlegenheid."
sot Laet geen' menfch paffeeren: hoe fiksch hier de taal van Joab ook zij, en hoe juist en gepast de bevelen, welke by uitdeelt, de uitdrukking, hier gebezigd, doet meet denken aan een kolonel der burgerwacht in 1660, dan aan een perfonaadje uit een treurfpel.

37

38

DAVID IN BALLINGSCHAP.
JOAB.
Het koningklijck gezagh wil haeft het oproer toomen.
BEDTGENOOTEN.
855 Een hollend paert acht toom, noch fporen, nochte roe.
JOAB.
Een hollend paert loopt eerft zich zellef doot en moe.
BEDTGENOOTEN.
Het fmackt den beer in 't zant, dat pals en lenden kraeaen.
J OAB.
Zoo fel niet, of de heer kan weer te paerde raecken.
Hy voerde 't Saul en zijne afkornfte uit in 't endt.
BEDTGENOOTEN.
850 In zijne jeught: nu wort hy 't harnas ongewent.
JOAB.
Dat bleeck hoe by zich liet van Ammons wrevel trotfen.
BEDTGENOOTEN.
Dees jonge manfchap zit in 't harnas vaft, als rotfen.
JOAB.
Noch vainer dan de reus, de groote Filifteen?
BEDTGENOOTEN.
Dat was een lijfgevecht.
JOAB.
Noch viel de reus te kleen.
BEDTGENOOTEN.
865 Het zwaert van Abfolon is rede al opgeheven.
JOAB.
Gereet voor ons, om hem den wiffen flagh te geven.
BEDTGENOOTEN.
Wy fpelden 't onweer vroegh uit alle omftandigheen.
JOAB.
Hy ging vermomt, en wilt zijn opzet fraey te kleen.
BEDTGENOOTEN.
Hy ging zoo niet vermomt, of vrouwen konden 't mercken.
JOAB.
870 Eer 't rijp was kon men dit met geen getuigen ftercken.
BEDTGENOOTEN.
De tekens tuighden 't, had men oogen om te zien.
JOAB.
Het ftont den vader toe hem 't klimmen te verbien.
BEDTGENOOTEN.
De zoon heeft in het endt de grijns eens afgetrocken.
JOAB.
Dat 's beter dan geveinft, en heimelijck te wrocken.
est, Wil voor „zal," als meermalen.
850 Hg recede 't Saul en zijne afkondle
d. 1.: „hy hield het nog langer uit dan Saul en de zijnen."
ongewone vorm, om 't rijm gebruikt, voor
873 Het flout den vader toe: wy zouden nu zeggen : „het ftond aan den vader."
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BEDTGENOOTEN.
875

Hoe draegen wy ons bell in burgerlijck gefchil?
JOAB.

Betrout u Gode en ons, en houdt u kloeck en fill.
BEDTGENOOTEN.

Hoe houdt de koning zich, te blint den zoon genegen?
JOAB.

Geduldigh, min voor zich dan om den zoon verlegen.
BEDTGENOOTEN.
880

Hoe fterck en krachtigh zijn de banden van natuur!
• Wil hy hem keeren?
JOAB.

885

890

Ja, maer zonder dootquetfuur.
Hem deert des jongelings. by wijt de fnoode daeden
Den valfchen bloetraen, die den jongeling verraeden,
Met kracht verrucken uit de heirbaen van de deught.
Hy kept d' oploopentheit en 't hitzigh bloet der jeught,
Van fchalcken lichtelijck door treken te misbruicken,
Roofvogels, vet gemefl, gewoon het oogh te luicken,
Tot fchade van 't gemeene, en ongelijck te voen,
Aileen uit eige baet. bet averechts vermoem,
Weerfpannigheit, gewelt, de wulpfcheit, zich vergeeten,
Scherp uitzien, elx gebreck ten breetflen uit te meeten,
Onmaetige overdaet, pluimflrijcken, en bedrogli
Is d' eertleep, die hem volght, en voort al wat 'er noch
Aen vaft is. kon een prins, met zulck een floet behangen,
Zich oit intoomen van verkeerde en flimme ganger?
BEDTGENOOTEN.

895

900

Ghy zeght gelijck bet is. wy mompelden by wijl,
Miter kropten 't lijdzaem in. 't verandren van den flijl
Der princen kan men eer beklagen dan verhoeden.
Als Godt wil firaffen dan ontbreecken hem geen roeden.
Hy treckt den zegen van verkeerden dickwijl in,
En laetze vallen in een' averechtfen zin.
De hooghile wijfheit, fterck en lieflijck in 't beleiden,
Kan boven ons begrijp de floffen toebereiden,
Tot datze in 't ende 't wit, waerop zy mickt, befchiet.
JOAB.

Zoo zet uw hart geruft. wat my belangt, 'k zal niet
In burgerlijck gcfchil: waarfchijnlijk is bier by den druk een letter uitgevallen en moet er ftaan, in
't burgerlijck gelehil. Het is toch de vraag niet, hoe de Bedgenooten zich in 't algemeen, maar hoe
zy zich bepaald in dit gefchil hebben te gedragen.
882 Verraeden: in den zin van: „fiechten raad gaven." Even zoo zegt men verleiden voor „den verkeerden weg op leiden."
880,890 Zich vergeeten, Scherp uitzien: bier zoil de zuiverheid der taal vorderen rich te vergeten, fcherp
uit le zien, even als er te recht op volgt uit te meten. Maar V. oordeelde, dat hy in dat plaatfen of
weglaten van te dezelfde vrijheid mocht gebruiken als hy in dezen zelfden eerfleep van verkeerde
hebbelijkheden neernt met het artikel, dat by voor wulpfcheit behoudt, maar voor de andere fubtlantiva weglaat.
are
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905

Verzuimen voor de fiadt en 't lant en u te waecken.
Wy zullen haeft met Godt dien hoeck te boven raecken,
En gaen nu voort om hoogh eens uitzien van de tin.
Mevrouwen, treet in 't hof en fterckt de koningin.
THAMAR. DAVID. JOAB.
THAMAR.

Heer vader, ick hob hoop mijn' broeder om te zetten,
sto Hem fuel t' ontmoeten, znick een jammer te beletten.
Vergunme dat ick met een ruiterbende treck',
Uw vaderlijck gemoedt hem levendigh ontdeck',
Hy zal zijn opzet, al te bloedigh en verwaten,
Op zuflers bede, haer ter liefde, vaeren laeten.
915 D' aertsvader Jakob, wien 't aen omzicht niet ontbrack,
Smoorde Efaus bittren wrock, en fchoof dit ongemack
Voorzichtigh van zijn' hals, een vriendelijck bejegenen
Vermurwt een fieenen hart. de hemel zal het zegenen.
DAVID.

Mijn dochter, ick betrou uw vredelievende aert

Zola niet eens fchroomen op het punt van broeders zwaert
Met uwe bloote borft te paerde been te rennen:
Maer die Achitofel, en zijn doortraptheit kennen,
Geloven niet dat dit verdragh te vinden flaet.
Achitofel flaet blanck, ftraffchuldigh aen verraet,
9 ,25 Ontvonckt het fmeulend vier, en keert zich aen geen kermen,
Noch krijten, als by zich magh by die koolen warmen.

920

THAMAR.

Een minnelijck verzoeck ten minfte kan niet fchak'n.
DAVID.

Raet hem Achitofel uw' voorflagh of te flaen,
Zich met beloften noch verdragh te laeten paeien?
THAMAR.
930

Zoo blijft het pleit in 'tact.
DAVID.

Dan zal hy luider kraeien,
Indien de vader fchijnt te zwichten voor den zoon,
Die wint met zulck eon' klanck terftont de halve kroon.
THAMAR.

Belieft het u, laet ons hierop den veltheer hooren.
DAVID.

Trouwanten, haelt hem, dat hy afftijgh van den toren.
935 De tijt lijt geen vertreck. men hoort van overal
Vaeren laeten: Iloogduitfche woordfehikking. In gew. Ne6rd. zegt men: laten raren.
ors Onnicht voor „omziehtigheid", of wel voor „doorzieht."
nas Vertreck voor „uititel."
914
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Gerucht van oproer, en dit ooreloghsgefchal
Slaet voort van ftadt tot ftaclt. de bergen en de daelen
Geraecken op de been. verbaeftheit vlieght de paelen
Des rijx met kracht voorby. alle aengegrenfde (leen
940 Van 't Heidendom zien uit, en tteecken 't hooft by een.
Zy rekenen den dagh nu eens te zien geboren
Om over ons Jordaen Godts floel en Godt te ftooren:
Maer toeft, als Godt ontwaeckt zal in- en uitlantfch fpoock
Voor 't licht van zijn gezicht verdwijnen, als een roock.
TIIAMAR.
945

Daer komt de veltheer af. 't gelieve

u

hem te vraegen.

DAVID.
Mijn dochter, uw princes, getrooft zich zelf te waegen
Om haeren broeder om te zetten, en zijn' haet
Te blufrchen, Godt ten dienft. wy neemen 't in beraet.
Zoo ghy 't geraeden vint, en nut, ick item het mede.
JOAB.

Bemiddeltze 's lants ruft, en is 'er .hoop van vrede,
Men zal haer eeren van den rijxftroom aen d' Eufraet,
Zy fchooner keeren dan de fchoone dageraet
Ons aenftraelt met den dagh. laet voortgaen, zonder beiden.
De koning zeegne haer. ick zalze voort geleiden
955 Ter burghpoorte uit, en met een bende ruitery
Beftuwen.

950

DAVID.

Godt verleen dat uwe reis gedy'
Tot ruft van 't heiligh rijck. mijn dochter, treck in vrede.
Levyten treet ons voor, en offer uwe bede
Den Godt van Abraham, of Thamars vredetoght
96o Den vader en den zoon noels eens verzoenen moght.
REY VAN LEVYTEN.

965

1. ZANG.
Princes, die, haeckende naer vrede,
Om vader en den won
Op een' gelijeken toon
Te trecken, heentreckt uit de ftede,
Hoe lieflijck is uw tredt!
Waer ghy de voeten zet,
Daer waffen lelien en geuren,
Een regenboogh van fchoone kleuren,
En hartverquickend kruit.

Laet voortgaen: het weglaten van het voornw., offchoon ftrijdig met den eisch der Tyntaxis, is hier
niet ongepast en doet zelfs een goede uitwerking. 't Is hier de driftige Veldheer, die fpreekt en in
zijn haast fpaarzaam is met zijn woorden. Bovendien, ook op byna gelijke wijze zeggen wy in 't
dagelijksch gefprek laat gaan! laat ?mar loopen, voor „boat de zaak hear gang gaan, hear loop nemen."
9C5 Hoe lieflijek is uw tredt: t. w. : „als verkondigfter van den vrede," toefpeling op Rom. X 15.

953
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970

Men kieze al 't edelfte uit,
En vlechte een' krans om u to kranfren.
Keer zoo, datze al rondom u danfren.
L TEGENZANG.

Dat 's billijck. eer en prijs is waerdigh
Die 't vaderlijck palais
975
Herftellen wil in pais.
Ay ziet, hoe fpoetze zoo wilvaerdigh,
Of zy dees jammerbron
Noch tijdigh ftoppen kon,
Daer endtloos onheil uit zou vloeien,
980 Waerby alle onbefneden groeien,
Als hart ftaet tegens hart,
Geweer en vuift verwart,
Verblint, en heet op moort en fchennis.
Het burgeroorlogh draeght geen kennis.
II. ZANG.

De burgerkrijgh der twalef ftammen,
Om 't gruwelijck mifdrijf
Aen een Levitifch wijf,
Broght Gibea in lichte vlammen,
Stont haer en 't wraeckgefpan
990
Op hondertduizent man,
Ho1p Benjamins geflacht in d' affehen.
Toen moght zich in zijn tranen waffchen
Een deerlijck overfchot,
Getreden, en befpot.
995 Dat quetfte zelfs die 't velt behiclen.
Wat velde een burgerzwaert al zielen!
rt. TEGENZANG.
Almaghtige, zie uit den hoogen.
Verhoe tech Jofefs fcha.
Van Dan tot Berfeba
1000 Spant al de ftrijtbre jeught haer bogen.
Veel duizent vloeckgemeen,
Geharnaft tegens een',
In aentoght met gevelde fpeere
Hem dreigen, die, uw' naem ter eere,
Zoo veele fteden won,
1005
Alle afgo6n dempte en fchon.
Verdadigh toch uw volx behoeder.
De zufter ftille haeren broeder.
985

Zie Richteren XIX.
Ben burgerzwaert: als zinnebeeld van „den burger oorlog."
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DAVID. TWEEDE BODE.

JOAB.

DAVID.

Men zwaeit de veltbanier op 's burghpoorts hooge kruin,
1010 En blaeft van Hebron met de heldere bazuin
Te wapen, dat het klinckt door Davids ftadt en ftraeten.
De wacht heeft door 't klincket den poftbode ingelaten.
Trouwanten, rept u. haelt hem daetlijck hier voor 't hof.
Daer komt hy, 't aenzicht zwart begruift van zweet en ftof,
1015 En hijgende en vermoeit, kan naulijx adem fcheppen.
BODE.

Godt fpaer' den koning. op, men moet de handen reppen.
Te wapen, heeren, op to wapen : het is tijt.
De vyant voor de poort. men wapen' zich ten ftrijt.
Te wapen : op, de prins treckt aen met zijn ftandaerden.
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1020

Hy is in aentoght, draeft vaft herwaert met de paerden,
Bezet de heirbaen. fluit de draeiboom. fpoet u. voort.
Ick zie den prins van daegh te Sion voor de poort.
DAVID.

De rijxprinces is fins naer Hebron toe getogen.
BODE.

Gelijck een blixemitrael my fnel voorby gevlogen,
1025 Ten halven wege, met een' ridderlijcken troep.
DAVID.

Laet hooren wat 'er wanckt. zegh op: hoe gaet de roep.
BODE.

Zoo ras als Abfolon den itammen had gezworen,
Op 't graf van Abraham, nam Arons zoon een' horen,
En zalfde 't fchoone hooft in 't midden van al 't volck,
ioso Dat hem omfchaduwde, gelijck een dicke woick.
Hy kroonde 't blonde haer met levendige ftraelen
Van gout en diamant. daer had ghy hem zien praelen,
Gelijck een morgenzon, met eenen zwier van gunft,
Dat elck in twijfel trock of bier natuur, of kunft
ion De kroon fpande in een' man, van boven tot beneden
Volfchapen, zonder fmet doorgaens aen al zijn leden.
Leef lang, leef lang, o prins, 6 koning Abfolon.
Leef lang, doorluchtfte telgh. uw naem verdoof de zon
In glans en heerlijckheit. dat was 't gedurigh roepen,
1040 't Gejuich van duizenden, gedeelt in twaelef troepen.
Hier op verhief zich voort een fchel bazuingefchal,
Beantwoort met een' galm van heuvel en van dal,
Die aen de fterren klonck. het offer wort ontfteecken.
Men deckte tafels. geen triomf, noch vreughdeteken
offerfpijs werdt ruftigh opgedifeht.
1045 Ontbrack 'er.
Men ftrooide in 't liondert gout en zilver. ieder vircht
En grabbelt 'er. de wijn fpringt levendigh uit bronnen.
Geheele kudden, noch gebrade runders konnen
De menighten verzaen. men hoorde een zelve item
1050 In duizenden. men (loot hier op Jerufalem
Te winnen, en den zoon in vaders troon te zetten,
Eer veltheer Joab fchrap den degen quam te wetten.
Men ftelde daetelijck het voetvolck in 't vierkant,
Gewapent, eensgezint, om voort gelijckerhant
1055 Te rucken naer de ftadt. de koning met zijn paerden
Voert zelf den voortoght aen, op brullende flandaerden
lose Ounfl is hier „gratie, bevalligheid."
„wanneer men al zijn leden overzag, nafchouwde."
1036 Doorgaens aen al zijn leden: d.
sow Men fleet voor „men befloot."
1055-1067 Op brullende flandaerden Van dieren: dichterlijk, voor „op ftandaarden van brullende dieren."
De ftandaarden, hier hedoeld, zijn die van de onderfcheidene ftammen, die alle onderfteld worden,
ale wapen of blazoen, het dier to voeren, waarby Jakob op zijn fterfbed elk zijner zonen vergeleek.
Zie Genefis XLIX, en voorts vs. 1067 en 1071, 1072.
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Van dieren. Kanaiut, zoo heerlijck als 't oit was,
Zagh noit een braver jeught in 't gouden harrenas.
Al gout is 't dat 'er blinckt. de weelige livreien,
loso De wapenrocken, elck om 't prachtighffe, geleien
Den nieuwen koning, die, in 't herte van dees pracht,
Op eenen zwarten muil trots uitlieeckt, als by nacht
De heldre morgenffar de Darren komt te dooven,
En al wat adem fchept een' fchooner dagh beloven.
ion Recht voor hem heenen praelt de groote leeusbanier
Van Juda, en 's rijx leeu ftraelt moedigh vlam en vier
Ten grimmige oogen uit. hy dreight zijn fcherpe klaeuwen
In uwe kroon te flaen, nu Davids helden flaeuwen.
De flammen volgen hem, doch langzaem, na te voet,
1070 Elck onderfcheiden door zijn wapen, en vol moedt
Om ongeffuit, recht toe, uw' burgh en Salems wallen
En poorten teffens, als een fpringvloet, t' overvallen.
DAVID.

Waer reedt Achitofel?
BODE.

Recht achter 's konings zoon.
De flammevaders, als hanthavers van zijn kroon,
1075 Omringden hem, gekleet in purpre ffaeffirocken,
Op hun Drijtwagens, al van muilen voortgetrocken.
Dat gaf prins Abfolon, de jonge 1VIajeffeit,
Een' wonderbaren glans en glimp van wettigheit.
Dus wort hy aengebeen met juichen, buigen, knielen,
los° Zoo verr' men uitzagh, daer alle oogen op hem vielen.
De rotsgalm rolde al voort, zoo wijt die rollen kon:
Godt fpaer' den koning, 's rijx befchermer, Abfolon.
Genadighffe, waeck op: fchut Jofefs fchande en fchade.
Of breng de fleutels, op genade en ongenade,
1085 Den erfgenaem des rijx, den jongen koning toe.
Is 't Godts gehengenis, zoo kus by tijts Godts roe.
Al 't heir fpuwt vier en vlarn, om Davids eer to minderen,
Haelt Saul uit het graf, het dempen van zijn kinderen,
Eifcht wraeck om 't overfpel, befpat met bloet en moort.
too Het is al lafferinge en fchennis wat men hoort.
DAVID.

Ga daetelijck in 't hof. verhael de koninginnen
Al wat ghy hoorde, en zaeght. 't is tijt om tijt te winnen.
JO AB.

Zoo is 't, genadighffe. dees Dorm eifcht kort beraet.
De Krethen, Plethen fchrap. de knods raeckt licht op ffraet.
1095 Het graeu, de burgers zelf ontzien zich niet te mompelen,
De burghpoort, en den burgh, en hofwacht t' overrompelen.
Wy molten op geen' eedt van weifelaeren ffaen.
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DAVID.

Of nootweer bieden, of in ballingfchap te gaen,
Te vlughten, eer de prins de ftadt koome overvallen.
JOAB.
1100 Het

left waer raetzaemfl: doch verlaeten wy de wallen,
Zoo zet by zich op foe!, tenzy het Tharnar keer.
DAVID.

Die hoop is uit: hier gelt geen tuffenfpreecken meer :
De kans is al gewaeght. het oproer moet 'er onder,
Of over. deze ftadt fchijnt nu een lichaem, zonder
1105 Het eelfte deel, het hooft, dat noch wat fpartlen wil.
Elck ziet naer 't zuiden uit. 't ontvonckte vier fmeult
Zoeckt naer ontvonekbre ftof, en komt het die te vatten,
De vlam zal uitflaen, en de daecken over fpatten:
Dan brengt men ydel hulp en water by der hant.
lifo De baet- en ftaetzucht, wraeck, en haet, en mifverftant,
En ongebondenheit hun hoofden 't zaemenfteecken:
Als naer een dootquetfuur een toevloet van gebreken
Des lichaems 't zamenrot, tot ergernis van 't quaet.
Zoo is 't, helaes, geftelt met onzen krancken ftaet.
Maer laet ons raet met Gode en 's rijx aertsprieftren leven,
Eer wy befluiten, en ons op de vlught begeven.
Staffiers, vlieght heene : roept d' aertspriefters hier voor 't hof.
Laet dreigen al wat wil: 't gedy Godts naem ten lof.
Ick zworf voor Saul lang in droeve ballingfchappen.
JOAB.
1120

Toen was de koning jong: nu vallen hem de ftappen,
In zijnen ouderdom, te zuur : een hardt gelagh.
Hoe trapt een wrevligh zoon, in uwen ouden dagh,
Den vader, in wiens hart by plagh de kroon te fpannen I
Wat baert een lantverdriet al wolven, en tyrannen!
AERTSPRIESTERS. DAVID. JOAB.
AERTSPRIESTERS.

1125

Lang leef de koning. Godt bewaere Jeffes fpruit.
De form van oproer melt.
DAVID.

Het ziet 'er bijfter uit.
AERTSPRIESTERS.

Wat fluit men?
DAVID.

Onder Godts en Arons vollen zegen,
Ins Laet ons raet met Gode... levels: zoo in Gysbr. v. Aemf1. vs. 1002:
Mijn moeder leerde my, dat ick geen raet zou leven
Met ryanden.
befluit men?" Even zoo vs. 1134 floten voor befloten.
Wat
fluit
men!
voor
„wat
1127
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Te vlughten uit de fladt. 't gelieve u te overweegen
Of 't niet geraeden zy dit hollend weer den toorn
1130 Te vieren, liever dan flijfzinnigh, tegen firoom
En wint, de hulck des rijx in zulck een form te waegen.
Wy floten nodigh Godt en u out raet te vraegen.
AERTSPRIESTERS.

Genadighfie, wy ftaen gelaeten onder Godt,
En 's konings wijfheit, en gereet op 't hoogh gebodt
1135 Te volgen wat tot heil des volx wort goet gevonden.
's Volx welftant is de wet, waer aen ghy ftaet gebonden:
Maer 't is bedenckens waert of dit gevordert wort
Met voor te vlughten, eer de hooghile noot u port.
Ghy hebt in uwen dienil de Krethen, en de Plethen,
1140 De nederftadt in dwang, door 't fpannen van de keten.
Uw helden, om hun deught en dapperheit ontzien,
Staen tegens duizenden, getrooft hun 't hooft te bien.
Wy fchuilen noch, befchut van torenrijcke muren,
En graften, een gewelt, dat lion-nen kan verduren,
1145 En voor 't rammeien van den ftormrarn fuft noch zwicht.
Hoe zou dat fchreeuwen, zoo een oorloghsman te licht
Zijn burgh en hooftftadt gaef ten rove aen wulpfche troepen!
Zy fteecken u naer 't oogh met bulderen en roepen,
Doch min met hart en moedt. dit lichte kaf wil haeft
1150 Verftroien, zoo de wint, uw aem, hier onder blaeft.
De vroomen, op wier trou een vorft zich magh verlaeten,
Staen vaft, en pal, een man zoo goed als tien foldaeten.
Men zifte weifelaers en trouweloozen uit:
Want los Goths heilighdom, de bontkift, tot een buit
1155 Te fchencken; liever ons gewijde en heilige orden,
In 't blancke harrenas, het zwaert op zy te gorden,
De Godtskift met triomfe en juichende gefchal
Rondom gevoert, ten fchimp des oproers, op de wal.
DAVID.

Dat u de hemel loon', voor uwe oprechte trouwe,
Imo Gebleecken t' onswaert, in het nijpen van dien rouwe.
Eerwaerdighfien, betrout wy weegen d' eer van Godt
En u veel zwaerder dan geluck van aertfch genot,
Den fcepter en de kroon, ons toegekeurt van boven.
AERTSPRIESTERS.

Is hier geen middel om dien rijxgloet uit te dooven,
1165 Door tuffenfpreecken, en belofte, en kloeck beleit?
,17 Gerordert voor „bevorderd, verholpen."
ma Poor te rlughten voor „weg to vluchten." Van dat voorrlachten is het nog gebruikelijke voorrluchtig.
1140 De nederfladt voor „de benedenitad."
1166 Hoe zou dat fehreeuwen voor „wat zod men daar over roepen." In gelijken zin noemen wy nog
een jehreeuwend geral, een zoodanig „dat ftof tot gefcbreeuw of gepraat geeft."
,,o, Beirout voor „vertrouwt er op, houdt er u verzekerd van."
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DAVID.

Dees rijxkoorts heeft zich reede in 't hart des rijx gefpreit.
Wy zien geen middelen dien brant zoo dra te koelen.
Het krancke lichaern van den ftaet, benLt aen 't woelen,
En flaeu van krachten, geeft den ftaetarts noch te raen
1170 Of 't maghtigh zy dien Root en aenval uit te ftaen.
Wy hebben niettemin, of Godt ons trooft gewaerdight,
Ons dochter Thamar, op haer aenfiaen, afgevaerdight,
En wachten tijding, zoo miffchien die eedle ziel
Door licht betrouwen niet in broeders ongunft viel.
AERTSPRIESTERS.
1175

De broeder was dus lang haer wonder wel gewogen.
DAVID.

Noch heeft hy haer vermomt vertreckende bedrogen,
Doch eerit zich zelven, door zijn bloetraen aengeftoockt.
Daer nu het ganfche lant te jammerlijck of roockt.
AERTSPRIESTERS.

Waer recht in zwang, dit ftont dien bloetraet eerft te boeten.
DAVID.

Een eigen huisgenoot treet zijnen beer met voeten,
Achitofel, bewuft van 't hofgeheimenis,
Die lang gemeenzaem met den koning ging ten ditch;
Een wonde in onze borft: maer gaende flimme gangen,
Wat wonder waert 't, zoo hy in zijnen ftrick bleef hangen,
1185 De {teen, om hoogh gefnackt, quaem vallen op zijn hooft!
D80

AERTSPRIESTERS.

Ruimt ghy Jerufalem, als balling, dat verdooft
Den glans der majefteit, dus lang by alle volcken
Aenbiddelijck, zoo wijt de hemel hangt met wolcken
Betrocken: en wat hoop van Sion weer te zien?
DAVID.
1190 Verdooft

het min mijn' glans, den wader op de knien
Zien leggen voor den zoon, hem fmeecken om genade;
En hachelijck of my het fmeecken quaem te ftade.
D' aenftoockers van dit quaet, te gruwelijck verwoet,
By zich veroordeelt, geen geruftheit zien te moet,
1195 Zoo lang de voorzaet leeft, en leght op zijne luimen,
Om 't achterhaelen, die hem 't erfdeel leerden ruimen,
Waerover hy, gezalft van Godt, den troon bezat.
JOAB.

Indien ghy 't vlieden ftenft, ten minfte laet de ftadt
Op haer aenjtaen voor „op haar aandrang, om dat zy er zoo op frond."
Gewogen voor „genegen," als nog in 't H. 1).
1155 En haehelijek voor „en 't zoft nog zeer hachelijk ftaan, nog zeer onzeker zijn."
1103-1197 Verfta : „de booswichten, die dit kwaad hebben aangeftookt, te wel van hun fchuld bewust,
zullen niet gerust zijn zoo lang de afgezette koning leeft en nog uitziet naar de kans om hen
te ftraffen, die hem dwongen de heerfehappy to ontruimen, waartoe by van Godswege gezaifd was."
//72
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1200

Verzien met eenen glans en koningklijcken luifter
Van bedtgenooten : recht gelijck de zon, by duiffer
Beneen de kim gedaelt, noch ganfch niet onder gaet,
Ten zyze een wijl een ftreeck van glanffen na zich laet,
Getuigen dat het licht te water, na 'et verdwijnen
In 't weften, weder uit den ooften zal verfchijnen.
AERTSPRIESTERS.

1205 De

veltheer vat het recht: dat 's raetzaem en gegront.
DAVID.

Ick had dien voorflagh op de tong, en in den mont,
En vind geraden tien van mijne bedtgenooten
Te laeten in het hof. nu echter eens gefloten
Of niet het heilighdom, en priefterlijck geflacht,
1210 En wat Godts hutte dient zal volgen. men verwacht
D' aertspriefterlijcke Item. wy ftellen 't aen uw oordeel.
AERTSPRIESTERS.

Al wat uw majefteit, Godts majefteit tot voordeel,
Geraden vint en nut, beftemt d' aertspriefter me.
DAVID.

Zoo rept u daetelijck, en houdt u
(amen ree:
1215 Want ons gelegentheit van uur tot uur wort flimmer.
Levyt en bontkift voor, dan 't hof en joffrentimmer.
Laet Kreeth, en Pleeth, en al het regement van Geth
Den hindertoght bekleen, dat niemant ons belett',
Van 't zuiden opkoome, in den ftaert fla met den degen.
AERTSPRIESTERS.
1220 Wy

reppen ons: wy gaen. Godt geve u zijnen zegen.
DAVID.

Heer Joab, ruck al uw gewapenden by een.
JOAB.

Genadighfte, terftont. thaer langs wat heirbaen heen
Getrocken, veiligh voor den fnellen fcepterrover.
DAVID.

De Beeckpoort uit, de brugh der beecke Cedron over,
ins Naer ftadts Olijfbergh, op Bahurim ooftwaert aen.
De wegh valt reisbaer, om het rijzen van de maen.
JOAB.

Daer komt de koningin, beftuwt van bedtgenooten,
Bedroefde tronien, met traenen overgoten.

loss Verzien: wig fchrijven thands liever roorzien, te meer, om dat verzien ook de beteekenis heeft van
„verkeerd gezien."
Hindertoght: d. 1.: „de achterhoede."
1220 Dc wegh valt reisbaer: reisbaar is bier genomen in den zin van: „gefchikt om bereisd te worden."
Elders zagen wy 't gebezigd voor „die 't reizen gewoon is." Zie Deel II, blz. 44; III, blz. 598.
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BERSABE. DAVID. BEDTGENOOTEN.
BERSABE.
Genadighile, wat raet met onzen Salomon,
1230 Dit kint, uw' erfgenaem, gevloeckt van Abfolon ?
Waer bergen wy uw fpruit? wat fchaduw zal haer decken ?
DAVID.
.
Schep moedt, mijn koningin: wy fiaen op ons vertrecken.
Dit kint en ghy zult me. bewaert, behoedt ons Godt :
Wy trecken algelijck een zelve deel, een lot.
1235 Ghy hoeft de zorgh voor 't kint den vader niet te vergen.
Vergeet de kroonen en de fcepters niet te bergen,
Het heilighdom des rijx : vooral vergeet dit niet,
En voort al wat ons nu niet in de zinnen fchiet.
Vertreck, en houdt u reedt met al de koninginnen.
BEDTGENOOTEN.
1240 Helaes, wat gaet ons aen ? wat raeden? wat beginnen?
DAVID.
Het is befloten dat ghy 't hof bewaeren zult.
BEDTGENOOTEN.
Vertrecktghe zonder ons? zoo boeten wy de fchult
Van anderen alleen. wat ramp wil ons gemoeten!
De vyant zal zijn lull baldaedigh met ons boeten.
1245 Geene onfchult, noch befcheit houdt woeften by den toom
Van reden. och nu zien wy d' uitkomft van den droom,
En 't yffelijck gefpoock. de leen, die 't velt zal winnen,
Mifhandelt brullende d' onfchuldige leeuwinnen.
DAVID.
Laet vaeren ydelheit van droom en fpoockery.
1250 Het loop' zoo hOogh als 't wil, men houdt de vrouwen vry.
Hier valt geen wederftant: de fladt en 't hof ftaen open.
BEDTGENOOTEN.
Waer bergen wy onze eer. nu zullen wy 't bekoopen :
Want d' overwinner fchat zijne eer te kort gefchiet.
0 koning, voer ons me. behoe ons voor verdriet.
Wat fchaduw zal haer decken: haer is bier taalkundig volkomen goed, als flaande op 't voorafgaande
.1pruit; doch aangezien dit woord, voor „kind" genomen, de fekfe niet aanduidt, zoO de duidelijkheid bier hem doen verkiezen; waaruit het blijken mocht, dat bet een knaapjen, en geen meisjen geldt.
■ 233 Bewaert, behoedt ons Godt: indien met deze woorden een aanroeping tot God gemeend is, coil V.
hebben moeten fchrijven : bewaer, behoe ons God. Ten zij men dus aanneme dat hier de t achter
beide werkwoorden aan een drukfout is toe to fchriiven, meen ik het er voor te moeten houden,
dat het dubbelpunt in een komma veranderd moet worden en de nitdrukking, in verband met hetgeen volgt, moet verftaan worden als ttond er: „indien ons God bewaart en behoedt, dan trekken
Nu," enc.
sass liercheit: in den zin van „verttandige taal, overreding." Even zoo in den „Gysbreght," Deel III,
blz. 356:
Maer Died rick flijf ran kop, die nimmer luyflren wil
Nu reden, nuclei befcheyd.
sass &hat zijne eer te kort gefchiet voor „rekent, dat can zijn eer is to kort gedaan."
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DAVID.

De Sanhedrin zal zelf t aentreckend heir gemoeten,
En offeren beleeft de fleutels aen de voeten
Des triomfeerders, die den vader overmagh,
En, jammerlijck mifleit in zijnen ouden dagh,
Ten rijcke uitfchupt. verhaelt hem vaders lefle klaghten,
1.60 En droeven uitgang, of 't zijn hart noch moght verzachten.
Men ftilt een' leeu door zoet en minzaem ondergaen.
Vat hoopen wy? bier komt offs dochter Thamar aen.

2:255

THAMAR. DAVID. BEDTGENOOTEN.
THAMAR.

Ter goeder ure vinde ick u, beer vader, weder.
DAVID.

Ghy zette uw broeders wrock en blinde gramfchap neder?
1265 Hy luitterde naer u?
THAMAR.

Gelijck een dove rots
Naer 't ruiffchen van de zee, hy bleef verftockt, en trots.
DAVID.

Zoo hoopen wy vergeefs of ghy dit quaet moght heeler.
THAMAR.

Ick had met mijnen troep omtrent twee derdedeelen
Naer Hebron afgeleght, toen hy ons tegen quam,
1270 En flout op ons bazuin. 'k viel hem te voet, by nam
De zutter minnelijck, naer zijn gewoonte, in d' amen,
En hief hoer uit het {tot, met hartelijck ontfarmen.
Ick hielt op zijn genade ootmoedigh by hem aen,
Met een bedruckte flemme, op elcke wang een traen,
1275 En badt, waer 't mogelijck, dien heirtoght noch te flaecken,
Ten minfte vader niet te quetfen, door 't genaecken
Met zulek een vyantfchap, noch reuckeloos zijn bloet,
Verkout van ouderdom, t' ontflellen, maer 't gemoedt
Des vaders, om den zoon tot ftervens toe .verlegen,
1280 Te trooflen. ick beloof hem al vat vaders zegen
Vermagh, oock zelf de kroon, met een gemeene item
En tegenjuichen van geheel Jerulalem,
By vaders leven, te verzekren, toe te wijden,
Om naemaels hierom met zijn' broeder niet te firijden.

Gebjek een dove rots Nuer '1 ruilehen ran de zee: zoo in Jeptha, vs. 1181:
Gelijek een rote in zee
Nary
barnen en 't geteelt der Laren luiflerl.
1274 Op deice Wang een Owen: zeer mogelijk ; maar zoo de voorftelling van Thamar met die twee tranen
op de wangen in den mond van een toefehouwer gepast en fehilderaehtig geumest ware, nit haar
mond klinkt zy onnatuurlijk en theatraal.

11.5,12W
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]2.35 Hy eifcht mijn' Lail te zien. ick nam dien Lail op my,
Dit uit te voeren met verlof van vaders zy.
'k Verzekerde hy zou by uitftel weer verwerven,
En badt hem zich noch al zijne afkomft niet t' onterven
Door wapens, en gewelt. by fcheen ten lefte een
Ei00 Te luiftren naer dien toon, en lieffelijcken 110:
Maer uw Achitofel floegh al dien handel gade,
Verfteurde het gefpreck, en keerde 't al ten quade.
Ten lefte zwoer hy, borft met dreigementen uit,
Indien Jerufalem verhardt den intoght ftuit,
1.95 Haer poorten en den muur ter aerde toe te flechten.
Zoo luidt zijn affcheit. kies te vlieden, of te vechten.
Geen tniddel is 'er out zijn gramfchap t' ondergaen.
Hy ruckt al brullende en verbolgen herwaert aen.
BEDTGENOOTEN.

Zoo bruit de jonge leen, en dreight de hofleeuwinnen.
1300 Wat raet? wat gaet ons aen? wat zullen wy beginnen?
Tien bedtgenooten, elck als een verlaete weeu,
Gefchonden, gefchoffeert, verflonden van den leeu.
THAMAR.

Zal mijn beer vader dan Jerufalem verlaeten?
DAVID.

Wy trecken heen, gevolght van allebey de ftaeten,
1305 Het priefterdom, en 't hof, waer d' Opperfie ons geley.
THAMAR.

Och, wat ontmoete my een lant- en ftadtgefchrey!
Behaeghde 't vader slat uw dochter me moght trecken.
DAVID.

1.1w blijven zal miffcbien tot vaders voordeel ftrecken.
'k Beveel dees fchreienden in uwe hoede. keer
1310 Al wat ghy keeren kunt. 'k beveel, befchut haere eer,
Gelijck uw moeders. wifch de tranen van uw kaecken.
De flagh, die my raeckt, zal een iegelijck niet raecken.
THAMAR.

Helaes, verlaet ghy ons, in dezen droeven fchijn?
BEDTGENOOTEN.

Och, geeftghe duiven, die toch zwack en weerloos zijn,
1315 In 's havix klaeuwen?
DAVID.

Dit 's befloten by ons alien.
BEDTGENOOTEN.

Mott clan dit heiloos lot ons juift ten deele vallen?

T' ondergaen voor „neder to zetten, tot bedaren to brengen," als meermalen.
de; de onde uitgave had alle beyde; wet gewis aan een drukfout was te wijten.
1.313 Schijn voor „toeftand," als meermalen.
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DAVID.

Ghy zijt geluckiger clan wy, en zet geen' flap
Den drempel over; wy gaen heene in ballingfchap,
Onzeker waer men zal ter neder linen in 't ende.
TRAMAR.
132o Mevrouwen, weeft getrooft. wat jammer, wat elende

U overkomt, dat komt my over. broeder zal
Zich draegen als 't betaemt, zijn zufler te geval.
DAVID.

Welaen dan, weeft getrooft, en wilt op Godt betrouwen,
Die ons met blijfchap wil vergaderen. mevrouwen,
1365 Mijn dochter, dat ick u voor 't lefle eens kulr. 't is tijt
Te fcheiden voor een wijl. waertoe al dit gekrijt?
Dit fchreien baet niet. nu mijn dochter, trooft dees droeven,
U zelve me. fchep moedt. de hemel wil beproeven
Wat ons gedult vermagh.
THAMAR.

Och vader, gaet ghy keen ?
BEDTGENOOTEN.
1330

Hy gaet in ballingfchap, verlaet ons bier alleen.
THAMAR.

Naerdien het Godt belieft, laet u een hart infpreecken.
Wat my belangt: betrout u zal geen hulp ontbreecken.
'k Heb broeder menighmael getrooft, en neergezet,
In zijne ballingfchap naer mijne maght geredt.
1315 Wat leedt hy niet, vervolght, gelaftert, en befproken,
Schoon by rechtvaerdigh zich aen Ammon had gewroken!
Noch loof ick niet dat hy zijn lijden eeuwigh kaeut,
Uit wraeck zijn vaderlant en vaders hart benaeut,
Daer hy de kroon in fpant. Godt flraff' den raet, die wrockend
1140 Den jongling ftijft in 't quaet, zoo groot een quaet berockent,
Den vader en den zoon gefcheiden hout, en lacht
In zulck een lantbederf. de koning moet te nacht,
Verfteecken in een hol, en onderaertfche kuilen,
Zich met zijn koninginne en erfgenaem verfchuilen :
1345 Wy mogen veiligh in het hof te mile gaen.
BEDTGENOOTEN.

Godt geef dat dit, gelijck ghy voorfpelt, magh beflaen.
THAMAR.

Men fpoet de reis met kracht : zy hoeven tijt te winnen
Laet ons terwijl in 't hof vergaeren onze zinnen,
Verftroit door al 't gewoel. vertreckenwe aen een zy.
1350 Nu ebt bier 't heil van 't hof: verwachtenwe
gety.
1346 Gelijck ghy voorfpelt, de klemtoon valt Kier op de eerfle tettergreep van voorfpelt, waardoor het
de le. pert. tegenw. tijd van thOrepellen, (,,letter voor letter vdlr zeggen of dikteeren") zoo wezen,
en niet die van roorfpellen („de toekomst melden").
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DAVID.

jordaen, die boven flout, beneden
Den doortoght fchonckt, door Godts (fella
Aen "t heilrijck heir van Jofua,
Een wonder voor den onbefneden :
1355
Waerna de flan-linen, rijck van buit,
De dertigh rijcken deelden uit:
Nu hoeftghe uw water op te trecken,
Te ftoppen uwe glaze kruick,
Op dat de koning, 1E1, ter fluick,
1360 Uw kil doorwaede, en zich magh decken
In een woeflijne voor zijn kint,
Van hem zoo vaderlijck bemint.
Och, Abfolon, geen vrouweliefde,
In tonder van het jonge bloet
1365
Gevat, ontfteeckt met zulck een' gloet,
Als ghy het hart van vader griefde.
Wet hadghe my, nu afgeflooft,
Met uwen bloellem niet belooft!
'k Heb Jonathan, in 't velt verflaegen,
1370
Mijn' halsvrient, die mijn level) nut,
Voor waders blinden wrock befchut,
Zoo niet betreurt: leght ghy my laegen?
Doorftietghe my, ghy zoudt, o fmert!
Uw hart doorflooten in mijn hart.
1375 0 hof, 'k getroofi my u te miffen.
D' Alziende kent hier d' oirzaeck af.
Hy kan, na d' uitgeflaene ftraf,
De traenen van mijn aenzicht wiffen.
't Verfchiltme luttel of ick leef,
1380 Als Godt het Abfolon vergeef.
'k Laet d' uitkoinft van mijn leedt den Opperften bevolen.
Hy heeft den pael geftelt, hoe lang my ftaet te doolen.
Hier komen Levys zoons gepaert ter hutte uittreen,
De Godtskift volghtze, met d' aertsprieftren. gaenwe been,
1385 Dat my de koningin, met onzen jongen zoone
En 't vrouwentimmer, volg'. de toeverlaet der kroone,
Jordaen, die boven ftont: vertta: „Jordaan, die, door uw van boven komend water op te honden,
zoo dat het niet verder afvloeide."
13. Tender: dit woord worth meermalen door onzen dichter gebezigd, 't zij overdrachtelijk, 't zij by
gelijkenis, wanneer gedoeld wordt op de kracht van een ontbrandende drift, Zoo b. v. Adonias,
vs. 1352.
Geen vonck vat zoo in tonder
Als doze drift in 't hart des Staets, noch inuitgezint.
En Herfchepp., B. I, vs. 531:
D' een koelt en d' ander queekt het vier in minnetonder.
Zie wijders HIIYDEC., Pr. I, 129.
rue Gepaert: d. 1.: „twee aan twee."
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Heft Joab volge ons, en al 't hof, en left de wacht
Des burghs, gefloten met de trou van d' oorloghsmaght.
REY VAN LEVYTEN.
ZANG.

Wat was 't een heerlijck praelen,
Toen ganfch Jerufalem,
Een hart, een ziel, een Item,
Helt David in quaem haelen!
Die op het punt van 't Ilaghzwaert,
Den Fililtijn ontrooft,
1395
Hun toonde 't reuzenhooft,
Dat fins al 't heir verdaghvaert.
Men zagh den helt geleien,
Daer hy met eere tradt
Ter poorte in van do Itadt,
1400 Op bommen, en fchalmeien.
Men hoorde jotfrekeelen,
Geftelt op Jeffes lof,
Hem voortreén op het hof,
En dezen lofzang fpeelen:
1405 Wie Itaet nu niet verwondert?
Om Geth het hooft te bien
Sloegh koning Saul tien-,
Helt David hondcrthondert.
1390

TEGENZANG.

Nu treckt 's rijx heilant heenen,
1410
Die dertigh jaeren prat
Den ftoel des rijx bezat,
Baervoets, met blote beenen,
Het hooft met rou behangen,
Van jaeren overlaft.
1415
De traenen rollen vaft,
En bigglen Tangs de wangen.
Nu moet hy nootdruft prachen,
In ballingfehap verfmaet,
Gevloeckt, vervolght, gehaet,
1420 Den vyant hooren lachen.
Al 's helts doorluchte daeden
Vergeet men. is 't niet fnoot?
Zijn hof- en difchgenoot
Durf zijnen heer verraden.
1425 Al 't ftamhuis, vol gefehater,
Beftormt des vaders troon,
Verftingert op den zoon,
En valt hem toe, als water.

Ilyccipoto caet.
Navolging van HOMERUS, Iliad. XXIV, vs. 100. 1,;EY
Baervoets, met blote beenen: zoo 't als teeken van rouw dat David in (lien toeftand heentrekt,
heb ik er vrede mee, al durf ik niet bepaald bellisfen, dat de rouw by de Oosterfche volkeren op
die wijze werd te kennen gegeven; maar in elk ander geval acht ik de voorftelling overdreven.
Immers, dat de koning, na eenigen tijd gezworven te hebben door onbewoonde plaatfen, gebrek aan
fchoenen en ondergoed gekregen kon hebben, laat zich hooren; inaar by 't verlaten van zijn paleis
behoefde hy zich nog niet in zoo berooiden toeftand bevonden te hebben. De bybeltext zegt alleen :
„op zijn voeten."

1409-1414
1411
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SLOTZANG.

De koning leerde ons niet to bouwen
1430 Op menfchen reuckeloos,
Lichtvaerdigh, los, en broos,
Maer met een onverwrickt betrouwen
Op Godt alleen to Itaen.
De weerelt, als de maen,
1435 Is wiffelbaer, dan heel volfcheenen,
Dan half, dan minder, dan verdweenen.
Wat 's nu 't gekroonde hooft?
De glans is uitgedooft.

DAVID IN BALLINGSCHAP.

HET VIJFDE BEDRYF.

A BSOLON.

ACHITOFEL.

ABSOLON.

Zoo wort Jerufalem gewonnen zonder flagh.
ACHITOFEL.
1140

En niet door laegen, maer by fchoonen lichten dagli.
ABSOLON.

Deze avontzon van 't hof gaet fnel in 't ooften onder.
ACHITOFEL.

En tegens haer natuur. wie zagh oit grooter wonder!
ABSOLON.

Het is geraen dat zy de reedtfte haven kies'.
ACHITOFEL.

Nu haer in 't zogh gevolght. ons dient gees tijtverlies.
ABSOLON.
1445

Hy is gewapent, en gevaerlijck aen to rannen.
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ACHITOFEL.

Wat 's Davids lijfwacht? flechts een hantvol bloode mannen.
ABSOLON.

Acht Davids helden niet zoo bloode, en zonder moedt.
ACHITOFEL.

Die zinckt, en geeft u 't velt ten belle, indien ghy (poet.
ABSOLON.

Men waegh' geen voortoght. laet ons 't gros van 't leger wachten.
ACHITOFEL.

14() Men gunze tijt noch ruff : men laetze niet vernachten.
ABSOLON.

Men ftell' dit wijflijck uit, en volghze niet te dra.
ACHITOFEL.

Een rijpe krijghskans wint by uitftel niet dan fcha.
ABSOLON.

Met noot en wanhoope is het zorgelijck te vechten.
ACHITOFEL.

En zonder vechten is 't oneffen niet te flechten.
ABSOLON.
1155

Wy zijn d' oneffenheit te boven in dit rijck.
ACHITOFEL.

Zoo David aenwaft, ftaet zijn maght met u gelijck.
ABSOLON.

Daer hoeft noch tijt toe, om in krachten aen te groeien.
ACHITOFEL.

Zie toe, uw telgh is teer, en effen aen het bloeien.
ABSOLON.

De ilammen ftutten ons. wy zitten op den troon.
ACHITOFEL.
1460

Zoo waft niet, of de kans des vyants ftaet noch fchoon.
ABSOLON.

Wie kans ziet ruimt zoo licht geen' rijxftoel, en zijn vefte.
ACHITOFEL.

Men gaet te rugge, en waeght een grooter fprong ten lefte.
ABSOLON.

Hy fpringe zoo by kan. wy wonnen dit vooruit.
ACHITOFEL.

Men fchutt' zijn' loop, of wacht u voor den wederftuit.
ABSOLON.
1466

Zoo ftuit het op dien burgh, die konincklijcke muren.
ACHITOFEL.

Een leger om een ftadt kan ftadt en burgh verduren.

1457

Verna: „bedenk, dat uw gezach nog Met volkomen gegrondvest is."
Wederjluit: 't zuiver N. D. woord voor 't geen men thands gewoon is, met een bastertwoord,
reaktie te noemen.
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ABSOLON.

Verduurt de hongersnoot zoo groot een leger niet.
ACH1TOFEL.

Wie fpijft de fladt, die zich rontom befloten ziet?
ABSOLON.

Men hoeft veel duizenden om zoo een fladt to fluiten.
ACHITOFEL.

1470 Hy kan een leger voen op roven, en op ruiten.
ABSOLON.

Een rover houdt geen' flandt, en wort van elck gehaet.
ACHITOFEL.

13w vader onderhiel op lantroof zich in flaet.
ABSOLON.

Al vlughtende, en liet zich gelijck een haes verjaegen.
ACHITOFEL.

Zoo weet een kleine muis een' grooten leeu to plaegen.
ABSOLON.
1175 Ghy

zijt to driftigh: denck de nacht is voor de poort.
ACHITOFEL.

Met mindre moeite wort aenwaffend quaet gefmoort.
ABSOLON.

Men wachte ons voetvolck in: het komt vaft aengetogen.
ACHITOFEL.

Eer dit genaeckt is ons de vogel al ontvlogen.
ABSOLON.

'k Bedanckme zi ne vlught. by liet ons 't warme Deft.
j
ACHITOFEL.
1.180

Om elders uit te bro6n een fchrickelijcke peft.
ABSOLON.

En waer toch? in een hol, en duiftre moortfpeloncken?
ACHITOFEL.

Die broeden tigers uit. my dunckt ick hoorze roncken.
ABSOLON.

Mifgunze niet te nacht te ruften met gemack.
ACHITOFEL.

Lang ruften geeft uw .kans, die fchoon ftaet, eenen krack.
ABSOLON.
1485

t' Zal eer dry daegen hun noch vroegh genoegh opdaegen.

Op raven, en op ruiten: zie over deze uitdrukking Deel II, blz. 259.
'k Bedanckme: de juiste tegenhanger van 't ons meermalen voorgekomen ik n:isdank me. wy zouden
thands hetgeen Abfolon hier zegt, uitdrukken met: „ik ben hem dank verfchuldigd, " of „ik ben
hem verplicht voor zijn vlucht."
Drs 't
dat 't hangt hier eenigzins in de lucht. Men zou kunnen vragen „teat zal David en den
zijnen opdagen!" Vermoedelkjk meet echter dit laatfte woord him' in denzelfden zin genomen worden als wy thands opbreken zeggen. 't Kan ook zijn, dat wy voor 't moeten lezen 'k, en dan wit
Abfolon zeggen: „ik zal hem op 't lijf komen."
Rev dry daegen: verfta : „eer drie dagen tun zijn, binnen drie dagen."

1470
.70
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ACHITOFEL.

Zoo fpant ghy 't paert niet voor, maer achter uwen wagen.
ABSOLON.

Zoo bolt mijn wagen niet te fnel met lijfsgevaer.
ACHITOFEL.

Wint vader tijt, zoo raeckt by daetlijck weder klaer.
ABSOLON.

Wy zullen rijper op dien voorflagh ons beraden.
1 190 Wat raet ghy meer?
ACHITOFEL.

Noch fta ick om een zaeck belaeden.
ABSOLON.

Laet hooren wat u dunckt.
ACHITOFEL.

Een fchrickelijck getal
Hangt noch in twijfel aen wat kant het hellen zal,
Waer hoop van winfte, waer meer vrees is voor verliezen.
De weereltwijfheit raet de befte kans te kiezen.
1195 Wie d' eene zijde kieft, ftaet
andere in het licht.
Dat weiflen houdt de fchael des ftaets in wederwight.
Hier grenft het bloet te na. al twiften zoon en vader,
Zy fmilten licht in een, verzoenen zich te gader :
Dan ftaet hun aenhang blanck• dies is 't geraen in 't kart
1500 Iet aen te rechten, dat ghy unverzoenbaer wort
By vader, die u mint, ten minfte in fchijn voor d' oogen.
Zoo ftaet uw zetel vaft, door aenwas van vermogen.
Indien ghy zulck een daet groothartigh durft beftaen,
Al 't weiflend volck zal, als een weeghfchael, overllaen.
ABSOLON.
1505

Wat voor een daet hebt ghy by uwen raet befloten ?
ACHITOFEL.

Beflaep in 't openbaer uw vaders bedtgenooten,
Op 't hooge dack van 't hof. fchuif op de tentgordijn,
Dat vry de morgenzon den bruidegom befchijn'.
Hy liet zijn vrouwen tot een blijck van heerfchappye.
1510 Verdoof dien naglans. fterck zoo Nathans profecye,
Daer by dien fchuldigen aen moort en overfpel
Rechtvaerdigh mede dreighde, uit kracht van Godts bevel.
En of men 't laftren wil, gelijck verbode fpijze
Te fmaecken met de tong : dit 's d' Afiaenfche wijze.
1415 Wie 's voorzaets vrouwen in zijne armen neemen derf,
Die fpant de kroon in 't rijck, gewettight tot dit erf.
Al 't volck zal roepen • noit zal Davids hart dien lafter
Quijt fchelden zulck een' zoon. de vader zat noit vafter.
1401

Dan flaet hun aenhang blanek : dit zal vermoedelijk moeten beteekenen: „dan zullen zy, die party
gekozen hebben voor den een, of den anderen,
ontgelden."
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ABSOLON.

Zoo ftelt men 't volck geruft. dat 's onverzoenbre ftof.
Laet tenten fpannen, op het gulden clack van 't hof,
En koninglijck bancket opdiiiehen. zegh mevrouwen,
't. Gelieve haer te nacht den koning t' onderhouwen,
Gelijck de voorzaet, met een hart van min doorftraelt,
In haeren reboot, vol weelde en welluft, wert onthaelt.
)1,25 Men wellekome ons bier, en zonder lang beraeden.
Daer keeren Levys zoons, met heilighdom geladen.
D' aertspriefters volgen. hoe waeit ons die wint in 't zeil!
AERTSPRIESTERS. ABSOLON.
A ERTSPRIESTERS.

Geluck zy Abfolon. wy wenfehen fpoet en hell
Den nieuwen koning, met de nieuwe heerfchapye.
lcsv Dat die den ftammen tot geluck en hell geclye.
ABSOLON.

Eerwaertfte vaders, hoe? en keert ghy wederom ?
Verftaeckt ghy vader van Godts troolt, het heilighdoin ?
AERTSPRIESTERS.

Ghy zoons van Levi, draeght de Godtskift in de hutte.
De tegenwoorcligheit des Opperften befehutte
1535 De fpruit van Jefle, en 't rijck, en hanthaef 's hemels zaeck.
De pais bezitte 't hof. had Thamars tuffchenfpraeck
't Gefchil gemiddelt, och wy klaegen 't Godt met zuchten,
De vader hoefde voor den zoone niet te vlughten.
Men had de bondtkift op 's olijfsberghs kruin gezet.
1340 Wy vraeghden Godt om raedt, ons aenfchijn in 't gebcdt
Gekeert ten ooften, om te zien wat glans, wat klaerheit
Uit Arons borftgefteent, waerrinne Licht en Waerheit
Met kunft gefneden ftaen, zich openbaren zou:
Maer niets verfcheen ons, dies uw vader liever won
1313 Dat wy en 't heilighdom weer ftewaert zouden keeren,
Eu vreedtzaem daer den noon, des vaders nazaet, eeren.
Nu d' Opperfte gehengt dat d' een den andren wijek',
Verheugen wy ons noch : naerdien de kroon van 't rijck
Niet afdwaelt van het bloet, maer van den outftgeboren
1330 Bemaghtight wort, gelijck een lot hem toebefchoren.
Wy zijn beraden ons te houden aen de kroon,
T' aenbidden dien wy zien gewettight op den troop.
Wy eerden vader, toen by 't roer hiel van Godts ftaeten :
Nu dees de hulck des rijx, de hooftftadt, heeft verlaeten,
o,sa Spoel: hier voor „gelnk," even als 't y r. hour.
15, De hulek des rije: even als de Staat zelf by een
de hoofdaad by een hulk vergeleken.

zoo wordt hier, zeer gepast en diehter1ük,
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1555 Ontflaet ons zijn vertreck van onzen hoogen eedt.
Wy eeren die den ftoel in vaders fte bekleet,
Betrouwen dat de zoon, niet minder dan de vader,
Den godtsdienft eeren zal.
ABSOLON.

Nu Arons zoons, treet nader.
Treet nader Abjathar, en Sadock. neemt ons pant
1560 Tot een verzekeringe en heiligh onderpant
Van ons genade, die het wetboeck zal hanthaven,
Niet min dan vader. helpt ons door uwe offergaven
By Godt verzoenen in uwe aendacht, en 't gebedt.
Volhart, gelijck ghy plaght, in yver voor de wet.
1565 Wy willen tienden noch uw hantveft niet verminderen.
Befneen noch onbefneen zal uwen dienft behinderen.
De godtsdienft ga, gelijck voorheene, in vollen zwang.
f Ontvouwen van de wet, het offer, koorgezang,
De hooghtijt drymael 's jaers, de vreught der nieuwe maenen,
1570 De godtsdraght, het gejuich van volck en onderdaenen,
Op klinckende bazuin, fchalmey, en harp, en fluit,
Verdure mijn gebiet, alle eeuwen in en uit.
Gaat heene, en onderftut mijn ftoel met uw gebeden.
Ter goeder ure km/It bier Chufai aengetreden.
CHUSAI. ABSOLON. ACHITOFEL.
CHUSAI.
1575 Geluck

den koning, van zijn vaders raet en vrient.
ABSOLON.

Zijt ghy dat, Chufai?
CHUSAI.

'k Heb vader trou gedient,
Terwijl 't geluck hem diende, en nu hy, out van jaeren,
Onmaghtigh wort, en u den rijxftoel laet bewaeren,
Nam ick mijn affcheit. hy ontfloeghme van dien eedt.
izso Nu komen wy a e huis, tot 's konings dienft gereet.
Belieft het u, ghy mooghtrne, als vader eer, gebruicken,
Ter eere van uw kroon. men ziet uw jeught opluicken,
Gelijek een fchoone bloem, wanneer de nacht verdwijnt,
De zon de hoven met een' verfchen glans befchijnt.
ABSOLON.

Ghy komt hier juift to pas, tot onzen dienft genegen.
Men roepe Achitofel. het luft ons t' overweegen
Uw beide raeden, waer men 't eerfte heil in flell'.
Laet hooren, Chufai, ghy mede, Achitofel,
Zoo lang, als hofraen, in heer vaders dienft gehouden.
1590 Wy luifteren naer u, als naer ons flaetvertrouden.
1585
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ACIIITOFEL.

Men vraeght ons of men tijt den vyant geven zal,
Of heft hem feel vervoige, op bergh, in heide, en dal.
Wat my belangt, ick wenfch dat wy hem op de bielen,
Met twalefduizent man, al helden, overvielen,
1595 En liever dezen nacht, daer by ontharrenaft,
Vermoeit, zich legert, en half flaepend wert verraft.
Al 't volck geraeckt aen 't vlici4n, zou zijne ftem verheffen,
Ick zelf den koning, bloot van pulp en lijfwacht, treffen.
Dan bleef het overfchot een lichaem zonder hooft.
1600 Zoo broght men 't in uw' eedt, aen uwe kroon verlooft.
ABSOLON.

Die rede fchijnt bekleet met fchijn van rijpe reden.
Behaeghtze Chufal, hy helpze me bekleeden.
CHUSAI.

Ick ftemme in dezen raet niet met A.chitofel.
De jonge koning kent den ouden al te wel,
1605 Een' krijghsman in den aert, ten oorelogh gefchapen,
Gelijck zijn helden, al gekloncken in hun wapen,
Elck vreeflijck, als een beer, die 't neft geplondert vint,
Met huilen 't wilde woudt doorgalmt, van toorne ontzint.
Uw vader duickt miffchien in holen en fpeloncken.
16n) Vernam hy onraet, ftrax zou hem de moedt ontvoncken.
Al kromp bet leeuwen hart des ftoutften, als een haes:
Uw vader noch zijn moedt bezwijckt voor geen geraes.
Maer wilt uw vyanden met eere en lof befchaemen,
Ruck al uw maght van Dan tot Berfeba te zamen,
1615 Ontelbaer, als het zant, aen 't guile ftrant van 't meir.
Voer zelf den middeltoght, in 't midden van uw heir.
Ghy zult hen, als de dau de beemden, overdecken.
Niet een van 's vyants maght zal 't mogen navertrecken :
En vlught hy in een ftadt: men brijzelze tot niet,
1620 Dat niet een fteen van huis en muren overfchiet'.
ABSOLON.

Laet bey dees raeden by den krijghsraet overweegen.
Wanneer een rijpe raet zich paert met 's krijghsmans degen
Dan ftaet te hoopen dat de zege na den flagh
Zoo fchoon opdaegen zal, als d' allerfchoonfte dagh.
SIMEI. ABSOLON.
SIMEI.
1625

Godt zegene Abfolon, het hooft der heerfchappye,

is,a Men rraeght one: dit llaat terug op het verhandelde vs. 1444-1489.
1CO2 Hy helper me bekleeden voor „hy fterk ze mede met goede gronden."
Ism Narerlreeken voor „navertellen." Vertrek, rertoog en verkaal zijn Cynoniem : Zie wijders over rertrekken in dezen zin : Deel VIII, biz. 433.
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Uitvoerder van Godts wraecke, en Nathans profecye.
ABSOLON.

Godt zeegne Simei, voor zulck een' avontgroet.
0 Benjam inner, eer van koning Sauls bloet,
En zoon van Gera, zaeght ghy vader niet ontfluipen ?
SIMEI.

Zagli van een' heuvel hoe Godts vyant aen quam druipen
Naer ons Bahurim, met zijn' fiaert, en luttel moedts.
Het hooft hing overdeckt. by fchreide, ging baervoets.
Ick vloeckte hem, en al dien aenhang, fineet van boven
Uw' vyant •en zijn' ftoet met fteenen, datze Itoven,
1635 En riep van verre den rijxballing toe in 't dal :
Heruit, ghy bloethont, fchalck, ghy zoon van Belial.
Nu druipt u Sauls bloet op 't hooft. o godtverbann en,
Die zoo verwaten Godts gezalfden aen dorft rannen,
Den flaf ontweldigen, hem vliegen in zijn kroon.
cto Godt zet nu Abfolon met recht op uwen troon,
En ghy voorvlughtigh berght, ter nauwer Hoot, het leven.

1130 ' k

ABSOLON.

Hoe liep dit vloecken af?
SIMEI.

Abifai, gedreven
Van gramfchap, vraeghde of oock zijn' beer te lijden !tont
Dit grouzaem lafteren en baffen van een' hont.
;cis Hy vloogh ten bergh op, om het lafterftuck te wreecken.
De balling keerde 't, hiet het flaghzwaert op te fleecken,
En fprack : hou ftil, verdraegh van Sirnei dien fmaet.
'k V erdraegh dat zelf rnijn zoon naer vaders leven ftaet.
De Hooghfte, om ons gedult door tegenfpoet te recken,
16A Staet hem dit vloecken toe. het kan ten zegen firecken,
Als by ons, na die wolck des drux, zijn aenfchijn toont,
En in Jerufalem met zijn genade kroont.
ABSOLON.

Hoe ging het voort?
SIMEI.

Hy ruckte voort voorby mijn oogen,
En quam, begruift van ftof, Bahurim ingetogen,
11.55 Nootdruftigh, en vermoeit, in zulck een' droeven fchijn,
Dat zoo hem Seba niet op wegh, met weite, en wijn,
Rozijn, en vijgen had bezorght, zy moghten fticken.
Toen floegenze zich neer, en moften 't hart verquicken.
ABSOLON.

Neem uw verblijf te nacht by ons. trA binnen 't hof.
1160 't Gaet welt de vyanden verftuiven, als het ftof
1646

Hiet voor „heette, gebood."
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Voor eenen dwarrelwint. zoo wort de kroon gefloten
Op 't hooft van Abfolon. mijn vaders bedtgenooten
En Thamar komen bier, bedruckt, en root befchreit.
THAMAR. BEDTGENOOTEN. ABSOLON.
THAMAll.

Geluck, heer broeder.
BEDTGENOOTEN.
1665

Godt verleene uw majeiteit
Zijn' zegen, om den volcke een' wegh tot ruft te baenen.
ABSOLON.

Wat wilt ghy d avontzon verdrincken in uw traenen,
Doorluchte fchoonheen ? haelt men zoo den koning in ?
Ghy zijt elck dubbel waert, gelijck een koningin,
Den zegenaer des rijx in uwen fchoot t' ontfangen.
ni7o Juicht al de ftadt ons toe met blijfchap en verlangen :
Vooral verwachtten wy van u dees welkomft niet.
Wy komen elck tot heil, en niemant tot verdriet,
Het vrouwentimmer minft. kunt ghy 't ons toebetrouwen,
De zou van Abfolon geeft eerft de fchoone vrouwen
1675 Haer deught, en warmte, en glans ten belle, niemant eer.
Doch wie verfchoont u niet? een vrouwenhart is teer
In fchichtigh overflaen, en langzaem in 't gewennen.
Dat zal wel
komt ghy maer den zoos te kennen,
Gelijck den vader. zy verlieft niet aen haer vreught,
1650 Die traegen ouderdom aen eene wackre jeught
Verwiilelt. helpt ons dan ten hove triomfeeren.
Wy zullen in een tent te zamen bancketteeren.
BEDTGENOOTEN.

Genadighfle, wat 's dit? uw met Achitofel
Heeft ons genoot, uit kracht van 't koningklijck bevel,
16S5 Om op bet hooge dack den koning t' onderhouwen,
Laet tenten fpannen, laet tien ledekanten bouwen,
Tapijten hangen, ftelt bancket en tafel toe.
De koning belg' zich niet, maer neeme het in 't goe,
Datwe opfpraeck fchuwen, en onze eerbaerheit bewaeren,
1690 Ten dienft van vader, fchoon hem in zijne oude jaeren
Dees droeve ballingfchap, dit ongeluckig lot,
Schijnt toegevallen, by gehengenis van Godt.
Op dat betrouwen zijn wy bier in 't hof gebleven.
Verfchoon onnozelen, weerlozen, wien het leven
i695 Onwaerder is dan eer, het edelfte juweel
um, Dal zal teal rotten voor „dat zal wel gaan, dat zal wel losIoopen," ale men no ro il zeggen.
ices Dan ear: hier zou ftrikt genomen moeten ftaan dan de ear; doch V. is meer gewoon het lidwoord
weg te laten, wear maat, vaersbouw of welluidenheid dit van hem fchpnen te vorderen.
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Van koningsvrouwen. laet dit ergerlijck tooneel
Niet opgaen in 't gezicht van alle de gemeente,
Dat vader fmerten zoude in 't mergeloos gebeente,
En voedtfel geven tot eene onverzoenbaerheit ;
Iwo Daer anders kroongefchil kan werden bygeleit,
Den zoos, gewettight van den vader, 't rijck regeeren.
Wy willen midlerwijl u gaerne, als koning, eeren.
ABSOLON.

Noit koning was gewoon van minderen een wet
T' ontfangen, en noch minft aen tafel, en in 't bedt.
170.5 Wie op den troon zit, voeght het wetten voor te fchrijven.
Genoeght aen onzen wil. was 't vaders wil te blijven,
Wy hadden hem den burgh van harte toegeftaen,
Behoudens dat het rijck den erfzoon onderdaen
De Itroon en fcepter quam hooghtijdigh op te draegen,
1710 Om vaders fchouders en zijn halspack t' onderfchraegen,
In zijnen ouden dagh, naerdien zoo zwaer een laft
Een' jongen beter dan een' afgeleefden paft.
Nu vader evenwel beliefde been te reizen,
Oock, zonder onze komft te wachten, dees palaizen
1715 Te ruimen, u in -'t hof te laeten, is het reen
Dat ghy u onderworpt. dit 's recht: dus rekent geen
Bezit van have en goet en ziel en lichaem eigen:
Ghy moet u dezen nacht naer ons believen neigen.
.
BEDTGENOOTEN.
Princes, befchut onze eer, uw vaders eer met een.
1720 Och, dit 's de jonge leeu, die in den droom verfcheen.
Wy zullen dit verblijf in eeuwigheit betreuren.
THAMAR.

Heer broeder, magh my noch gena by u gebeuren,
Zoo gun uw zufter, uw Flavin, noch eens gehoor.
Uw trots te mywaert is gebleken na en voor.
1725 Ghy weet hoe Ammon veinfde, en om 't bezoeck van Thamer
Op 't kranckbedt fcheen beluft, haer troonde in zijne kamer,
En overweldighde en fchoffeerde, en in dien ftaet
Ter kamer uitftiet, met afgrijffelijcken haet,
Waerover uwe wraeck, hoe langer hoe ontrufter,
1730 Den fchender laegen leght, uit liefde tot uw zufter,
Tot dat men endelijck hem grijpt en achterhaelt,
En zulck een lafterftuck rechtvaerdigh zet betaelt;
Oock zonder u t' ontzien vijf jaeren lang te zwerven,
En vaders aengezicht in ballingfchap te derven.
1735 Hoe ick om zulck een trou verbonden blijf aen u,
17416

1709

Genoeght voor „voldoet."
Hooghtzjcligh voor „plechtig, feesteltik."
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Dat tuight mijn hart, en zal bet eeuwigh tuigen. nu
Verzoeck, nu fmeeck ick nod: hebt ghyme nit mededoogen
Gewroken, afgewifcht mijne uitgekretene oogen,
Wy zogen eerie borft: een moeder heeft met fmert
1740 Oils beide, eer zy gelagh, gedraegen onder 't hart.
Ghy hoort hoe Ammon om zijn bloetfchant wort gelaftert.
Zie voor u datghe niet van G-odt en eer verbaftert,
Als eertijts Cham vervloeckt, uw vaders zegen derft,
Als Ruben, u van 't recht der eerftgeboorte onterft.
1745 De wet dreight gruwelijck die vaders fchaemte ontblooten.
Ontwy geen vaders bedt, noch konings bedtgenooten.
Befmet door bloetfchant suet den intro van nw hof
En rijck uit wrevelheit. beftel geen lafterftof.
Jerufalem ontbreeckt geen bloem van fchoone maeghden,
1750 Zoo fchoon opluickende, als oit konings oogh behaeghden,
En geene uit duizenden, bekoorlijck als de zon,
Ontwaerdight zich de min van koning Abfolon,
In 't opgaen van zijn jeught, zoo fchoon, dat joffrenoogen
Hem zonder minnegloet niet eens befpieglen mogen.
1755 Magh zufter dit op u verwerven, maghze u raki,
Dees weldaet zal haer diep in 't hart gefchreven ftaen,
By d' andre deughden van uw trou voorheen genoten.
0 fpruit van Jelle, die de fchoonfte van uw loten,
Uw dochter Thamar noemde uit liefde naer mijn' naem,
1760 Verfchoon dees fchreienden, onfchuldigen. befchaem
Geer-111ns uw zufter, in den opgang van haer dagen,
Gelijck een morgenroos, getreen, en neergeflagen.
ABSOLON.

Ghy zijt ons zufter, lief en waert, gelijck voorheen.
Ghy weet wat Abfolon al fmaets heeft doorgefireen
1765 By varier, om uw' rou te trooften, u te redden;
Dies wacht u opus gedult te tergen. ziet de bedden
Daer boven al gefpreit, de tenten, met den leeu
Van Juda geborduurt, ons nooden. dit gefchreeu,
Dit huilen vordert Met, geen kermen kan dit keeren.
1770 't Gelieve haer te nacht met ons te bancketteeren.
Dit is niet reuckeloos befloten, maer met raet.
Het dient tot aenwas, en ten fteun van 's konings ftaet.
Dat blijft den mannen, niet de vrouwen, aenbevolen.
't Is d' Oofterlingfche wijs. komt Abfolon te doolen,
1775 Zoo doolt ganfch Afien, dat draeght de kroon op dien
Zy 's voorzaets bedtgenoote op 't hof omhelzen zien,
Een blijck van wettigheit, en overoude zeden.
1740

Her zy gelagh: d. 1.: „eer zy baarde ;" vergelijk Leeuwendalers, vs. 2011:
Naerdien men noit berroedde
Weser Predegunt belandde of van een lint gelagh.
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THAMAR.

't Befneden itatnhuis volght geen wet van onbefneden,
Maer Mofes wet, zoo fchuw van alle afgodery,
Imo En haer gedicht{len, en misbruicken. komen wy
Ons naer het Heidendom en 's Brachmans wet to regelen,
Zoo hoeft men 't wetboeck met geen offerbloet te zegelen.
ABSOLON.

Staetknndigheit let niet zoo fcherp op wet, of boeck.
Oock kent de hoot geen wet : of vader was niet kloeck
1785 Toen by het toonbroot at, door hongersnoot verlegen,
Uit prieflers eige hant, al fireet de wet bier tegen.
De fchoonvaes r Saul dorft den fchoonzoon fcheiden van
Zijn dochter Michol, fchonckze aen eenen andren man,
Hoewel natuur verbiedt het huwelijck te breecken.
THAMAR.
1790 Van

koning Saul kan men luttel flichting fpreecken.
ABSOLON.

Noch was 't een koning, Godts gezalfde, een groot profeet.
THAMAR.

Van Godt verflooten, en verbannen : en ghy weet
Waer wederfpannigheit hem toe vervoerde in 't lefte,
Als by verwaten, tot den appel van 't gevefte,
1795 In zijnen degen viel, miftrooftigh en verwoet
De ziel ter wonde uitgoot, in eenen plas van bloet.
ABSOLON.

Magh voorbeelt golden, zoo verlichtme, en tre wat nader.
THAMAR.

Op welck een wijze?
ABSOLON.

Ontvou hoe fchoon een voorbeelt- vader
Den zoon gaf, en noch fcherp tien jaeren eerft geleen
Isoo Toen Berfabe hem in haer badt veel fchooner fcheen
Dan een albafle beelt, de luft het hart bekoorde.
Dat by die fchoone fchon, dien helt, haer' man, vermoorde,
De rijcke herder flout den armen 't eenigh lam
Uit zijnen fchoot ruckte, om de geile opgaende vlarn
16°5 Te bluirchen. zegh ons nu, of zwijgh van vrouwefchennis.
Dat by nu voor Godts kifte eens dantfe, en van de kennis
Der wet op zijne harp ons zinge een heiligh dicht.
THAMAR.

Gelijck u vaders val ontftichten quam, zoo flicht
Zijn boete u wederom. wie kan die fillet verfchoonen!
Brachmans wet: hoezeer niet waarfchijnlijk, 't is echter mogelijk, dat er onder de vrouwen uit
Davids harem geweest zijn, die nit Hindoftan herkomftig of met de gebrniken van dat land bekend
waren; maar met Thamar zal dit het gev al wel niet geweest zijn, en, liever dan de wetten der Brachmanen, had zy bier de gewoonte, by Asfyrifche en Chaldeeuwfche vorften in gebrnik, moeten aanhalen.
ins Kan men luttel flichting fpreecken voor „kan men luttel zeggen, dat tot les of voorbeeld ftrekken
inn." Wy zouden thands fchrijven „met luttel ftichting," of „weinig ftichtelijks."
1781
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ABSOLON.
Dat voorbeelt wettight ons hem weder dus te kroonen.
Hy lief ons deze tien, tien tacken tot een kroon.
De bruilofstafel noot tien bruiden, alle fchoon
En evenwaerdigh in te haelen, en te minnen.
Schept moedt, wy kroonen u te nacht tot koninginnen.
BEDTGENOOTEN.
1813 Och, Thamer, bergh ons toch voor fchipbreuck van onze eer.
THAMAR.
Ick vergh de majefleit des konings nu niet meer,
En kan uw jammer niet aenfchouwen met mijne oogen.
Godt troofle u: ick vertreck.
BEDTGENOOTEN.
Is dit uw mededoogen?
Dat hadghe vader in zijn affcheit niet belooft.
isto Naerdien wy, weerloos dan van alle hulp berooft,
Niet maghtigh zijn gewelt te fchutten, of te keeren,
Zoo laet ons toe dat wy ter aerde ons noch verneeren,
U ftneecken voor het left,
Van angft en noot geprefl.
Is niets den koning aengenaemer
18:',.;
Dan 't licht van 's levens dageraet,
Opluickende in uw dochter Thamer,
Daer alle fchoonheit doof by flaet:
Zaeght ghy haer noode in fchenders kluiven,
En kermen in een' arentsklaeu,
is3o Verfchoon dan bloode en Pimple duiven,
Alree van wederftreven flaeu.
Zoo groeie uwe erfgenaeme in weelden,
En fchoonheit, en bevalligheit,
Om eens wat lull zich kan verbeelden,
In een verliefde majefleit,
Te queecken, zoonen voort te planten,
Daer Abfolon in wort gekent.
Verfchoon toch vaders bedtverwanten,
Die, eenmael lafterlijck gefchent,
1840 Niets flaet te wachten dan verflooten
Van vader, oin dien hoon en fmaet,
Te treuren, eeuwigh opgefloten,
Indien hem Godt herilelde in ftaet.
1810

Is3.3

J.3 Indien hem Godi herJlelde in flaet: de oude uitgave heeft : Ghy hem herfledde in Jlaet, wat een onvolkomen vaersregel, en bovendien geen zin oplevert. Men heeft gepoogd, hit te verbeteren, met te
fchrbven: Och, of ghy hem herJlelde in flaet, wat mede niet duidelijk noch in verband is met het
vorige. Ook blijkt uit de komma achter vs. 1842, dat vs. 1843 met hetgeen voorafgaat meet famenhangen. En dewijl nu David de hedgenooten niet verftooten kon, althands niet laten opfluiten,
zonder eerst zijn gezach te hebben herwonnen, heb ik my de ftoutheid veroorloofd, den regel zoodanig aan te vullen als by hier gedrukt voorkomt. Ile zin der periode is nu: „indien God David
herftelde, dan zouden wy door hem verftooten worden," enz.
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Och, of de koning zich beraede!
1845 Wy ftellen ons tot uw genade.
ABSOLON.

Men blaeft de hof bazuin. nu volght de majefteit.
u wort geen genade ontzeit.
De dacktent noot
AERTSPRIESTERS. ACHITOFEL.
AERTSPRIESTERS.

Geheimraet van bet hof, wat drift verruckt uw zinnen?
ACHITOFEL.

Vervloeckte Achitofel,
Wat wiltghe nu beginnen?
1650
Meineedige rebel,
Wat hebtghe u onderwonden?
Door uwen valfchen raet
Is 't koningsbedt gefcbonden.
Wat trooft, wat toeverlaet
1855
Verwachtghe ? plaegen, plaegen.
't Heb koning Davids ftadt,
Den rijxftoel, daer by zat,
Verraen door loze laegen,
Den zoon in top gevoert,
1860
Het vaderlant beroert,
Dit burgervier ontfteecken.
Men ziet de vlam uitbreecken.
Zy flaet van dack in dack.
1865
Mijn aenzien krijght een' krack.
Mijn raetflagh is verloren.
De krijghsraet heeft geene ooren.
Wat Chufai. befluit,
Dat draeft terftont vooruit.
1870 Ick riedt den zoon den vader aen te rannen,
Met puick van ftrijtbre mannen,
Eer by, van vluchten nu vermoeit,
Zijn kracht herwint, en weder groeit.
De hofraet roept: het is te vroegh.
1875 Men ruck' by een de ganfche maght,
En fla hem dan met voile kracht.
Dus wint de vyant tijdts genoegh,
Bereit te nacht zich eene baen,
En, vlughtende over ons Jordaen,
1880 Wint ruiteren en knechten.
Men zet zich fchrap te vechten.
ieeo

Heelt geene ooren: t. w. „near my," of „near miju raadtlag."
Ruiteren: de made uitgave had ruiters, wat blijkbaar een fout was, ale tegen de mast.
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1885

Daer wint by weder 't out gezagh
Aileen met eenen flagh.
En Abfolon aen vlieden,
Onmaghtigh weer te bieden,
Verituift, gelijck een roock.
Waer ben ick? wat gerpoock
Verfchricktme? 'k wil naer Gilo trecken
1VIijn waders erfftadt maghme decken,
Of ick verkieze op 't Plot
Den korften wegh, bevrijt voor fpot.
AERTSPRIESTERS.

Hy ga den kortften wegh, een ftrop om teals en ftrot,
Gelijek bet billijck paft een' bloetraet, rijxverraeder,
Een' ftoockebrant, die zoon durf kanten tegens vader,
1805 De rijxkroon tegens 't rijck. geheel Jerufalem
Verwachte eerlang den poft, en eene blijde ftem,
Hoe 't wederfpannigh hooft, geflagen na dit wrocken,
In 't bofch van Efraim, by zijne blonde locken,
Bleef hangen onder 't vlien, en, gaepende van dorft,
tsoo Den dootfteeck voelde in 't harte, en zijn verwate borft.
Zoo koom' de koning in de ftadt te triomfeeren.
Zoo treff' Godts vloeck den zoon, die d' ouders durf onteeren.
Aen: de oude uitgave had van, zeker mede een zetfout.
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Offchoon Vondel de ftof voor zijne trenrfpelen meermalen aan den Bybel ontleend
en zich da:arby altijd met de uiterfte naauwgezetheid aan het gefchiedverhaal heeft gehouden, is er echter onder al de ftukken van dien aart niet een, dat ik zoo bepaald met
den naam van „hiftorieftuk" zon betytelen, als de „David in Ballingfchap." In de overige
werd des dichters keuze bepaald door het tragifche van 't onderwerp; zoo verlokte
hem tot het fchrijven van den „Jozef in Dothan" bet treffende van de gruweldaad,
waartoe broedernijd kon ver yoeren : zoo tot de „Gebroeders" dat van het rampzalig lot
van Sauls zonen : tot den „Jephta" dat van het deerniswaardig uiteinde van Ifis, enz.
Hier daar-en-tegen geldt het een eenvoudige troonsoverweldiging, zonder fchokken of
bloedftorting gepleegd, en waarby niets plaats heeft, dat eenige fterke gemoedsbeweging
by den lezer of toefchonwer veroorzaken kan Zelfs de omftandigheid, dat het hier de
zoon is, die zijn eigen vader naar de kroon fteekt, mist haar nitwerking, om dat de
vader bet geval zoo kalm opneemt, en er eigentlijk in de orde van zaken geene verandering vooryalt, buiten het optreden van een jongen vorst voor den ouden. Ja men
zou kunnen beweeren dat, dewijl er niemand in 't ftuk fterft — immers Achitofel zegt

wel aan 't hot, dat by zich zal gaan van kant maken; doch by heeft het nog niet
gedaan — het op den naam van treurfpel geen aanfpraak zou kunnen maken. Dit
laatfte zoti ik echter niet zoo in 't algemeen willen toegeven: de naam van treurfpel hangt niet of van het iterven van eene of meer perfonaadjen, maar van het tragifche der voorgeftelde gebeurtenisfen of gemoedsbewegingen; en aan zijn „Adam in Ballingfchap," hoezeer er niemand in fterft, heeft Vondel met bet grootfte recht den naam
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van aller treurfpelen treurfpel gefchonken, om dat de fchildering van den val van 't
eerfte menfchenpaar uit den ftaat der onfchuld, en van den vloek, hierdoor op al hun
nakroost gevallen, vrij wat meer gefchikt is om harten te roeren en te fchokken, dan
die van eenig fterfgeval, hoe aandoenlijk ook. Het is met den „David in Ballingfchap"
gefteld als met den „Jozef in Egypte," in beide ftukken triomfeert de misdaad en moet
men zich troosten met de voorfpelling, dat het zoo niet blijven zal; maar beide ftukken
zijn dan ook vervaardigd met het oog op een ander, dat er ten vervolge aan ftrekt, en
waarin de goede zaak weder zal boven drijven. Even als Vondel in zijn trilogie over
Jozef de gefchiedenis van dezen, zoo heeft hy in de beide ftukken, die Davids naam
dragen, den opftand en dgn val van Abfolon willen behandelen, en de „David in Ballingfchap" is alzoo te befchouwen minder gelijk een op zich zelf ftaand drama, dan ale
een inleiding op den „David herftelt." 't Is een dichterlijke, aanfehouwelijk voorgeftelde
en dramatisch behandelde parafrazis van het Bybelverhaal, en als zoodanig moet zy dan
ook beoordeeld worden. Een vraag, of aan de eifchen der tragifche Muze voldaan zij,
komt hierby derhalve minder te pas. Heb ik my ten opzichte van den „Jeptha" een
geftrenge kritiek veroorloofd, bet is geweest om dat de dichter dat ftuk, en mijns inziens
geheel ten onrechte, als een piece modele had voorgefteld; hier ecbter is dit niet door
hem gedaan, hy heeft alleen zijn treurfpel willen doen ftrekken tot een leerzaam roar-

beeld van de gevolgen, welke de zonde na zich !kept, en ik wil het dan ook niet anders
befchouwen, dan uit

en het hierboven aangegeven oogpunt.

En, zie ik de zaak van dezen kant, dan kan mijn uitfpraak niet anders dan een loffpraak zijn. Vondel, hoezeer het verhaal, zoo als bet in de Schrift voorkomt, op den
voet volgende, zonder een enkele byzonderheid achterwege te laten, weet het op te tooien
met hoogstbevallige en gelulikige verzieringen. Als zoodanig noem ik in de voornaamfte
plaats de invoering van Thamar, die, niet alleen, als by haren vader en haren broeder
evenzeer bemind, meer dan iemand de rol kon vervullen eener middelaresfe tusfchen hen
beiden, doch wier aanwezigheid in 't ftuk tot een levende herinnering verftrekt van den
oorlprung der vroegere verwijdering tusfchen David en Abfolon, namelijk, den hoon, haar
door Ammon aangedaan, en de wraak, daarover door Abfolon genomen. Zy is de vredeboodfchapfter, gelijk zy zoo fraai wordt aangeduid, vs. 963-972, die geene andere gedachten ademt dan van verzoening en vergiffenis, en zoo weinig in ftaat is een hard
woord te uiten, dat zy zelfs van zwakheid zou kunnen befchuldigd worden, waar zy, na
vruchteloos gepoogd te hebben aan Davids Bedgenooten by haar broeder tot voorfpraak
te ftrekken, zich liever verwijdert, dan aan de majefteit der kroon door een te fterke
uitdrukking te mishagen.
Ecn ingevoerde perfonaadje van geheel anderen aart is de geest van Urias, die in
haren droom den fchrik by de Bedgenooten verfpreiden komt. Men zoude al licht ge
ncigd wezen, zijn verfchijning te berispen, daar de droom tool' verteld wordt, en hy zelf
alzoo best uit het ftuk gemist kon worden. 't Is waar, dat by tot de handeling niets afof toedoet, en zelfs heeft zijn verfchijning your „Davids burgh," alleen om aan het
publiek te vertellen wie by is en wat by gedaan heeft, wel iets vreemds; doch, behalve
dat V. zich op de voorbeelden van de oude Treurfpeldichters beroepen kon, zoo was die
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opkomst van Urias niet onnoodig, oin aan den toefehouwer te herinneren, dat hetgeen
nu aan David overkomen zal een ftraf is voor de zonde, welke by vroeger heeft begaan.
En wat nu die Bedgenooten betreft, wier gemoed door de verfehijning van den Geest met
angst wordt vervuld, allerbevalligst is de wijze, waarop Vondel Naar met hare angften, met
hare bekoorlijkheden, met hare trouwe gehechtheid aan den Boning, met hare fchuchtere
vrees voor den jeugdigen overweldiger, heeft gefchilderd. 't Is waar, geen dichter van onzen
tijd zoti het wagon, den echt Oosterfclien coup d' etat, welken Abfolon op Aehitofels road
ten uitvoer wil leggen, in een tooneelftuk te doen verhandelen en er zelfs een epizode
van te maken, die aanleiding geeft tot zoo veel over- en weder-fprekens; doch men vergete niet, vow eerst dat wy niet in de eeuw van Vondel leven, ten anderen, dat by eenvoudig het verhaal des Bybels overnam, en niet inzag, dat hetgeen de vader des huisgezins met veel ftichting aan zijn kinderen voorlas, ftof tot ergernis zoft kunnen geven,
wanneer het met de kleuren der poCzy was opgetooid. Hy kon niet voorzien, dat de
fmaak, twee eeuwen later, kiefcher, of, leaf ik liever zeggen, preutfeher ooren zoft krijgen.
Ook de overige karakters van het ituk heeft Vondel met fikfche trekken en naar
waarheid gefchilderd, erl het geftadig optreden van nieuwe perfonaadjen, wat of te keuren
ware in een treurfpel en er licht de eenheid van verbreken zoft, zet aan dit historisch
drama een levendigheid by, die eenigzins bet gemis van intrigue en van barnende hartstochten vergoedt. Het ftuk herinnert ons daardoor, meer dan eenig ander van Vondel,
die, waarin Shakfpere tafereelen uit de Gefchiedenis van Engeland behandelt.
En nu ten flotte, wat de inkleeding betreft, de fchaarsheid der aanteekeningen, die nog
wel, op een paar uitzonderingen na, alleen tot toelichting dienen, ftrekte reeds ten bewijze, dat ik daarin geene ftof tot kritiek heb gevonden. En in de daad, vaerzen, beelden, verhalen, famenfpraken, overleggingen, alles is bier even fchoon en boeiend. Wat
kan er b. v. meer liefelijk en muzykaal zijn, dan de reizang der Levyten aan 't fiot van
't Eerfte Bedrijf, en vooral die fchoone en zoo vaak aangehaalde ftrofe :

Tuffchen bloet- en bloetverwant
Is een bant, enz.

Echt klasfiek is de dialoog tusfchen Joab en de Bedgenooten in het Tweede Bedrijf en
meefterlijk de wijze waarop Vondel doze laatften, vs. 506-513, een tafereeldoet ophangen van de tbdsomllandigheden, Davids karakter, dat van Abfolon, en de wederkeerige
betrekking der vorltelijke perfonen : alles is kunftig bygebracht om den lever een blik te
vergunnen in den toeftand van plaats en tijd, en hem op die wijze tot het drama voor
to bereiden. — Hoogst dichterlijk is, in de Rei achter dit Bedrijf, de beeldfpraak, waarin
de voor oprecht gehouden eensgezindheid tusfchen vader en zoon vergeleken wordt by
die tusfchen de harp en keel (als wy thands zeggen zouden, „de ftem en fnaren") van
den koninklijken zanger, zelven, en, by wijze van climax, met de harmonie tusfchen dezen en God. Daarop wordt, fteeds in dezelfde beeldfpraak, op de gevreesde disharmonie,
de tweedracht tusfchen vader en zoon gewezen, en David voorgefteld als to midden zijner heilige zangdrift geftoord door een onbeftemd gevoel van angft voor hetgeen hem
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van zijn zoon te wachten ftaat; door een profetisch voorgevoel, dat hem vermeeftert. Na
een korte bede voor den koning befluiten de Levyten met een wijsgeerig-politieke befpiegeling, uit welke zy worden opgefchrikt door de krijgsbazuin.

Niet alleen om de

fchikking van de ftof, maar tevens om den kunstrijken worm mag deze rei tot een voorbeeld dienen : men lette o. a. op den nadruk, die op elke ftrofe door den kernachtigen,
op zich zelf ftaanden

flotregel gelegd wordt. Niet minder als voorbeeld, en wel van

verhalende poezy is het

verflag, dat de Bode v. 687-722, 726-741 van het voorge-

vallene to Hebron geef; vooral lette men daarin op de kunftige toefpraak van Abfolon,
en de wijze, waarop hy, om de wufte menigte op

te ruien, zijn eigen verdienften

opvijzelt en die zijns vaders verdacht maakt en verkleint. Gelukkig is de greep des
dichters, om David, op 't vernemen van het gebeurde, niet aan 't jammeren to doen
flaan, maar zich gelaten onder Gods befcherming ftellen en door Let geven van korte en
krachtige bevelen tot verdediging voorbereiden.
Menschkundig is het daarop volgende gefprek tusfchen Thamar en de Bedgenooten.
Naar 't leven zijn die bekommerde vrouwen voorgefteld, die te midden van de verwarring en fpijt harer angst niet kunnen nalaten te redetwisten. In het tooneel, dat daarna
tusfchen Joab en de Bedgenooten voorvalt, lette men op het , beeld van het hollend paard
over en weer in vs. 855-858 te pas gebracht.
In weinige, maar kernachtige trekken fchildert ons — in het Derde Bedrijf — de
Postbode het feest der opflandelingen to Hebron. Niets is gefpaard om den indruk daarvan te verhoegen, en met keurigen takt zijn al de middelen te pas gebracht, door welke
de verleider het yolk op zijn zijde weet te lokken. Vol levendigheid is vervolgens het
tooneel, waarin Joab zijn bevelen uitdeelt, en overfchoon de befehrijving van Abfolons
optocht naar Jeruzalem.
In vs. 1090 volgg. fchetst ons de dichter den ouden koning van zijn zwakke zijde,
en ftelt hem weifelend en ten einde raad voor, de Aartspriefters daar-en-tegen flink en
vastberaden. En tech, die houding van David wordt gemotiveerd door zijn liefde en to
gelijk door zijn vrees voor zijn zoon, en door zijn berusting in de befchikking Gods,
die Nathans profecy aan hem vervult. Die ware oorzaak van 's konings moedeloosheid
ftraalt nog beter door in de fraaie plaats, vs. 1350 volgg., waarin hy zich doet kennen
als meer nog beducht voor de ftraffe Gods, die op 's jongelings hoofd zal komen, dan
voor de rampen, die hy zelf zal hebben to verduren.
Kunftig wordt daarna de geleidelUke onderwerping der verfchillende ftanden aan den
overweldiger gefchetst, en hoogst ftaatkundig is de wijze, waarop Abfolon, al naar gelang der perfonen, die by voor zich heeft, hurt betuigingen van gehoorzaamheid beintwoordt. Men lette b. v. op den fijn diplomatifchen trek in zijn groete aan Simel, vs.

1626 volgg., waarin hy dezen als bloedverwant van Saul toefpreekt en blijkbaar door
heuschheid jegens hem zich de gunst van de party diens voormaligen konings zoekt te
verwerven. Maar tegen wien hy ook fpreke, altijd zijn het de zalvende woorden eens
nieuwen konings, die, zijn gezach nog niet gevestigd wetende, gaarne wil doen gelooven
dat by niemands reeht en aanfpraken verkorten wil, dock in tegendeel aan hen, die
daarin door zijn voorganger verkort zijn geworden, gerechtigheid zal doen wedervaren,
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't Is hier inderdaad merkwaardig, hoe Vondel het eenvoudige oude gefchiedverhaal
heeft weten uit te werken tot een tafereel, waaruit een ftaatsman, indien hy 't niet beneden zich achtte by een dichter ter fchole te gaan, menige praktifche les mocht putten.
Een ftaaltjen van Machiavelliftifche politiek levert ons het advies, vs. 1490 volgg. door
Achitofel gegeven en waarin diens raad, hoe fchandelijk en gruwzaam ook, op de meest
logifche wijze wordt gemotiveerd.
Maar hoe aandoenlijk ook de fmeekingen van Thamar en de Bedgenooten tot den
jongen Monarch mogen zijn, en hoe fraai de verbijftering van zinnen by den verbitterden Achitofel worde uitgedrukt door de korte jamben, waarin zijn klacht gefchreven
is, toch is het Hot van het ftuk, al vormt het den overgang tot den „David Herftelt,'
te ftomp en mist zijn uitwerking. Zelfs laat die bonding der Aartspriefters, die, na den
nieuwen vorft in vs. 1532 volgg. hun hulde bewezen en van hun trouw verzekerd te
hebben, zich verheugen in de ftraf, die zijn raadsman treft en in 't eerlang verkeeren
van de kans, een onaangenamen indruk achter. bIaar Vondels beginfel was nu eenmaal
zoo, en wy hebben er meer op gewezen, handelingen waren, niet uit zich zelve goed of
llecht, maar werden dat naarmate zy door God, of door Gods tolken werden goed- of
afgekeurd, en de Priefter kon niet dwalen.
Vertoond zal het ftuk wel nimmer worden, en het is er ook niet meer gefchikt toe;
maar ik heb het nooit by de hand genomen, dan met een hernieuwd genot, door de talrijke fchoonheden, welke bet bevat, en die my de vraag, in hoe verre het aan de eifchen
der kunst voldoet, doorgaands geheel vergeten deden. Ik vertrouw dan ook, dat al wie
eenigen fmaak, eenig gevoel voor podzy bezit, hetzelfde zal ondervinden, en, zonder
er zich aan te ftoren, welke foort van dichtwerk hy voor zich heeft, zich verlustigen
in de menigvuldige fchoonheden, welke het als poeetisch voortbrengfel aanbiedt.

77

KONING DAVID
HERSTELT.

TREURSPE L.

1660.

79

DEN

WELEDELEN EN GESTRENGEN HEERE

•.
unit WAltilitutitit,
(-4 -ws>

DEERE VAN VLOOSW 14ICK, DIEMERBROECK,
EN PAEPEKOOP,

BURGEEMEESTER PN RAM' VAN AAISTERDAM.

de natuurlijcke hartstoghten is der ouderen kinderliefde, Zroepi by de Griecken geheeten, overkrachtigh, en niet alleen den redelijcken, maer oock ftommen dieren eigen. Het lufte
Plutarchus, den doorzichtigen 1) zedekenner, en
uitneemenden zedevormer, beknopt deze ftof te
handelen, die een wijtloopende berecht vereifcht, en met rijcke
voorbeelden kan bekleet worden. Dees beminner der wijsheit
ontvout hoe natnur den ouderen inboezemde hunne afkomft
zorghvuldigh op te queecken, en te befchutten, zonder hoop
van eenige vergeldinge uit haer te verwachten. Hy wijft in
zijne flotrede ons aen hoe deze kinderliefde elck zoo diep
NDER

Doorzichtigen: wy zouden dit woord in dezen zin tegenwoordig niet bezigen, nit vrees van dubbelzinnig te wooden. Doorzichtig is echter even wettig als roorzichtig, omzichtig, eon.
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ingeprint is, dat men het voor een heiloos voorfpoock hielt,
zoo dickwijl eenigh dier zijn eige jongen verflont. Euripides,
in zijne Elektre, neemt waer hoe Klytemneftre, in ftervens
laft, haere bloote borften buiten den fluier toont, om de
dochter, door het herdencken datze die gezogen heeft, van
den moedermoort of te fchricken: en gelijck aen veel liefs
veel leedts vaft is, zoo lijdt natuur nergens gevoelijcker dan
in het harte der ouderen, om de kinders in lijden; bet welek
van den voorzichtigen hofraet Chufai mede door den I aert
der ftomme dieren wert uitgedruckt met zijne gelijckeniffe
van de beerinne, die, van haere jongen berooft, het woudt
met huilen overendt zet. By Ovidius verandert Niobe van
droefheit in eene fteenrotfe, om de nederlaegh 1) van haere
zoonen en dochteren. In Euripides Feniffe neemt Jokafte de
moeder zich uit wanhope het leven, en (tort neder op de
lijcken van beide haere zoonen, in het lijfgevecht omgekomen. Lukretius gedenckt hoe d' offerpriefters het zwaert,
waer mede Ifigenie zal geoffert worden, voor Agamemnons
oogen verbergen. De fchouburgen vloeien van traenen, daer
Ulyffes koninginne Hekuba Polyxena, en Andromache Aftyanax ontweldigbt, om het hun onnozel bloet te ftorten. Het
wort Junius Brutus tot eene doorluchtige heldendaet toegefchreven, dat by beide zijne zoonen, aen verraet fchuldigh,
ter ftraffe vordert, am het recht en den ftaet van Rome
geftreng te hanthaven. In de heilige bladen ontbreecken
ons Beene voorbeelden, die dit ftercken. Men hoort 'er Jakobs hartewee om Jofef, die, zoo de broeders glimpelijck uitftroien, van een wilt gedierte verfcheurt is. Jochebed zoeckt
uit noot Mofes in een riete kift op het water te bergen.
.)

Nederlaegh: dit woord, 't welk heden ten dage zelden gebezlgd wordt dan als fynoniem met: „onderfpit," in zinnen ala b. v.: „de bondgenooten leden een geduchte nederlaag, de verkiezing van A. is
een nederlaag voor de behoudende party," beteekende vroeger, voora) in juridieken ttijl: „verlies van
het level), door toedoen van anderen," of ook, fomwijlen : „manflag." In den eerften zin komt het tiler
veer; in den anderen zetde men b. v. „die man is gevangen gezet, om dat hp zich aan een nederlaag
heeft fehuldig gemaakt."
a) Ontweldight: het is onmogelijk, indien men bet niet weet, uit dezen zin op te maken, of Ulysfes
Hekuba en Andromache aan Polyxena en Aftyanax ontweldigt, dan wel, gelijk het geval is, omgekeerd.
Het voorz. aan ware Kier niet te onpas geweest om de verwarring weg te nemen.
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Men ziet Rifpe, Sauls bedruckte weduwe, onder het gerecht
de lijcken van haere zoonen nacht en dagh bewaecken, om
roofvogels en hongerige ondieren van de lichaemen of te
keeren. In Salomons oordeel wil de rechte de valfche moe,
der liever haere vrucht ten eigendomme toeftaen, dan die
met den zwaerde laeten deelen. Maer de liefde van den
aertsvader Abraham, dus lang overgeflagen, wort hier door
betuight, dat hy, in het opofferen van zijnen eenigen en ter
doot gehoorzaemen zoone, zich zelven en natuur, uit liefde
tot Godt, overwon, waerom 's helts geloof en ftandvaftigheit
met zulck eene heerelijcke belofte gekroont wert, en hy Godt
den vader afbeelde, van wien Godt de zoon zelf uitroept:
Zoo lief had God de weerelt, dat hy zijnen eenigen, geboren zoon
gaf. In dezen tooneelhandel draeft de onuitblufchbaere liefde

van koning David tot Abfolon, onder zoo veele en verfcheide
hartstoghten van d' andere perfonaedjen, doorgaens vooruit,
onaengezien hy den vader naer de kroon en het hart ftack,
en zijnen opluickenden Salomon, namaels 's vaders grooten
nazaet, niet dan onheil van dien verwaten broeder te verwachten ftont. Boning Davids weeklaghte en lijckgefchrey om
Abfolons rampzalige doot, aldus in de heilige bladen uitgedruckt: och, mijn zoon Abfolon, och Abfolon, mijn zoon, nwght
ick voor u fterven! och Abfolon, mijn. zoon, och 71121.71 zoon
Abfolon! fchijnt bykans zijne triomfbazuin te verdoven: en

de zon der koningklijcke herftellinge komt ten lange lefte
uit dezen duifteren nacht en nevel van den vaderlijcken rouwe
met fchooner ftraelen te voorfchijn: doch de reden ontfchuldight den afgeworftelden en neergeflagen vader, aengezien
hy al te gevoelijck, oock met gevaer van zijne kroone, befeft den verdoemden ftaet, waerin de zoon, die hem zoo na
aen het hart lagh, eeuwigh van Godt verftooten blijft; hoewel de bedroefde man, door Joabs raet, en nit hooghdringenden noot, zijnen onverzetbaeren rou met maght intoomt.
Hier valt in zijnen uitgang het treurfpel op het allerkrachtighfte, en gaet alle treurfpelen in droefheit te boven. Ick
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wert ontfteecken deze treurftof, nit haeren aert zoo hartroerende en leerzaem, t' ontvouwen, en noch te vieriger, aengezien koning Davids herftellinge, als het' anderde deel, vaft
is aen zijne ballingfchap, onlangs gefpeelt, 2) op datze tegens
elckandere te klaerder affteecken, en d' onbeftandigheit van
het beloop der weerelt voor der aenfchouweren oogen ftellende, hun levendigh inboezemen dat er heden niets zoo
vreemt voorvalt, of het is al van outs gebeurt: want onder
het omwentelen van het radt van avonture komen de zelve
zaecken, in andere tijden, plaetfen, en perfonaedjen, t' elckenmaele weder boven. Ick hoope de weledele beer Vlooswijck,
die, als een burgervader, over de burgerye, den ftaet en de
ftadt ten befte waeckt, zal my toelaeten dit treurfpel in het
licht te brengen, onder de fchaduwe van zijnen naeme, en
heerlijck wapen, dat, in alle deelen voltrocken, dit werck eenen
luifter byzet ; terwijl ick wenfche altijt te blijven,
Treledele en geftrenge heer,3)
Uwe weleclele geftrenge clienftwillige
J.

V.

VONDEL.

1) Het anderde deel: „het anderde deel" is: alters pars, „het andere deel" soil alia pars zijn.
a) Onlangs gefpeelt: een nieuw bewijs voor hetgeen ik zeide, in het Kritisch Overzicht van gezegd
ftuk, dat de lieden, in de dagen then het vervaardigd werd, minder preutsch waren dan heden. Met alleen Loch had V. er geen bezwaar in gevonden, een ftof, die ons nu aanftoot geven zofi, te behandelen,
maar de deftige Regenten der Godshuizen vonden er geen bezwaar in, het ftuk ten tooneele te voeren.
a) Weledele en geffrenge p eer: ik durf niet bellisfen, of het toeval is, dan wel opzet, dat Burgerneefter
De Graef in de Opdracht van het voorgaande treurfpel den tytel van Grootuchtbaar, Van Vlooswijck
bier flechts dien van Geiireng bekomt. Misfchien is de reden te zoeken in de betrekking by de Graallijkheld, welke de eerstgemelde bovendien bekleed had.
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INHOUPT.
OEN koning David buiten Jerufalent, voor zijnen weerrpannigen zoone

Abfolon, in ballingfchap vlughte, wert by op wegh door Jonathan en
Achimads, der Aertspriefteren zoonen, gewaerfeliuwt van Achitofels
raetflagh, on/ hem terftont te volgen, en overrornpelen, dat door ChuDavids (Alden bofraet en begunfteling, omgeftooten was. Hy ruckte,
op deze waerfehuwinge, al den nacht voort, trock 's morgens over de
Jordaen, en geraeckte endelijck veiligh te Manalm, eene ftadt in Galaad, aen den vliet
Jabock, deer Ifbozeth, Sauls zoon, eertijds zeven jaeren over Juda en Efrain/ regeerde.
Hier wert by met voorraet en allerhande nootdruft voorzien van zijne begunftelingen,
Machir en Bat-filial, en in bet byzonder van Sobi, prince der Ammoniten. Ten lefte
quam Abiblon met eene groote macht over het water retaken, en den vader op den bodem van Galaiid ten veltflagh uitdagen. David ftelde kornels en hopmans over zijn leger, onder Joab, den veltheer. De koning, gereet met lion op te trecken, wert van bun
en bet y olck tegengehonden. Hy geboodt Joab en alle overdo Abfolon te verfehoonen,
en genadigh te handelen. De veltilagh ging aen omtrent bet botch van Efraim, daer
Joab cl' overhant bellied, en zijn vyant twintigh duizent mannen verloor. Abfolon vlughte
op zijn muilpaert bofchwaert in, en de hacrlocken flingerden on/ eenen eick, daer de
muil onder hem doorging, by levendigh hangen bleef. Joab, bier van verkuntfehapt,
wen lehte dat de bode hem doorftooten hadde, die het uit ontzagh voor den koning weigenie, dies reedt de veltheer zelf derwaert, en diet den hangenden nine fellichten in bet
harte, en Joabs fchiltknaepen Iloegen hem voort doot. Toen het de veltheer den aftoght
blazon, Abfolon in Conan grooten kuil begraven, en met canon hoop fteenen overftulpen.
De vader, van des zoons necterlage I ) verwittight, bond uit in ontnatigen rouwe, maer
wart verzet door Joab, die hem riedt ergernis en gevaer te felmwen, zich vrolijck voor
zijn volck te toonen, en troofte den bedroefde met zijne zeegbaftige hcrftellinge in JeruCalera, by het overfehot van Abfolons leger alree belooft, en door het wijs beleit der
aertspriefteren by alle ftammen te bekrachtigen.
Het fpcl begint voor den dageraet, en eindight in den avont. Het tooneel is te Manaim voor de pool-to, in bet leger. De hovelingen bekleeden den rey.
1) Van des coons nederlag,e voor „van den manllag aan zij n zoon begaan." Zie over de beteekenis
van nederlang de foot op blz. 80 hiervoren.
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JOAB. Koning Davids veltheer.
SOBI. De prins der Ammoniten.
REY VAN HOVELINGEN.
DE VEERWACHT aen de Jordaen.
DAVID. De koning van lintel.
Joabs broeder.
AMASA. Abfolons veltoverfte.
BERSEBA. De koningin.
JONATHAN. Abjathars zoon.
ACHIMAAS. Sadox zoon.
CHUSI. De lefte bode.

DAVID HERSTELT.

HET EERSTE BEDR YE.

JOAB. SOM.
JOAB.

BINS Sobi, recht te pas, van Godt den albeweeger
Uit Rabba hier geftiert, met voorraet voor het
leger,
Verkuntfchapt ons zijn komft. wachtmeefter, ga
terftont,
does heide en dome
Onthael hem naer zijn'
grout
Eifcht toevoer voor bet volck, dat, moede en
mat van trecken,
Dry etmael, zonder rust, niet ling den difch kan deckers
Met koft, van Machir, en Berfillai onverwacht
Ons bier te Manaim miltdaedigh toegebraght.
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Een Leger hoeft te veel om dagelijx te teeren,
so En wat de maege ontbreeckt, zou 't hart aen moedt ontbeeren.
Een hart, dat vechten wil, eircht nooddruft. een foldaet,
Die wel gedoft is, en gevoedert, eer by flaet,
Verflreckt een dubbel man. de zenuw wort gefleven,
Het zwaert met grooter moedt den vyant toegedreven.
15 Daer komt prins Sobi, ruim tien jaeren na den dagh,
Dat ick te Rabba hem 't gebiedt opdraegen zagh,
Toen ons het lang belegh zoo zegenrijck geluckte,
En David Hannons hooft die goude kroon ontruckte.
Hy is noch danckbaer aen den koningklijcken belt,
20 Zijn' leenheer, die hem heeft in broeders erf herftelt,
En Ammons oudt gezagh. laet hier geen licht ontbreecken.
Trouwanten, fpoet u: part meer fackels aen te fteecken.
Zijt welkom, brave prins. hoe komtghe bier zoo fpa?
SOBI.

Doorluchtfte veltheer van den koning, wiens gena
25 Ons eeuwigh houdt verplicht, ick koom uw legerhutten
Met luttel voorraets van 't geberght' noch onderftutten.
Ontfang tapijt, matras, en vaten, beckens me,
Meel, honigh, tarwe, gerft, en zuivel, vrucht, en vee,
Geringe tekens van. een danckbaer hart, met eenen
3o Ons lijfwacht u ten dienft. gebie: wy trecken beenen,
Waer koning David luta te trecken, om den zoon,
Die zijnen wader flout naer 't hart fteeckt en de kroon,
Te helpen ftuiten, en dat ongelijck te flechten.
JOAB.

Getrouwe prins, men kent in hooge noot d' oprechten,
En vrienden. louter gout blinckt heerlijck op den toets.
De koning, balling uit zijn hooftftadt, met sneer moedts
Dan maght voorzien, laet zich uwe aenkomft wel gevallen.
wy waecken voor de wallen
Hy ruft een kleene
Van ManaIm. men wacht op 't rijzen van den dagh.
SOBT.
40

Het luftme midlerwijl, indien 't u beuren magh,
Te hooren hoe het ftont met uwe twaelef ftaeten;
Waerom Jerufalem zoo plotfling wiert verlaeten,
De ftoel van Jens rijck bet oproer ingeruimt.
JOAB.

De zeeman, die den ftorm opfteecken ziet, verzuimt
45 Geen zeil te ftrijcken, eer help 't onweer koom' verrafren.
Het was geen flaepens tijt, maer tijt op 't roer te paffen.
De reetfte haven in te loopen diende ons beft.
13

Hoe komtghe hier zoo (pa: dit is geen verwiit, mar een beleefde vraag, voor „wat brengt u hier
nog zoo laat in de nacht?"
indien 't u beuren nutgh voor „indien 't u gelegen komt."
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Dit oproer fpreide zich door 't lant, gelijck een pelt,
Sloegh voort van ftadt tot ftadt. de twalef ftamtnen fpanden
Eenftemmigh t' zamen om den vader aen te randen,
Ter liefde van den zoon: en eermen 't onweer hoort
Van verre komen, ftormt het vreeflijck op de poort
Te Sion, daer bet krielt van weifelende tongen.
Wy vonden binnen en van buiten ons befprongen,
55 Verkozen ooftwaert op de brullende woeftijn:
Daer ons 's aertfpriefters zoons, in dien verbaefden fchijn,
Ontdeckten hoeze ftil, in eenen put gefcholen,
't Gevaer ontflipten, en, gelijck hun was bevolen,
Vermaenden d' overzy der ftroomende Jordaen
60 Te kiezen in der nacht, by 't fchijnen van de men,
Eer wreede Achitofel met twalefduizent mannen,
Gelijck hy voorfloegh, ons naerzettende aen quam rannen.
SOBI.

Uw heil beftont in 't vlien met voile ren en toom.
Maer nu, hoe ging het voort?
JOAB.

De koning koos den ftroom,
Op dees waerfchuwing voor den ftouten fcepterrover,
En raeckte, toen de zon eerft opquam, 't water over,
Langs wadde, en zantplaet, met zijn vaertuigh, balck, en ton.
Noch fchroomden wy 't gevaer, hoewel men d' ooftzy won,
En fpoedden Tangs den ftroom, dry dragen, en dry nachten,
7o Van Jericho tot hier, daer wy den vyant wachten
Alle oogenblicken, met dees kleene maght voorzien.
65

SOBI.

Waer ick u dienen kan, ghy mooghtme vry gebien.
Het loop' zoo hoogh als 't wil, mijn vorftendom flaet open.
JOAB.

Wy flaen 't niet af, mijn beer: want hier valt min te hoopen,
75 En meer te vreezen voor den koningklijcken {tam.
SOBI.

Hoe droegh de zoon zich, toen hy- binnen Sion quam?
JOAB.

De zon quam
morgens niet zoo dra het hof befchijnen,
Of haer gemoete een kreet uit d' opene gordijnen,
Een kreet van al de ftadt, die, vol verbaeftheit, zagh
Wy vinden hier de beide vormen randen en rannen op korten afftand van elkander, ja, in eene
en dezelfde rede, gebezigd.
58 's Aer4fprieffers.zoons: namel. Jonathan en Ahimaas. Zie II Samuel XVII: 17 en het „Inhoudt"
voor dit ftuk.
es Op dees waerfchuwing: waarichutang is een „daetylus" en behoort in geen jaunbisch vaers te huts;
liever hadde ik bier gelezen
Aldus gewaarfchuwd roor den flout en fcepterroorer.
87 Vaertuigh, bald:, en ton: t.
hy had van balken en tonnen een noodbrug geflagen.
50-132
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Hoe die verwaten zoon op 't gulden hofdack lagh
In d' armen, en den fchoot van -vaders bedtgenooten.
Het heiligh hemelfch licht, gedootverft, en verfchooten
Van zulck een' gruwelftuck, fcheen drywerf achter uit
Te vaeren, toen al 't hof met een bazuingeluit
55 De burgers opweckte, om het lafterftuck t' aenfchouwen.
Dit gaf den weiflaer, die noch twijfelde, een betrouwen,
Dat d' onverzoenbaerheit nu eeuwigh tuffchen zoon
En vader ftant greep, hy geruft de nieuwe kroon
Aenhangen moght. op dit gerucht en lantgefchater
90 Viel wat noch tegenftont hem toe, gelijck het water
Door een geborfte fluis. wat wachtenwe anders, als
De twalef ftammen met den dagh op onzen hals?
80

SOBI.

Hoe ftinckt die fclielmfche zoon nu zijnen vader tegen!
JOAB.

De blinde vader is noch min met zich verlegen
95 Dan met dien bozen fchelm. zoo ghy den koning fpreeckt,
Rep van geen' Abfolon, die hem naer 't harte fteeckt,
En nazet in zijn zogh. zoo wy de zege derven,
Wat David aenhangt zal met David moeten fterven.
Wie anders rekent is verbijftert, en, te fpa
loo Tot kennis komende, zal 't leeren met zijn fcha.
Hier is meer moedt dan hoop in 't leger. loopt de zegen
In 't vechten hant voor hant het recht des konings tegen,
'k Getrooftme in 't harrenas te fterven, als een helt:
En koome ick Abfolon bejegenen in 't velt,
105 Dit zwaert, in Davids dienft gebruickt een ry van jaeren,
Zal dien veraerden en weerfpannigen niet fpaeren;
De vader duide 't, en verfta het zoo hy- wil.
Men fchimpt met geene kroon : dit is een bloetgefchil.
De broederflaghter heeft zijn bloet niet quijtgefchouden,
no De zufterfchennis dien geweldenaer vergouden,
In vaders weerwil, en dit recht zelf toegeftaen.
Wy volgen 't fpoor, waer op by ons is voorgegaen,
En nu met grooter recht . want daer de zoon den vader
Verongelijckt, en, als een fchalck en aertsverraeder,
no Den fiaet verkracht, dat is een fchult, die hooger klaeght
Dan 't overweldigen en fchenden van een maeght.
Hg: t. w. de weiflaar,
„Wat heeft de zoon zich nu ffinkende gemaakt by zijn vader." „Zich ftinkend by 'emend maken" is
een zeer gewone bybelfche uitdrukking. Wy zeggen thands. „in llechten reuk by iemand zijn."
.4 Met zit* rerlegen voor „om zich zelven bekommerd."
106 Veraerden: hier voor „ontaarden."
tos-iti Lees: „Abfolon heeft, door zijn eigen broeder om hats te brengen, in we'erwil van den eerbied,
aan zijn vader verfchuldigd, en door zelf het recht in handen te nemen om de fchennis zijner
zuster op den fchuldige te wreken, getoond, dat hy, waar 't ftraffen gold, de banden des bloeds
niet ontzag."
so
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Hy rechte, op dat noch nijt noch tijt zijn' naem uitwifle,
Een marmereerbeelt op, ter erfgedachteniffe,
In 't konincklijke dal, omtrent Jerufalem •
12o Maer 'k zweer het anderwerf; en zal 't oock houden, hem,
[Kan Bees gevloeckte het ontworftlen noch ontvechten,]
Eene erfgedachtenis, een' fteenhoop op te rechten,
Ter eere van zijn lijck, dat ieder overal
Aen zijn baldadigheit wel eeuwigh dencken zal.
SOBI.

Verdaeght u AbfoIon, de koning zal in 't ftrijden
Vooruittre6n, om den zoon al vechtende te mijden,
Te vangen ongewont, en levendigh, indien
Het mooghlijck zy.
JOAB.

Geenfins, men zal bier in voorzien.
Den zoon te fparen waer het rijck en 't leger waegen.
130 Dit is geen fpiegelftrijt. hier volgen op de flaegen
Quetfuren, dooden, waer men toehout, fteeckt, en fchiet.
Verfchoont de vader hem, de zoon verfchoont hem niet,
Maer paft den vader door den helm in 't hooft te treffen.
Hier fneuvelt een van beide, eer ftaet geen rekninge effen.
135 Men hoope op geen verdragh: want fchoon de vader fterft,
Noch blijft de vyantfchap, die op den nazaet erft.
Staetzuchtige Abfolon zal Salomon niet wijcken,
Al zou by anderwerf de rijcken tegens rijcken,
De leeuwen tegens een ophitfen in een perck.
140 Ghy voorraetmeefters, voort, valt daetelijck aen 't werck,
En deelt dien voorraet uit aen alle legerfteden.
Belieft het u, mijn heer, laet ons naer binnen treden
Ter poorte in, daer milichien de koning, opgeweckt
Hit zijne rufte, vraeght waerom mijn komft vertreckt.
REY VAN HOVELINGEN.
ZANG.
145

150

De hemel zorght voor zijn getrouwe vrienden
In hunnen noot.
Godt fpijfdeze al die hem van harte dienden,
Uit zijnen fchoot.
Hy weet in noot zelfs onbefneen te wecken.
Wie had gedacht,
Dat Sobi noch dus fpa zou herwaert trecken
By duiller nacht,

Te mijden: dat zou niet het middel wezen om hem te vangen; maar men leze hier „hem niet in
perfoon te bevechten," als blijkt nit vs. 132.
Zal Salomon niet wijcken : d. j.: „zal vnor Salomon niet onder doen." Zoo in den Gysbreght, Dee] III, biz. 395,
Polaenen
En niemand weeek in moed nocht billijckheyd van oordeel!
.44 Verireekt voor „uitbhjft, vertraagd vrordt."
I so

so,
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Om voorraet en nootdruftigheit te fchaffen
Voor 't oorloghs volek!
155 De hemel ftraft, en zalft noch onder 't ftraffen.
Eer zoude een wolck
Zich openen, en hemelfch manne regenen
In 's hongers mont,
Dan d' Opperfte zijn dienaers niet zou zegenen
160
Naer 't out verbont.
TEGENZANG.

De vaders, die in heiden, en woeftijnen,
Op 't woefte velt,
By duizenden van elck verlaeten fchijnen,
En voor 't gewelt
165 Van Faro vlien, om, vry van flavernyen,
En zonder fmet,
Den hemel zijn flaghtoffers toe te wyen
Naer Mofes wet,
Bevonden hoe de hemelfche genade
170
Hen onderhiel,
Toen Godt al 't heir zoo lang met man verzade,
Dat nederviel,
Gelijck de dau, daer zy op blijde wijzen
En rijcken lof
175 Hit danckbaerheit en yver, opwaert rijzen
Naer 't hemelfch hof.
TOEZANG.

Een edel hart fchept altijt vreught
In weldoen, en een oude deught
Wort dickwijl noch in acht genomen.
180
Prins Sobi, in zijn erf herftelt,
En 's vaders groot gebiet, vergelt
Dees weldaet noch, ten trooft der vroomen.
De helt vergeet zijn eigen nut,
Op dat by 's konings leger {tut,
185 Dat hulp behoeft, in dit gewefte
Ter noot gevlught, en onvoorzien
Van nootdruft door het haeftigh vlien.
Een danckbre geeft zijn hart ten befte.
1711

Een nude dertght voor „een dienst, voorheen bewezen."
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VEERW AC HT. JO AB.
VEERWACHT.

Op mannen, op, 't is tijt den veltheer op to wecken :
190 De vyant, boven 't veer, is reede aen 't overtrecken.
Roept Joab op : 't is tijt. de noot eifcht kort beraet.
De vyant dient gefluit, eer hy een fchipbrugh flaet,
Of zijne ruitery geraeckt aen 't overzwemmen.
Men kan met min gevaers hem voor den lantftroom temmen
195 En fluiten, eer hy, met den voet op 't vafte lant,
Zijn regementen en flaghorden in 't vierkant
En fchrap zet, en u bier in 't leger koom' beftoocken.
JDA B.

Wel, veerwacht, komt ghy, eer het ooften is ontloocken,
Ons flooren op de wacht ? wat tijding van het veer?
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VEERWACHT.
200 De

vyant dondert op.
JOAB.

Zoo kunnen wy, om d'eer
Van "t welt, in 't harrenas een kans te zamen waegen,
En beter voor de vuift, dan nit bedeckte laegen.
Laat hooren hoe ghy hem gewaer wiert op de wacht.
VEERWACHT.

'k Lagh tegens d'aerde met mijn oor te middenacht,
205 En luifterde eene poos, by 't fchijnen van de ftarre.
Ten lefte beefde d'aerde, en een gerucht van verre
Quam zachter in het eerfte, allengs wat luider by,
Getrap van voetvolck en een draf van ruitery.
Toen fcheenen ftanderden, rondaffen, beuckelaeren,
210 Helmet, en harnas zich voor d'oogen t'openbaeren,
Te blickren, flickeren, langs d'oevers van den itroom,
Tot dat het briefchend paert ons opweckte uit dien droom.
'k Verliet de weftzy, daer ick waeckte op mijn getijde,
En zwom op dit gerucht teritont aen d'overzijde,
215 Om veiligh te befpien wat hier op volgen zou,
En my te quijten van mijne opgeleide trou.
Zy trocken boven 't veer. de wagens volghden achter,
En {tiller, om geen lucht te geven aen den wachter
Van 't veer. men hoorde 't paert te wedt gaen in den vliet,
220 En ruiirchen langs den kans, door lies, en bies, en riet,
Eerft weinigh in getal, daer na geheele troepen.
Wy riepen : houdt, waerheen ? zy tegens ons aen 't roepen
Wy zoecken d'overzy. waer neftelt d'oude haes,
Die, bloode, en zonder hart, om luttel jaghtgeraes,
2.2.5 Den hooren bergh verliet, en, over ftromn gezwommen,
Den jaeger vlught, die ftout zijn leger heeft beklommen ?
De bracken zullen hens naerl'pooren, en zijn lucht
Opfnufflen, daer by voor de hazewinden vlught.
Ick koom met deze maer naer 't leger toe gevlogen.
2so Mijn beer, waeck op, en zie den vyant onder d' oogen.
Men moet hem ftuiten, eer by ooftzy wint van 't veer,
Of wachten voor dees ftadt, op 't fpits van uw geweer.
DAVID. JOAB.
DAVID.

Hoe ftaet het, Joab ? brengt dees bode ons nieuwe maeren ?
a. De flarre tiler „de avondfter."
P/2 Ons opweckte uit dien drown: verfta, „my begrijpen deed, dat de vyand reeds zeer naby, en bet alzoo
geen tijd meer was om bier langer als een droomer te blijven liggen."
'210 Men lette hier op de fraaie klanknabootting.
Zijn leger heeft beklotnmen: geeftige woordfpeling op het gebeurde met Davids bed genooten.
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JOAB.

De vyant, boven 't veer alreede aen 't overvaeren,
,n5 Wil ons beftormen. zet nu alle krachten by.
DAVID.

Abifai, treck op met al de ruitery.
Verbie den vyant voet te neemen, en te landen.
Een man zoo goet als tien, rept ghy by tijts uw handen.
Laet hem uw tanden zien. laet hondert, van een duin
.,24o Of hooghte, elck ruftigh met een heldre krijghsbazuin
Hem wellekomen. dat geluit zal fchricklijck fchreeuwen,
Verdoven 't brullen van zijn woefte en wulpfche leeuwen.
Zy weeten niet hoe fterck ons maght is aengegroeit:
Gelijck een waterftroom, die, hoe by laeger vloeit,
245 Hoe breeder heene bruifcht, door gunft der mindre vlieten,
Die in zijn' boezem elck hun waterkruick uitgieten.
Treck heen, Godt zegene u, dat ghy het oproer ftuit.
Beletghe d' overvaert, dat wint een flagh vooruit.
JOAB.

En of de vyant hem te fterck quaem overvallen ?
DAVID.

Hy heeft een' rugh en wijck aen deze legerwallen,
En weft van Manaim. ruck heene : haeft u: voort.
Wachtmeefter, herwaert: kom ontfang al ftil het woort.
Verzuim geen ronden. pas de fchiltwacht uit te zetten.
Nu wet de hooge noot de kracht der oorloghswetten.
2,5 Kornellen, hoplien, elck bewaer' zijn regement,
En ftandert. vint ghy een' verdacht, en niet bekent,
Men fchupp' hem 't leger uit men moet befpieders mijden.
Verraeders fchupten ons. 'k getrooft my eer te ftrijden
Met tien getrouwen, op wier woort men vaft magh ftaen,
2fo Dan met een vaendel volx in 't vlacke velt te flaen
Op 't ongewis, hoewel zy 's konings flandert zwoeren.
D' Alziende kent dit hart. een burgerkrijgh te voeren
Valt laftigh voor een ziel, die bloetvergieten haet.
Wie had het oit gedacht dat zich de ganfche ftaet
Zou kanten tegens ons, voor wien de Filifteenen,
:2t;
Syriers, en Jebuzeen, en Moabs heir verdweenen,
Weghfmolten, als de fneeu voor 't fteecken van de zon.
'k Verlichte 't laftigh juck der ftammen, waer ik kon,
Heb al de rijxgrens van haer vyanden geveilight,
270 Den roof der afgoon Gode en godtsdienft toegeheilight:
Nu rot d' ondanckbaerheit van ouderdom en jeught
Te hoop, mifbruickt mijn bloet, vergeet alle eer en deught,
Voorheen genoten, en vervolghtme in ballingfchappen,
sZ0

2 60

Slaen: even als flag voor „veldflag," zoo wordtflum vocr „flag leveren" gebezigd
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Om my, van kroon berooft, uit haet op 't hart te trapper.
Doch 'k wil het eer mijn fchult, en Godt, die my beproeft,
Toefchrijven, als mijn' zoon. och Abfolon, bedroeft
Ghy 't vaderlijcke hart? nu treuren inijn gezangen.
De harp, in rou, blijft ftom, en aen de muuren hangen,
Tot dat het d' Opperffe, der vroomen toeverlaet,
280 Belieft my wederom in mijnen eerften ftaet
Te ftellen, zijnen naem en dienft alleen ter eere.
275

JOAB.

Het is geen wijze dat een krijghshelt triomfeere
Voor 't ftrijden, en de root verdaghvaert ons ten ftrijt.
Dit klaegen vordert niet. men fchick' zich naer den tijt.
235 Met jammerklaegen is dit ftuck niet uit te rechten.
De blancke degen moet bet ongelijck beflechten.
DAVID.

Stont my te ftrijden naer den jaerelijxen ftijl,
Of tegens den Eufraet, of d' oevers van den Nijl
Of Arabier, of Parth, het zoume niet verdrieten
290 In mijnen ouden dagh het harnas aen te fchieten :
Maer tegens Abfolon, mijn bloet, in 't perck te treen,
Dus grijs en afgeleeft, dat 's duizent doOn op een
Geftapelt. moght by voor den veltflagh noch bedaeren,
En 't zwaert neerleggen 'k hechte een ry van blijde jaeren
295 Aen mijnen ouderdom : nu mat de vrees my af.
JOAB.

Ghy jammert, en by bout triomfen op uw graf.
DAVID.

Achitofel draeght fchult, die zit ons op de hielen,
En ftijft den zoon, die Licht voor -wader neer zou knielen,
Hem fmeecken om genade. een wulpfche oploopentheit
300 Verruckt het heete bloet, te jammerlijck mifleit.
Godt fchenn' den fchender, die dit brout, en, eeuwigh wrockent,
Den jongling en al 't rijck zoo helfch heeft opgerockent,
Stont dit te middelen, ick zont gezanten
JOAB,

Indien de ruitery het overvaeren ftuit
305 Wort tijt gewonnen, en het volck, nit alle ftreecken
Aen 't overloopen, zal het hooft des oproers breecken,
Uw maght, aen 't groeien, met groot aenzien en ontzagh
Den wederfpannigen zien fmeecken om verdragh.
Het evel, nu niet rijp, eifcht tijt. het bloet moet koelen,
310 De krancke dan met vrucht de nafmert eerft gevoelen.
DAVID.

Wie ziet bet ende van dit burgerlijek gefchil ?
787

Naer den jaerelij.ven

voor „zoo als ik dat jaar op jaar," of „zoo vele jaren gedaan heb."

CT,
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JOAB.

Men fluke het begin. hy woel': wy leggen fill.
De veltvliet Jabock houdt hier Galaiid gefcheiden.
De noortzv levert gras, de zuitzy botch en heiden,
316 Ontzeght den vyant voer, indien hy over ruckt;
En hachlijck of hem dit naer zijnen wenfch geluckt.
DAVID.

Kan onze ruitery den rijxfIroom niet bewaeren,
Wat zouze Jabock, final van kil? ghy hebt ervaeren
Hoe Ammon, als uw paert in Jabock ging te wedt,
320 Met al zijn heirkracht u den doortoght niet belet,
En Rabba t'ydel trotile op hemelhooge muren.
JOAB.

Het heir der ftammen kan den honger niet verduren.
DAVID.

Men kan het fpijzen van den oever der Jordaen.
JOAB.

En zoo wy flagh op flagh 't geley des toevoers flaen?
DAVID.
325

Dan ftont ons dagelijx een kans in 't welt te waegen.
JOAB.

Zy zouden Manaim van achter vreeflijck plaegen.
DAVID.

Zoo moftenze eerl't hun maght verdeelen met gevaer.
JOAB.

Ick zagh geen fchooner kans, en greepze voor by 't haer,
Eer zy, van achter kael, ons wars den neck toekeerde.
DAVID.
330 Hoewel ick out ben, en niet zonder krijghsfcha leerde,
Noit zagh rnijn oordeel min door 's oorloghs newel heels.
De zoon leert wader noch met fchade een' toght bekleen,
Die jongen beter voeght dan oude en afgeleefden.
Toen leeu, en beer, en reus, en heiren voor my beefden,
335 Verdubbelde miju moedt, in 't nijpen van den noot:
Nu klopt het hart, uit fchrick voor zijn vervolgers doot.

JOAB.

Laet fchricken al die u vervolgen tegens reden.
DAVID.

Mijn misdaet tegens Godt holp deze wapens fmeden.
JOAB.

Behaeght het Gode, 't kan verkeeren op een' fprong.

am {Vat zouze Jabock: de oude uitgave heeft zoude, wat den geheelen zin verftoordeen ftelIig een fchrijf•
of drukfout was.
30.-321 Zie II Samuel Xl. I; XII: 26.
am Greepze: namel. de kans, bier als fynoniem met „de fortnin " voorgefteld.
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DAVID.
340

Verkeerde 't buiten laft van Abfolon, te jong
Om ver genoegh te zien in 't binnenft van mijn harte.
JOAB.

Uw hart fmilt wegh van rou : hy groeit in vaders fmarte!
DAVID.

Uit loutre onwetenheit. hy draeght de minfte fchult.
Den vader fchort het aen infchicken, en gedult.
.JOAB.
345

Dat weet, dat merckt de zoon, en draeft hier op veel ftouter.
DAVID.

Verftont de jongling zich, hy ftreet voor Gode en 't outer,
Gelijck de ftammen mijn ftandaerden trou alom
Hanthaefden tegens 't Mint afgodifch Heidendom,
En noit weerkeerden dan met wapenroof, gekregen
350 In veltilagh, of in fteen, gewonnen met den degen.
JOAB.

Ick ga befpieden of de fchiltwacht waeckt, of flaept.
Een Leger fluit niet, zoo 't onachtzaem ergens gaept.
DAVID. REY.
DAVID.

De ftammen, haeftigh aengetogen,
Zoo heet als jaegers op hun jaght,
355 Verdrijven my den vaeck uit d' oogen,
Verbien den koning fpa by nacht
Te ruften in zijne oude dagen;
En onruft breeckt my, die veroudt,
Terwijl de zwacke leen vertraegen,
Het bloet, in d' aderen verkoudt,
360
Geen geeften levert, als voorheenen.
Zoo loopt de draet des levens af.
Zoo ga ick op verftramde beenen,
En fta met eenen voet in 't graf,
365 Gereet en veegh om neer te ftorten.
REY.

370

Het leven is noch kort genoegh,
Al komt men 't niet ontijdigh korten
Door onruft. fterven komt te vroegh
Voor eenen vader, aen wiens leven
Al 't heil van huis en kinders hangt,

„indien er hier of daar een onbewaakte pleats is, waar de
Zoo 'I onachlzaem ergens gaept: d.
vyand door kan binnen dringen."
353,71 Voor hen, die met de Pfalmen David bekend zpn, zal 't noodloos zijn, aan to wizen, hoe V.
daarvan in deze Reien party getrokken heeft.
352
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Gelijck aen u, ten troon verheven,
Van wien al 't rijck zijn eer ontfangt,
Dat dwazen niet bevroeden kunnen.
Godt ftrafze die u ruft mifgunnen.
DAVID.

Men telt veel lichter het getal
Van mijne grijze en witte haeren,
Dan die uit haet van overal
Tot mijn bederf by een vergaeren.
Veel duizenden, het ganfche rijck,
sao Verwoet en fel met fcherp en netten
Een hart omringen algelijck.
Zy roepen : laet ons hem bezetten.
Hoe kan ick hun gewelt ontvlien?
Wat uitkomfte is hier toch voorhanden?
Een eenigh hart het hooft te bien
385
Zoo veel verwoede leeuwentanden?
De horen huilt. de hondejaght
Verfpreit zich door woeftijn en haegen.
Waer ick my wende, dagh en nacht
390 Voorvlughtigh, bang voor loze laegen,
Befpieders leggen op hun luim,
En loeren om my aen te vatten,
Of in fpeloncken, of op 't ruim,
Daer zy van alfins t' zamenfpatten,
395
En t' zamenfpannen in 't gemeen,
Veel duizent teffens tegens een.
375

REY.

Sta vait, een ongefchockt betrouwen
Is als een diamanten fchilt,
Daer 't brofle glas zijn kracht op fpilt.
WO Zoo quaemtghe menighmael behouwen
Uit Boots gevaer, gezont, en gaef,
En ftapte op leeuwenhooft, en draecken,
Die vier en vlam ter keele uitbraecken.
Betrou op Godt, en hou u braef.
405 Wie op getal ziet, wort elendigh
Verlaeten van de hooghfte maght,
Die als in wezen, ook in kracht
Een zelve blijft, en is onendigh.
't Is telbaer wat hier t' zamenrot.
Ontelbaerheit beftaet in Godt.
410
DAVID.

O fchulden, die zoo luide fchreiden,
Ghy terght Godts ftreng gerecht tot wraeck.
Ghy houdtme wijdt van Godt gefcheiden.

ne
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De Godtheit, die in my haer zaeck
Voorheen hanthaefde, heeft geene ooren
Om mijn gekerm en droef geklagh
Van haeren hoogen bergh te hoogen:
Dus blijft de glans van 't hoogh gezagh
Der kroone in 's oproers mift verduiftert.
420 Wat baeten traenen en gekerm,
Nu d' Alderhooghfte ftom niet luiftert
Naer mijn gebeen, en zijnen arm
Niet uitftreckt in verlegenheden.
Het is verloren dat men zucht.
425 Geen dau van trooft verquickt beneden_
Mijn hart van boven uit de lucht,
Die blijft gefloten. geene ftraelen
Verlichten d' aertfche duifterheit
Van wederfpoet, waerin wy dwaelen,
430 Daer ons geen hant noch wijzer leit.
Hoe raeckt die zwaere bloetfchult effen!,
Godt wet hun zwaert, om my te treffen.
415

REY.

Betrou op Godts barmhartigheit,
Die al zijn wercken gaet te boven,
435 En geen boetvaerdigen ontzeit
De Kant te bieden. wacht van boven
Ontzet, in 't barnen van den ftrijt.
Hy zal u hulp uit Sion zenden,
Verftroien 't heir van haet en nijt,
440 Alle eedtverwanten en hun benden.
Dan zult ghy, op den troon herftelt,
Met harp en lofzang triomfeeren,
En wat den kam opftack in 't velt
Zich aen uw voeten zien verneeren,
445 En eeren, en aenbidden dien
Zy nu vervolgen, en vervloecken.
Jerufalem, aen 't ommezien,
Begint uw aengezicht te zoecken
Al heimelijck, en ziet den dagh
450 Van uw herftelling ree geboren.
't Herftellen hangt aen eenen flagh.
Een flagh verloren, al verloren
Wat u weerfpannigh wiert ontrooft.
Zoo blinck' de kroon op Davids hooft.
DAVID.
455

Ick kan de rijxkroon niet herneemen

't ommezien: hier niet alleen in den gewonen zin van „zich met de oogen naar 'emend omwenden," maar ook vooral in dien van „mnzwenken," overdrachtelijk, „van party veranderen."

447 Ann
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Als met verlies van Abfolon.
Dan zagh men al mijn vreught bezweemen,
En uitgebluft, quaem ick de zon
Des fchoonen jongelings te derven,
Dat aenfchijn, daer mijne eer uit ftraelt.
460
'k Getrooftme met die zon te fterven,
Zoo zy in zulck een' afgront daelt,
Haer glans in bloet en 's vaders traenen
Verdrinckt. ghy krijghilien, duwt uw zwaert
465 In vaders hart. 6 oorloghsvaenen
Van David, zoudtghe, zoo veraert
Van uwen koning, my doorfteecken
In mijnen zoone, 't lieffte pant?
Verfchoont zijn jeught, en haer gebreken.
470 Verdelght men hem in dezen ftant,
Zoo fterft mijn hart aen duizent wonden.
Hier ftaet natuur te vaft gebonden.
REV VAN HOVELINGEN.
ZANG.

Terwijl de zon, beneen de kim
Gezoncken, ooftwaert rijdt van 't noorden,
4Th Melt David hier te Manalm,
Vol hartewee, met droeve woorden
En klaghten, zijn' benauden ilaet:
Nu neemt hy, moght hem ruff gebeuren,
Den flaep een luttel tijts te baet;
480 Liet oproer na zijn ruff te fteuren.
't Weerfpannigh hooft, verkeert van wil,
Noit moe van wrijten en van wrocken,
Staet, als een onruft, nimmer ifil,
Wort van de kroonzucht omgetrocken,
485
Als uurwerckraden van gewight,
Of van eene opgefpanne veder.
De kroonzucht volght al watze dicht.
De zinnen loopen heene en weder.
De dagh zal melden wat de nacht
490
Tot 's konings afbreuck heeft bedacht.
TEGENZANG.

495

487
487.

Den koning was noit ruff gegunt,
Na zijne trotze reuzezege.
De fchoonvaer Saul dreef hem 't punt
Naer 't hart. hy ftont hem in den wege,
Zijn leven langk. na Sauls tijt
Wert Ifbozeth ten troon verheven,

Diehl': „verzint."
Na zijne trotze reuzezege: „de overwinning op Goliath behaald," maar een reuzezege is eer „de
zege van een reus," thin: „de zege op een reus."
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Te Manaim noch ingewijt
Door Abners hulp, en zat bier zeven
Geheele jaeren in zijn kracht,
r,00 Van EfraIm, en Benjaminner,
Den ftam van 't vaderlijck geflacht
In Galalid, als overwinner,
Gedient, geviert, en aengebeen,
Tot dat hy deerlijck wiert doorfteecken.
505
Helt David tegens Filifteen
En 't Heidendom op alle ftreecken,
Het buldrende onweer uit molt ftaen.
Dees lijdt nu van den onderdaen.
SLOTZANG.

Hoe• lieflijek dreef hy, jongk in weelde,
510
Zijn vader Jeffes kudde in 't groen,
Daer buiten laft, en ergh vermoen,
De herder zong en vrolijck fpeelde
Op zijne fluit, en nederzat
In fchaduwe van eickelover!
5/5 Hoe ruftrijck broght by 't leven over!
Nu vreeft by 't ruiffehen van elck bladt,
Of Abfolon quaem opgeftoyen.
Men vint geen ruff in koningshoven.
su Buiten MA en ergh verman: d. 1.: „zonder dat iemand er aan dacht, hem last aan te doen of
kwaad vermoeden tegen hem te koefteren."
;,15 RuJirijek voor „in rust." De toevoeging van het woord rijk is, waar die niet eufonisch klonk, later
in onbruik geraakt en heeft voor die van 't woord rol, of ook wel voor een anderen vorm van uitdrukking plaats gemaakt. Zoo b. v. zegt men niet weer eerrijk, maar verve! of met eere.

DAVID HERSTELT.

IIET DERDE BEDRYF.

ARISAI. JOAB. DAVID. REY.

ABIS AI.
Waer is de veltheer ? waer de koning? roeptze : voort.
JOAB.
520

Wat brengt
De yyant voor de poort.
DAVID.

Wat quade maeren kraeit de dagh dus vroegh bier buiten ?
Koft ghy den heirtoght in den overtoght niet ftuiten ?
ABISAI.

Zy ruckten over, eer wy quaemen aen den ftroom.
5 20

De ryant roar de poort: naar de ftrenge regels der taal zon hies den eprnt meeten Haan; en tech
zon 't glad verkeerd zijn; want Abifal wil niet zeggen, dat by den vyand veer de poort brengt,
maar dat by de tOding brengt, dat de vvand voor de poort is.
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JOAB.

Het fchijnt onmogelijk.
DAVID.

Zoo fnel? dit fchijnt een droom.
JOAB.
525

De kil is veel te diep. geen ruiter kan haer gronden.
ABISAI.

De lantbefpieder had al ftil een wadt gevonden,
Waer door een man tot aen den navel waeden moght.
JOAB.

Noch valt de ftroom te fterck, die lijdt geen' overtoght.
De voeten raecken vlot, en houden geene ftede
sso In 't glibberige klay: dan fleept de ftroom hen mede.
Hy drijft voor ftroom at wie zoo 'tout een ftuck beftaet.
DAVID.

En waer gebleven met een' lansknecht, een' foldaet,
In 't voile krijghsgeweer en harnas, overladen
Met boogh, en beuckelaer. kan dees een kil doorwaeden
535 In zulck een' fterken ftroom, die weghruckt wat hem keert?
AuisAi.
'k Beken de koning is in oorloge uitgeleert :
Maar 't mifte een' meefter wel, geleert op alle ftreecken.
De jonge heeft dees kans den ouden afgekeecken:
En flaet men twijfel aen de waerheit, 'k zal het klaer
540 Met reden toonen: doch het blijckt al t' openbaer.
JOAB.

Het zou my luften dit bewijs van u te hooren.
ABISAI.

Een vliegend veltheer laet geen tijt noch kans verloren,
Maer vaert al voort en voort, neemt elcken flaghboegh waer,
Schroomt ongelegenheit, noch rampen, noch gevaer,
545 Ziet tijt noch ontijt aen, noch ftroomen, noch moeraffen,
Noch wear, noch onweer, fielt zijn voordeel in 't verrafien
Des vyants, als die minft op zijne komft vermoedt.
Zoo quam hy 's midnachts in den rijxftroom, beet van gloet,
Met zijne ruiterye aenplompen, dicht gefloten.
550 De ruiters hielden flant op 't wadt. de ftroom gefchoten
Met kromme wielinge op en door de ruiters heen,
Stout in zijn' vaert gefchut, en ebde naer beneen,
s-. Keert voor „keeren wil."
536 De jonge: t. w.: „de jonge koning, Abfolon."
so Op zijne komft rermoedt: wy zeggen thands op lets vermoeden hebben, en iets vermoeden.
5.-555 Deze wuze om een rivier over te trekken is niet door Vondel uitgevonden; sneer nerd in den
jare 1571 in 't werk getteld door Prins Willem 1, Coen hy over de Maas trok en Alva evenzeer verraste als Kier David onderiteld worth verrast to zijn geweest. Dat bier opzettelijk den oproerling
Abfolon een feit wordt toegedicht, door den Prins bedreven, zal niemand verwonderen, die den
Lucifer heeft gelezen en leeren verftaan.
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Terwijl bet water voor de ruiterpaerden zwichte,
En langkzaem zackende 's volx doortoght vry verlichte
:355 Zoo rucktenze over, en geraeckten al op 't lant.
Zy zetten zich terftont aen d' overzy vierkant.
De ruiters volghden, als een vlught gezwinde veugelen,
En deckten 't voetvolck van weerzijde, als met twee vleugelen,
Gereet te vliegen, op het woort van Abfolon.
560 Dit zagen wy te fpa, voor 't opgaen van de zon,
En vonden ongeraen een' flagh alleen te waegen.
De koning laet bet zich gevallen en behaegen.
DAVID.

Hoe ging de roep door 't lant? hoe fterck is dit gefpan?
ABISAI.

Met fchat de ganfche maght op veertigh duizent man.
JOAB.
565

Voerde Abfolon hen aen?
ABISAI.

Befpieders, die hem kenden,
Verkuntfchapten dat hy, voor al de ruiterbenden,
Alleen op zijnen muil den vliet eerft overzwom,
En, dravende over 't velt, een' fteilen bergh beklom,
Om 't lant
ontdecken, en verraet, en loze laegen.
oevers, en de fchipbrugh wort geflaegen
57o Nu woelen
Op bout en vaertuigh, hem van boven toegebraght.
Geraeckt de fchipbrugh klaer, zoo kan 't die groote maght
Niet licht van achter aen nootdruftigheit ontbreecken.
De borftweer voor de brugh wert daetlijck afgelieecken.
575 Het leger, afgernat van trecken, ruff in 't velt.
Het havent zich, en fterckt het lijf, om met gewelt,
En verfchen moedt van daegh u noch op 't lijf te vallen.
JOAB.

Men flaet zoo los niet voort. by kan dees legerwallen
Niet overrompelen. wy hebben fteun en rugh
580 Van achter aen de fladt.
DAVID.

Eu eene legerbrugh
Te bouwen, eifcht meer tijt, eer zy den zeitrenwagen,
En voorraet, pack en paert op haeren rugh kan draegen.
ABISAI.

Een vlot van cederen en balcken, of 't Godt gaf,
Door 't Galileefche meer gevoert van Liban af,
585 Quam, juift daerze yveren om door den ftroom te ftreven,
Van zelf, en onvermoedt, hem in den moat gedreven.
Nu bezight by dees ftof, en fpoedt zijne overvaert.
576

Het havent zich voor „het knapt zich op," in welken zin wy havenen meet hebben ontmoet, en als
wy nog fpreken van ongeharend,
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JOAB.

Wie eene brugh bout, zie dat by de brugh bewaert:
Want valtze in 's vyants inaght, wat ftaet hem dan te hoopen ?
ABISAI.
590 Verlieft

hy 't velt, zijn volck paft flux de brugh te floopen,
Te laeten drijven voor den firoom of naer benee'n.
JOAB.

Dan was 't gekloncken, als in Jepthas tijt. niet een
Van Efraim ontquain 't : want al die overbleven
Geraeckten, na den flagh, aen 't veer om lijf en leven.
ABISAI.

696 De kans van Jeptha flout op verre niet zoo flim
Als d' onze : want hy had den ftam van Efraim
Aileen ten vyant, om het ongelijck te flechten :
Wy moeten tegens al de ftammen teffens vechten.
Ruimt Abfolon het velt aen dezen waterkant,
600 Dat traegh te hoopen is : hy heeft al 't Joodfche lant
Tot eene vane borgh, voor onverwachte rampen :
En houdt een verfche maght gewapent om te kampen.
JOAB.

Hier ftrijt geen rechter, naer een koning voor zijn rijck.
ABISAI.

Twee koningen ftaen bier in 't harrenas gelijck.
JOAB.
605

Maer ongelijck in recht.
ABISAI.

Het recht hangt aen den degen.
JOAB.

Dat flaet in flagh op flagh, als in een fchael, te weegen.
ABISAI.

De maght ftaet ongelijck, de kans niet even fchoon.
JOAB.

De wettigheit geeft kans.
ABISAI.

Het gout bewaert geen kroon,
Maer flael en yzer moet de wettigheit bewaren.
610 En d' eer van 't kroonegout.
DAVID.

Wat brengt de Rey voor maeren ?
REY.

De prins zent Amafa, zijn' veltheer, om gehoor.
DAVID.

Hoe kan men 't weigeren ? wat raet ? wat flaet ghy voor ?
JOAB.

De neef komt hier zijn ooms gelegentheit befpieden.
cis De nee! : Amafa was de zoon van eene van Davids zusters en Joabs tante van moederazijde.
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DAVID.

Hy was noit twiftgezint.
ABISAL
615

Het jonge bloet aen 't zieden
Bemint den vrede niet, neen zeker: 't leeft op hoop
Of u een vleiers tong bedroogh en onderkroop.
JOAB.

Hy zoeckt den boezem van den vader f ondertaften.
DAVID.

Men kan uit acbterdocht den vroomften wel betaken.
JOAB.

Wat fchij n van vromicheit is by neef Abfolon,
620 By een' bloetfchendigen, die vaders bedde fchon,
Een onverzoenbaer ituck? wat fchijn gaf dit van vrede?
DAVID.

Ghy zelf verworft hem door beleit en uwe Bede
Zijn zoen, eer by in dit rampzaligh oorlogh tradt.
JOAB.

'k Verzoende hem, 't is waer, maer luttel docht ick dat
65 Hy reuckloos toeleide om den vader uit te itooten,
In fchijn van heiligheit, met zijne altaergenooten
Hem op te komen dus onzacht, en onvermoedt.
Indien de koning zich ten tweedemael niet hoedt
Voor dien bedorven zoon, het wit hem eeuwigh rouwen.
630 Wie eenmael fchipbreuck lijdt, leert nimmer zich betrouwen
Op d' ongena der zee, die op haer luimen leit,
Den zeeman eerft verraft, wanueerze fireelt en vle.it.
Heer koning, luifier naer geen vleiery, en foneecken.
DAVID.

't Is hooffch en heufcheit een' gezant te liooren fpreecken.
JOAB.
635 Naer

tijts gelegentheit, nu lijdt de tijt dit niet.
DAVID.

Met eere kan 't gefchien.
JOAB.

Dit 's weder 't zelve liet.
Hy zoeckt u met dien tang noch eens in flaep te wiegen,
En hangt geheel aen een van liegen en bedriegen.
Die huichlaer fpoede zoo by nacht zijn godevaert:
tin Nu zoekt de vleier u te komen onder 't zwaert.
Die naer uw kroon flack, zoeckt u noch in 't hart te treffen,
Om op uw lijck en graf zijn' ftoel in top te heffen.
Belallen voor „bezwaren, betichten."
Spoede zoo ..... zijn goderuert: d. 1.: „wia op die wuze zijn zoogenaamde bedevaart (zie Darid in
Bail., vs. 107) er by u door te krijgen."
040 U te ltomen onder 't zwaert: d.
„n zoo dicht te naderen, dat gy onder 't bereik van zijn zwaard
komt."
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Achitofel heeft Godt noch deught in zijnen zin.
Al ging men by verdragh de fchoonfte voorwaerde in:
645 Een trouweloze keert zich aen verdragh noch eeden.
DAVID.

Het is en blijft mijn zoon, al font hy in geen reden.
JOAB.

Een zoon naer 't lichaem, en alleen flechts met den naern.
Wat baet de naem van zoon, als zich de vader fchaem,
En eeuwigh fchamen moet dat by dien zoon oit teelde?
cso Zoo dees zijn' vader eerde, en naer 't gemoedt afbeelde,
Gelijck men d' ouders kent aen
uiterlijcke krooft,
Hoe zou de jonge prins den ouden tot een' trooft
En flock des ouderdoms verftrecken, zijne jaeren
Ontlaften, daer hy nu des vaders grijze haeren
a55 Ten grave heenvoert, hoopt door loofheit, hem te fterck,
Na 'et neemen van zijn kroon, het hoopt met eenen zerck
Noch t' overftulpen, en met zwaeiende banieren
Dan jaerlijx op het graf dat zegefeeft te vieren.
DAVID.

Wy kunnen, in gefpreck getreen, ons noch beraen.
JOAB.
660 In

geener wijze zult ghy hem ter fpraecke ftaen.
DAVID.

Al fpreeckt men onderling, noch hoeft men niet te fluiten.
JOAB.

Magh raeden gelden, hou die valfche vleiers buiten.
DAVID.

Men kan hem blindeling geleiden voor dees poort.
JOAB.

Gezanten zijn maer fpien. al wat men .ziet en hoort
665 Ontdeckenze, ofte zien door gaven, en door wencken
Getrouwe harten in te luiden, en te krencken.
DAVID.

Men kan op halsftraf elck den ommegang verbien.
JOAB.

Het veilighfte is hem niet te hooren noch te zien.
DAVID.

Door onderling gefpreck wert dickwijl pais getroffen.
JOAB.
670 Door

onderling gefpreck quam vorft by vorft te ploffen,
Te wentelen van al de hooge trappen af.

Verita: „gelbk men aan het uiterInke voorkomen der kinderen befpeurt wie hunne ouders ztin."
Zie wijders over kroost Deel II, blz. 287.
Tee fpraecke ficten: 't zelfde als „te woord ftaan."
Lei Niet te fluiten voor „geen befluit te nemen."
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DAVID.

Of ick u uit mijn' naem bevel te handlen gaf,
En hielme buiten fcheuts: wat kon die handel fchaden?
Wy kunnen, na 'et gefpreck, ons onderling beraeden.
JOAB.
675 Behaeght

den koning dit, hy koome voor den dagh.
DAVID.

Trouwanten, haelt hem. ick vertrecke in fladt, en zagh
Niet lievers dan mijn' zoon f ontfangen in genade.
Het kon gerchien dat hy in 't uiterft zich beraede.
JOAB.

De vader is verblint van liefde tot den zoon.
sso Wy ftellen ons in laft, ter liefde van de kroon.
Geraeckt de zoon op ftoel, waer blijven Davids helden,
En Joab, die hun ziel voor 't rijck te pande ftelden?
Dees boofwicht maeckt het my en zijn' heer vader moe.
Al zienwe, als valcken, en met hondert oogen toe;
685 Achitofels beleit is maghtigh hondert valcken
In 't net te fleepen, en met woorden te verfchalcken.
AMASA. JOAB.
AMASA.

Geluck neef Joab, ftijl en rechte hant des rijx.
JOAB.

Neef Amara, wenfchte ick u weder defgelijx,
Dat wenfchen zou voorwaer mijn' heer verongelijcken.
690 Het wenfchen fluit niet, zoo de daeden anders blijcken.
II zegen wenfchen waer mijn' meefter ramp gegunt,
Dat voeght zijn' dienaer niet. maer nu, wat is het punt,
Daer uwe komfte op draeit? befpietghe dit gewefte,
Het koningsleger, dat zich neerfloegh voor dees vette,
695 En wiltghe u dienen van onze ongelegenheit?
AMASA.

Ick koom, den zoon ten dienit, zijn vaders majefteit
Verfpreecken, of men men noch by tijts verdragh kon raemen.
Bloetvrienden kunnen licht zich onderling te zamen
Vereenigen. het bloet dwaelt niet zoo wijt van bloet,
700 Of zoo het eene heufch het andre weer gemoet',
D' oneffenheit wort wel ge-effent, en gevonden.
De balffem van verdragh heelt dootelijcke wonden.
JOAB.

Achitofel heeft u dees heufcheit vroegh geleert,
ess Men verfta dezen regel niet in dien zin als of Joab erkende, dat hy zich met zijn Leger in ongelegenheid be y ond; een erkentenis, die een fijn diplomaat als Joab nimmer zoil hebben afgelegd; maar
men leze ale ftond er: „om, als gy vondt, dat wy icier of dear kwetsbaar waren, als dan daarvan
gebruik te maken."
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705

Wanneer de zoos, uw heer, zijn vaders bedt fchoffeert :
Dan wort d' oneffenheit ge-effent, en gevonden.
Die balllem van gedragh heelt dootelijcke wonden.
AMASA.

Het ftont te wenfchen dat verdragh dien ftanck begroef.
JOAB.

Hy wou de koningfehap inwijden met Bees proef,
En eeuwigh zijnen haet door zulck een daet bezegelen.
710 Een wethanthaver, die onmaetigheit zal regelen
Door 't voorbeelt van zijn hof, fpat pa zijn raetbefluit,
Hoe Thamar fineeckt en bidt, tot zulck een helfcheit uit,
Om d' onverzoenbaerheit door 't lafierftuck te ftijven.
Maer toef: de hemel magh 't een tijt lang fchuldigh blijven,
715 Hy fchelt het nimmer quijt. dat fchelmftuck fchreit oin wraeck.
AMASA.

Wy komen niet des zoons, noch oock des vaders zaeck,
Urias brief en moort, bekent by alle vroomen,
Verdaedigen. men kan zoo niet ter fpraecke komen,
Noch ruft bemiddelen. men vint van wederzy
720 Gebreken. flaenwe deze ontijdigheit voorby,
En laet ons toonen dat wy beide pais beminnen.
Zoo kan men zonder bloet den grootften veltflagh winnen.
Behaeght het u, ick legh bier op den degen neer.
De koning Abfolon gunt zijn' heer vader d' eer
725 De kroon van vaders bant alleen te leen te houden.
JOAB.

Met dat beding wort hem geen dootfchult quijt gefchouden
De koning David quam niet flaepende aen de kroon,
Noch namze met gewelt. by eerde Sauls troon,
Schoon Samuel hem had gezalft by Sauls leven ;
730 Schoon hy voor Saul vlughte, in ballingfchap gedreven,
Tot dat de fchoonvaer in zijn' eigen degen viel,
En alle ftammen, uit een' mont, als eene ziel,
Godt kennende, op dien laft en 't hemelfche believen,
Den recht gewettighden op 's voorzaets troon verhieven
785 Te Hebron, zonder dat hy toeleide op verraen,
De fchoonvaAr in zijn kroon wou vliegen, ofte ftaen
Naer fchoonvaers leven, toen het viel in zijne handen.
Laet Abfolon, en al, die met hem t' zamenfpanden,
Dit vry herkaeuwen. was zijn ftuck verdaedighbaer,
710 Noit zetten wy ons lijf en ftaet in dit gevaer,
Ten dienft des konings : maer 's helts vroomheit, die grootdadigh,
De ftammen dier verplichte, en 't lot, dat zoo genadigh
Hem toeviel uit Godts fchoot, verbinden my de kroon
907

Dien flanek: vergelnk het gezegde van Sobi, vs. 93, (blz. 88) hierboven en het daarop aangeteekende.
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Van Juda, in 't gezicht van dien verwaten zoon,
743 Te vryen, op den pals: dat zal zich openhaeren
Iu 't vlacke welt, zoo dra de leeuweftanders vaeren
Elckandere in den fchilt, met hunn' bebloeden klaeu.
Hy verge 't Joab niet. zijn hartwonde is noch raeu,
Ontfangen, toen by, na den zoen door hem verworven,
750 En trouwe voorfpraeck, al te godtloos en bedorven,
Ten fmaet des voorfpraecx, die zijne eer ten hoof bewaert,
Den wader opquam, na zijn fchelmfche bedevaert.
AMASA.

Men heelt geen wonden met ophaelen van gebreken,
Maer eer met zwijgen. dorft ghy Abner 't hart affteecken,
755 Die Sauls aenhang holp aen David overtlaen,
Een moort, die uwen beer op traenen quam te ftaen,
Toen by n vloeckte, en holp den belt met rou ter aerde,
Niet zonder Abuers hulp te kroonen naer zijn waerde;
konings zoon met zooveel fmaets belaen ?
Wat wilt ghy
JOAB.

durf aen Afael, mijn . broer, zijn pant eerft flaen,
Die vreedtzaem hem genaeckt.

760 Hy

AMASA.

Laet alle twiftftof vaeren.
l it oorloghsonweer zal door geen verwijt bedaeren.
JOAB.

Wat eifchtghe dan ?
AMA SA.

Dat ick den koning fpreken magh.
JOAB.

Waerom ?
AMASA.

Om middelen te raemen tot verdragh.
JOAB.
760

Men moet met wapenen dit kroongefchil beflechten.
AMASA.

Wie alle oneffenheit met wapenen wil rechten,
Vint werck. men wint meer velts door tuirchenipreecken dan
Door wapens.
JOAB.

Zoo vertreck met uw vervloeckt gefpan.

'as Op den lads: dit behoort by rerbinden, vs. 748, en de beide woorden Haan wederom terng op hetgeen
vs. 739 en 740 voorkomt. Joab wil zeggen: „als de zaak van Abfolon te verdedigen ware, dan
ik mijn lijf er niet aan wagen om David te helpen; maar zoo als de zaken ftaan, ben ik wel verplicht om, des noods met gevaar van mijn hals, het recht der kroon te verdedigen." Zie voorts over
op ndjn dais in den zit' van „met gevaar van mijn leven" het Uitl. Woordenb. op HOOPT in v. hals.
„Op den hals gevangen zitten," of eenvoudig „op den hals zitten," pinch nog kort geleden een zeer
gewone fpreekwljze te zijn om „ter dood veroordeeld" aan te duiden.
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Legh af de wapens. laet den zoon den vader eeren :
770 Of luft hem oorelogh, by magh de wapens keeren
Naer 't Heidendom, ten dienft van Gode en 't vaderlant.
Dat 's eerlijcker dan in het hart des rijx dien brant
Te ftichten, en zich zelf e onterven van de kroonen.
AMASA.

De kroon vervreemt niet, als zy erft op Davids zoonen,
775 En wie verdientze met meer recht als Abfolon?
JOAB.

De fchender, die het bedt van zijnen vader fchon?
Waer blijckt de zoonfchap, als het bloet zoo fnoot verbaftert
Van Godt, en vaders aert? hoe wort Godts naem gelaftert?
Wat zegen wacht een zoon in dien verdoemden ftaet?
AMASA.

Indien deze oorloghsfchael rampzaligh overflaet,
Godt geve oock op wat zy, wat kan bier toch uit fpruiten
Dan jammer, dat men noch verhoeden kan, en ftuiten?
De vader of de zoon moet vallen in het zwaert,
Of alle bey. men ziet de ftammen, eens van aert,
785 Gebroeders van een bloet, een wet, den degen flijpen,
Om blindeling en fel elckandere aen te grijpen,
En op het hart te treen met onuitblufchbren haet,
Ten zy men vviffelijck met voorbedachten raet
Den zoon in 't harrenas vereenigh' met den vader.
790 Men komt in 't handelen allengs den vrede nader.
780

JOAB.

Had ghy te Hebron, eer men 't gruwelfluck befloot,
De vioeckverwantfchap fterckte, en dronck op 's konings doot,
Dees fpraeck gebruickt, by die 't verraet bezweeren dorften,
Het waer dus bloedigh niet tot oorlogh uitgeborften.
795 Nu ftaenwe in 't harnas blanck, en tegens een gekant.
Nu gelt'er geen verdraglt het moft van uwer hant
Eerft draven, en de zoon voor vader zich verneeren.
AMASA.

Ten minfte laetme niet naer 't leger wederkeeren,
Eer ick den koning fpreeck'.
JOAB.

De koning flaet het af.
soo Hy kent dien zoon niet, gaet met eenen voet in 't graf,
Gereet, als 't Godt belieft, alle oogenblick to ftorten.
Zijn tijt is kort: men kan hem niet veel levens korten.
De jongling verwe vry zijn zwaert in vaders bloet,
En proncke met deze eer. vertreck op ftaenden voet.
sos De tijt verloopt: wy ftaen getrooft dit af te wachten.
781

Nock: hter „nog, alsnog."
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AMASA.

Men kan de harten met geen ondergaen verzachten.
'k Vertrecke, als 't wezen moet. men hou my buiten fchult.
JOAB.

Ick zweer dat ghy noch van mijn handen flerven zult.
DAVID. JOAB.
DAVID.

Hoe ftaet het? is 'er hoop en middel van verdraegen?
JOAB.
810 Geen

ander middel, .als een kans in 't velt te waegen.
DAVID.

Zoo waege ick zorgelijck het leven van mijn' zoon.
JOAB.

Beleen hem liever by uw leven met de kroon.
DAVID.

Men hoeft een', die zich zelf beleent, geen kroon te geven.
JOAB.

Hy draeght alree de kroon, en dingt u naer het level).
DAVID.
815

Zoo 't Godt behaeghde, ick fcholt hem ook mijn leven quijt.
JOAB.

Ick ga het leger ftrax bereiden tot den ftrijt.
DAVID.

Hoe zijtghe nu zoo reedt? ghy woudt hem flus verduren.
JOAB.

'k Verneem by wil recht toe aenzetten op dees muren.
DAVID.

Dees poorten ftaen voor hem gefloten dagh en nacht.
JOAB.
ti20 Het

volck loopt over. men verwaerlooft ronde en wacht.
DAVID.

Men moet onorde flux geftreng met orde rechten.
JOAB.

Alle uitftel fpringt te rugh. de tijt gebiet te vechten.
DAVID.

Gevecht is hachelijck : zijn maght valt ons te zwaer.
JOAB.

Men •ett' vry een op al.
DAVID.

Van weerzijde is gevaer.
JOAB.
825

Wy moeten voor 't gevaer der vyanden niet fchroomen.
DAVID.

Hier worftlen wader, zoon, gebroeders, neven, oomen.
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JOAB.

Zoo ging 't by Sauls tijt, en felft na Sauls doot.
DAVID.

Ick ftreet voor 't recht der kroone uit laft, uit hoogen noot.
JOAB.

De noot en 't hooglifte recht ons nu in 't velt beroepen.
DAVID.
830

Wat is (lees kleene maght in 't velt by zoo veel troepen?
JOAB.

Ghy plaght op Godt te zien, en achte geen getal.
DAVID.

Geraeckt mijn Abfolon godtsjammerlijck ten val?
JOAB.

Hy valt dan by zijn fchult, en magh 't zich zelven wijten.
DAVID.

Zaeght ghy d'oploopentheit by geen verdragh te flijten?
JOAB.
836

Neen, Atnafa quam om verdragh Diet ommezien.
DAVID.

Wat was zijn ooghmerck dan?
JOAB.

Doorfnuffelen, befpien,
Den wader, kranck van liefde, eens loos den pols te voelen,
Hoe 't hart klopte, om daer na zijn' moedt aen hem te koelen,
Met grooter voordeel u te grijpen voor dees ftadt:
640 Zijn leger midlervvijl, noch nat, en afgemat,
Te baeckren in de zon, te koefteren, te queecken :
De brugh te bouwen, dan de veltbazuin te fteecken:
De zeiflenwagens, en den voorraet langs de brugh
Te voeren herwaert, en in uw gezicht den rugh
845 En boom des lantfchaps van ganfch Galaad te drucken.
Wy dienen fchrap te ftaen, eer hy koom' herwaert rucken.
Men noemt den eerften flagh met recht een' koningsflagh.
Wy willen, vroegh in 't velt, het voeren van de vlagh
Geen' vyant gunnen, maer hem in zijn neft beftoocken.
8 4 0 Dat geeft een kans vcoruit. zoo wort zijn moedt gebroken,
Eer hy ons met zijn maght koom' vallen op den hals.
DAVID.

Ghy noemtze vyanden ?
JOAB.

Wat zijn deze anders, als
Gezwore vyanden? hoe kanmenze anders noemen?
DAVID.

Zegh wetgenooten, en mifleiden.
Godtsjammerlijek: een woord, nog menigwerf in den gemeenzamen konverzatietoon gehoord, doch
uit de poezy Pints lang verbannen.
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30An.
Dit verbloemen
Is fchadelijck, en dat met recht zich zelven fchaern.
Men no:-.4nt een' wolf een' wolf, by zijnen rechten naem.
Geen edelmoedige aert vervolghde oit die hem teelde.
Zijn hooghmoet terght uw zwaert uit wrevelheit en weelde.
My rout den dagh dat ick zijn' zoen by u verworf,
660 Toen bv mijn korenlant, dien fchoonen oogft, bedorf,
My perfte, met gevaer van 's konings ongenade,
Den zoen te vorderen ten hove : al wertze fpade
By u verworven, zy quam entlijck noch te vroegh,
Naer dien hy federt (tout aen dit verwildren floegb,
b05 Uw troonen ondermijnde, en met zijn vloeckgenooten,
Na 'et firoopen van de kroone, u 't hart oock of wil ftooten,
Met zijnen dollen dolck : dus pas op uw geweer.
Het veinzen heeft lang uit.
Sii5

DAVID.

Ley by den degen neer.
JOAB.

1 Heb Amafa noch ftrax die voorwaerde aengeboden.
DAVID.

N7o Moet ick, half levende, hem zoecken onder dooden,
Zoo my de flagh geluckt, och och, wat valt dit bang!
JOAB.

En danft by om uw lijck, op 's krijghsvolck zegezang?
DAVID.

Belieft bet G-ode, 'k zou dien zang noch liever hooren.
JOAB.
s

Dit 's razerny. men blaes', men fteecke flux den Koren,
En monftere al het volck, en breng' het op de been.
DAVID.

•at wort mijn hart benaut? waer zal de wader heen,
Met dien mifleiden zoon?
JOAB.

Ick hoor hem herwaert draven,
Die u zou weigeren te Sion te begraeven,
Maer azen met uw vleefch de vogels op het welt.
ssu Verreucktlooftghe u zelf flaphartigh? denckt het gelt
Al 't koningklijck gellaght. waer zal de moeder vlughten
Met haeren Salomon ?

oce Teen hy mijn horeniant, dien fchoonen oogfi, bedorf: zie 2 Sam. XIV: 30. Naar dat quaff in brand
fteken van eenige fchoven was geen zaak, die Joab zich erg behoefde aan te trekken. immers voor
wie het verhaal aandachtig naleest, zal 't duidelijk zijn, deft het ftroopen van Abfolons knechten
op Joabs grond niet anders was dan een beitoken middel, ten elude aan dezen laatfte een fehoonfchijnende gelegenheid te verfchaffen, om den Prins te gaan fpreken, 't welk hy anders, uit aanmerking van den voet, waarop Abfolon toen ten hove fiond, niet met Talk had kunnen doen.
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DAVID.

Wat flaet my niet te duchten
In dees verbijftering. hier valt het raetflot zwaer.
JOAB.

Het is geen draelens tijt. wy moeten, op gevaer
885 Van 't oorloghslot, door bloet van vyanden, ons maegen,
Heenftreven, niet vergeefs op zy den degen draegen,
Wanneer de noot gebiet te vechten voor de kroon,
Voor Godt, en d' eer van Vrijck.
DAVID.

Wie zal ick heft mijn' zoon
Betrouwen in den ftrijt op 't fpits der {peer t' ontmoeten?
890 Hy magh, in mijn gezicht, aen 't outer van dees voeten,
Noch roepen om genade, uit ootmoedt, en ontzich.
De vader kan hem belt verfchoonen, levendigh
Gevangen neemen op zijn knien, en 't zwaert opfteecken.
Betrout men 't Joab toe, zijn moedt is hert in 't wreecken.
895 Staffiers, brengt herrewaert mijn wapens, en geweer.
Ick fta toghtvaerdigh.
JOAB.

Ruft. wy lijden nimmermeer,
Dat ghy uw leven waeght, al waer 't oin duizent zoonen,
Om duizent Abfolons. wy kunnen hem verfchoonen,
Zoo by gena verzoeckt.
DAVID.

Staffiers, brengt wapens, dra,
900 Mijn harnas, helm, en zwaert.
JOAB.

Hier komt uw Berfeba,
Met Karen Salomon, bedruckt, en root bekreeten.
BERSEBA. DAVID. JOAB.
BERSEBA.

Ghy bruit, gelijck een leen, geborften van zijn keten.
Genadighfte, wat 's dit? mijn lief, wat gaet u aen?
DAVID.

Het vaderlijcke hart is met den zoon belaen.
905 Naftali- vervoertme, om voor den heirtoght heen te ftreven,
In 't barnen van den ftrijt, of ick dien fchoonen 't leven
Zion bergen, eer by fneefde, in zijn' verworpen ftaet.
BERSEBA.
Is

an t

Ontzieh

't billijck datghe my, en deze vrucht verlaet,

Boor

onizach.
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U zelven inbrockt, om dien bozen aert te bergen?
910 Ghy molt uw koningin, uw lieffte, dat niet vergen,
Zoo ghy haer liefde draeght, uit een oprecht gemoedt.
Hoe dickwijl zwoertghe my, in uwen minnegloet,
Uit uwen aertfchen troon ten hemel opgetogen,
Ms ghy u fpiegelde in dit diamant der oogen,
015 Dat ick u waerder was dan d' eer van uwe kroon,
En Salomon alleen zou erven waders troon!
Wat hebtghe al vrientrchap by mijn' oinmegang genoten!
En zoudtghe nu uw vrucht, en my zoo liclit veritooten,
Verfteecken van uw' trooft, om eenen, die veraert,
930 Na 'et fchaecken van uw kroon, zijn broederilaglitigh zwaert
U op de keel zet, en, indienwe 't velt verloren,
Dit lief onmondigh Lint, en my, uw lief, zou fmooren,
Verdrincken in uw bloet, dat warrem fauhnt, en roockt,
En daer de dootfche geeft om 't lijck nocli waert, en fpoockt?
9535 Wie fchrickt, wie yft niet, die dit prent in zijn gedachten!
Laet u clan raeden bier den uitgang of te wachten.
Betrou den heirtoght aen neef Joab, die beproeft,
Getrou in 's konings dienft, geen onderwijs behoeft,
Hoe by zich draegen moet, om uwen zoon te fpaeren,
930 En d' eer van uwe kroon te vryen en bewaeren.
DAVID.

De veltheer Joab is oploopende van moedt.
BERSEBA.

En niet afkeerigh van het koningklijcke bloet.
Hy heeft uw gram fchap en verbolgentlieit geleeniglit,
En met beleit den zoon en varier korts vereenight.
935 Betrou den jongeling aen uwen vollen neef.
DAVID.

Men kon den jongeling omzetten, eer hy bleef.
BERSEBA.

Indien hy luiftren wil, hem wort geen vree geweigert.
DAVID.

My dunckt ick zie alree hoe hy te paerde fteigert,
Zich midden in het heir voor al het volck vertoont.
BERSEBA.
040

Ghy hebt hem al te ruim den tools geviert, verfchoont.
Veel nutter waer hy kort en ingetoomt gehouden.
Dien dertlen is te vroegh zijn dootfchult quijt geichouden.
DAVID.

Hy zworf om Ammons fchult, die droegh de grootfte iChult.
eoo U zelven inbrockt: krachtig uitgedrukt, voor „u zelven geheel te kort doet, opoffert."
Dien bozen tart voor „diet, bozen fchelm."
oe. Dit diamant der oogen: fraai gezegd, fchijnbaar min voegzaam in den mond van de bezitfter zelve
dier oogen; doch zy haalt vermoedeluk een vroegere loffpraak van David op.
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BERSEBA.

Wie fchent zijn vaders bedde, en oeffent zijn gedult,
945 Door zulck een lafterftuck ?
DAVID.

Ick kon bet hem veraeven
•
kr) '
BERSEBA.

Dat ei{cht by niet. ghy zijt bekommert voor zijn level,
Terwijl uw leven drijft in 't uiterfte gevaer
Van fchipbreucke, in een zee van oproer, bang en naer.
DAVID.

God ftrafze, en (laze, die zoo fel hier onder blazen.
950 Achitofel mifbruickt lichtvaerdigen, en dwazen:
Die blinde leitsman drijft de benden herwaert aen.
JOAB.

Heer koning, 't is geen tijt van fuffen, maer van Ilaen.
Wy moeten voor de vuift hem daegen voor den degen.
DAVID.

Indienghe zonder my to velde gaet, mijn zegen
955 Kan u niet volgen, tot bederf van Abfolon.
JOAB.

Gezegent ofte niet: wy moeten flux dees bron
Van oproer met het vleefch en bloet des vyants ftoppen.
DAVID.

Helaes, dit raeckt mijn hart. het hart begint te kloppen.
Aertsvader Abraham wert niet zoo zwaer bezocht,
960 In 't offren van zijn' zoon. laet my den achtertoght
Bevolen. Joab magh den middeltoght bewaeren,
Abifai vooraen toezetten op de fchaeren,
En 't (pits des vloeckverwants. zoo moght mijn raet de ziel
Van Abfolon, zoo hem de moedt uit hoot ontviel,
scss Verfchoonen. laet het toe dat zich de koning wapen'.
Men blufcht geen kinderliefde, een treck ons ingefchapen.
BERSEBA.

Getrouwe helt, waerheen? wie fcheurt u van mijn trou,
My dier ezworen, toen, gedompelt in den rou,
Ick om Urias treurde, en zulck een' fmaet moft draegen?
970 Verlaetghe Salomon, zoo hoogh op uwe dagen
Gewonnen? moet, och arme, een moeder met dit hint,
[Het fchreit zijn' varier aen], ontgelden dat ghy mint
Die Godt in u beftrijt?
JOAB.

s7

1173,V1

Het ftaet ons niet te lijden,
Dat ghy uw koningin en erfgenaem in 't ftrijden,
en al dit volck, dat aen uw leven hangt,
Uw

Zie

2 Samuel XVIII: 3,
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Zult hanger ['t zy de zoon u nederleght, of vangtd
Al teffens aen een' flagh, de fchipbreuck van uw leven
Weer 't algemeen bederf: en komen wy te fneven,
Of half, of altemael, oock d'allerlefte man,
980 Dat acht de vyant Met. het heiloos vloeckgefpan
Is flechts op David uit, indienze hem vernielen :
Een koningshooft weeght meer dan tienwerf duizent zielen.
De koning, na 'et verlies van eenen zwaeren flagh,
[De Hooghfte keer' bet,] kan met koningklijck gezagh
985 Die neerlaegh wederom herftellen. hou den vrede.
Blijf met uw koningin geruft in deze ftede,
Die ftrecke een vryburgh en gewille toeverlaet
Voor 't vlughtende overfchot, zoo Abfolon ons fleet :
En houdtghe u buiten fcheuts : de vyant zal vermoeden
090 Dat gby, gefterckt met noch een leger, u hunt hoeden,
En redden in gevaer voor aenftoot. laet u raen.
Het is hoogh tijt.
DAVID.

'k Beken de root gebiedt te flaen,
Te toonen dat ons moedt noch dapperheit ontbreecken.
Laet voort de krijghsbazuin door al het leger fteecken.
995 Wy zullen, op de poort gezeten, met ons oogh
Het krijghsvolck in 't gelidt zien trecken, van om hoogh,
En monftren regement en vaendels, krijghskornellen,
En hopmans, en de maght en al de hoofden tellen.
Wet hooren wy? deer komt het oproer voor den dagh,
1000 Om ons in 't vlacke welt te perffen tot den flagh.
Zy zullen in 't gezicht van deze veften kraeien,
En treckende voorby ten zuiden ommezwaeien,
Naer 't bofch van Efraim. 't gaet wel. zy trecken voor.
Ghy zult hun in den Itaert naerzetten op het fpoor.
Loos Bewaer den middeltoght, als veltheer. roep uw' broeder.
JOAB.

Koom bier, Abifai.
DAVID.

Hanthaver van 's rijx hoeder,
Ghy toonde voor Syriers, en Idumeen al wat
In overfte en foldaet vereifcht wort en gefchat,
Beleit, en oorloghsmoedt: ghy zult u heden quijten,
low En in den voortoght fors het fcherpe (pits afbijten.
Koom bier, helt Ithai, voorzien van reuzekracht,
Getrou in lief en leedt : 'k beveel u d' acbterwacht:
En ghy kornellen, en ghy hopmans, waert te kroonen,
'k Beveel u, hooft voor hooft, wilt Abfolon verfchoonen,
ton Mud : ale over de dappere feiten van dozen held Davids 2 Samnel XXXIII: 29 en 1 Chron. XI: 31.
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Den fchoonen Abfolon, mijn kint, my lief en waert.
Gedenckt. helaes, gedenckt al wat hem wedervaert,
Dat komt den vader zelf, en Godts gezalfden over.
'k Heb hem niet voortgeteelt, gevoedt, om, als een rover,
En wederfpannigh zoon te fterven met dien fmaet.
1020 De jonge bloem rnifleit, verdient hierom elx haet,
Noch vaders vloeck niet. magh mijn liefde uw hart bewegen,
Zoo geeft ons elck uw hant. de vaderlijcke zegen
Zal u en Abfolon geleiden op uw woort.
Prins Sobi, volghme me met uw' hofftoet op de poort.
1025 Mevrou, klim met my op de poort, daer ick u icicle.
De kleene Salomon ga midden tuffchen beide.
Prins Abfolon treckt in flaghorden herwaert aen.
Elck neem' zijn hoefflagh waer, en keen' zijn flandertvaen.
1015

BERSEBA.
1030

Heer koning, laet ons bier te gader
Neerzitten..zet nu Salomon
Recht voor de moeder, en den vader,
Of by te beter uitzien kon.
Prins Sobi, zet u aen mijn zijde.
Hier ziet men over 't vlacke velt.
DAVID.

Oa, zaegh ick dat mijn hart verblijde.
Daer kora bet opgeruit gewelt,
Een zwarte ftofwolck aengeftoven
Naer Manalin van 's lants Jordaen.
Nu fta de zoon of vader boven.
1040 Zy kunnen bey niet boven ftaen.
1035

BERSEBA.

Zy draven fnel, en komen dichter
En dichter naer dees legerwal.
De donckre ftofwolck wort nu lichter,
En heldert op. men hoort gefchal
1045 Van krijghsbazuinen, en klaroenen.
0 Godt, befcherm ons voor hun maght.
DAVID.

Ick zie geen middel van verzoenen.
Ghy helden zet u in uw kracht.
Zy willen Davids heir verbluffen,
moo Uitdaegen met een' ftouten nioedt,
Op dat bet uitkoom' zonder fuffen,
En eenmael zette voet by voet.
Men kanze reede al onderfcheien.

1028 Zi,jn hoefflagh voor „zijn post." Zie over dit woord het aangeteekende Deel VI, blz. 280 en 404.
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BERSEBA.

Wat riddertroep (toot daer vooruit
1055 Met goude en zilvre livereien,
Verhit op koningklijcken buit?
Wie fteeckt daer uit met zijn cieraedje,
En open helm? wie magh dat zijn?
Hy voert een roode krijghspluimaedje.
DAVID.

Dat 's Abfolon, of een in fchijn
Hem ganfch gelijck van zwier en wezen.
Hy fchiet een' worpfchicht in de lucht,
Berijt een muilpaert, uitgelezen
Van leeft, dat fchijnt uit oorloghszucht
1065 Van ver te briefchen al verbolgen.
Zoo draeft de prins den drommel voor.
De ftoute regementen volgen
Met hunne vleuglen
prinffen fpoor.
Het gaet gelijck ick docht. zy draeien
1070 Ter rechte hant om, zuidwaert aen
Naer 't bofch van Efraim. zy zwaeien,
En toonen David d' oorloghsbaen,
Met hun hoovaerdige bravade.
Nu Joab, val hun in den ftaert:
n)75 Doch maetigh ftrengheit met genade.
Zie toe dat ghy den jongling fpaert.
Treck ruftigh heene op 't oorloghsteken.
Wy gaen om laegh met Gode fpreecken
In onze aendachtige gebeen.
Hoe wort een vaders hart befireen!
1080
1060

REY VAN HOVELINGEN.
ZANG.
Men bidde 't hooft der heerfchappye
In 't eeuwigh licht,
Dat Joab trou de kroon bevrye
En zijnen plicht
1085 Naer 's konings wil en wenfch bewaere,
Op dat den zoon
In 't Ilaen geen onheil wedervaere.
't Is kunft den toon
En maet des oorloghs zoo te volgen,
Dat 's krijghsmans moedt
1090
Niet uitfpatte, al te beet verbolgen,
Maer 's konings bloet
rasa Open helm: V. Celt zieli de krijgsoverften oit Davids tijd voor als middelemiwfolle Ridders, die helmen met open of gedoten vizieren droegen.
loss Den drommel voor „den krijgsdrom."
1073 Bravade: bastertwoord, voor „ydele zelfsverheffing,."
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Verfchoone, eer 't zwaert van rouwe treffe
Den ouden man,
1095 En zich een hofgefchrey verheffe.
Een doode kan
De wraeck toch geen genoegen geven.
Al 's konings luft
En leven hangt aen 's jonglings leven.
Wort dit gebluft,
1100
De vader zal zijn doot befterven,
En 't ganfche rijck
in ron den grooten heilant derven,
Der ftammen wijck.
TEGENZANG.

Wat raet? wie hilt de krijghsgemoeden?
Een die verblint
En wulpfch zich zelf niet wil behoeden,
Maer itrijIgezint
Zijn' moedt in 't bloedigh velt betoonen,
1110
Op 't punt van 't zwaert,
Hoe kan de veltheer hem verfchoonen?
Hy wort bewaert,
Wie zich bewaert, en zoeckt to bergen.
Het krijghsgeval
1115 Rolt wonderlijek, en lijdt geen tergen.
Een oorloghsbal
Voelt ftuit en weerituit onder 't ftreven
In zijne vlught,
Wanneer dees eens is opgegeven,
1120
En door de lucht
Zijn' vaert heeft uit der hant genomen.
Zoo wil 't hier gaen.
Men magh wel voor den avont fchroomen.
Nu ftaet de baen
1125 Voor Abfolon en Joab open.
Dees bange dagh
Beknelt ons tuffchen vrees en hoopen,
Een hardt gelagh.
1105

TOEZANG.

Verfchijn, o Godt, met trooft in 't midden,
1130
En fchey dit bloetkrackeel,
Terwijlwe met den koning bidden.
Verkeer dit trmrtooneel
In blijfchap, en in hlijde fpelen,
Op datwe 's konings harpefnaer
1135 Met zang en zoet geluit van keelen
Navolgen mogen, en geen baer
Van zoone en vader droef geleiden.
Vertrooft ons, die uw' trooft verbeiden.
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VIERDE BEDItYF.

JONATHAN. DAVID. REY.
JONATHAN.

De Godt der vaderen bewaere u by de kroon.
DAVID.
1140

Getrouwe Jonathan, mijn halsvrient, waerde zoon
Van Abjathar, koom hier. hoe loopen 's lants geruchten?
JONATHAN.

'k Heb left verkuntfchapt, toen uw majefteit, aen 't vlughten,
Zich moft verfteecken in woeftijne, en eenzaem velt,
Hoe onze Achitofel uw' zoon riedt met gewelt
1145 U t' overrompelen, geen ruft noch tijt to gonnen;
Waer op de majefteit zoo fnel is voortgeronnen,
ilr,e De majefteit: duidelliker ware hler

majestei als vs. 1142,
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Dat hy den bodern won van 't lantfchap Galaild,
En, over 's lants Jordaen, van deze ftercke ftadt
Zich zelf verzekerde, om een' aenftoot of te wachten,
1/50 Daer Jabock, door dees brugh neerbruiffchende, de grachten
Zoo rijck bewatert. nu ontbiet heer wader my
Hoe d'aertsverrader floegh in eene razerny,
Hit fpijt dat Chufai dien kloecken raetflagh ftoorde,
Toen Abfolon mifleit naer zijn' verleider hoorde,
1155 En uitftelde u terftont te volgen in uw zogh.
DAVID.

Wie andere bedrieght, is waerdigh door bedrogh
Te fneuvelen. 't gaet wel. zoo wordenze gevangen
In hunnen eigen ftrick. wy luiftren met verlangen.
JONATHAN.

De boofwicht zagh de kans verloopen om voor dagh
116o Den koning by den hals te grijpen zonder flagh.
De zoon hadde, op zijn' raet, het vaders bedt gefchonden,
Hem uit Jeruzalem geftooten, onderwonden
Zich op den koningsfioel te zetten, aengebeen
Van al de burgerye en flammen in 't gemeen :
not Nu was u tijts genoegh gegeven onder 't vlieden,
Om uit een' vryburgh trots het oproer 't hooft te bieden,
Door aenwas van uw heir, waer voor het nieu gebou
Des wederfpannelings ten eerfte fpatten zou,
Zoo licht en los, gelijck de flof, uit {leen en dorpen
1170 Te hoop gerot, by nacht ter fluick was opgeworpen.
Hy zagh dien handel aen, den ouden heer op fioel
Zeeghaftigh ingehaelt, den jongen in een' poel
Gefmoort, of op de vlught door boffchen, braemen, klippen,
En wildernitien bang 's vervolgers wraeck ontflippen.
117s Toen riet de wanhoop hem te vlien naar Giloos Plot,
Te kiezen 't kortfte padt, om zich van fchande en fpot
En ongeval t' ontflaen. dit was zijn jongfte rede,
Waerop hy 's andren daeghs ter fluick reedt uit de ftede.
Hy quam in 's vaders fladt aenftuiven met der haeft,
1180 Vergaderde zijn bloet en maeghfchap, zagh verbaeft,
Verbijftert, en began, in 't midden van zijn maegen
Weemoedigh dus zijn hart in 't uiterfle uit te klaegen,
ma Hy: Hooft zofi hier gefchreven hebben zy, en in den ambtftijl is men tot heden ook aan den regel,
door hem gevolgd, getrouw gebleven, en fchrijft men nog b. v.: „Use Edgefir. wordt verzocht, my
Hare zienswijze mede to deelen." — In gewonen 110 houdt men zich echter aan 't geflacht van
de perfoon waarover gefproken wordt, liever dan aan 't geflacht van 't woord. Zoo zegt men b. v.:
„het meisjen is braaf : daarvan heeft zy doorflaande bewijzen gegeven: — het knaapjen loopt nog nMt;
maar als hy een maand verder is, zal 't wel lukken : — Z. M. is heden per extra-fpoortrein aangekomen: de autoriteiten hebben Hoogstdenzelven aan 't ftation opgewacht." In 't H. D. wordt, als in
't Italiaansch, het geflacht van. 't woord, dat de hoedanigheid te kennen geeft, in het lid- en het
voornw. behouden.
MI Onthiet voor „bericht, verkundfchapt."
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Het aengezicht gezet uit wanhoop naer de doot.
DAVID.

Laet hooren wat hy klaeghde, in 't nijpen van dien Hoot,
1185 Zich voelende van Gode eu hoope en trooft verftooten.
JONATHAN.

Bloetvrienden, magen, en getrouwe huisgenooten,
Ghy zaeght ons meniglinmel voorheene uit Davids hof
De flotbrugh voor dees iladt oprijden, rijck van lof,
Door raet en daet behaelt, waer ivy den rijxftaet fteven,
noo Den koning eerden, naer den plicht ons voorgefchreven.
Wy gingen aen zijn zijde in 's rijx geheimenis
Te raede, en laegen met zijn majefteit ten difch,
Genooten eene fpijs en dranck, gezien by heeren,
En koningen, en al die Godts gezalfden eeren.
nos Het hof, en al bet volck, elck zagh ons naer den mont,
Als een orakel, daer de ftaet van 't rijck op ftont:
Maer aertfch geluck is noit een' menfch zoo trou gebleven,
Dat het zijn voefterkint bleef koeftren al zijn leven,
Of 't weifelde endtlijck, zagh bet wars aen met den neck,
1200 Verkeerde alle eer in fchande, en rijckdom in gebreck,
En armoe, zommigen onnozel, en onfchuldigh,
Een deel by hunne fchult. 'k beken rechtuit, eenvuldigh,
En openhartigh, dat ick door mijn boos beleit
Verviel in dootfchult van gequetfte majefleit.
1205 'k Heb fchendigh, tegens recht en ree'n, verblint en wrockend,
Dit oproer in bet rijck gebrouwen, en berockent,
De leeuweftanderden van Juda tegens een
Gevoert, en flam by ftam geholpen op de been,
Het koningsbedde ontwijdt. 'k zie Abfolon geflaegen,
1210 Den varier wederom de rijxkroon opgedraegen,
Van ganfch Jerufalem al juichende ingehaelt,
En met den glans der kroone omfcheenen en befiraelt.
Vat ltaet Achitofel ter weerelt meer te hoopen?
Het vonnis leght gevelt. ick molt het hof verloopen:
12/5 En overtuight in 't hart van mijn gefticht verraet,
Bekenme fchuldigh aen dit onverzoenbre quaet.
Mijn krachten fmilten: 'k vaere alle oogenblick ten grave.
Beftelme in waders graf, eer my een kraey, of rave,
Of menfch verflindend dier verniele, daer 't gerecht
1220 Zoo groot een ongelijck rechtvaerdighlijck beflecht.
Dus neemt hy aficheit van zijn maeghfchap, en bekenden,
En weet het flotgezin met glimp van kant te zenden,
Dat vint hem, binnen in het achterfte vertreck,
Aen eeren ftrop geworght, ophangen by den neck,
1225 Met armen uitgeftreckt, het aenzicht overgoten
Van blaeuwe lootverf, bey zijne oogen ongefloten,
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Den mont bemorlt van quijl. z' ontftricken hem te fpa.
Zy fchreeuwen nit bet Plot. de flotgalm baeut hen na.
De ftaet, aen 't hollen op dien kreet, fmilt wegh in traenen.
123o Godt fpaer' den koning lang, tot heil der onderdaenen.
DAVID.

Godt is rechtvaerdigh in 't beleit van zijne wraeck.
Hy hanthaeft Davids rijck, en zijn gerechte zaeck,
En luiftert nit zijn' troon naer mijn gedurigh fmeecken.
Nu zal 't den ftammen aen beleit in 't welt ontbreecken.
1235 Dit wint een' halven flagh, en mindert bet gevaer.
Men zende flux een poft naer Joab met dees maer.
Het poftpaert kan hem voor den ftrijt noch achterhaelen.
Ick zie de zegezon doorbreecken met haer ftraelen,
Den flagh gewormen, door het groeien van den moedt
n4o Op deze tijding. wou de hemel flechts mijn bloet,
Den lieven Abfolon, befchutten, en verfchoonen:
Hoe zou mijn harpzang Godt, mijn vafte toevlught, kroonen!
De weeghfchael van den ftaet zal heden overflaen.
Godt geve dat de ftrijt geluckigh magh vergaen.
1245 Men laet' de hof bazuin op deze tijding fteecken.
Wy gaen de koningin in haere kamer fpreecken,
Daer zy, bekommert om 't onzeker krijghsgeval,
Verlangt te hooren hoe de flagh uitvallen zal.
REY.

Dees tijding zal mevrou, tot ftervens toe verlegen
1250 Met haeren Salomon, verlichten. al de zegen
Van 't rijck en 's konings ftaet hangt, heden dezen dagh,
Aen Godt, den Opperften, en d' uitkomft van den flagh:
Wort die verloren, al dit rijxgewelt van buiten
Op luttel overfchots voor deze wal te fluiten,
1255 Wit laftigh vallen, maer bier komt pries Sobi gaen,
De nootvrient van mijn' heer. wil 't averechts beflaen,
Dees nabuur zal zijn deel in 's konings nederlaegen,
Om 's lants naburigheit, niet luttel moeten draegen :
Naerdien zijn danckbaer hart en overtrouwe ziel
use Den leenheer in dien noot bezorghde, en niet ontviel,
Gelijck 't een' leenman paft, gebonden aen zijn eeden.
SOBI, BERSEBA.
SORT.

Hoe kraeit de hoftrompet! gewis wy wachtten heden
Dees tijding niet, zoo wort de rijxplaegh eerft geplaeght.
iiss flier komt pries Sobi gaen: men zou al licht denken, dat gaen hier een drukfout is voor aen: de
uitdrukking, zoo als zy in den text ltaat, is echter niet ongewoon.
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De jaeger ftaet niet ftil, die eenen andren jaeght.
iMo De vos geraeckte in 't net, die andren docht te vangen.
Achitofel heeft zijn verdiende firaf ontfangen.
Al komtze traegh, zy komt gewis, en op haer tijt.
De vaderflaghtige is de kiem des heirtoghts quijt.
Hier komt de koningin. zy zal nu weer bedaeren,
H7o In haer verlegenheit. geluck met deze inaeren,
Doorluchtfte koningin. Achitofel is doot,
17w grootfte vyant. nu ftaet Abfolon ontbloot
Van dien geheimften raet, en aen den hals verlegen.
Nu draeit dit krijghspleit flechts op 't punt van Davids degen.
1275 Wat 's 't overigh gewelt? een raedeloze maght.
Nu raecktghe wederom in uwe voile kracht.
BERSEBA.

Mijn grootfte vyant is in 't leven.
Dat 's Abfolon, met recht geducht,
De grootfte vyant van dees vrucht,
1280 My tot een' trooft van Godt gegeven.
Hoewel Achitofel verging,
De lefie ftrijt is niet geftreden.
De koning oorlooght met gebeden,
Bevreeft voor dien weerfpanneling.
1285 Hy bidt voor zijnen uitverkoren,
Die heiligh en onheiligh tart,
Hem 't punt des degens zet op 't hart.
Helaes, waer blijft dees jongftgeboren ?
Indien de flagh verloren wort,
Hoo Wat raet voor my, en dezen kleenen?
Waer 't lijf geborgen? och, waarheenen
Voor 's vyants haet, bits uitgeftort?
Hy heeft dit kint den doot gezworen,
En Lent het voor zijn' broeder niet.
Wie zaegh het endt van ons verdriet,
1:295
Indien de veltflagh wiert verloren!
Dit oproer fproot uit 's vaders fchult.
De toom is hem te ruim gegeven,
Die wreet naer deze ftadt komt ftreven,
En, als een tiger, briefcht en bruit.
Imo
Ick zagh van verr' het onweer komen
Opdonderen, en zat belaen.
Wat raet? wie dorft den vader raen
Den zoon voorzichtigh in te toomen?
1:13
Nu voelt hy dien gedreighden flagh,
I 303

Dien gedrtighden flagh: d. i.. „de flag, die hem drelgt," of „waarmede hy gedreigd 'worth." Tegenwoordig is de wanfpraak ingellopen om gedreigd met bedreigd te verwisfelen, en voor: een „gedreigcle rtraf of boete," een „bedreigde itraf of boete" te fchrijven.
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Dus out, en hoogh op zijne dagen.
Men hoort hem, blint van liefde, klaegen,
En deerlijck kermen, nacht en dagh:
Och, moght men Abfolon behouden,
1310
Dien fchoonen, zonder wederga
Ick nam hem weder in gena,
Omhelft, gekuft, en quijt gefchouden!
De dolle heirbijl dreight den ftam
En telgh al teffens of to houwen.
1315 -Waer zal de ftiefmoer zich betrouwen?
Waer berghtze dit onnozel lam?
SOBI.

Mevrou, fchep moedt. gewelt van muren,
Daer Jabock drymael ommeftroomt,
En dees bezetting vreeft noch fchroomt
1320 Geen' ftorm. zy kan een heir verduren.
Men kan voor eenen overval
Den oever van den vliet befchanffen,
En gadeflaen alle oorloghskanffen,
Tot datwe aengroeien in getal.
1325 En quaem de krijghskans aen 't verloopen,
Door onverwachte wederfpoedt,
(Dat nimmermeer gebeuren moet,)
Ganfch Ammons rijck Itaet voor u open.
Beveel my uwen Salomon:
1330 Ick blijve in noot zijn trouwe hoeder,
En wil u eeren, als mijn moeder,.
In 't aengezicht van Abfolon.
Mijn lieve dochter, in haer bloeien,
Schiet op, gelijck een lentefpruit. •
1335
Behaeghtze uw' zoon tot eene bruit:
Laetze onderling in liefde groeien.
BERSEBA.

'k Beken ghy draeght in dezen 1taet
U tegens my, gelijck een vader.
Ick wil gedencken, en neem nader,
1340
Met 's konings gunfte, in mijn beraet.
Laet uw gewenfchte dochter blozen,
Opluicken, als de dageraet:
Indien de heirtoght wel beflaet:
Wy fcheiden niet: de tijt geeft rozen.
1345 De nagebuurfchap zou my licht,
Geraeckt dees huistwift eens in ftilten,

Berfeba wil zeggen: „wy zouden
als deze twist tusfchen vader en anon geeindigd is — al
Licht, van geburen, bloedverwanten kunnen worden, door 't hnwlijk van mijn zoon met uw dochter."
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In bloetverwantfchap ftaen te {Millen.
Door 's huwlijxbant aen een verplicht.
Dat huwlijck zoude uw -vorftendommen
En Davids rijcken tegens laft
1350
Beveftigen. wy ftonden waft,
Gelijck een boogh, op twee kolommen.
Maer och, het is geen bruiloftstijt.
Wie fpelt ons hoe de kans zal rollen ?
1355 Het ganfehe rijck, te Mint aen 't hollen,
Hangt aen den terling van dien ftrijt.
Men hoort d' aenfchennende trompetten.
De dolle ftiefzoon ftaet te bloot.
Hy paft op leven noch op doot,
1360 Getrooft zich een op al te zetten.
Nu vechten zeven tegens een.
Een hart, die zeven of moet keeren,
Ziet luttel kans te triomfeeren.
De maght van David fchijnt te kleen.
1365 Het recht begunftight onze zye:
Maer d' overhant volght, daer men vecht,
Niet altijt het beftreden recht.
Zy weifelt wel, en kieft partye.
SOBI.

' no

Mevrou, bezwaer u niet te vroegh.
Men zal noch kans noch tijt verzuhnen.
Als veltheer Joab 't welt moet ruimen,
Dan berght mijn hof u tijts genoegh.
Mijn grens leght flaghree met haer troepen.
Ghy hoeftze flechts te hulp te roepen.
REY VAN HOVELINGEN.

ZANG.

De hemel helpe ons hof aen pais.
Wie zal den ftaet ten lefte redden?
De twitten, uit verfcheide bedden
Gefproten in een erfpalais,
Zijn laftigh overeen te brengen,
1880
Daer elck zijn hooghfte wit befchiet,
Op eigen nut en voordeel ziet.
In teere ltof van ftaeten mengen
Zich afgunft, ]after, achterdocht,
Haet, mifverftanden, en mifduien,
1885 Die worftlen onderling, als buien.

1375

lase De dolle filepoon: verfta: „inijn dolle ilierzoon."
loot Davids legermacht bedroeg niet meer dan vierduizend man; die van Abfolon werd op zeven meal
zoo veel gefchat.
taco Oe'erhant voor „overwinning," als meermalen.
sacs Stof ran flaeten voor „itaatszaken."
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Waer heeft dees rijxkoorts ons gebroght?
Wie middelt tuffchen zoon en vader
Den twill, die, onbemiddelbaer,
Niet aenziet lijf-noch ftaetgevaer?
1390 Hoe flier de bloetverwantfchap nader
Aen een grenft, zoo veel feller fpreit
De lantfmet zieh in alle fteden.
Nu quijnen 't hooft, en al de leden.
Zy fcheit niet eer de doot haer fcheit.
1505 De zoon of vader moet 'er kleven.
Het gelt hun beide, of een' het leven.
TEGENZAPTG.

1400

1405

1410

IV?

De zoonzucht van den vader zou
Den zoon voor zijnen rijxftaf Mellen,
Eer by hem zaegh ter aerde vellen.
Wat is een vaders hart getrou!
Wat baeten al die fchoone gaven
Des lichaems, daer elx oogh op viel,
Zoo lang, och Abfolon, uw ziel
Wanfchapen blijft, ontaert van braven !
Och, jonge prins, waert ghy zoo fchoon
Van ziele, was uw hart belneden,
En zoo volkomen, als uw leden,
Hoe eerde uw deught uw vaders kroon!
Nu fteeckt uw hooghmoedt, zoo verwaten,
En wederfpannige aert, zoo ftijf,
lelijck af op 't fchoone lijf.
Wat magh u 's lichaems fchoonheit baeten?
Het ga zoo 't wil: de fpil loopt af.
Ghy of uw vader ftort in 't graf.

Zoonzucht voor „zucht tot den coon," een woord, volkomen wettig van famenftelling, al klinkt het
eenigzins vreemd.
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HET VIJFDE BEDRYE

REV. DAVID. ACM:MAR:S.
REV.
1415 Een

goede of quade maer ftaet nu in haer geboorte.
De zon helt naer de kim. de wacht ziet van de poorte
Twee pollen, elck om 't file]
waft rennen herwaert aen.
DAVID.

Dit vooripoock tuight wat goedts: en dat wy boven ftaen :
Want was de veltheer met de gantfche maght geflagen,
1420 't Verftroide heir zou fterck by troepen ftewaert jaegen,
Om 't lijf to bergen. elck voor ander fpoet zich ras,
Dan d' een dan d' ander voor; de lefte Achimails,
Den zoon van Sadock, heel gelijck aen zijn gebaeren.
Hoe of mijn Abfolon in 't vechten is gevaeren?
]425 Kornels, en overften, en hopmans hoorden al,
Een ieder hooft voor hooft, hoe flreng ick hen beval

ON WM.. VAN J. van vomnm. IV.
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Het leven van
zoon, verfchoonbaer om zijn jaeren,
En jammerlijck mifleit, waer 't mogelijck, te fpaeren:
Maer 't loopt gevaer dat een onkundige onbedocht,
1430 Of een welwetende hem heeft om hals gebroght,
Van onverzoenbre wraeck bereden, en bezeten.
Daer wort, als uit den aem, van verre ons toegekreten.
REY.

Hier komt Achimags, noch blijde, en wel gemoedt.
ACHIMAELS.

Geluck, heer koning.
DAVID.

Is uw tijding quaet of goet?
ACHIMAaS.
1435

Gewaerdighme dat ick u op mijn knien magh eeren.
Gelooft zy d' Opperfte: 't gaet wel: wy triomfeeren.
Gelooft zy d' Opperfte: de vyant is beknelt,
Die Godts gezalfde durf befpringen met gewelt.
De vyant is verftroit, verflagen. zing nu zangen.
DAVID.

1440

Hoe ging het Abfolon, mijn zoon? is hy gevangen,
Gegrepen by den hals, noch levende, en gezont?
Hoe ging 't hem? is hy doot, of levende, of gewont?
Helpme uit den drown. nu fpreeck.
ACHIMAaS.

Vergunme tijt te fpreecken:
Heer koning, ick ben af, het hart bykans bezweken.
1445 Ick liep het al voorby, begruift van zweet en ftof,
Om d' eerfte tijding u te brengen hier in 't hof.
De veltheer Joab heeft my daetlijck afgevaerdight.
Ick zal 't verhaelen, zoo de koning zich gewaerdight
Te hooren uit mijn' wont al wat men hoorde, en zagh :
1450 En met een woort gezeght: heer Joab won den flagh.
Maer 't kofie zweet en bloet, zoo heeft zich 't heir gequeten.
DAVID.

Hoe ging 't met Abfolon? melt dat: dat moil ick weeten.
De zege dient ons ilechts tot droefheit en verdriet,
Zoo 't Abfolon befterft. leeft Abfolon, of niet?
ACHIMAaS.
143

G-enadighfte, ghy zult vernemen uit ons woorden
De waerheit van al 't geen wy zagen, 't geen wy hoorden.
Vergeef het toch wat aen ons kennis noch ontbreeckt,
Tot dat uw majefieit den naefien bode fpreeckt.
Eer ick mijn' laft voltreck' genaeckt by deze cede,

em, Ben onkundige: „iemand, die hem niet kende."
2.4ao Ben welwetencle: „iemand, die zeer wel wist wien hy voor had."
n.az Verna: „dear roept iemand ons toe, die uit zijn adem is."
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146o En brengt u al 't verflagh van 's vyants neerlaegh mede.
DAVID.

Ontvou ons dan recht uit al wat ghy hoorde en zaeght.
De hemel geve dat de tijding ons behaeght.
Leeft Abfolon of niet? laet hooren een van beide.
Staffiers, gaet heene: haelt de koningin. zij fchreide,
1465 Toen ick naer buiten tradt. zy twijfelt, en verlangt,
Dewijl dit oorloghspleit in punt van 't wijzen hangt,
Of 't vonnis reede al met den degen is geftreecken.
Daer komt de koningin: nu fpreeck: ick boor u fpreecken.
ACHIMAaS.

Uw veltheer volghde 't heir der Itammen in zijn fchim,
1470 Tot datze weflwaert by het bofch van Efrain'
By een geraeckten. elck float blanck in zijn flaghorden.
Men rufie daetlijck toe, om hantgemeen te worden;
Eene ongelijcke maght, maer een gelijcke moedt
Van wederzijde in 't heir, te paerde, en oock te voet.
1475 Zy flonden van weerzy gefpitft in dry vierkanten,
De ruitervleugels op de zy, als eicken planten,
En boomen in een bofch, aen ryen net gefcbaert,
Gefchoren als een lijn, voorzien van fchilt en zwaert.
Z,y blickren in de zon, een ieder in zijn wapen,
1450 Als waer het harrenas hun aen het lijf gefchapen,
Het zwaert hun in de vuift gekloncken van de fmits.
De heiren ftaen 'er blanck in hunnen vollen krits.
Abifai bewaert den voortoght. Joab, onder
Den middeltoght, munt uit, gelijck een oorloghswonder.
1485 Heft Ithai draeght zorgh den middeltoght op 't fpoor
Te volgen. Abfolon ftelt Amafa recht voor
midden zijne fchaeren;
In 't fpits. hy zelf bewaert in
Laet Joas, trots genoegh, den achtertoght bewaeren.
De leeu van Juda bruit in 't midden van weerzy,
1490 En wet de klaeuwen, tot bederf van zijn party.
Zoo heerlijck ftaet een welt gekroont met korenaeren
En korenbloemen, eer de wint daer in komt vaeren.
Elck munt om 't prachtighfte met zijn lievreien uit.
Elck vlamt op overhant, en eer, en oorloghsbuit.
1495 Prins Abfolon, zoo fchoon, gelijck hy is gefchapen,
Rijt door den heirtoght been. de fchiltknaep draeght zijn wapen.
Kornels en hopmans flaen in 't ende een' ring om hem.
Hy fpreecktze een hart in 't lijf. elck luiftert naer zijn ftem.
Ghy bondtgenooten, van den hemel begenadight,
1500 Die, trots in 't harrenas, de wettigheit verdaedight
1469
1409

In zijn Mint: d. i.: „in zijn fchaduw, op den voet."
Een kph: de oude uitgave had ow botch, wat kennelijk een fchrijf- of drukfout was.
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Van Davids erfgenaem, geboren tot de kroon,
Wat eer gebeurt u niet, tot een' verdienden loon,
Dat ghy met uwen hals mijn recht quaemt onderftutten
En tegens al 't gewelt der nijdigen befchutten.
/of/5 Nu wil het tijt zijn dat ghy Joabs hoogmoedt flaet,
Die op een hantvol volx zich reuckeloos verlaet,
U trotft, u in den mont, en in zijn doot komt loopen.
Hier valt geen tegenftant. men hoeft hem flechts te ftroopen,
In twaelef ftucken door te houwen met een drift,
En
elcken ftam een ftuck te fchencken tot een gift.
1610
Dat eenigh hooft alleen getroffen en geflaegen,
Zal fchrick al 't overfchot voor wint door 't ftof verjaegen,
Om zijnen beer de maer te brengen van den ftrijt.
Zoo fchelt de fuffer ons de fchult der kroone quijt.
DAVID.

1515 Hoe ging 't aen Joabs zijde? ick weet wel hy bekleede
Mijn recht, en rnoedighde bet volck met eene rede.
ACHIM-AaS.

O Davids helden, die getrou, voor 't wettigh recht
Der kroone, tegens zoo vervloeckt een' vyant vecht
Van Godt en rnenfchen, en die met zijn vloeckgenooten
152,0 Den vader, die hem mint, ten troon heeft uitgeftooten,
Betoont uw trou nu aen den flandert, dien ghy zwoert.
Verfchoont de rijxpeft niet. het oorlogh, dat ghy voert,
Is goddelijck. Godts wet verftoot hem in haer toren,
Die Godt noch ouders eert, nit Wien hy is geboren.
1525 Grijpt moedt: Godt zal uw recht hanthaven, en zijn wet.
DAVID.

Hoe klopt mijn hart uit fchrick. de wraeck van Joab let
Alree niet op den laft, in 't fcheiden hem gegeven.
Die ftrengheit loopt te hoogh. zoo fpaert men niemants leven.
ACHIMAa,S.

Op deze rede klonck het heefch bazuingefchal
1530 Uit bey de heiren op. een ongelijck getal
Vloogh op elckandere aen. dat brullen, briefchen, fchreeuwen
Van bitter tegens een gekante ftandertleeuwen
Verdoofde elx ooren in het velt, zoo dra men trof:
Alle oogen werden Mint van 't omgewroete ftof.
Wy leeren uit het Reek der Richteren, hoe een Leviet zijn gefchonden en gedoode vrouw in twaalf
ftukken hakte en er een van ftanrde aan ieder van de twaalf ltammen om ze tot wraak aan te fporen ; even zoo ware het overeenkomftig de ruwe zeden van die dagen, dat Abfolon de lichaamsdeelen
van zijn hoofdvyand rondzond by wijze van krligstrofee ; doch als gift zon by ze zeker alleen om 't
rijm zezonden hebben.
I.-As Met eene rede: er Cast in de nude uitgave met eene mede, wat wel een goeden zin oplevert, doch
al te tautologisch klinkt : immers met en mede is 't zelfde: ik meen te mogen gisfen, dat V. geen
mede maar rede gefchreven heeft, wat niet alleen een beteren zin geeft, maar ook daarom de voorkeur fchijnt te verdienen, om dat Achimaks zonder inleiding terftond Joabs rede begint op te zeggen ; Welk woord rede den ook weer later, vs. 1029, terug komt.

1500

DAVID HERSTELT.

Toen openbaerden zich alle ingekropte wrocken.
Alen zagh uw heir in latt, en drymael fchricklijek fchocken,
Gereet te fpatten, als pelt Joab, vol ontzagh,
Zich met den blooten arm, in 't barren van den flagh,
Quam waegen op het fpits. by zwaeide zijnen degen
1540 Den hemel toe, verdaeghde uw kroonrecht, en Godts zegen,
Een' wederfpannigh en verbaitert heir ontzeght :
0 Godt, befcherm uw zaeck, en hanthaef 's konings recht.
Het weerlichte op dien roep, als wou het Godt verdrieten.
De dooden groeiden aen op houwen, iteecken, fchieten.
1545 De zeiffenwagen Nan den vyant, die noch paert,
Noch menfch, noch Been ilaghorde in zijnen toren fpaert ,
Geraeckt aen 't hollen, went zich naer zijne eigen helden.
De vrienden moeten 't eer dan vyanden ontgelden.
Dat moedight d' onzen. men bejegende Abfolon,
1550 Die fchrap font, als een leeu in 't vechtperck. qualijck kon
Het oogh om 't ftuiven vrient van vyant onderfcheiden.
Ten leite fpatte 't heir der itammen op de heiden
Naer 't Efraimfche bofch. zoo quam ick herwaert aen,
Door latt van Joab, reede om in den itaert te flaen.
1555 Maer bier komt Chuli, die den uit{lagh zal verhaelen.

1535

CHUSI. DAVID. BERSEBA.
CHUSI.

Zoo moet de kroon van zege op 't hooft van David ftraelen.
De hemel hanthaeft u. die zich des onrechts height
Heeft twintigh duizenden, al vyanden, verdelght.
DAVID.

Hoe gaet het Abfolon ?
CHUSI.

Zoo ga het alien ftaeten,
noo En vyanden der kroone, en al die David haeten.
DAVID.

Abfolon, mijn zoon, hoe vreefde ick voor dien toght!
Och Abfolon, och of ick voor u fterven moght!
Och Abfolon, mijn zoon, de waertfte van mijne erven,
Gaf Godt, och Abfolon, dat ick voor u moght fterven!
1565 Natuur, hoe pijntghe ons hart! gewelt, gewelt, gewelt.
'k Beklaegh u voor Godts troon. och Abfolon, dit Belt
Uw vader 't leven. och, ter goeder tijt geboren,
Ter quader tijt in 't velt verflagen, al verloren !
Och

Schricklikk fchocken: even als men fomtbds met opzet een disfonant in een muziekltuk aanbrengt
om lets feherps en onaangenaams aan te duiden, zoo heeft V. hier ook twee harde en wanluidende
woorden gekozen om het gehots der legers op elkander uit te drukkeu.
Iss, Om in den firtert te fleen: „om het vluchtend leger te aehtervolgen."
LAS
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0 koningsbloem, te vroegh van uwen fteel gemaeit,
1570 Getroffen van een buy, die door mijn bloemhof waeit!
Och had ick fchrap geftaen, toen 't heir u fpits quam bieden,
Mijn bloote borft geboOn de wraeckzucht, heet aen 't zieden.
Ick duwde, o zoon, den dolck u in die fchoone borft.
Uw vader draeght de fchult. mijn handen zien bemorft
1575 Van 't kinderlijcke bloet, dat koningsbloet, mijn leven.
De geeft van Abfolon komt dootfch my tegenftreven.
Waer beige ick mijnen rou?
BERSEBA.

Geley hem naer de zael
Ter poorte in, dat by rufte, en zijnen adem hael',
Dees rou geeft ergernis, en zal het volck bezwaeren.
1580 Nu Chufi, fpreeck recht uit. hoe is bet voort gevaeren?
CHUSI

Toen Abfolon, bykans verlaeten van zijn volck,
Niet langer ftaen kon voor belt Joabs blooten dolck,
En vreefde 't uiterfte van doots gevaer te tergen,
Begaf by zich , blootshoofts ter vlught om 't lijf to bergen.
1585 De fnelheit van den muil quam hem te baet, die los
Ter zijde heenelloegh in fchaduw van het bofch,
Maer tot zijn ongeluck: want 's prinffen locken reicken
En flingren krullende om een tackebofch van eicken,
Daer blijft by hangen, en het muilpaert fchiet alleen,
1590 Gelijck een blixem, door zijn meefters beenen been,
Die tufrchen aerde en lucht noch zweeft. de muil blijft rennen.
Een lansknecht zagh 't, en gaf bet Joab flux te kennen,
Die fprack: hadt ghy hem toch gevelt met fchicht of priem,
'k Had u een (chat betaelt, of koningklijcken riem.
1595 De lansknecht fprack : al fchonckt ghy my noch hondertwerven
Zoo veel, dat koningsbloet zou van mijn hant niet fterven:
Want ieder hoorde hoe de vader, u voor al,
Abifai met een, en Ithai beval
Dien lieven jongeling te fpaeren by het leven.
1600 Had ick op mijn gevaer dat fchendigh (tuck bedreven,
De koning, wien geen zaeck, hoe kleen, verholen blijft,
Waer tegens my door u in 't ftraffen zelf geftijft.
Ick zal, fprack Joab toen, naer u noch niemant wachten.
Hy vlieght ten boffche in, drijft den hangenden dry fchachten,
1605 Dry fcherpe fpitfen in den boezem, ftoot op ftoot.
Zijn tien fchiltknaepen ftaen 'den jongeling voort doot.
De veltheer Joab, om te ftuiten het verbazen
y

Veor Joabs blooten doles: dolk wordt !tier figuurlijk gebezigd voor „legerfpits, overmacht ;" — doch
de kenze van 't wooed is niet gelukkig; immers voor hem, die niet weet of begrijpt, dat de fpreker
zich van een beeldfpraak bedient, is het als of Abfolon bepaaldelijk door den blooien dolk van Joab
bedreigd was geworden.
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Der vlughtelingen, laet terftont den aftoght blazen,
Op dat men 't volck verfchoon', en d' onruft brenge in ruft:
1610 Naerdien het vreeflijck vier des oproers leght gebluft
In 't bloet van Abfolon, geworpen in den muile
En opgefpalckten balgh van eenen diepen kuile,
Met fteenen opgehoopt, op dat by hierme bromm',
In ftede van zijn beelt en marmere kolom.
1615 Het volck alom verftroit, verfteecken van die ftutte,
Vlught haeftigh, elck zijns weeghs, in fchaduw van zijn hutte.
Daer komt heer Joab op den fpaden avont aen,
Beftuwt met overften, en 's prinffen ftandertvaen,
Een' hoop gevangenen. ghy hoort tot zegeteken
De paerden hriefchen, en de veltbazuinen fteecken.

1620

JOAB. BERSEBA.
JOAB.

Geluck, o koningin. de doot van Abfolon
Is 't leven van de kroone, en uwen Salomon.
Godt fpaere David lang. Godt fpaere 's konings leven.
BERSEBA.

Hoe relent men 't getal, in dezen flagh gebleven ?
JOAB.
16525

Wel twintighduizenden.
BERSEBA.

Och, had men 't volck gefpaert!
JOAB.

1630

Het woudt verflont meer volck dan 't uitgetrocken zwaert.
Men keerde, in 't vlughten, zich aan poelen, noch moeraffen,
Om 't lijf te bergen, daer de paerden, harrenaffen,
En menfchen fmoorden. wy, begaen met hun verlies,
Geboden ernftigh dat men flux den aftoght blies.
BERSEBA.

Hoe heeft men 's konings laft in Abfolon vergeeten!
JOAB.

Die waer geberght, had by den helm niet afgefmeten,
Om 't lijf te bergen, en te vlughten, vry van laft.
Zoo flingerde zijn haer am eicke tacken vaft.
1635 Een afgront moft het bloet van dien verwaten florpen.
Al 't heir heeft, hooft voor hooft, een' (teen op 't lijck geworpen,
Een graffpits opgerecht van fteenen, zonder tal;
Waer by men eeuwigh hem hier na gedencken zal.
De wet vervloecktze, die aen 't hout ter ftraffe hangen :
Joan. BERSEBA. De nude uitgave had hier verkeerdelijk den naam van DAVID bygevoegd, die eerst
in 't volgende tooneel weder optreedt.
'Gas Zie Gala ten III: 13. Duet- is gefehreren: Verrloeekt is een yegelijek, die aen het hout hanght.
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Zoo molt by aen een' boom verdiende ftraf ontfangen,
Bezeeglen dezen vloeck. een ongelioorzaem aert,
Den vader trappende, was geen genade waert.
De bloeachoffeerder van tien vaders bedtgenooten,
Van tien fchiltknaepen wert doorfteecken, en doorftooten.
1645 De kroonzucht, wreetheit, en de geilheit troffer 't hart
Elek met een fchichtpunt, deer by hing in 't bofch verwart.
1640

BERSEBA.

Wat raet? de vader is te trooften, noch te fpreecken,
Bedroeft het volck, en kan zijn droefheit niet verfteecken,
Een ergernis van 't hof, en deze ganfche ftadt,
icon Na 's rijx behoudenis, dus avrechts opgevat.
JOAB.

Mevrou, 't is noodigh dien verkeerden rou te toomen.
Irk bidde u hael hem. laet hem flux te voorfchijn koometi.
1 Zal 's konings rou den toom eerft vieren, en verdraegh
Dat dees bedroefde man een- pons zijn hart uitklaegh,
1655 Door fchreien zich ontlafte, en eenen vloet van traenen,
Dan kan men hem met vrucht aen zijnen plicht vermaenen.
DAVID. JOAB. BERSEBA. REY.
DAVID.

Herr Joab, och gemoete ick u in dezen fchijn,
Berooft van mijnen zoon ? 6' hartewee! ii pijn!
Is flat uw' konings laft en hoogh bevel uitvoeren ?
166o Zijn dit deze overften, die mijnen itandert zwoeren ?
En Belt een konings woort, het koningklijck gezagh
Zoo luttel by het heir ? helaes, de zon, de dagh
Gaet met mijn' Abfolon en zijnen vader onder.
Waer bergh, waer bergh ick my van rouwe ? o vader, zonder,
1665 0 vader, zonder zoon, die glori van mijn rijek!
Waer leghtghe Li Abfolon? waer leght dat fchoone lijck ?
Waer enders clan in 't hart des vaders, na zijn iterven?
Daer leght mijn Abfolon, ghy zult Beene nitvaert derven,
Mijn zoon, mijn lieffte vrucht. uw vaders hart is 't graf,
1670 Daer ghy begraven leght. helaes, ick had dees itraf,
Dien doot by Godt verdient, een doot van duizent dooden.
Breng wegh dees leeusbanier, hem tegens mijn geboden
Ontweldight. dit's geen zege, a neen, eene oorloghsplaegh,
Dit is geen rijxtriomf, maer eene nederlaegh.
1675 Deer leght mijn rijck, mijn itaf, en kroon, en troon in d' affche.
Wegh purperengewaet, en pracht, en prael. ick waffche
Mijn aenzicht nacht en dagh in traenen, in geklagh.
Wat brengtghe my een' hoop gevangens nit den thigh!
.„.: Blogfehoffeerder: ,,die bloedithande bedrifft."
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Broght ghy nlijn' Abfolon noch levendigh gevangen,
1660 Ick hadde u met triomfe en fnaerefpel ontfangen,
Met blijfehap ingehaelt. 6 bloedige overhant!
Breng wegh mijn harp. men hang' haer eeuwigh aen den want.
Och, Abfolon, mijn zoon, moet ick u eeuwigh derven?
Och, Abfolon, gaef Godt dat ick voor u inoght flerven!
JOAB.

Is dit uw' Joab met triomfen ingehaelt,
Nu zulck een zon van zege uw aengezicht beftraelt?
Is dit uwe overften en helden blijde ontmoeten?
Zy fmilten man voor man, vergeeten u te groeten,
Verftroien elck hun 's weeghs. zy hebben u geredt.
1690 Zy hebben heden u de kroon op 't hooft gezet,
Hun leven opgezet om u in ftaet te houden:
En wort deze oorloghsdeught dus avrechts hun vergouden ?
Die vaderflaghter en verwaten, zoo veraert,
En fnoot, had heden zelf uw leven niet gel'paert,
1695 Noch uwen Salomon, noch geene koninginnen.
Of meentghe met dien rou het hart des volx te winnen?
En hebtghe aen eenen flam, die u flechts overfchoot
Van twalef fiammen, noch te veel in uwen noot?
Zoo vaer vry voort: vaer voort met jammeren en treuren,
1700 De haeren uit het hooft, bet kleet van 't lijf te fcheuren:
Zoo blijck' het klaer dat ghy een' booswicht hooger acht
Dan 's volx behoudenis, en Abrahams geflacht;
Dat ghy uw vrienden haet, hen hanthaeft, die u haeten:
Maer 'k zweere u, vaertghe voort, 'k zie morgen u verlaeten
1705 Van al uw' aanhang, niet een' halsvrient meer ten hoof,
1.1w kroon, en fcepter, en uw koningkrijck ten roof
Voor alle uw vyanden ; en boor een' ftorm verheffen
Veel fchrickelijcker dan uw hooft oit quam te treffen,
Van uwe jongkheit aen, tot heden dezen dagh.
1710 Waeck op dan : ftrijck, en bergh uw kroon, en rijxgezagh.
los

DAVID.

Joab, wanneer kon het vaders hart oit lieges?
Natuur ontlall zich, die kan veinzen, noch bedriegen.
Dit 's aengeboren. dit 's eene ingefchapenheit.
Natuur, Godts dochter, heeft dien bloetbant wail; geleit.
Och

BERSEBA.

Kis Aertsvader Abraham had wel natuur verwonnen.
DAVID.
Wat vaders vint men, die dat voetfpoor houden konnen?
JOAB.

Schep moedt, heer koning, toon u vrolijck, als 't behoort,
een gclukkig gehozen en kernachtig wooed, dat wel verdiende het burgerrecht in
ooze taal te behouden.

P. ingefrhUpCl/htli;
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Aen 't ganfche heir, en zet u morgen in de poort.
Verwelkoom en onthael de hoofden en de helden,
1720 Die lijf en leven voor uw kroon te pande flelden.
Ick won alree het hart van al wat zich verbondt,
En tegens u van daegh noch blanck in 't harnas font.
Zy tranen in uw' eedt, gereet hun fchult te boeten,
En leiden bun geweer gewilligh voor mijn voeten.
1725 1 Heb dit d' aertspriefters voort verkuntfchapt door een' poll.
Men roept al: Davids arm heeft ons met Godt verloft
Van Heiden, Idumeen, en 't juck der Filifteenen,
Vloot zelf voor Abfolon, door bofch en heiden heenen,
Te blint by ons gezalft en op den troon gezet:
1730 't Is billijck dat men dien hanthaver van Godts wet
Herflelle in 't out gezagh, hem en zijn' zaet befchooren.
Schep moedt : ghy ziet den dagh van uw triomf herboren,
Van alle ftammen en geheel Jerufalem
U voeren op den troon met een gemeine fleet.
BERSEBA.
1735

Nu ga te- rufte: want de tijt u noot te flaepen.
De nacht verquick den geeft, en is tot ruff gefchapen.
JOAB.

Ick ga terwijl het volck vernoegen bier omtrent,
Verzekren van den prijs, die ghy hun waerdigh kent.
DAVID.

Hy ga vry heene. ick zweere en zal het niet vergeeten
174o Met zijn verdiende maet hem weder in te meeten.
Hy heeft mijn' Abfolon met opzet niet gefpaert,
En toonde aen Abner zelf in vre zijn' fnooden aert.
'k Wil Amafe in zijn plaets eer Lang ten veltheer zetten.
Mijn nazaet magh na my op zijn verdienften letten.
REY.

1740 Men offre Gode, nu de vader, van den zoon
Verdreven, wederom, herftelt op zijnen troon,
Zal heerfchen, aengebeen van volck en onderdaenen.
De vreught wort bell gefmaeckt na ballingfchap en tranen.
17.
1710

Blanch in 't harnas, voor „in 't blanke" of „blinkende harnas," is een norm, by V. zeer geliefd.
Zie '2 Samuel XIX: 9.
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Brandt verhaalt in zijn Leven van Vondel, blz. 67, dat onze dichter „den Herftelden
David by gelegenheit van de wonderbaare herftellinge des konings van Groot Britanje,
Karel den tweeden, in dicht gebraght had." — Welken grond by voor dit beweeren had,
behalve de omftandigheid, dat het ftuk juist in 't licht verfcheen kort na dat gemelde
gebeurtenis had plaats gehad, wordt niet vermeld; — er beftaat anders geen overeenkomst tusfchen die gebeurtenis en de bier verhandelde hybeiftof, dan dat beiden over
een herftelling op den troon loopen. Karel Stuarts herftel was geen gevolg van een veldflag, zijn mededinger werd niet doodgeftoken, en geen enkele byzonderheid vond daarby
plaats, die eenige gelijkenis aanbiedt met iets dat met opzicht tot Davids herftel plaats
had. Wil men eenige overeenkomst vinden tusfehen Joab en Monk, dan vergete men
niet, dat Monk een overlooper, Joab daar-en-tegen voortdurend zijn koning getrouw was.
Neemt men intusfehen hetgeen Brandt getuigt als waarheid aan, dan moet er noodzakelijk uit volgen, dat Vondel zijn „David Herftelt" voor zijn „David in Ballingfchap"
gemaakt heeft, of althands, dat by dit laatfte alleen om het eerfte gefchreven heeft. Immers beide ftukken ftaan in zoo naauw verband, dat de „David Herftelt" als 't ware
bet tweede Bedrijf uitmaakt van het ander ftuk, en niet wel als geheel op zich zelf
ftaande .befchouwd kan worden. Moge men nu op de beide deelen van het aldus verkregen geheel ook toepasfen wat by Boileau ftaat :

Chaque acte dans fon genre est une piece entiere,
toch blijft het een waarheid, dat het Rot van den „David in Ballingfchap," in weerwil
van de priefterlijke voorfpelling, ons onvoldaan laat, en een ontknooping mist, welke
in den „David Herftelt" wordt gegeven; terwijl tot recht verftand van dit laatfte auk
wederkeerig het eerfte fchier onmisbaar is. En te dezer gelegenheid zij my vergund, eon
opmerking van algemeenen aart in 't midden te brengen. Zy is deze, dat, terwijl Vondel,

_____
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Boileau, en inislchien ook de aeloude treurfpeldichters, Wier voorbeeld zy aanprezen,
groote kreten van verontwaardiging zouden hebben aangeheven by 't zien van tooneelftukken, waarin, zoo els in die van de Engelfehe en Spaanfehe fchrijvers uit vroegeren
en, op hun fl oor, ook van de Hoogduittehe en Franfehe fchrijvers uit onzen tijd, foms
maanden, ja zelfs jaren verloopen tuslchen het eene Bedrijf en het andere, zy geen bezwaar vonden tegen het fchrijven van twee of drie treurfpelen, waarvan het eene een
vervolg ftrekte op het andere, maar waarvan alzoo niet een als een geheel op zich zelf
flaand werk kon befehouwd worden. En nu vraag ik, waarom men meer tegen de regelen
der kunst zondigt door de behandeling der gebeurtenis, welke men tot onderwerp gekozen heeft, in bedrijven, dan door die in geheele dramaas te verdeelen? Uit de famen
genomen dramaas even goed als uit de famen genomen bedrijven is toch de eenheid
van tijd verdwenen.
Wet nu den „David Herftelt" betreft, oppervlakkig befchouwd, zott by, meer dan de
„David in Ballingfehap" den naam van treurfpel fchijnen te verdienen. Immers er wordt
bloed in geftort, niet alleen van Abfolon, maar nog van een twintig duizend man bovendien. Doch ik moet bier herhalen wat ik zeide in mijn Overzicht van 't vorige link, de
aanfpraak op den naam van treurfpel zit niet in het geftorte bloed, maar in het tragifche
der lituatie; en wanneer ik de beide ftukken uit dat oogpunt befchouw, bevat de „David
Herftelt" nog minder wat de gemoederen roert en fchokt, dan zijn voorganger. 't Is
waar, de zielsgefteldheid van David, genoodzaakt zijn kroon, zijn lijf, al wat hem dierbaar is, te verdedigen, en te velde te trekken tegen een ontaarden zoon, dien by Joel'
niet kan nalaten, innig lief te hebben, leverde fchijnbaar wel ftof op tot dramatifche
behandeling; maar ongelukkig heeft Vondel daarby vergeten, dat David niet alleen vader
was, die zijn zoon Wilde fparen, maar ook koning, die voor zijn y olk moest ftrijden:
by heeft hem ons byna uittluitend in die eerfte hoedanigheid voorgefteld, en daarby zelfs
de zwakheid van karakter, welke by te fchilderen had, overdreven. De ftrijd, die in
Davids binnenfte woedt, had nicer in dat binnenfte moeten gefmoord zijn gebleven, zich,
voor den flag, alleen openbaren door een kort, dock ftreng en ftellig gebod aan Joab
en zijn medebevelliebbers, om Abfolon te fparen, en eerst na het vernemen van 's jongelings dood in jammerklachten uitbarften. Doch Vondels David jammert en weeklaagt
van 't begin tot aan het llot, wat niet weinig eentoonigheid over het ftuk verfpreidt: de
man mist doorgaands als koning en als held alle waardigheid, en zijn oud wijfs-getreur
benevens zijn voortdurende belluiteloosheid beletten, dat men in hem dat belang ftelle,
het Welk by, by een betere opvatting, van ons zoft hebben afgevorderd.
In de voorftelling der overige karakters is Vondel gelukkiger geweest, en alien die
ons bier voorkomen, Berfeba, Joab, Sobi, enz. zijn wel de typen, die ons het gewijd
gerchiedverhaal doet kennen. Maar ongelukkig worden ons door de ftaatzuclitige, enkel
om haar zoon bezorgde Berfeba geenszins de Thamar en de Bedgenooten van bet vorige
ftuk vergoed, en, zoo er ook hier wederom een groote verfeheidenheid van perfonaadjen
gevonden wordt, de meesten komen om lange verhalen te doen, waarvan de inhoud
Met altijd even belangrijk, en fointijds vrij onwaarfchijnlijk is. Zoo neemt het verflag
van Achitofels jarninerlijk uiteinde wat veel plaats, daar de man niet in 't ftuk optreedt,
en de invloed, welken zijn overlijden op de gebeurtenisl'en uitoefent, voor de toefchouwers niet zoo duidelijk is voorgefteld, dat zy er het noodige gewicht aan hechten. Hoe
voorts Jonathan des zelfmoordenaars dying ipeech, welke by niet dan uit de tweede of
derde hand heeft kunnen te weten komen — 't is niet waarfehijnlijk, dat die gedrukt
was — en hoe AchimaAs de toefpraak van Abfolon, welke by mede zelf niet kon gehoord hebben, zoo letterlijk kunnen overbrengen, is niet gemakkelijk te verklaren.
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In weerwil van deze gebreken, welke een ander misfchien niet zoo gewichtig zal achten, heeft de „David Herftelt," als dichtftuk befchouwd, groote en onwederfprekelijke
verdienften. De inleiding is ook bier wederom voortreffelijk, en allergelukkigst het denkbeeld, Prins Sohi te doen optreden, die natuurlijk, als vreandeling, nieuwsgiorig moest
wezen naar de omftandigheden, die Davids vlucht nit Jeruzalem hadden veroorzaakt,
en aan Wien Joab daarvan verlag doet, met een alzoo den lezer of toefehonwer onderrichtende van wat by noodig heeft te weten. Niet alleen vinden wy in deze famenfpraak
behartigingswaarde ftrategifche lesfen — vs. 9-14 —; maar ook wordt daarin op oordeelknndige wijze reeds dadelijk Joabs voornemen kenbaar gemaakt om Abfolon, zoo by
hem vangt, niet te fparen; — waardoor het begin aan het Plot van 't ftuk wordt vastgeknoopt. De berichten van den veerwachter en van Abifai, hun verhalen van 's vyands
krijgsbewegingen, de bevelen, dien overeenkomftig gegeven, dat alle y is vol Leven en
werking en kontrasteert zeer gelukkig met de rouwpfalmen, die er tusfchen in geweven
zijn. Keurig en treffend is de beeldfpraak die vs. 223-228 vourkomt, en kunftig is in
de famenfpraak tusfchen David en Joab, de wijze, waarop de dichter, door de tegenwerpingen van den yeldheer, Davids liefde your zijn zoon te fterker duet uitkomen. Dit
tooneel verdient ook daarom als een der fchoonfte uit bet ftuk to worden aangemerkt,
omdat het het eenige is, waarin David niet alleen als vader, maar ook als wakker en
beleid yol veldoverfte fpreekt — vs. 236-274. — Funk van bchandeling is mede bet
onderhoud tusfchen Joab en Amafa en met diplomatifchen takt weet Davids fluwe veldbeer elk voorftel tot bemiddeling of te doen ftuiten door het oprakelen van alle oude
veten; terwijl hy, niet minder listig in het navolgende tooneel, door een valfehe voor!telling van bet oogmerk van Amafaag zending, den koning om den tuin weet to leiden
en tot den krijg aan to porren. — Met dat al verdient het eenige opmerking, dat V.
bier, tegen zijn gewoonte, is durven afwijken van het Bybelverhaal, waar nergends eenige
fprake is van een 't zij geveinsde, 't zij oprechte poging tot toenadering van Abfolons
zijde: ja de gemelde tooneelen laten een eenigzins pijnlijken indruk na by lezer of toefchouwer, om dat doze de gedachte niet van zich weren kan, dat, zonder Joabs dubbel.
hartigheid, de vcrzoening tusfchen ceder en zoon tot ftand had kunnen komen. Maar
om dat Joab, volgends den Bybel, later llecht loon voor zijn dienst ontfing, en door
David met een zwarte kool geteekend, door Salomo ter dood gedoemd werd, meende
V. vrijheid te hebben, hem nog hozer te maken dan het gefchiedverhaal hem fchildert.
Het verhaal van Achimaks in bet vijfde Bedrijf, is, wanneer men de kleine onwa.arfchijnlijklieid voorhy ziet, op welke ik zoo even gewezen hob, allervoortreffelijkst.
Vondel is bier, behalve by het Bybelverhaal, ook by Euripides te rade gegaan. In de
Fenisfen van dozen — later ook door Vondel, under den tytel van „Euripides Fenici
aenfche of Gebroeders van Thebe" vertaald — verkeert Jokaste ongeveer in een gelijke
omftandigheid als bier David. Zy is bekommerd over het lot van hare zonen, waarvan
de een de ftad belegert, de andere die verkeert. Ben bode komt haar den uitflag van
den ftrijd vertellen, en nu heeft de eerfte vraag, die zy hem doet, geen betrekking tot
de ftad, maar tot hare kinderen. Zie vs. 1072 fqq.
t.;) Ta pir' it not! caet.
Op gelijke wijze luidt ook Davids eerfte vraag aan Achimaks, vs. 1426:
Hoe ging het Abfolon? enz.
Jokaste haast zich, den bode, zoodra by eenige woorden gelproken heeft, in de rode
to vallen en naar Polynices to vragen. Zie vs. 1083.
gv eine caet.
Even zoo gedoogt David naauwlijks, dat Achimaas, die op een wijze, welke 's dichters
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kunst eer aan doet, alle toefpeling op het lot van Abfolon zoekt te vermijden, met zijn
verhaal voortga, en valt hem, vs. 1428, nogmaals met dezelfde vraag in de rede. In de
Fenisfen zwijgt de bode na het verhaal van den flag to hebben gegeven en, als Jokaste
hem ondervraagt naar hetgeen verder voorviel, luidt zijn antwoord ontwijkend. Zie vs. 1209:
rci 2.orrrci caet.
„Vraag niet naar het overige," enz. Met grootere kunst weet Achimaas, door zijn verhaal met zwierige uitweidingen to verlengen, de vermelding van Abfolons dood te ont
wijken, en zijn reden to rekken tot aan de komst van Chufi, wien by gaarne de mededeeling van de treurige tijding overlaat.
Wat eindelijk den ftijl en de verfifikatie betreft, zy zijn overal den grooten diehter
waardig, en uit dat oogpunt befchouwd, was wederom de taak van den kritikus hoogst
gemakkelijk te noemen.

1660

TEGENS DE VALSCHE DRUCKMUNT.

In ditzelfde jaar gaf Vondel zijn toeffemming aan Jacob Lefcalje,
boekverkooper op den Middeldarn by de Vischmarkt, mede als dichter
bekend en ons reeds als zoodanig voorgekomen, 1 ) om fommige gedichten van hem op te nemen in een bundel, verzameld door T. van
Domfelaer en uitgegeven by gemelden boekverkooper, onder den tytel
van: „Hollantfche Parnas of Verfcheyde Gedichten." Vondel deed dit
echter niet dan met een kort bericht, ftrekkende om het Publiek te
waarfchuwen tegen den fpekulatiegeest van fommigen, die misbruik
maakten van zijn naam, door gedichten uit te venten, welke .by nooit
vervaardigd had. Dit bericht, voor den bundel van Lescalje gefteld,
luidde als volgt :
s) Zie Deel VII, biz. 750. 's Mans naam wordt, ook op de tytel g der by hem uitgegeven werken, onderfeheideltjk Lesealje, Lescaille en Lescailje gefpeld.

V. VONDEL
TEGENS

DE VALSCHE DRUCKMUNT,
GANGBAER OP ZIJNEN NAEM,
GESTELT VOOR DEN HOLLANTSCHEN PAENAS.

OK kon Jakob Lescaille niet weigeren eenige van mijne
dichten by te zetten, om onder dit werck te zaeien. De
gewinzucht zommiger boeckverkooperen, meenende uit
mijnen naem wind te trecken, ontzien niet op een byzonder bladt, of in boecken, in Hollant en elders, op mijnen naem te drucken dichten by anderen gedicht, en inzonderheit in
Zuidthollant, daer men op den tytel van Vondels poezye, druckt en
herdruckt, en vermeert vele dichten, daer ik zoo weinigh kennis en
fchult aen hebbe, als het kint dat noch te baeren ftaet. men vergult
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dit noch glimpelijck met eene voorrede dat het mijn eigen werck is,
maer my te zijner tijt fta te bezorgen dat het in een beter ordre
gefteh werde. Tegens deze ongefchicktheit, en moetwillige boosheit
fchieten my geene wapens dan mijn gedult over. De lezers, wien
het lull een anders dicht op mijnen naem te lezen, mogen zich ondertuffchen hiermede ketelen, my ftaet het te gedoogen. 't Amfterclam 1(160, den 20 in Grasmaent.

Wy hebben vroeger 1) gezien, hoe Vondel het hem overgeblevene
had vastgemaakt op zijn dochter. Hy begreep aan deze handeling nog
meerderen klem te moeten byzetten, door zijn testament te maker,
hetwelk ik hier laat volgen, woordelijk afgefchreven naar het oorfpronkelijke, dat op de Minuten-Kamer van Heeren Notarisfen bier
ter ftede bewaard wordt.
„In den naem des Heeren. Amen" etc.
„Hy teftateur, Jooft van den Vondel, heeft gewild, dat zyn dochter
Anna van den Vondel, by forme van prelegaet, off anders op de belle
maniere, vooruyt fal genieten alle den inboedel ende huysraet, mitsgaders al fyn gedruckte ende gefcbreven, gebonden ende ongebonden
boecken ende gefchriften, niets daervan uytgefonderd. Inftitueerende
verder fynen foon Jooft van den Vondel de Jonge 2) of by deszelfs
voor overlijden, desfelfs kinderen by reprefentatie in de dubbele legitime portie, hem ofte heur, naer fcherpheyd van rechten, uyt fyn
naegelaten goederen competeerende, mits dat hun off Fyne kinderen
in voldoeninge van dien aengerekend ende afgecort fal werden al 't
gunt by den voorf. fyn foon aen hem teftateur fchuldich is, elide hy
vooraff aen denfelven verftreckt off betaelt heeft. Ende in al fyn teftateurs vorder nae te laten goederen, actien ende credieten, geene gereferveerd, wat by eenichfins met den doot fal comen te ontruymen,
heeft by tot univerfeel erffgenaeme geinititueerd, fulx by doet mits
defen, fyn dochter Anna van den Vondel, ftellende voorts tot executeuren van defen fynen teftarnente ende tot voocht van de your.
fyn foons kinderen ende adminiftrateuren van derfelver goederen (in
cas van fyn voorf. Coons overlijden) d'eerfamen Pieter Blefe."
Het testament is gedagteekend 6 Augustus 1660 en opgefteld door
den Notaris Johannes Volck Oli, in tegenwoordigheid der getuigen
Johannes Oli en Willem van Poelenburgh. Het is door den Notaris,
de Getuigen en den Testateur eigenhandig geteekend.
Het moge eenige vetwondering baren, dat wy hier, na het vermelden van executeuren en arlrniniftrateuren in het meervoud, maar eene
Zie Deel VII, biz. 614.
z) Men had Coen nog geen zeker bericht van zijn overlijden.
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perfoon benoemd vinden, doch dat was misfchien notaris-fiijl van die
dagen: en, zoo ik kritifche aanteekeningen geef betreffende den flip
en de taal der gefchriften, in cut werk opgenomen, zoo zal men my
vergunnen, hier, waar 't een testament geldt, een uitzondering te
maken. Wien het verder bevreemden moge, dat Vondel, tot uitvoerder van zijn uiterflen wil, noch Joan de Wolff noch een zijner
verdere aanverwanten neemt, maar iemand, die tot heden in 't verhaal van 's mans leven geen rol hoegenaamd heeft gefpeeld, dien
moet ik verwijzen Haar hetgeen ik vroeger 9 heb aangemerkt awlgaande de vertronwelijkheid, die tusfchen onzen dichter en den nog
jeugdigen Pieter Blefen beftond. Waarfchijnlijk had deze zich belast
met het bezorgen van des grijzaarts financieele aangelegenheden en
was daardoor weer dan iemand gefchikt de betrekking to vervullen,
hem by de uiterfle wilsbefchikking opgedragen.
Dat het bericht, door Vondel tegen de Valfche Druckmunt uitgegeven, (zie blz. 143) niet onnoodig of ontijdig was, vond nog voor
het einde van het jaar 1660 bevestiging door het verfchijnen -- doch
waarfchijnlijk deze reis niet door de zorg des eerflen uitgevers — van
een derde druk van het zoogenaamde „Tweede Deel van Vondels
Poezy," waarvan in 1647 de eerfle en tweede druk uitgekomen
waren te Schiedam; 2) de tytel luidde :
3. v. VONDELS

POE Z IJ•,
ZIJNDI:

VERSCHEIDE

GEDICHTEN.
1turth ihrl:
Et TJ

EEN V ERGA DERT , EN PE IN DEZEN DER DEN DR LT li
OP NIECW OVERZIEN, EN VEEL VERNIEERDERT.

TOT

In de

SCHIEDAM:

OUDE DRUKKERJJE,

Anno 1660.

Doze bundel bevatte niet alleen al wat in den eerflen druk was
opgenomen, maar meest alles, wat federt van V•ondels hand in 't licht
gekomen en niet in de uitgave van Gysbert Sybes 3) geplaatst was.
;,. Zie Deel VII, blz. 670.
RI

3,,

Zie Deel V, blz. 549.
Zie Deel VI, blz. 112; Deel VII, blz. 704.
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DE DRUKKER A AN DEN LEZER.

De Voorrede, by deze uitgave geplaatst, en die geheel verfchilt
van die, welke by den eerften en tweeden druk uitkwam, laat ik
bier volgen.

DE

DRUKKER
AAN

DEN LEZER,

geven LT hier een Tweede Deel van Vondels Po6zij:
„Dat 's genoeg; want om te zeggen, wie Vondel en
„welk de kracht van zijn ziel-beroerende Poezij is, dat
,7= „waar boven d' onbereikelijkheid, een noodloos werk
„begoft, dewijl zijne hoogdravende Zang-heldin, gereeds
„zich zelven, op alle voorval van ftof en ftaat en Godsdienft, bij alle
„Rijmkundige en Rijm-lievende, zoodanig heeft doen kennen, dat zij
„eenpariglijk belijden hem de gewijde laurier, wegens volkomenheid
„van taal, zinuiting van gedachten, rijkdom van vonden en geeft, on„bedwongenheid van ftijl en ftof, onnavolgelijke zwier en trek van
„kunft, en dat het voornaamfte is een alzins zich zelfs gelijk zijnde
„zedigheid en deftigheid van woorden en neigingen, voor all' anderen
„toe te komen ; wefhalven ook deszelfs naam vocr eenig werk ge„noeg is om 't zelve bij elk aangenaam en ontfankelijk te doen wor„den: Om evenwel tot aanmerking van dit tegenwoordige werk een
„woord te zeggen, dient, dat zich de Lezer lichtelijck zal verwonderen,
„in 't begin van het zelve, eenige, en miffchien al met weinige, ge„dichten te zien, die in het eerfte Deel der Pokij, zoo als het bij
„Vondel zelf is uitgegeven, gevonden worden ; de rede is, om dat in
„'t merendeel der zelve zoo hier en daar, eenige geen geringe ver„andering bij den Antheur is gemaakt: als bij voorbeeld: in het
„Treurdicbt van Hendrik de Vierde, Koning van Vrankrijk en Navarre,
„zoo als het den Autheur jongft bij 't gemelde werk heeft ingevlijd,
„worden bevonden uitgelaten te zijn deze geheele aan een volgende
„zeftien vaarzen, beginnende:
Y
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„Hoe Lange zuldi noch den hoogften Reehter tergen
„Gij Babilonfche hoer 4-c.
„Welke de Heer van Brandwijk t' eeniger tijd tegen Vondel heeft
„doen dienen; waar mede door verloop van tijd het werk van gemelde
„Heer van Brandwijk, voor qualijk tOegepaft, of t' onrecht aangete„gen, zouw kunnen genomen worden: diergelijke verandering, hoe„wel van minder belang, is in veel en verfcheide dingen meer gefchied :
„want hoe wel ik garen toe fta dat een eigenaar over zijns zelfs werk
„dit recht behoud, zoo blijft bet evenwel in 't believen der Lezers,
„en rijmlievende, na dat zoodanig werk door gemeen-making eenmaal
„heeft begoft des gemeenen rechts te zijn, te verkiezen welke Vaar„zen zij zich willen laten benemen, ofte welke niet; voornamentlijk
„wanneer de verandering, niet ofte weinig om verbetering van konft
„maar uit ander inzicht is bijgekomen : dit heeft mij dan doen beflui„ten, in deze mijnen druk volkomentlijk te volgen, dat Werk 't gene
„voor dezen al onder de naam van Tweede Deel van Vondels Poèzij
„was in het licht gegeven; want hoewel ik wel geloove datter eenige
„dingen in zijn, waar in geen verandering zal gefpeurt worden, om
„dat ik echter mijn zelven naulijx dorft aanmatigen wel uit te kun„nen vinden, waar in de verandering waar te nemen ftond ofte waar
„in niet: mede, om dat ik wift met hoe groote luft en begeerte deze
„voorgaande druk was aangenomen en als noch begeert wierd, heb
„ikze, zegge ik, zonder verandering willen volgen ; alleen ter begeerte
„van anderen de jacht van Kupido, om dat het geoordeeld wierd de
„plaats en des Mans naam (vermits lang verloop van tijd) onwaar„dig te zijn, daar uitlatende: worden bier in noch eenige dingen
„gevonden, die d' Autheur voor de zijnen niet zouw willen aannemen,
„immers dat hij 'er deel aan heeft, en benevens anderen (gelijk in
„de ftekelachtigheid dier tijden meer plagt te gefchieden) ftijl of ftoffe
„toe geleent of bijgebracht hebbe zal hij lichtelijk niet willen ontken„nen, dewijl hij bier van zelf dit bedenken in de mond geeft, gelijk
„hij bij dat voorval, op de zelve wijs ook van Hekubas Treurfpel
„fpreekt. De vordere verzameling is niet de orde en eifch van ftoffen
„en tijd in waargenomen, maar (onder verwachting datze den Au„theur t' eeniger tijd na zijn zelfs welgevallen believe te fchikken)
„om de lust der Liefhebbers te voldoen, en voor verder verwijdering
„te bewaren, een-voudelijk bij een gefchikt: gebruik onzen arbeid ten
„belle. En vaart wel.
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Heb ik op biz. 126 van het Aaatstvorige Deel vermeld, dat onze
hoogbejaarde dichter in 1660, met en benevens de berijmde vertaling van den Virgilius, nog drie treurfpelen het licht deed zien, thands
kan ik het getal zijner op dit jaar te brengen werken nog met den
Samfon vermeerderen, waarvan my, en gelukkig nog in tijds, een
uitgave in handen is gekomen, welke de onzekerheid, waarin my de
twijfelachtige tijdsopgave van Brandt te dien aanzien had gelaten, te
eenentnale wegneemt.

1660
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Godt niet clan looter Godt en wezen

nochtans befpiegelen de Godtgeleerden dit
eenigh wezen in verfeheide eigenfehappen, hem
toege-eigent. Onder deze eigenfehappen blijeken

mine wijfheit, goetheit, en mogenheit, die zieh in Samfon levendigh openbaeren: want by is van Godts wijfheit gefehickt
0

Cornelis van Outshoren: deze was de zoon van Vondels voormaligen befchermer, Dirck de \gaming
van Outshoorn, over wien gefproken is Deel III, biz. 38, 39. In 1645 8chepen geworden, bekleedde by
de waardigheid van Schont van 1649 tot 1655, en die van Burgemeester in de jaren 1656, 1660, 1662,
1668, 1672, 1676, 1677, 1679 en 1680. Hy was het, die, ten gevolge van een verfchil, met den leeraar
van Alfen ontitaan, in welk dorp vroeger die van Oudshoorn to kerk gingen, in deze laatfte plaats een
nieuw kerkgebouw ftichtte, op 't model der Oosterkerk to Amiterdam, en waarin nog de wapens van
zijn gellacht zijn to zien.
a) Gnephoeck: een ambachtsheerlijkheid in Rijnland, naby Oudshoorn gelegen, en vroeger daarmede
tot cone en dezelfde heerlijkbeid vereenigd.
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om eenen grooten verloifer door zijn geboorte, leven en fterven nit te beelden. Godts goetheit blijckt in hem, als by
door dien ftercken zijne uitgekoornen van bet veertighjaerige
juck der Heidenfche Ilavernye verloft, en hen twintigh jaeren onder zijn rechterfchap en wethouderye befchermt: maer
Godts mogenheit ontdeckt zich allermeeft in de fterckheit
van dezen helt, beftaende in zijne haerlocken. Het haer is
niet anders dan een uitworpfel, 1) om bet hooft te decken, en
tot cieraet te dienen, gelijck het loof de boomen verciert, en
het ooft befchut. maer wat is 'er onftercker dan het haer? 2)
evenwel wert Godts kracht te meer in deze onfterckheit geopenbaert, toen het hem beliefde dit tot een heilzaem eindt
te gebruieken: en wanneer de inenfchen Godts gaven
bruicken en verwaerloozen, dan ontruckt d' Allerhooghfte hun
zijne genade, en laetze onderdrucken, om hen te leeren hoe
los zy buiten Godt en zijne invloeiende kracht ftaen. In de
doot van Samfon blijckt zijne wraeckzucht, zich wreeckende,
door eene heilige aendrift van Godts geeft, aen de Filiftijnen,
Godts erfvyanden en afgodiften, over het uitfteecken van
zijne oogen. Hy overwint de vyanden door zijn doot, tot een
voorbeelt van den beloofden verloffer, en wetgever der menfchen, die door het voorfchrift van de wet der liefde, in het
eenige woort

BEMIN

begrepen, 3) alle voorgaende wetgevers

a) Uitworpfel: hier in den zin van „uitfpruitfel, uitgroeifel, uitwas," wet inderdaad de letterlijke vertaling is van 't Lat. excrementum. Zie Kim in V.
a) 1Vat i$ 'er onflereker dan het haer! Zeker is een hair op etch zelf onfterk; inch het hair pleegt aangemerkt te worden als het kenmerk van mannelijke kracht.
a) De wet der liefde, in het eenige wooed BEV1N begrepen: hier fpreekt Vondel niet als dogmatizeerend
theoloog, maar uit de volhetd van zijn oprecht en hartelijk gemoed.

OPDRACHT AEN CORNELIS VAN OUTSHOREN.

en wijfheit der wijzen overtreft, en de wraeckgierigheit met
wortel met al uit de harten zijner leerlingen ruckende, deze
nieuwe en volkome wet plant, waer tegens alle die op zijnen naem ydel roemen zich ten hooghfte bevleeken, zoo menighmael zy hun leedt en ongelijek met gedachten, woorden
of wercken wreecken, en niet liever door weldaedigheit hunne
haeters overtuigen, om te toonen dat zy van den geeft der
liefde gedreven worden, naer het onbevleckte voorbeelt, hun
in dien hemelfchen wetgever voorgeftelt. De helt Samfon,
van den Allerhooghften met zulek eene onverwinbaere kracht
en fterckheit gewapent, wert endelijck ontwapent door de loosheit en bekoorlijckheit van zijne boelfchap, 1) om de reuckeloze jongkheit te waerfchuwen zich van de bekoorlijeke ftreecken der lichtvaerdige fchoonheden te hoeden, waer door zoo
veele dappere mannen ten val geraeckten. Ick oordeelde niet
ondienftigh Samfon in zijne verfmaetheit ten tooneele te voeren, om wulpfche zinnen in te tomen van alle ongeregeltheit,
en hen te leeren de natuurgaven Gode, den oirfprongk van
alle goet, ter eere te gebruicken. Om dezen grootdaedigen
helt in zijne vernederinge heerlijcker te voorfchijn te brengen, ontleene ick den glans van uwen Ridderlijcken naem en
ftam, wiens overouden luifter nu al omtrent dryhondert en
vijftigh jaren gebloncken heeft, in den heere Willem van

I) Boelfchap: een goed Nee'rduitsch woord (voor 't eenvoudig beet, even als heerfehap voor deer) en
wear voor men thands by voorkeur 't bastertwoord mattres gebruikt, of den onzuiveren vorm toeleerfler.
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Outshoren, 1) en zijnen broeder Jakob, tot de hoogheit en eer
des bifdoms van Uitrecht verheven; een ftam die federt eene
lange ry van brave mannen uitleverde, waeronder uwe voorouders, grootvader en vader met lof geftelt worden, naerdien
zy het vaderlant en deze ftadt door getrouwe dienften aen
hunne nakomelingen eeuwigh verbonden: dat my te hooger
verplicht altijt te blijven,

Weledele en geltrenge beer,
Uwe weled. en geftr. dienftwillige
J.

V. VONDEL.

1) Willem run Oatslioren: van de daden van Willem van Outshoorn weet ik weinig enders te verhalen, dan dat by het rechtsgebit d van Arniterdam vergrooten liet en daartoe voor de had een privilegle
verwierf van Graaf Willem III, in do. 9 December 1342; een daad, Welke hem natuurlijk aanfpraak
moest geven op de erkentenis van Vondel. Jakob van Outshoorn, zijn broeder, die Deken van Utrecht
was, werd aldaar tot Bisfchop verkozen in den jare 1322, na 't overlijden van Frederik van Zirik.
ftierf echter nog in 't zelfde jaar, niet zonder vermoeden op vergiftiging. De fchrijver der Batavia Sacra
prijst hem als een man „van uitftekende vroomigheit, geleerdheit en godsdienftigheit." Zie ald. Deel II,
blz. 322.
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ANOE, uit den ftamme van Dan, en zijne huisvrou woonden te Saraa, I)

lange kinderloos. Godts engel verfcheen haer eerft in 't byzonder, daer
na hun beide, en fpelde dat hun een zoon te teelen ftont, die, van moeders lichaem aen Gode toegeheilight, wijn nochte ftercken dranck zoude
drineken, geene onreine fpijs proeven, nochte zijn haer laeten fcheeren,
en de twaief ftammen beginnen te verloffen nit de veertighjarige flavornye der Filiftijnen: na welcke openbaringe de hemeffche gezant in de vlamme des altaers
ten hemel voer. Hierna baerde de huisvrou den beloofden zoon, noemde hem Samfon,
dat de zon betekent. 2) Hy, van Godts Geeft gezalft en gedreven, zette zich neder tuffehen
Sarai, en Efthol. Eerft verfcheurde hy te Thamnata eenen jongen brullenden leeu, en
vont in het wederkeeren eenen byenzwarm in het leeuwenaes. Hy troude door Godts
ingeven eene Filiftijnfche vrou, en gaf op de bruiloft dit dubbelzinnige raetfel uit:

Een eeter fpgfl. het ftercke jong
Schaft zoetigheit voor mont en tong. 3)
Samfons bruit, van de bruiloftsgaften [die by gebreck van bet raetfel te raden den prijs,
daer op gezet, verliezen zouden,] fchrickelijck gedreight, perfte den bruidegom met veele
traenen den zin des raetfels uit, en melde het den gaften, die hier mede dertigh hemden
en vierkleeders wonnen, hun van Samfon gelevert, toen hy by Afkalon dertigh mannen verfloegh, en ftroopte. De belt ving dryhondert voffen, koppeldeze ftaert aen ftaert,
met vierwerck daer in gevlochten, dreefze in het korenlant der vyanden, en verbrande
hun koren, wijnbergen, en olijf-boomen. Hy brack den Filiftijnen, by menighten, armen
en beenen. Toen de ftam van Juda, om der Filiftijnen gramfchap te ftillen, hem gebonden in hunne handen leverde, ruckte hy ftricken en banden in ftucken, floegh dui-

3) Sarad : in den Staten-Bybel Zora genaamd.
2) Dat de zon betekent: dit is niet volkomen juist. De Hebr. naam beteekent: „die near de zon gelijkt." Zie Hebr. Nederd. Woordb. van LEMANS en MULDER, blz. 695.
a) De beruming dezer bekende pleats van itichteren XIV: 14, is niet byzonder gelukkig geflaagd, en
met het jong er by, zofi niemand geloof hebben gellagen aan de oplosfing uit den mond van Samfons
vrouw vernomen.
4) Vierkleeders voor „kleederen, waar men feest met vier!, feestkleeren," De Staten-Bybel heeft wisfelkleederen.
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zent mannen met een ezels kinnebacken, waeruit, op zijn gebedt in noot geftort, eene
levendige bron fprong, 1 ) die zijnen dorft lefehte. Te Gaza, van zijne vyanden bezet en
belloten, rees hy by midnacht uit den bedde, ruckte ftadts poorte, met beide de poften,
uit haere krammen en pannen, en droeghze op zijnen hals te Hebron op den bergh.
Endelijck verliefde by by Soreck op de fchoone Dalila, die, lichtvaerdigh en geltgierigh,
van den vyant omgekocht, hem verfcheide reizen liftigh ondertafte waer zijne kracht in
beltont. Drymael gebonden ruckte de belt zijne banden los, en ftelde haer en de vyanden te leur: doch ten vierden made, door het vleien en fchreien van zijne boelfchap afgemat, openbaerde hy heur hoe Godts kracht in zijne haerlocken fchool Zy, nu haer
ooghmerck bereickende, het hem, in haeren fchoot flaepende, de zeven locken affcheeren,
waer op de Filiftijnen, haer eerft den beloofden prijs toetellende, den maghtelozen overvielen, d' oogen uitftaecken, en, met twee ketenen gebonden, naer Gaze voerden, daer
hy in gevanckenilre molt maelen, tot dat, zijn haer weder aen 't waffen, de Filiftijnfche vorften op Dagons feeft vergaderden, over hem triomfeerden, en, onder d' offermaeltijt vrolijck, den gevangen dwongen voor hun te fpeelen. De helt tijt en gelegenheit
waernemende beval den tuchtknaep, 2) die hem leide, te brengen by de twee hooftpylaren, waerop het ganfche gebou van Dagons kerck fteunde. Toen vatte hy beide de pylaeren in zijne armen, riep Godt om fterckheit aen, op dat by zich over zijne blintheit
aen den vyant moght wreecken, en boogh de pylaeren met voile kracht te zaemen, waer
op het ganfche kerckgebou inftorte op de vorften, en eenige duizenden van mannen en
vrouwen, zulx dat Samfon in zijne doot meer vyanden met zich vernielde, dan hy oit
in zijn ganfche leven verflagen hadde. Op dit gerucht quamen zijne broeders en vaders
bloetvrienden, alreede op wegh naer Gaze, in de ftadt zijne uitvaert bekleeden, om het
lijck in het vaderlijcke graf, tuffchen Saraa en Efthol, te begraven, na het twintighfte
jaer van zijne lantvooghdye en rechterfchap.
Het treurfpel is getrocken uit het boeck der Rechteren, en Jofefus vijfde boeck der
Joodtfche gefchiedenifl'en. Het tooneel is te Gaze, op Dagons kerckhof, by het hof.
Het fpel begint voor den opgangk, en endight met den ondergangk der zone, De Jodinnen bekleeden den rey.

1) Waeruit.... een levendige bron (prong: zoo luidt het in de vertaling der rulgata en in die van
Luther. Volgends de Staten-overzetters fprong bet water uit de iteenrots, en had de za.p.k alzoo op een
zeer natuurlUke wijze plaats, waarby geen dubbel mirakel noodig was.
a) Tuelaknaep: „knecht of bediende in een tueht- of gevangenhuis," of ook welligt eenvoudig „tuck'.
tiger, beulsknecht." Zie vs. 22, 29, 126, 127 van het treurfpel. In het Bybe1verhaal worth eenvoudig van
een jonge, of leidsman gefproken.
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DAGON. De vorft des afgronts, en allergrootfte afgodt der Filiftijnen.
DE TUCHTKNAEP VAN SAMSON.
SAMSON. De lantvooght, en rechter van Ifrael.
DE REY VAN JODINNEN.
DE VORST VAN GAZE.
DE VORSTIN VAN GAZE.
DE AERTS-PRIESTER DER FILISTIJNEN.
DE WAERZEGGERIN VAN ARKARON.
DE KOORAELEN.
DE BODE.
SAMSONS BLOETVRIENDEN.
FADAEL. Samfons geboortengel.

SAMSON.

HET EERSTE BEDRIF.

DAGON.

cii, die den yfren flaf, van roeft half opgegeten,
Beneden zwaeie, en. in den helfchen raet gezeten,
Vooritelle, en finite wat ten dienft van 't zwarte
rijck
Wort goet gekent, koom hier te Gaza, d'oude
w j ek
Der geeften, Wien het luite in ope luebt te
zwieren
Met vleerrnuisvleughlen, en dit feeft te helpen vieren,
Den grooten ommegangk te volgen met mijn' floet,
Die naer den zwavel itinekt, en morffigh, vuil van roet,
I-ti

Dagen worth hier gefehilderd a4 een echt-leeljjle, vuile en vieze duivel of heintjen-pik, hoedanige men zich dien in Vondels dagen vooritelde; — voorwaar geen zoodanige die zich in een angel
des lich4 vermomt.

159

160

SAMSON.

Met krornrne krauwels kemt mijn pruick, en ruige locken,
to Al giftige adders, boos en afgerecht op wrocken,
Gelijckze 't gloeiend neft, den diepen zwavelpoel,
Ontruckt zijn, my tot pracht; het zy ick . nit den floel
Beneden fpreecke, of hier in 't heiligh kerckbeelt waere,
Daer Dagons prieflerdom, eerbiedigh ten altaere
is Getreen, ter eere van mijn godtheit flieren flaght,
Spijsoffers inwijt, en den grootvorft van den nacht
Met juichen en triomf verwelkomt, en gezangen,
En offerfpeelen, daer wy fpoocken naer verlangen.
Wat wil 't een vreught zijn, als voor onze majefleit
20 D'aertsvyant Samfon in triomf wort omgeleit,
Zoo blint gelijck hy is, aen eene dubble keten
Gefloten, en op ftraet getout, en dicht gefmeten
Met eene bolpees van den tuchtknaep, die hem fliert,
De fchakels van den toom, de keten, ruimer viert,
25 Of aenhaelt, dat hy rijft, of neerftort van vermoeien,
En 't zweet by druppels langs het aenzicht drupt. hier groeien
Ons dienaers by, terwijl die lantplaegh zueht, en fleent,
De voorhuitloze Jood, de vloeck van mijn gemeent'.
Wat heeftze twintigh jaer, en 'anger al geleden
30 Van dezen rechter, daer alom de Joodfche fleden
Om vierden, toen by haer verlichte van ons juck,
Een juck wel veertigh jaer bezuurt met fmerte en druck.
Zoo veel vermoght de kracht, hem heiloos aengeboren,
Die met de locken nu zoo gladt is afgefchoren.
35 De leenwentemmer, kort getemt van eene vrou,
Leght mack, gelijck een lam, gefloten in zijn kou,
Beftoven van het meel, kan naulijx adem haelen,
Eet brocken, als een hont. by grimbeckt onder 't maelen,
En knarifetant van fpijt. wat plaeghde by ons vroegh,
40 Die flout voor Askalon wel dertigh mannen floegh,
Hun kleeders ftroopte, en ging met al dien vrybuit firijcken.
Noch flinimer ging 't toen hy, tot afbreuck van vijf rijcken,
Dryhondert voffen ving, hen knoopte flaert aen flaert,
Met vierwerck, hars, en vlas, en zwavel. bier op vaert
45 De vlam in 't koren, waer zy voor zijn geeffel fireven.
De hongerige vlam, in 't voorflaen noch gedreven
Van eenen ftercken wint, zet al het korenlant,
Veel mijlen wijt en breet, in eene zee van brant,
Zoo veele duizenden van Dagons onderdaenen,

Licht gefmeten Met eene bolpees: fmijien wordt bier gebezigd in de beteekenis van „Clean," welke
daaraan vroeger weed toegekend ; thands bezlgt men het meer in den zin van: „werpen," doch altijd
met het denkbeeld van: „treffen."
xa By druppets tangs het aenzicht drupt: Dagon drukt zich bier vrij pleonastisch nit.
Vijf rijcken: eigentlijk „vijf fteden," doch die onafhankelijke foevereinen hadden„
12.21,

SAMSON.

5o Vijf hooftfleen, langs de zee, en al 't gebiet in traenen.
De wijnbergh miff zijn druif, d'olijf boom zijne vrucht,
De korenbloem haer eer. de zeekuff kermt, en zucht,
Van Gaza tot aen Geth, daer onze tempelheeren
Spijsoffers, inkomfte, en kerckfchattingen ontbeeren.
So Toen een Thamnijt dees plaegh verflack van zijne vrou,
Bezuurde 't ganrche lant Bien fmaet met zulck een' row
En fchoon de Filifteen dit ftraften, en den vader
Met zijne dochter in een zelve vier te gader
Verbrandden, noch floegh by uit wraecklufl echter voort,
GO En brackze hals en been. de Filiftijns, geftoort
Met reden, quamen fel de JoOn beoorelogen,
Die zich onfchuldighden, en zelfs, tot recht bewogen,
Den rechter leverden in zijn dootvyants maght:
Toen brack by koorde en bant, als vlas, door zijne kracht,
so Sloegh duizent helden met een ezels kinnebacken.
Ten lefte kwam by hier in Gaza nederzacken.
Men foot de poorten toe. de booswicht, loos en valfch,
Rijft 's nachts, en neemt ftadts poort op zijnen ftercken hals,
Stapt recht naer Hebron toe, als met een lichte veder,
o En leght ftepoort en poft op bergh en fteenrots neder.
Men bondt hem reis op reis vergeefs met tou en fnoer,
Tot dat zijn boelfchap loos de zeven locken fchoer,
Het broeineft van zijn kracht. wy, meefter door haer treken,
Verzuimen niet hem bey d' ooghappels uit te fteecken,
7:- Te tuchtigen. nu zit by hier te Gaze waft,
Jerufalem ten fchimp. de maght van Dagon waft,
En groeit geweldigh aen. wy gaen de Joden flooren,
Brantfchatten, om de fcha te boeten van ons koren.
Het hof van Dagon is met reden voor den geeft
so Van onze erfvyanden, het Jodendom, bevreeft,
Dat met de Godtsdraght en zijn kiftfpel, beet op wreecken,
Ons godtheit noch eens dreight met kracht den hals te breecken,
Te bonzen van 't altaer, waerom ick, fchalck en Itil,
Als in flaghorde, my hier tegens kanten wil.
ss Ghy alien zult van daegh, vermomt, vernift met glimpen,
En fchijn van heiligheit, het Jodendom befchimpen
In Samfon, die zoo lang mijn heirkracht onder hiel,
Het voorhuitloos gebroet, dat in ons erfdeel viol,
Zoo veel geweldenaers, die goon en menfchen plaegen,
oo En onder fchijn van recht en godtsdienft, moorden, jaegen,
Beeltilormen, branden, en fchoffeeren, zullen zien
ss Een Mainnifi: d, i. : „een Filiftijn uit Timnath of Thnnit." Zie Riehteren XIV : 1, 2; XV: G.
47,G0 Filifleen, Litifiiins: opmerking verdienen de s wee vertchillende meervouden, hier zoo kort op elkaar
gebezigd, en zonder noodzaak van rum of meat.
el De Godtsdraght en run hififpel: verfta: „het ronddragen der kist (ef ark) waar Gods Heiligheid
boven zweefde."

,A KOOKS VAN

J.

VAN VONOVI.. IN,

161

SAMSON.

1 G2

Dat Dagons maght, en kracht den fterckften kan gebik,
Die 't hooft der vreefelijcke en booghgewaffe reuzen
Durf met een kaeckebeen, zijn knodts, te mortel kneuzen.
95 Een ieder vaer' daer by zijn perfonaedje fpeelt:.
Wy gaen ons zetten in 't helheiligh outerbeelt.
TUCHTKNAEP. SAMSON.
TUCHTKNAEP.
Verblinde Jood, ga voort. nu is 't geen tijt van treuren,
Het is genade, die u heden zal gebeuren,
Dat ghy wat adems fchept. de vorften, alle &én
loo Vergaderen op 's lants triomffeeft bier by een.
Guy zult nu blindeling den ommegang bekleeden,
En voor ons heilighdoin geketent heenetreden,
Beftoven van bet meel. verdraegh het met gedult.
fchimpt het volck: genoegh dat ghy Diet maelen zult,
105 Dewijl het vierdagh is. komt iemant u belachen,
En wiltghe dal-111bn, 't zal u vry flaen Belt te prachen,
Of vleefcb, of tarwekorfl. verneemtghe wat gefclials,
Gerucht van menrchen, klinck de bel om uwen hals.
Uit mededoogen kunt ghy noch een gaef genieten,
no Tot nootdruft in dien ilant, vol onluft en verdrieten.
De tuchtvooght heeft u dit om 't hooghtijt toegeflaen.
SAMSON.
Nu fchep ick lucht. is 't nacht? of fchijnt de halve maen?
TUCHTKNAEP.
De zon fchijnt uit de kim in velden en landouwen,
Voor menrchen, waerdiger het hemelfch licht t' aenrchouwen
us Dan Samfon, die zich zelf' verflack van "s levens trooft.
SAMSON.
Waer flappe ick by den taft, ten zuiden, of in 't ooft?
TUCHTKNAEP.
Op Dagons kerckhof, by bet princenhof, daer d' eicken
Ben ieder vaer': d. I.: „een ieder begeve zich dear ter plaatfe."
Helheiligh: „aan de Feel geheiligd," duo het tegendeel van heilig. V. fpeelt hier, ale maar gewoonte,
met de gelnkheid van vootletter en klank. Voorts kan men nit dezen regel zien, hoe by zich fchijnt
te hebben voorgetteld, dat werketnk de nude afgodsbeelden door de godheden, aan welke zy waren
toegewnd, ook werden bewoond of bezield.
av Verblinde food voor „zebliude." Het hedendaagsch fpraakgebruik bezigt verblind alleen wanneer 't
zedeliike blindheid geldt.
loo De Lel om uwen halo: hieruit blijkt, dat Samfon niet alleen wordt voorgelteld als gedwongen cm,
gelnk een paard of ezel, in den mclen te loopen, moor zelfs, om, even ale een molenaarsezel, met
een bel aan den halo te loopm. Intusfehen kan de bel ook gediend hebben om anderen te waarfehuwen. 11 heb zelf te Londen nog onlangs een blindeman langs de ltraat zien gaan, zonder geleider,
maar met een bel, om de voorby gangers opmerkzaaen te xnaken, dat zy hem niet tegen 't luf liepen.
Zie voorts vs. 123.
111 De vraag van Samfon is Met zeer natuurlijk. Al miste hy 't gezicht, hy miste daarom 't gevoel niet,
en dat had hem, in de open lucht zijnde, kunuen doen voelen, dat de zon flak en het alzoo dag
moest wezen.
117 Op Dagons kerelchof: men denke niet Ban een „begraafplaats," maar eenvoudig aan een open hot,
emir of by de kerk, in tegenilelling van het princenhof, daarnevens.
OS

1111

SAMSON.

Den gront befchaduwen, en met hunne amen reicken
Tot boven aen de lucht. nu volghme by den tail.
120 Ick finite u met den ring van uw halsketen waft
Aen dezen hollen eick, een hol om in te fchuilen,
Wanneerghe, moe befchimpt, beluft wort uit te pruilen.
Ghy mooght hier uit en in, en prachen met de fchel;
Terwijl ick in het hof uw tuchtvooghts ftreng bevel
125 Uitvoere, zoo 't behoort. ghy moet u zedigh draegen,
Of deze bolpees zou u met de huit vol Hagen
Begroeten: want de ftraf bout bozen aert in tucht.
Mifbruick de gunft niet van den tuchtvooght. zoo ghy vlught,
En niet ontvlught, gelijck 't onmooghlijck is t' ontiluipen,
Iso Dat zou u fchrickelijck en fel in d' oogen druipen.
Men zou, na'et geeflen met een taeie bondel ran,
Uw taeck en arbeit noch verzwaeren, en u voen
Met baverkoriten, of gemaelen bry van fehorlfen.
Ghy zoudt na'et maelen noch het branthout moeten torten,
Jas En kloven, tot een boet van uw moedtwilligheit.
Ick ga ten hove, daer de tuchtvooght my verbeit.
Ghy tuchtwacht, hou u hier om 't kerckhof. fla hem gade.
De wacht is u betrout, op 's vorften ongenade.
Het yzer wort door gout en lift by wijl gekrenckt.
140 Een arm gevangen vorft bedenckt dat niemant denekt.
REY VAN JODINNEN.

ZANG.

Wy dienen ons wat in te toomen,
Befchroomt aen eene zijde heen
In fchaduw van dees kerckhofboomen
Te duicken. vrouwen van Hebreen
145 Zijn al te kenbaer by Gazanen.
Wat 's dit een iteerelijeke kerck!
Hoe knelt de ftadt van onderdaenen,
En burgeryen ! wat een werck
Is 't hof, ten hemel opgetogen.
150
Wat galeryen zienwe hier!
De marmerpijlers draegen boogen
Ten trots gewelft. wat ftadt het dier
Zoo groot een kerek in top te bouwen
Tot aen de flarren. reuzekracht
155 Heeft uit de rots arduin gehouwen,
Dit uitgevoert met voile pracht.
Och, kende Godt hen voor zijn vrienden!
Och, ofze Belzebub niet dienden,
113 Prachen

met de .fcheis „bedelen by hen, die door het geluid der fchel worden opmerkzaam gemaakt."
Zie vs. 106 en 108.
133 Cowden Inqj ran fehorfren: een fmjs, waarmede men zich nog in Zweden y eedt, en welke aan Vondel, teen by zich in 1608 to Gothenburg be y ond — zie reel II, blz. 689 — wellicht was voorgezet -doch hem, aan de Hollandfche keuken gewend, zeker niet byzonder zal gefmaakt hebben.
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164

SAMSON.

160

Noch Dagons beelt, noch Aftaroth,
Maer 't eenigh wezen, Jakobs Godt!
TEG ENZANG.

Dat lot is ons ten deel gevallen,
En niet den blinden Filifteen.
Wat baeten hoven, ftercke wallen,
Geweer, en wapens? Godt alleen,
165 By ons bekent, is erfbefchermer
Van zijn verkoornen. geen gefticht,
Hoe hoogh gebout, noch gout, noch marmer
Behaegen hem, die zijn gezicht
Van afgoón keert, en hunne klancken,
170
En kerckgezangen. wieroockvat,
En geur van afgoOn acht by ftancken.
Spijsofferhanden, pracht en fchat
Van afgodiften, ongetrouwen
Mishaegen hem. wat zal men niet
175 Al gruwelen van daegh aenfchouwen!
Hoe zullen wy, tot ons verdriet,
De priefterdommen en lantsheeren
Zien over Samfon triomfeeren,
In Dagons ketenen beknelt!
iim
Helaes, waer toe verviel Godts helt!

SAMSON.

I

...

165

■

'...

\

"Z-k746

i

\

\'

c-

'1,

----=i1

.40.-

li

,i1

-_-7..

ill

11

,

p

j

V

'III

11'

i\

-:
;.-•°""

r

:.
1,

•

at,41

I.i ' :

v\ lh 1

4i,

i

,
$1,,,ui. 1
,1

1.

--

I,

I

1

II
.,,,,...
-14

, p
'

411

,1

I

l i l liL ,

,

,

Al

,

I

.

1
=-,-...
,,,
,.--

,'"'

t;
.

1

,(

1

)

, \ :-_1:--11 " i

.1,4111
i

,/
,
,,,
.//i

4

1. '

I)
li

1114

e
1,

0 ,

I

..r

im

1,

Ii

- ,:, ,
,I

lq.

,

,,IT

,0!;;;III f_

' ,v/' T.'

0

l

101 ;757111

=

A

'

II

. 1'

iro

--._:. --r---E
. ,■...__,,
...i'
..5, .

=1

il

1, ,Il

Ii

1'

=

II

.

'-/ p

1 ., ,

111 II

-=-'''

\

,

,

1111

A
1

k

1'

,.'

e

iill

„
411

111

Ill

'ill

1

'
...
--=-,_- --

Mi ,

"

111
ea-.

I
-

II

0

0
.

,Not

_

--___,_
-----s_

—_ —

II E I T W E E D E

REY.

,....,,,, ",

irr

______

-...,.,

-----

.r.w F

•

11 E D It Y F.

SAMSON.

REY.
Wat fchel magh 't wezen, die wy ginder hoorden klincken?
Wie fchijnt van verre ons uit dien hollen boom te wincken,
Te roepen? gaenwe eens al te zamen derwaert heen.
Wat menich zit in dien eick dus eenzaem, en alleen?
185 Het fchijnt by bidt ons om een aelmoes, ganrch verlegen
Van bittere armoede.
SAMSON.

Och, ontferm u toch. Godt zegen
Godt hoede u alien: wie ghy zijt, of niet mooght zijn,
Vertrooit en helpme toch, in dezen droeven fchijn,
Een' armen blinden man, op zijnen hals gevangen,
no Geboeit, geketent, met cell ruwe pv behangen,

1 166

SAMSON.

Verfuft, en afgeflaeft van arbeit, van het ftof
En zweet en bozen ftanck bekrozen. dit 's het hof
Van Samfon, onlangs noch een lantvooght, vorft, en rechter
Van duizent duizenden, van zoo veel lants, en echter,
195 Te jammerlijck, helaes, vervallen van zijn' ftaet.

1

REY.

Godt hoede ons alien. wat verfchijnt ons? och, wat raet?
Och, och, hoe kunnen wy dit fchicken? dit verduwen?
SAMSON.

Ay ftaet. ghy hoeft u niet te fchaemen, my te fchuwen
Aliffehien uw lantsman: want het fchijnt aen uwe reen,
200 Dat ghy u rekent uit den flamme der Hebreen,
En mogelijck uit Dan gefproten. treet wat nader.
Zoo ick aen 't ruifichen hoor fpringt hier orntrent eene ader,
Een levendige bron. heeft iemant kroes of fchael,
Zoo bid ick laef mijn hart, op dat het adem hael'.
205 'k Heb veele maenden lang, gefloten aen dees keten,
In 't molentuchthuis bier mijn tijt bedroeft gefleten,
Zoo bunt, gelijckghe ziet, geflagen, en begraeut.
REY.

Nu drinck eens. vat de fchael.
SAMSON.

Wat was mijn hart benaeut,
Verfmacht van grooten dorft! in duizent ongevallen
210 En pijnen is de dorft het bitterfte van alien.
Toen door Godts kracht een bron uit ezelstanden fprongk,
En ick, verhit van flaen, het hart verkoelde, en dronck,
Bequam die wonderbron my dus in mijne finerte.
De hemel zegene u, voor uw medoogend harte.
REY.

215 Prins Samfon, vroome prins, wat is het ons een pijn
U hier te vinden, in dien jammerlijcken fchijn!
Wy zijn Jodinnen, hier vergaert van weft en ooften,
En komen op dit feeft u zoecken, u vertrooften,
Naer tijts gelegenheit, maer niet naer onzen wenfch.
220 Geen onbefchaemder dier dan een ondanckbaer menfch:
Dat weeten wy, u dienft, en hulp, en eere fchuldigh.
Verdaediger des volx, och draegh uw fmert geduldigh,
Tot dat het Godt voorzie. ti hartewee! 8 fmert!
Al weigert u de zon haer licht: Godt kan uw hart
225 Verlichten met een' glans inwendigh, die de ftraelen
Van duizent zonnen dooft. wie kan de maght bepaelen
Des Alleropperften? die u zoo wonderbaer
,(12 Bekrozcn voor „bevuild."
lm Hoe kunnen try dit ,fehieken 3 dit fchijnt bier te beteekenen : „hoe konden wy zoo iets met fehik toezien."
Tot dat het Godi roorzie: of: „er in voorzie,' als men nu zoil zeggen.

213

SAMSON:

Begaefde met een kracht, verborgen in uw haer,
Is maghtigh, als bet hem belieft, in u te wereken,
230 Oock zonder haerlock u te wapenen, te ftercken,
Te rucken uit den klaeu des tigers, die u druckt.
Verhael offs toch, hoe komt ghy dus verongeluckt,
Verlaeten van uw kracht? wy hoorden 't ilechts in 't hondert.
Al 't last heeft van uw' val gewaeght. dat heeft gedondert
235 Van Dan tot Berfeba. wat oude, kunne, en ftaet
Zat niet in rouwe om u, en uw bederf, en finaet.
SAMSON.

Och, waer ick fchuw geweeft van Filifiijnfche vrouwen,
Bedriegblijck in den aert. my magh de dagh wel rouwen,
Dat ick by Soreck left verliefde op Dalila,
240 Lichtvaerdigh, liefdeloos, en gierigh. op gena
En ongenade van een boelfchap los te drijven,
Is op een faille zee, in noot van eens te blijven,
Zich reuckloos waegen. zy, (lie op beloften zagh,
Door 's vyants gelt bekoort, hiel aen my nacht en dagh
245 Te vergen bet geheim van mijne kracht te meklen,
In 't heetfte van den gloet der minne; een zielliorm, zelcien
Van mannen wederftaen. had toen, helaes, mijn geeft
Zoo fterck van krachten en gewelt als 't lijf geweeft,
'k Had dicht gebleven, my gehoedt dit klaer te zeggen.
250 Noch wilt ick 't drywerf haer met eenen fchijn t' ontleggen,
Van groene baften; van de zeven zeelen, noit
Gebezight; van mijn haer gevlochten, en getoit,
De zeven locken in een fnoer, en waft gellagen,
Genagelt aen den muur. Gods vyant, uit zijn laegen
255 Gelprongen, fchoot drywerf in zijne kracht te kort.
Toen klampteze my dus aen boort, als uitgeflort:
Meineedige aert, hoe zoude ick u een hart toedraegen,
Die my uw hart ontveinft, en nimmer op mijn vraegen
Waerachtigh antwoort geeft? zijt guy aen Godt verlooft,
26s Van moeders lichaem; fchoer noit fcheermes 't ruige hooft,
En locken; fpaentghe uw lull van wijn en dronckenfchappen;
Zijt ghy befneen, en volghtghe uw grootvaers op hun ftappen,
En uwe ftrenge wet, die 't jonge kint befnijt;
Ontzietghe onreine fpijs te proeven: 'k fchel 't u quijt:
us Ick vorder niet dat ghy veraert van Mofes zeden.
Volhardt by die gewoonte, en offer uw gebeden
sst Verongeluckt voor „tot volflagen ongeluk gebracht." Per heeft in dit woord, even als in vergaan,
verderren, rernielen, enz. de kracht van: „geheel, ten eenemale."
240 'k Had dicht gebteren voor „ik had gezwegen." Zoo bezigen wy nog nitdrukkingen als: „by is zoo
dicht als een pot, by houdt zich geflolen," wanneer er fprake is van 't bewaren van een geheim.
150
ontleggen voor „te verbeelen;" 't is het tegenovergeltelde van: „uit te leggen."
150-2 Zie Hichteren XIV: 5-14.
zs4 Godts vyant: niet „de duivel," maar „de Filiftijnen."
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SAMSON.

Aen uwe godtheit, die, alleen in uwe hut
Befloten, op een kift haer priefterdorn befchut :
Maer toonme waer uw wet leert liegen, en bedriegen,
5:70 Een fchoonheit, die u mint en eert, in flaep te wiegen
Met woorden, zonder kracht, en nadruck. is dat trou
Bewijzen aen uw bruit, en d'allerfchoonfte vrou
Van Paleftijne, zelf geweigert aen de grooten?
Wat hebtghe al weelde, wat al vrientfchap korts genooten
By mijnen ommegangk! hoe pluckte ghy met vreught
De bloem van mijnen tijt, de rozen van mijn jeught,
En levens dageraet! hoe offerde ick mijn leden,
Dit zuiver marmerbeelt, van boven tot beneden,
Dit lichaem [waerdiger geheilight aen het bedt
289 Der groote koningen van Askalon, of Geth,
Azothus, Akkaron, of Gaze,] aen uw behaegen.
Elck roept: zy heeft een' Jode, ons lantplaegh aengeflagen,
Haer jeught verydeltuit aen eenen Joodfchen hont.
Hoe fchoon ftaet nu mijn zaeck! o weiflaer, zonder gront,
9i15 En dubbelhartigh, zal men dus de Herne onthaelen,
Een rijck beloven, al beloven, noit betaelen?
Ghy die 'slants rechter zijt, 's volx ongelijck beflecht,
Ga nu ter vierfchaere in u zelven. is dit recht?
Verongelijcktghe this uw
uw trouwe?
29n Hoe zoudtghe een vreemde dan bejegenen, een vrouwe
Wiens fchoonheit by de mine een fchaduwe is, en fchirn?
Waer vontghe oit mijns gelijcke in Dan, of Efraim ?
Ben ick het waerdigh dat de keurighlte om my hengel,
Zoo houme in waerde. durft ghy roemen dat een engel
295 Uw oudren fpelde van een' godtgewijden zoon,
Die hun te teelen font; zoo laet uw mont de kroon
Van heiligheit, u vroegh tot een cieraet gegeven,
Niet fchenden. wortghe van een hoogen geef gedreven,
Tot voorfant van uw volck, legh of dien valfchen fchijn.
30o Laet rechter Samfons woort gelijck een zegel zijn.
REY.

Die vleifter zou een hart, zoo hardt als fleen, beweegen.
SAMSON.

font ick nacht en dagh die ftormen moedigh tegen,
En weeck noch zwichte noit. toen borftze in tranen uit,
Gelijck een krokodil, en floegh een loos geluit.
305 Zy zaghme 's morgens vroegh van glokcle minne blaecken,
Verzwoerme haer gena: de traenen op de kaecken:
Noch

volgg. Hier is V., naar dichterenrecht, by Virgilins ter markt gegaan. Verge]. Didoos verwiftingen
aan Eneas.
Afkalon—Gaze: de vijf fteden der Filifttjnen.
2:13 Verydeltuit voor „verflingerd, verfpeeld."
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SAMSON.

Dat gaf het blozen van de wang een' eedler gloet,
Gelijck de lenteroos, verdroncken in een' vloet,
Ons aengloeit met een kracht, geen bloemen ingefchapen.
no Het fchreien van een vrouwe, een fchoone, is 't reedtfte wapen,
Wanneerze wanhoopt van het ooghmerck, daerze op mickt.
Zy dreight zich zelve met een korte doot, verfchrickt
Mijn hart, om haer in laft. zy houdt niet op van kermen.
Ga heene, wreedaert, val een liever bruit in d'armen,
315 Naerdien mijn welluft niet zoo veel op u vermagh,
Dat ghy uwe oo gen naer mijn zuchten en beklagh
Eens neigen zoudt, uw hart my rufligh openbaeren.
Gezwore vyant van ons goden, en altaeren,
En kercken, repine niet. voortaen zal geen Hebreeu
:Uo Dit poezeligh albaft, dit blaeu dooradert fneeu,
Dees bloemen op mijn wang, dees bloetroos, verfch ontloocken
Voor Filiftijnfchen dau, meer reppen ongewroken,
Indien ick 't niet befterf. keer elders uw gezicht.
Ghy zijt niet waerdigh dat dit diamantenlicht
3:33 Der oogen u befchijn'. vergeefs hebt ghy de voncken
Van my, niet meer uw lief, zoo gulzigh ingedroncken,
U telckens veinzende van mijne min verruckt,
Als ghy de rozen op mijn wangen kreuckt, en druckt,
Mijn borft en lippen kufte, en ick u wederkufte,
330 U ftreelde, nippelde, en uw dolle vlammen blufchte.
Dat hebtghe wegh, ghy zijt des waerdigh, ofte niet.
Vertreck nit mijn gezicht, o joffereverdriet.
REY.

hadghe, noel' was 't tijt, a van haer minne onttrocken!
SAMSON.

Mijn hart was blint van liefde, en dat gedurigh nocken
235 Bedroefde my ter doot. haer jammerklaght in top
Vermurwde 't hart, als was. zoo wint de waterdrop
Op eenen harden fteen. ick laetrile in 't endt beweegen,
Ontvouwe hoe mijn kracht, door 's Allerhooghften zegen,
In 't noit gefchoren haer beftaet. zy zweert vooral
340 By Dagon, dat de mont dit niemant melden zal :
En echter regent'er in haeren fchoot een regen
Van 's vyants zilvre mint, die fcherper dan een degen
Door 's boelfchaps boezem dringt, en 't gierigh hart bekoort.
De wraeckzucht, by der hant, verlaet zich op haer woort.
34.5 Toen gundeze ons volop van welluft, lietme roneken
In haer' verzaden fchoot, naer lijf en ziel verdroncken
Van minne. midlerwijl [dat Godt de fchenfter ftraff'd
110

Nippelde: frequentat. van nippers of nibben, dat van neb komt. 't Woord heelt de beteekenis
„trekkebekken."
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SAMSON.

Scheert my het fcheermes fill de zeven locken af.
'k Ontwaeck, maer och te fpa. de vyant, heet van toren,
Berft
in, ontziet zich niet mijne oogen uit te booren.
350
Hy ketent my, en fleeptme in Gaza, daer ick krimp,
Gedoemt ten arbeit in het tuchthuis, elck ten (chimp.
REY.

0 prins van Israel, hanthaver van de vroomen,
Hoe is uw ftaet verkeert! waer zijtghe toe gekomen!
355 Wat eifchtghe in dezen fchijn van ons? wy flaen hier ree
U noch to dienen. och, ontdeck uw hartewee.
SAMSON.

De tuchtknaep keert terftont. hy zal gees tijt verzuimen.
Mijn locken groeien weer. ick legge op mijne luimen
Om my te wreecken aen (lit Heidenfche geflacht,
360 En vroeger dan men waent. de Geeft wees my te nacht
Een middel, om mijn ziel te flaecken van dees banden.
Getrooft u. fchreit niet meer: mijn affcheit is voorlianden.
Een triomfante doot, daer 't aerdtrijck van gewaeght,
Hangt Samfon over 't hooft. hy zal niet Lang geplaeght,
365 Befchimpt van alle kunne en oude, Loren maelen.
Zy zullen met den hats dien arbeit dier betaelen.
Dit bidde ick, dat men my na mijnen fterrefdagh
Eene uitvaert gunn', begrave in 't vaderlijcke graf.
Belooftine, elck met uw hant, dit heiligh uit te wercken.
REY.
370

Bedroefde prins, helaes, de hemel wil u ftercken.
Wy hoopen immers niet, noch durven het vermoen,
Dat ghy u zelven zoudt met uwe hant verdoen.
SAMSON.

Ick zweer mijn handen aen dit lichaetn niet te fchenden,
Maer wil, gelijck Godts helt, mijn leven heerlijck enden,
375 Dat teffens aerde en zee hier van gewaegen zal.
Verfchrickt niet, hoort ghy hoe de vyant quam ten val.
REY.

Indienghe heerlijck fterft, ten fpiegel van de braven,
Wy zullen uw gebeent by Manoe begraven,
En vaders affchen noch verheugen met uw lijck;
380 Is 't anders in ons maght. ontfang, tot eerie blijck
En zegel van ons trou, de hant van al de vrouwen.
De hemel ftrafze, wie ontbreeckt haer woort te houwen.
Ontfang, 6 prins des lants, dees zilverlingen toch,
Om u te dienen in uwe armoede, och, och, och.

Ks Ben triomfante doot : d.
„een dood, met zegepraal gepaard."
Affchen: een heidenfche uitdrukking, en, ftrikt genomen, ongepast in den mond der Jodinnen ; doch
men meet bier asfehen nemen als tiguurkik gezegd voor „ftof," of „gebeente."
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SAMSON.
Behoudt die gaef voor u, 'k verwachte blijder uren.
Al ben ick arm, wil 't Godt, het zal niet lange duren.
REY.
Gebie ons vry: wy ftaen tot uwen dienft alleen.
SAMSON.

Draeght zorge, waer ghy komt, en gaet, dat geen Hebreen
Zich heden in de kerck van Dagon vinden laeten.
soo Zy zullen u mirchien genloeten langs de flraeten,
Of merckten, op de maer van dit afgodifch feeft,
Gefchickt tot een triomf, om, trots en bly van geeft,
Gevangen Samfon uit te lachen met hun reyen,
En in den ommegangk, hun godtsdraght, om te leien.
REY.
sin Uw lantslien zijn beluft noch eens den prins te zien,
In dezen droeven fchijn.
SAMSON.
Zeer wel. dat kan gefcbien
Door eene trali, uit een venfter, of van .daecken.
Het voeght den Itammen niet, die zuiver offer blaecken,
En branden, Godt ten prijs, zich in afgodendom
400 Te mengen, daer men danft op hun geloey, en born,
Voor Dagons zwart altaer, en, onder 't bancketteeren,
Hem geile fpelen wijdt. ghy moet dien lafter keeren.
Gebiet uit onzen naem, wy yvren voor de wet,
Dat niemant zijnen voet op Dagons drempel zett',
405 Of Godt zich openbaerde, als eertijts, door een wonder,
En klonck 't gevloeckt gebou de kruin in met den donder.
zegh het nu niet al wat mijn geboortegeeft
En Wachter my te nacht voorfpelde van dit feeft.
TUCHTKNAEP. REY.
TUCHTKNAEP.
Jodinnen, hebt ghy hier zoo vroegh den prins gevonden ?
REY.
4io Een' prins om zijnen pals met ketenen gebonden,
Van zijn gezicht berooft, gedoemt ten arrebeit,
In 't molentuchthuis. och, wat 's dit een onbefcheit,
Een' overwonnen helt te ketenen, te treden,
Te laten maelen! ghy volght billijckheit noch reden.
Verwachle: is hier 't praefens voor 'k verwacht.
Op lion geloey, en born; er gent geen woord vooraf, wear dit..hun op (lean kan; doch het ontbreken
daarvan kan verholpen worden door het gebaarde, dat door den fpreker gemaakt worth. Hy fpreekt
naluurlijk van het gezang en het fpelen der Filiftijnen.
107 Geboortegeefi: geloofde Samfon aan een ,,geleigeest," naar de leer van de Perfen? — Doch hier
wordt de „engel" bedoeld, die zijn geboorte aan zijn ouders voorfpeld had.
383 VC
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TUCHTKNAEP.
Wy flachten Samfon, die met kaeckebeenen floegh,
De voffen, ftaert aen ftaert geknoopt, in 't koren joegh;
Zoo fchoone landen, als de zon oit moght berchijnen,
Mifrchepte in wilderniffe, en heiden, en woeflijnen.
Uw vaders zoncken zelfs hun broeder in den put,
420 Verkochteu hem voor flaef, beroofden van zijn . ftut
Den ouden vader, die zoo lang te deerlijck treurde,
Door 't overdencken dat een ondier hem verfcheurde.
REY.
Het diende Jofef tot eene opkomft, na een wijl
Gekoren tot een' vorft en rijxvooght aen den Nijl.
TUCHTKNAEP.
425 Dat 's waer, het diende hem tot eer, zoo hoogh gezeten,
Maer dit behoefde by zijn broers geen' danck te weeten.
REY.
In welck een jammer heeft de boelfchap hem gebroght,
In zijnen diepen flaep verraeden, en verkocht!
Hy is niet voor de vuift getemt, en overwonnen.
TUCHTKNAEP.
420 Zoo vaerenze met recht, die zich niet fpaenen konnen
Van fchoone boelen, valfch en trouweloos van aert.
Nu wort het tijt te gaen, eer 't volek op flraet vergaert.
Ghy kunt zijn droefheit niet verminderen met fchreien.
Het hof belaft hem noch in hechtenis te leien,
4:15 Tot nader overlegh. ick bondt op 's meefters laft
Den blinden aen dien boom met zijne keten vaft:
Nu worde ick wederom met hem naer huis gezonden.
Zoo ftaet mijn wacht aen hem, by aen mijn wacht gebonden.
Wat is de hofdienft cock een jammerlijck bedwangk!
440 Daer hapert altijt iet. dan valt het fnoer te langk,
En dan te kort: zoo draeit de weerhaen van de zinnen.
Ick broght hem daetlijck uit, nu drijft men ons naer binnen.
REY.
Wy bidden u, verfchoon den armen blinden man.
TUCHTKNAEP.
Wat eifchtghe dit van my? daer komt de vorft, die kan,
445 Behaeght het hem, dit jock verlichten, of bezwaeren.
Ick volgh mijn' Taft • my wort bevolen voort te vaeren.
Gaet heene, fpreeckt den vorft: miffchien wat ghy verwerft.
REY.
0 prins, Godt ftercke uw hart, eer ghy van droefheit fterft.
415

Miffchepte voor misfchiep: 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, Peel V, biz. 440, vs. 29:
Zoo houdt de vrees de wacht, de wacht Mevrou gerangen.
418

SAMSON.

DE VORST. REY.
VORST.

De groote toevloet der rondomgelege volcken
130 In deze hooftftadt zagh de zon, met droeve wolcken
Behangen, opgaen uit den ooften, dies men vreeft
Of eenigh onweer en ftortregen Dagons feeft
Moght ftooren op zijn fchoonfle, en bluffen d'outervieren,
T' ontileecken met triomf voor hondert witte ftieren,
155 Zijn godtheit toegewijt, tot eene danckbre pracht,
Dewijl de lantplaegh van ganfch Paleftijne ons maght
In ketenen gevoelt: doch 't weder kan verkeeren,
De lucht opklaeren. wie komt hier het hooghtijt eeren ?
Dit fchijnen altemael Jodinnen, niet te bly.
460 Zy zien verfuft, en bloo. het hooft hangt op een zy.
De moedt is haer vergaen, ontzoncken. 't is geen wonder.
Wy kreegen endelijck den grooten vyant onder
De klaeuwen. hoe of heur die maer in d'ooren klinckt,
En nu de ketenklanck, daer by vergaet, verflinckt
-161 In zijn gevangkenis! zy komen herwaert treden.
REY.

Genadighfte, gedoogh dat wy u met gebeden
Genaecken, en vergeef ons dees vryrnoedigheit.
VORST.

Hebreeufche jofters, wat is d'oirzaeck dat ghy fchreit?
Verkorte u iemant? hier is 't hof, dat elck verdaedight,
470 En hanthaeft by zijn recht, weldoenders begenadight,
De boozen ftraft. dit hof ziet geen perfoonen aen.
REY.

Genadighfle, dat's recht. zoo kan een rijck beftaen.
Maer evenwel waerdeert een vorft gelede fchade
Zoo dier niet, of by mengt geflrengheit en genade
471 In eenen, die naer recht verdient de hooghfte firaf.
Wy quamen op den roep van dit triomffeeft of
Naer Gaze, met die hoop, of wy de ftrenge maghten
Van Paleftijne noch met onze jammerklaghten
Beweegen moghten acht te neemen op den ftaet
480 Van onzen prins, te droef vervallen in dien haet,
Helaes, by hoogh en laegh, en geenfins zonder reden.
De fchade, alom geleen by Filiftijnfche fteden,
Is onvergoebaer, quetft vijf hooftiteen in haer. ziel.
Maer 't ongenadigh lot, dat hem ten deele viel,
4b1 Het licht t' ontbeeren, in een' nacht van duifterniffen,
454

T' ontfleecken voor ,,die men voornemens is te ontfteken."

.64

Verflinekt voor „wegftinkt, verrot." Zie vs. 912.
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Wat is dit anders dan het halve leven mi{l'en?
Hy leedt een halve doot, toen hem, van kracht berooft,
De vyant boorde bey zijne oogen uit het hooft,
Geketent door 't gejuich der ftraeten heenevoerde,
4so Dat zelfs de harten der beleedighden beroerde
Tot mededoogen. meng ten minfle [al is het fpa
Nu wy u fmeeckenj noch een' druppel van gena
Met uw rechtvaerdigheit. laet uwe wraeck bedaeren,
Zoo volght u d' eer dat ghy uw vyant noch kunt fpaeren.
VORST.

Gelijck uw hooftflam, die den leeu voert in zijn vaen,
Zoo dra niet overtreckt de kil van ons Jordaen,
En Adonibezeck den koning 't velt leert •ruimen,
Of hout hem, in de vlught gegreepen, flux de duimen
Van hant en voeten af. toen moft hy, als een hont,
soo De kruimen, van den ditch gevallen, met den Mont
Van d' aerde zamelen, op handen en op voeten
Gekropen, in het flof zich wentelen, en wroeten,
En, naer Jerufalem vervoert met veel gefchals,
In banden fterven, en het boeten met den pals.

495

REY.
505

Zoo by geen zeventigh erfkoningen moordadigh
Mifhandelde op die wijs, men had dus ongenadigh
Hem zijne tiranny niet weer betaelt gezet.
Men ftreeck het vonnis naer zijne ingeftelde wet.
VORST.

Zoo kan dan Samfon met geen reden zich beklaegen.
510 Wie andren plaegen wil verdient de zelve plaegen.
REY.

Is Samfon losbaer, fiel hem op een hoogen prijs.
VORST.

Men koopt hier 't recht niet om, dat flrijt met onze wijs.
Men geeft geen vyant maght en vryheit zich to wreecken.
REY.

De prins zit blint, van licht en zijn gezicht verfteecken.
615 Een blinde is maghteloos, en droomt van geene wraeck.
VORST.

Hy flijte dus den tijt, den bozen tot een baeck.
REY.

Het mifren van 't gezicht dient andren tot een voorbeelt.
VORST.

Men heeft hem eeuwigh ter gevangkenis veroordeelt.

496
497

Uw hoofiflaw, die den leeu tvert in zijn wapen: „Duda."
Adonibezeck: zie Richieren I: 5 volgg.

SAMSON.

REY.
520

En beter eeuwigh dan voor een gezette tijt.
Een zelve maght verwijit : een zelve fchelt hem quijt.
VORST.

Een vonnis krencken, noch niet lang geleen geftreecken ?
REY.

Het vonnis blijve : geef hem lucht om uit te breecken.
VORST.

Uitbreecken ? hoe kan dit, behoudens recht, gefchien ?
REY.

Men kan ontveinzende, wel door de vingers zien.
VORST.
525

De menfchen zijn te loos, en lozen zouden 't mercken :
En waer toe dient het, als om boze in 't quaet te ftercken,
Den ouden gangk te gaen, geburen tot verdriet.
REY.

Zoo Samfon dit bequam gelult het niemant niet.
VORST.

Ghy zult den nadruck eerft gevoelen van ons kuften.
530 Wy laeten 't by de ftraf van Samfon niet beruften.
Het is befloten dat men 't ganfche Jodenlant
Zal overtrecken, en tot aen den waterkant
Der firoomende Jordaen brantichatten alle Itammen,
Of zetten voor de vuill al 't lant in bloet en vlammen.
435 Wy willen boven dat hereifchen achterftel
Van fchattingen, ons hof door Samfons trots bevel
En fterckheit, twintigh jaer, te wreveligh onthouwen.
REY.

Zoo wreet bejegenen Godts erfdeel, en getrouwen?
VORST.

Wat erfdeel?
REY.
510

Kalman is lang van Abraham,
Achthondert jaer geleen, bezeten, dit 's de flam
Van Godt gezegent, in Egypten aengewaffen.
VORST.

Ghy onbefchaemden wilt met roemen elck verbaffen.
Ghy putte Egypten uit, beroofde 't van zijn' fchat.
Een acker lants was 't al, dat een Chaldeeu bezat
645 Te Mamre, daer by vreemt van 't zuiden quam getogen.
En beter eeuwigh clan roar een ;wife tijt: ik heb geaarzeld, of ik dezen regel, aan den Rey in den
mond gelegd, ook tot den Forst mcett terugbrengcn. Het Swam my tech ongerUmd voor, dat de
doch
Joodfche vrouwen een eeuwige gevangenis beter voor Samfon zouden keuren dan een
in verband met hetgeen vs. 522 neat, kwam het my voor, dat alles blijven kon als het was, en dat
de woorden van den Rei konden worden uitgelegd „op een eeuwig vonnis kan men nog terugkomen ;
maar iemand, die y our een bepaald getal jaren veroordeeld is, meet zijn tijd uitzitten."
535,53G Achterffel Van Jeltallingen: „achteritallige belasting, " zegt men nu.
442 Ferbaifen: d.
„wegblaffen, overbluffen."
619
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REY.

Aertsvader Abraham heeft dappere oorelogen
Met koningen gevoert, zijn' broeder Loth ontzet,
De neef van Abraham Egyptenlant geredt,
Gefpijft nit zijnen fchoot. zy dancken 't vreerndelingen,
..o Dat ze al van hongersnoot niet florven, en vergingen.
De Godt der vadren fchonck ons 't vruchtbre Kanaan.
VORST.

Hy fchonck het u? aen Wien? een heiloos moortgefpan,
Erfvyanden van Goon, en kercken, en altaeren,
Beeltfiormers, die noch koor noch heilighdommen fpaeren.
555 Ghy quaemt van buiten in, verhongert, en verwoet,
En fiiet gewettighden, erfvorfien uit hun goet,
En overout bezit, en, van dien geeft bezeten,
Voert nieuwe wetten in, en pijnight het geweeten.
Men loop' niet wijdt: uw prins, voor wien ghy fpreeckt en pleit,
560 Heeft gruwzaemer dan oit al 't lant in d' afch geleit.
REY.

Vergeef het naer uw maght. ons pail geen tegenfpreecken.
Wy quaemen hier, om flechts te bidden, en te fmeecken.
VORST.

Dit fmeecken is vergeefs : vergeefs gena geverght.
Zoo wort geen firaf verzacht, maer 't vonnis eer geterght.
565 Men kan naer billijckheit niet tweemael vonnis firijcken.
REY.

Ten minfie laet een firael van uw genade blijcken,
In deze ftrengheit, en behou uw recht geheel.
VORST.

Kan 't voegelijck gefchien, betoont ons in wat deel.
REY.

Dees ongeluckige, verkloeckt, verrafcht, gegrepen,
570 Berooft van 't hemelfch licht, met ketenen genepen,
Gedoemt ten arbeit, op 's aenklaegers firaffen eifch,
Gevoelt in luttel tijts, de krachten, en het vleifch
Zoo weglagefmolten, dat hy ' wanckelt op zijn beenen,
Allengs aen 't quijnen flaet, den tijt verflijt met fleenen,
575 En zuchten. dus geperft door 't nijpen van de noot,
Verwacht dees onlangs fiercke een onverwachte doot.
Dat 's d' eenige uitkomfte, en zijn niter& verlangen.
Moght hy tot zijnen trooft de blyde maer ontfangen,
Dat hem vergunt wort, na deze uitgeftaene firaf,
Sao Te ruften in den fchoot van 't vaderlijcke graf,
D' elendige zou dit de hooghfie weldaet achten.
Dat 's buiten lantgevaer 's gevangens fmert verzachten.
Het toefiaen van een graf en uitvaert is het al
Waer op hy hoopt. helaes, verwerven wy 't, het zal
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U tot onfferfelijcke eer, en eenen mein gedyen
By alle fiaeten, zelfs die uwe kroon bent' en.
Genadighffe, och vergun dat vrouwen, luttel kloeck,
En bloode, en fchaemroot, in haer mondeling verzoeck,
Zoo veel genade bier ten hove in u gemoeten.
690 Wy worpen met dees boope, aen 't outer van uw voeten,
Ons met eerbiedigheit in 't ftof ter aerde neer.
De titel van genade ontfla u nimmermeer.
585

VORST.

fchept moet: bout op van treuren.
Hebreeufche joffers,
Wifcht of uw traenen. wat ghy bidt zal u gebeuren.
595 Ick zweer by Dagon, by mijn hooft, en 't hoogh altaer,
Zoo Samfon fterft, men zal de vorflelijcke baer,
De rosbaer van het hof zijn lichaem niet ontzeggen.
Vervoert het. laet het lijck in vaders graffie leggen.
Is ergens ftercker Godt, waer by men zweeren magh,
600 Hy rucke 't kerckgewelf van Dagon dezen dagh,
In 't midden van de vreught, op 't hooft der Filiftijnen,
Begrave en overftulpe al die te fedi verfchijnen:
En kunt ghy 't vinden by uw vaderlijcke wet,
Vergaft te middagh ons op Dagons kerckbancket.
REY VAN JODINNEN.
ZANG.

Beflaen hier alle dingen
In
groot heelal by treck
En tegenheit, en houdt Godts maght
Het al in zijn bedeck
Door eenigheit, en tegendringen,
4110
Als een gewelf met kracht
Gebonden hangt te gader;
Wat wonder is 't, dat bloet naer bloet
Getrocken wort met zulck een' gloet,
Als eigen aen cone ader!
615 Na 'et overlijden zoeckt het kint
De moeder, vrolijck als 't haer vint.
De zoon zoeckt rut}, by wader.
605

I.

TEGENZANG.

Zoo fchijnt het hier gelegen
Met Samfon in zijn fmert,
620 In zulck een jammerlijeken Itaet
Treckt noch zijn treurigh hart
Naer vaders afch, als naer een' zegen,
En troolt, in zoo veel fmaet:
Als of by dan wou klaegen
625 Het onheil, dat hem wedervoer;
Treck En tegenheit: d.
„de attraktieve en repulfieve, of middelpunt-zoekende en fchuwende
kracht," die de hemellichamen in voortdurende beweging houdt.
.5 Meet orerlijden: „der moeder" namel.

DR MIMIC:. VAN J. VAN VOIDEL. IN.
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Hoe 't fcheermes al de kracht affchoer;
D'erfvyant uit zijn laegen
Den weerelozen overviel,
En pijnighde een bedroefde ziel.
Wat baert de min al plaegen!
630
II. ZANG.
D'aertsvaders, door die reden
Bewogen in 't gemoedt,
Zoo meenige eeu geleen,
Gaen op dien zelven voet
635 Begraven elek zijn overleden
Te Hebron al by een,
Op eene zelve ftede,
Hier toe gewijt van Abraham.
Daer raeckt de telgh by haeren ftam.
040
't Gebeent van Jofef mede
Wort derwaert, naer der Itammen ftijl,
Gevoert van Memfis, en den Nijl.
Zoo ruftenze alle in vrede.
II. TEGENZANG.
b45

650

855

int

De vorft heeft hoogh gezworen
By Dagon met een' eedt.
Belt datwe naer den kercker gaen
En in zijn harteleet
Den droeven prins, by Godt verkoren,
Dit melden, om het hart t'ontflaen
Van zijn bekommeringen
Voor graf, en uitvaert, of by fnel
Ons quaem t'ontvallen door gequel
En druck, die hem omringen,
Daer d'arme blinde in duifternis
Van menfchentrooft verfteecken is.
Hy zal van blyfehap fpringen.

Affehoer voor affehoor, als woeg voor woog. Zie ook vs. 14R3.
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VORSTIN.

De triomfeerende vijf hoven, bier by een,
En elck op 't prachtighfle, vergaert nit alle
Om 't heiligh offerfeeft, waer op ghy hun liet nooden,
660 Te vieren, tot eene eer der Filiflijnfe Goden,
Begeeren ernftigh dat gevange Samfon (peel',
Het Godtsbancket verheuge, en op een kercktooneel
Zijn kunfi vertoone, voor 's lants vorfien, en vorfiinnen.
Zoo kuntghe Dagons gunft, en 't hart der heeren winnen.
665 Al 't joffrentimmer dringt eendraghtigh hier op aen
Van alien kanten. kan de vorft dit zoo verfiaen,
Hy toone heden wat we op zijn gena vermogen.
VORST.

Tooneelfpel heeft voorheene ons weer dan Bens bedrogen
Met fchijn van waerbeit, en niet ongeluckigb : want
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Zoo wort de deught met vreught den vorften ingeplant,
Al 't weereltlijck beloop naer 't leven afgefchildert,
Door fpreeckende fchildry. men ziet een hof verwildert,
Verwart, en overendt, geverft met prinffen moort.
Daer wort van fchennifie en wraeckgierigheit gehoort.
675 Men ruckt gekroonden, en gezalfden, van hun ftoelen.
Hartftoghten, onderlinge aen 't barrenen, aen 't woelen,
Ontvouwen zich, gelijck de verwen, met de naelt
Of fchietfpoel net geleght, en daer geen {{welter dwaelt
Van wel te fchicken, zijn tapijtwerck geeftigh tekent,
cso Dat wie 't befpiegelt dit een overeenkomft rekent
Van hemelfch ooghmuzijck. bier geeft de bloem van fpreuck
Eu hemelval een' geur, een' liefelijcken reuck,
Die meer dan wieroockgeur, den Goden opgedraegen,
Met gouden wierroockvat, en fchaelen, hun behaegen.
685 Tooneelfpel fticht een' flaet, verfchoont geen laftervleck,
En fmet in heiligh, noch onheiligh. elx gebreck
Wort, zonder iemants naem te quetfen, aengewezen.
Tooneelfpel wort alleen van domme kracht mifprezen,
Die recht noch reden volght. tooneelfpel leent een' fchat
no Van wijfheit by de naelt van Memfis, Zonneftadt,
De hooge rijxfchool der befaemde Egyptenaeren,
Die op de wolcken treen, en koft noch arbeit fpaeren,
Om vrou natuur, van lidt tot lidt, geheel t' ontleen.
Zoo zamelden zy al wat kenbaer is by een,
695 Een fchat van wijfheit, opgeftapelt van veele eeuwen.
Het fnaterbecken van alle aezteren en fpreeuwen
Verbluft geen fpeeltooneel. is eenigh vorft beluft
Op fpel ; wie meer dan wy? dit 's u, mevrou, bewail.
670

VORSTIN.

Zoo flemt de voril met ons, en hun, die dit begeeren ?
VORST.
700

Betruu ons toe, de kunft zou heden triomfeeren,
Indien men vroeger op dien voorflagh had gelet.
Nu fchiet ons tijt te kort. het kerckelijck bancket
Wort reede al toegeftelt.
VORSTIN.

Wiltghe ons die blyfchap gunnen,
Dan wil bet blijcken wat wy noch uitwercken kunnen.
705 De rol van Samfon zal afloopen, als een draet.
VORST.

Hier valt een zwaericheit. het priefterdom verftaet
Niet licht tot nieuwicheit, en {leant op oude zeden.
„geeft ftichteltjke onderwijzing aan een ftaat."
ms Stieht een' flaet: d.
Het priefferclorn: dat van Dagon, waarmede, als ik naauwlijks behoef te zeggen, V. hier de Gereformeerde Predikanten bedoelt.
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VORSTIN.

In alle hoven wort tooneelfpel wel geleden.
VORST.

Tooneelfpel in een kercke, en van een' blinden Jood?
VORSTIN.
710 Of

Dagonift, of Jade, is dit gefchil zoo groat,
Wie fpeelt, of waer men fpeelt?
VORST.

Men magh geen kerck ontwijden.
Geloof, het priefterdom van Dagon zal 't niet lijden,
En mind van een Hebreeu, die door zijn nieuwe wet
Den ouden godtsdienft van den Filiftijn befmet.
715 Doch Tuft den vorfien fpel, dit hof ftaet voor hun open.
VORST1N.

Van d'offermaeltijt uit de kerck in 't hof te loopen,
Zou luttel voegen: maer al zittende aen den difch
Der Goden by den wijn, terwijl men vrolijck is,
De kelcken ommegaen, te zien op een ftellaedje,
72o Den onlangs ftercken, hoe by zijne perfonaedje,
Het feeft ter eere, fpeelt, dat waer de tafelvreught
Verdubbelen. indien godtvruchtigheit een deught,
Oock d'allerhoogbfie deught, gefchat wort, kan men laecken
Altaergenooten, die van grooten yver blaecken
725 Om Godt te dancken, dus t' onthaelen op een' dagh,
Tot blyfchap ingeftelt: naerdien men, zonder flagh,
En ftortinge van bloet, geraeckte aen eenen zegen,
In twintigh jaeren noit met wapenen gekregen.
VORST.

Ick love uw ooghmerck, maer de wijs is ongeraen.
VORSTIN.
730 Verftaet

de vorft dit, al de weerelt zal 't verftaen.
VORST.

De menfchen zijn gedeelt in aert en zinlijckheden.
VORSTIN.

Hoe kan een reedlijck dier zich kanten tegens reden?
VORST.

Wat 's reden by het volck?
VORSTIN.

Dat redenmatigh is.
730 Verliaen: dit heeft in dezen regel de beteekenis van: „goeddunken, goedkeuren." Vgl, mede vs. 770
en 847.
731-762 Men merke bier de vernuftig cafuistifche uiteenzetting op der vereeniging van Kerk en Staat.
7. Redenmatigh: is dit een germanisme? — Neen, evenmin als evennzatig, regelmatig, dichtmatig en
andere dergelijke, die van evenmaat, regelmaat, diehtmaat, enz. gevormd zijn. Er wordt hier in de
drie volgende vaerzen gefproken van redenmaat of maat ran red en, en dit wettigt de vorming van
't adjectivum, Maar (voor my aithands) onuitftaanbare germanismen zijn woorden als planmatig, duelmatig, tooneelmatig en dergelijke, waar geen fprake hoegenaamd is van het plan, het doel, het loaned,
te meten, en de laatfte helft van 't woord niet tinders is dan een achterlap zonder beteekenis.
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VORST.

Nu ftel de maet van reen eens zeker, en gewis.
VORSTIN.
735

Dat by de wijzen inagh de maet van reden heeten.
VORST.

Der wijzen reden zelf valt ongelijck in 't meeten.
VORSTIN.

Hoe kan dit zijn ?
VORST.

Dees fchiet te verre, en die te kort.
VORSTIN.

Is reden niet den menfch natuurlijck ingeftort?
VORST.
Z ' is

elck naturelijck, doch ongelijck, gegeven.
VORSTIN.

740

Hoe waer 't dan mogelijck op eenen voet te leven?
VORST.

Dat is oninogelijck. dit houdt het volck gedeelt,
Het volck, dat, hooft voor hooft, in 't oordeel wijt verfcheelt.
VORSTIN.

Om dan gelijck te gaen, wert maght vereifcht in 't ftieren
Van menfchen.
VORST.

Een geflacht van heele en halve dieren.
745 Deze ongelijckheit heeft de maghten ingezet.
De weereltwijfheit finede uit noot een wijze wet,
Om al wat afdwaelt van de middenlijn te toomen.
Noch konze tot haer wit en ooghmerck geenfins komen,
Door hoop van loon, en vrees voor ftraffe van het quaet:
730 Daer wert noch iet vereifcht, dat vry wat verder gaet:
Want weereltfche overheit kon flechts de leen regeeren,
Zoo wijt haer maght reickt, maer de harten niet grondeeren:
Dies quam de vreeze voor de goon, [een hooger maght,
Die elx gedachten kent, en, als een zwaert, met kracht
755 Door 's menfchen boezem dringt, ontruft het vals geweeten,
Het vroome ruff beftelt, en uit en in kan meeten
Wat elck verdient,] ten fteun der overheen, den ftaet,
Door 't innevoeren van den Godtsdienft, noch te baet.
Zoo dienen dan, om 't volck gefchickt en recht te leiden,
76o Het outerboeck en 't zwaert in geener wijs gefcheiden.
De tweederhande maght is noodigh, en 't gemeen
Leeft zaligh, ftern men deze eenftemmigh overeen,
Als fnaeren op een luit. men fchuw' dan valfche klancken
Van toonen, op dit feeft: wy zullen 't ons bedancken.
71;4

IVy sullen 't ons bedancken: d.

„wy zullen reden hebben er ons geluk mede te wenfchen."

SAMSON.

765 Het

hooft van Dagons kerck, wien d' eer van 't godendom
Bevolen blijft en uit zijn' hoogen itoel alom,
Van Gaze tot aen Dor, de wacht houdt over tempels,
Bewaert de hantveft van 't gebien. men magh Godts drempels,
Niet bezigen, ten zy de kerckfloel wort gekent.
770 Kan hy 't verflaen : 't is tijt dat ghy een' bode zent,
En eerft verneemt, of hem uw voorilagh zou behaegen.
Wy vraegen 't niet, zoo wort het ons niet afgeflagen,
En gaen ten hove, Baer een drang van heeren beit.
VORSTIN.

Hofmeefter, 'k wenfchte dat 's aertspriefters heiligheit
775 Zich zelf gewaerdighde ons verzoeck terftont te hooren.
Ga heene. 'k zou hem noode in bezigheden ftooren.
De plechtigheden van den godtsdienft geven hem
Gedurigh werck. hy hoeft zijn wettigheit en Item
Alom te leenen, tot een blijck en heiligh zegel.
780 Zoo dwaelt geen amptenaer van zijn gewoonte en regel.
Daer komt d' aertspriefter juift ter kercke uit naer ons toe.
AERTSPRIESTER. VORSTIN.
AERTSPRIESTER.

Genadighfte vorftin, dat Dagon u behoe.
VORSTIN.

Eerwaertfte vader, die, ter eere van de Goden,
Gedurigh waeckt, en met den toom van uw geboden
785 Zoo veele volcken ftiert, langs 't Paleftijnfche ftrant;
De Goden leverden dien vyant in ons Kant,
Door kracht van uw gebeen. nu wenfchten al de heeren
Dat Samfon onder dit zeeghaftigh bancketteeren,
Die vyant, onlangs noch onoverwinbaer fterck,
790 Op een triomftooneel, moght fpeelen in de kerck,
Ten prijs van Dagon, en tot blyfchap van hun alien.
Gevalt die voorilagh u, wy laeten 't ons gevallen.
AERTSPRIESTER.

Tooneelfpel was van outs verdienftigh by de Goon.
Zoo wort hun naem ge-eert, een hooger draf en toon
79s Gezet op ftoffen, die, met weetenfchap te fchicken,
Toehoorders wonderlijck verrucken, en verquicken :
ves En uit zijn' hoogen foci: hier had de zuiverheid der taal vereischt En die uit, enz.
vaa volgg. In deze regels hat V. door een priester het recht bepleiten om gewijde ftoffen ten tooneele
te voeren. Verge]. het Krit. Overz.
vs: Ben hooger dray: de nude uitgave heeft hier: een hoogen dray, wat tegen de taal ftrijcit, dewijI dray
in den len. nv. ftaat. Al wilde men hier aan een emphatieus denken, waarvan de voorbeelden
by V. wel zeer zeldzaam zijn, maar toch niet geheel ontbreken, zoo meen ik dat bovendien hooger
hier meer met zijn gewonen ftij1 en met het geheele verband overeenkomt, en vermoed alzoo, dat
de r in 't h. f. voor een n is aangezien.

183

184

SAMSON.

Want als de perfonaedje in 't ende binnen ftapt,
Dan hoort men hoe al 't volck in zijne handen klapt,
Den Goden toej nicht, lacht, en met een luit gefchater
soo De fchouburgh uitberft, dat het, over wal en water
En merckt en hoftin, klinckt, en weergalmt langs de kuft.
Zijn nu de vorften en vorftinnen met een' luft
Van fpeelen aengedaen ; men volge wijze en wetten.
Laet Samfon inkleen. laet den fchouburgh open zetten.
sot Wy zegenen het fpel, Godt Dagons naem ten lof.
VORSTIN.

De vorft van Gaze biet tot Sam Cons fpel zijn hof
Te leenen : maer men wenfcht dit in de kerck aenfchouwen.
AERTSPRIESTER.

Daer ftapt geen fpeeltooneel.
VORSTIN.

Wy zullen 't daetlijck bouwen.
Het hof heeft bouwers en gereetfchap by der hant.
o De bouheer van het hof ontbreeckt geen fnel verftant,
Om zonder kerckgerucht, het houtwerck, als gewaffen
Tot een tooneel, terftont met kunft in een te paffen.
De kerckkapel, die zoo veel heilighdoms bewaert,
En, tot der Goden dienft, gewaet nosh fpeeltuigh fpaert,
815 Maer gaeren uitreickt, zal, tot een godtvruchtigh teicken,
Niet weigren Samfon op uve laft de hant te reicken.
AERTSPRIESTER.

Is blinde Samfon dus op fpeelen afgerecht ?
V ORSTIN.

Wat fpeelde Samfon niet I by worftelt, fcbermt, en vecht,
En plagh den harnasdans te danfren, eer 't vermogen
8;20 Hem door de fchoone Wert al vleiende uitgetogen.
De godtshut van de JoOn 'tont ftom, zoo menighmael
Hy voor de godtskift diende, als zanger, en koorael,
Met eene harpe of finite alle ooren wilt te ftreelen.
Wy zullen in de kercke een fpel van zinnen fpeelen,
825 Hoe Welluft Sterckheit leght al flaepende aen een' bant
Van rozen, en den belt ontwapent, met haer hant
Ten toon Voert, hacker dan een lam, hem, bunt van minne,
Leert luifiren naer den mont der vleiende boelinne,
Die in zijn blintheit zich godtvruchtigh aen hem wreeckt,

Inkleen: WEIL AND haalt dezen vaersregel aan om te bewijzen, dat inkteeden de beteekenis zod hebben van „een pleehtig gewaad aantrekken." Dit kan intusfehen hier de bedoeling niet zijn; althands
naar nujn begrip kan hier, waar er fprake is van een perfonaadje — als in vs. 797 — die op een
fpeeltooneel — zie vs. 808 — verfclujnen moat om een „fpel tan zinnen" te fpelen, met inkleen diets
enders verftaan worden clan „het gewaad aantrekken, dat by zijn rot past" — zie ook vs. 873 —
.,zich koflumeeren."
at, Ben fpel ran zinnen: echte herinnering nit de dagen van de kamer „Uit levender Jonst." — Maar
dat V. van 8amfon een rederijker wit waken, is wel wat heel fterk.
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SAMSON.

830

Ten dienft van haeren Godt.
AERTSPRIESTER.

Hoe (met dit toe?
VORSTIN.

Zy fteeckt
Het gouden wierroockvat, eer 't wierroock wort geroken,
Hem in de p ant, en zwaeit, en helpt den blinden fmoocken,
Voor Dagons outerbeelt. zoo geeft hy Dagon d'eer.
Dat zal op 't fchateren des volt het Doode Meer,
835 De ftroomende Jordaen verbaeft te rugge vaeren,
En Silo, dootfch van {chrick en boofheit, al de haeren
Te berge zetten, als de vorft van 't Jootfche last
De godtskift fchantvleckt met deze onafwifchbre fchant.
De blinde midlerwijl zal, onder al de deelen
840 Van 't ftichtigh zinnefpel, met danfTen, zinger], fpeelen,
Uw priefters, hant aen hant, omvoeren op dien toon.
Wat Godtheit Ireet, zal uit de wolcken, haeren troon,
Van boven ne'erzien, en, gelijck uit fchouburghitoelen,
Met duizenden om laegh 't genoegen zelf gevoelen.
84; De godtsdienft des Hebreeus, wien 't noit aen roem gebrack,
Krijght dus door Samfons fpel een' vreeffelijcken krack.
AERTSPRIESTER.

Wy wenfchten dat het alle ons priefters eerft verftonden.
De naugezetten ftaen, als aen een ftroo, gebonden.
VORSTIN.

Men zal 't afkundigen, eer iemant zich ontitell';
830 Eer Samfon wort gehaelt uit uwe kerckkapel,
Om, vorftelijck gekleet, te treen ter kerckftellaedje.
AERTSPRIESTER.

Dat 's wel, maer noem my nu oock d'andre perfonaedje.
VORSTIN.

Noema heetze, in wie de Welluft haere rol
Zal fpelen.
A ERTSPRIESTER.

Is zy loos?
VORSTIN.
835

Een die den rijxten pol
Van Paleftijne zoo betooverde, en beroofde
Van zinnen, onder
fpel, dat by zijn trou beloofde
Aen die lichtvaerdige bekoorfter, zonder trou.
AERTSPRIESTER.

Dat 's een naer Samfons lijf, indien hy fpeelen zou:
Want naer uw voorftel fchijnt de kunft hem aengeboren.
aal Deze vaersregel is wel wat zeer rekeiig.
z Te rugge vaeren voor „te rug doen varen"? — of moet men wellicht in vs. 824 your dat lezen, dan?
wat Verna: „de nanuwgezetten ergeren zich aan 't minhte wisjewacje."
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VORSTIN.
860

Hy wert 's lants rechter voor zijn twintigh jaer gekoren:
Want toen de fterckheit noch by zijne wijsheit quam,
Gaf dit hem zulck een' glans.
AERTSPRIESTER.

En eene vleifter nam
Dien helt de wijfheit, en de kracht, toen min hem griefde?
VORSTIN.

Zoo een in dwaeling valt, uit kracht van vrouwenliefde,
865 Dat is verfchoonbaer, en in princen allermeeft.
AERTSPRIESTER.

Hoewel ick fchuw ben van Hebreen, noch wort mijn geeft
Door uwe rede ontvonckt. wy ftemmen uw begeeren,
Naerdien ghy met dit fpel Godt Dagon wilt vereeren.
VORSTIN.

Ghy zult de vorften en dees vorftelijcke poort
870 Verplichten door dit fpel.
AERTSPRIESTER.

Wy ftemmen 't. vaer vry voort.
Kerckmeefter, rep u, laet den blinden hier verfchijnen.
Beftel het kercktooneel te bouwen. leen gordijnen,
Tapijten, fpeeltuigh en gewaet in Godts kapel,
En al wat dienen kan tot dit godtvruchtigh fpel.
VORSTIN.

Ons zal verlangen hoe dit Samfon wil behaegen.
Men dient hem door belofte, en allerhande laegen
Een hart te fteecken in den boezem, op dat hy
Gewilliger den hove en ons te wille zy.
Zijn laft verlichten dient om hem in flaep te wiegen.
880 Daer komt hy. kon men flechts dien Jood met hoop bedriegen.

875

SAMSON. TUCHTKNAEP. VORSTIN.
SAMSON.

Waerheene leit men my ?
TUCHTKNAEP.

Ghy ftaet voor 's lants vorftin.
SAMSON.

Zegh liever voor mijn grootfte en wreetfte vyandin.
as.,860 Zoo iets moge een man denken en zeggen, een vrouw denkt het niet, en zegt het nog reel minder. Al moge Bidder Sox aan Koningin Bertha vertellen,
MEESTRES TE ZIJ/8 is Reeds der rorouwen zin,
en al ftemmen Bertha en hare Damesrergadering de waarheid van dit gezegde toe, de ondervinding
leert echter, dat een vrouw den man, zoodra zy hem beheerscht, ook Met langer acht, en het buigen,
zelfs voor hare min, Met als verfehoonbaar befchouwt.
877 Ben hart te Jleecken in den boezem: de uitdrukking, hier door V. gebezigd, levert een nieuw bewijs
op, dat men, in gelijke beteekenis zeggen moat „een hart onder den riem," en niet, omgekeerd
„een riem onder 't hart fteken."

SAMSON.

TUCHTKNAEP.

Wie overheert is, leer' by tijts bet juck verdraegen.
SAMSON.
s

Och, bitter leeren, uitgehongert, blaeu geflaegen,
Van maelen afgemat, berooft van 't hemelfch licht,
Ontbloot van hulp en trooft.
TUCHTKNAEP.

Zoo moet het gaen. zoo fticht
Een Jood geen' korenbrant met opgevange voffen.
VORSTIN.

Schep moedt, gevangen vorft. ghy kunt u zelf verloffen,
Of uwen zwaeren laft verlichten. laet u raen.
890 Men wint genade en gunft met aen de hant te gaen.
SAMSON.

Geen menrch, geen vorft kan my mijne oogen wedergeven.
Ick mis mijne oogen, och, dat 's weer dan 't halve leven.
De dagh ging onder eens voor eeuwigh. ick verwacht
Den opgang nimmermeer. het is hier eeuwigh nacht:
895 Noch mogen in der nacht alle andre dieren ilaepen,
En ruften : Samfon ziet geen ruft voor hem gefchaepen.
VORSTIN.

Ghy ziet zoo deerlijck, dat my zelve uw droefheit deert.
SAMSON.

Bezie dit krancke lijf. hoe is mijn vleefch verteert!
De beenen wanckelen, en waggelen alreede.
500 'k Verandere in een fchim. tot noch heeft mijne bede
Den tuchtvooght noit verzacht. by valt ons even ftraf,
Hoewel de kracht bezwijckt. men roept: uw werck moet af.
Het hof hoeft meel. voort voort te molen : voort te molen.
Het hof befchuldight my. de wacht ftaet my bevolen.
905 Men rijdt een' ezel zoo den hals af. is 'er dan
Geen mededogen ? och, de kunft van menfchen kan
Een' harden diamant vermurwen, en verzachten :
Al zweet ick bloet voor zweet, geen traenen, geene klaghten
Vermurwen 's vyants hart: dat is en blijft verftockt.
slo Verzaet u 't meel niet, dat ick maele: hacktme, en brockt
Dit wager lichaem, vel en beenders, in uw potten:
Aen 't vleefch is geen belang: het ftinckt, en moet verrotten.
Verrot het in uw mage, en fmaeckt het uwen mont,
't Gedye u tot een fpijs. taft aen: taft aen: zoo kont
915 Ghy roemen overal hoe Samfon, doot van flaxen,
En opgegeten, in uw maege leght begraven,
Min vreeflelijcker dan of tiger, of griffoen
My opvrat voor een aes. 't is toch om my te doen :
890

Met at e de hant to gave: „met toe te geven, met zich te Tchikken naar 't geen_ men verlangt."
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920

Om Samfon juicht dit feeft. ghy mooght hem vry befchimpen :
Zijn levens fpil loopt af: het lijf begint te krimpen:
De geeft is 't lijf te groot, en zoeckt een ruimer lucht.
Een fnixke, dan niet meer. een zucht, de lefte zucht.
VORSTIN.

Bedaer wat, brave helt: bedaer wat. al dit quellen,
Dit jammeren kan u maer quetfen, en ontftellen.
925 Wy wenfchten, [woudt ghy 't van uw vyandin verftaen,
Zoo heet ghy ons,] u noch in uw verdriet te raen,
Verloffen wy u niet, ten minfte uw' laft te minderen:
En, och, of ghy 't beproefde: een proef kan u niet hinderen.
SAMSON.

Is noch mevrou beluft, dus fchots, op Dagons dagh,
959 Te fchimpen met een' flaef, een' dien zy overmagh,
Een' armen blinden man, op zijnen hals gevangen,
En meer dan op den hals. mijn zuchten, mijn verlangen,
Mijn roepen, nacht en dagh, is om een korte doot,
Voor duizent doOn. o Godt, ghy ziet, en kent mijn' noodt.
VORSTIN.
935 Zoo

ghy 't betrouwen kunt: wy komen u ten befte.
SAMSON.

Zoo ghy 't geloven kunt, het loopt met my op 't lefte.
VORSTIN.

Neen, neen, men fterft zoo niet: al is uw ftaet belaft,
Een al te taeie bant houdt ziel en lichaem vaft.
De draet van 's levens webbe is al te fterck gefponneh.
940 Men ziet zieltoogenden, en watze al lijden konnen,
Eer 't web wort afgeknipt. fchoon 't leven entlijck fluit,
Dees vaert' er lichter, die bezwaerelijcker uit.
SAMSON.

Wat middel zietghe tot verlichting van ons quaele?
Durft Samfon hoopen, heet dat by niet langer maele.
945 Betoon datghe eenen vorft van flaven onderfcheit.
VORSTIN.

Daer is mijn hant.
SAMSON.

0 hant, wat hebtghe lang gebeit!
VORSTIN.

Ghy zult na dezen dagh niet meer den molen trecken.
SAMSON.

Wat is 'er nu, dat my genade kan verwecken,
Verwerven by den vorft?
VORSTIN.

Dit pleghtigh offerfeeft
919

Schots voor „verkeerd, dwaas." TinvAEN vertaalt fchotsch met ineptus, incompolitus. Wy bezigen 't
nog in de ultdrukking: fchots en fcheef.

SAMSON.

_.,_...

Vereifcht wat zonderlings. wy weten hoe uw geeft
Begaeft is met de kunft van worftelen, en fpringen,
En fchermen. Samfon weet van dantlen, fpeelen, zingen,
Oock van tooneelfpel : want de wijfheit van den NO
Had Mofes opgequeeckt, die zijn Hebreen dien ftijl
955 Hiet volgen. kunt.ghy nu uw hoogheit eens verneeren,
En met een ftichtigh fpel van zinnen triomfeeren,
In Dagons kerck, wanneer de vorften zijn vergaert;
Wy zien het juck verlicht, dat uwen hals bezwaert.

950

SAMSON.

Kan ick met fpel en zang den vryen ftaet herwinnen,
960 Wy willen, op die hoop, een heiligh fpel beginnen,
Dat Gaze en al het lant wel eeuwigh heuen
:-,cr zal.
VORSTIN.

Ghy kunt in Dagons kerck veel duizent in getal
Verheugen op het feeft.
SAMSON.

Zoo zy 't gehengen konnen.
VORSTIN.

H5

Wy hebben laftigh zelf 's aertspriefters hart gewonnen.
Hy heeft het toegeftemt. men zocht een, die op 't feeft
Moght fpeelen tegens u: Noema, rijck van geeft,
En wonderlijck begaeft.
SAMSON.

Laet haer de ftof verzieren,
Een fpel van zinnen, dat den wulpfchen aert leert ftieren,
Zal teffens ftichten, en verquicken ; en ick rijck,
970 Met zingen, danffen, en een hemelfche muzijck,
Het fpeelgerecht, als met een edel fap, begieten,
Dat dit d' aenfchouwers na dien dagh niet zal verdrieten.
Hoewel ick luttel danx by Silo kan begaen,
'k Zoecke uitkomfte in mijn ramp. wat reen zou dit ontralm ?
VORSTIN.
975

Ga ruftigh heene. laet u heerlijck innekleeden.
Aileen getrooft u in den ommegangk te treden
Voor 't heilighdom. dan wacht in onze kerckkapel.
Menzal
. u nooden, om het ftichtelijcke fpel
Te fpeelen naer den eifch, als ghy geraen zult vinden.
SAMSON.

980

Het rechte middel om my van dees boey t' ontbinden.
VORSTIN.

Geley den lantsvorft ter kapelle. hou u reedt.
filet voor heette.
Laffigh: d. i.: „door ons aanhouden."
sat Den lantsrorfl: zoo noemt de Vorftin Samfon thands en begint hem zijn rol reeds te laten fpelen,
gelijk later de Tuchtknaap, vs. 1115 en volgende:

1155
so.
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SAMSON.

Verkiee hem naer zijn' ftaet verander mede uw kleet.
Hoe fnel veranderde de Jood, zoo ras by hoorde
Van zijne ontlaftinge, en de vryheit hem bekoorde.
985 Dees heerlij cke ommegang, en kercktriomf, en faem
Van Samfons wierroock, en tooneelfpel zal den naem
Der Filiftijnfche Goon tot aen de lucht verheffen,
D' aenpalende Hebreen vernederen, en treffen,
Dat hun gezantfchap, hier te Gaze in ons palais,
990 Met kracht aenhouden zal om ruft, en vaften pais.
REY VAN JODINNEN.

I.

ZANG.

Wort 's lichaems blintheit onvermogen
En arremoe gerekent, wat
Is 't mitren der inwendige oogen
Een grooter armoe: zoo men fchat
995 De ziel en 't lichaem naer heur waerde.
Het lichaem is flechts afch en aerde,
De ziel al geeft, en niet dan geeft,
Het lichaem in der tijdt bederflijck ;
De ziel leeft eeuwigh, en onfterflijck.
1000 Zy fchoeit op eene hooger leeft,
En zoeckt den oirfpronck aller vroomen,
Dat 's Godt, van wienze is afgekomen.

I.

TEGENZANG.

Gevangen Samfon, nu aen 't quijnen,
Voelt blint deze armoede in den druck ;
1005 Noch armer ftaen de Filiftijnen,
In 't midden van hun ftaetgeluck.
Zy mitTen hun gezicht inwendigh,
Gevoelen niet dat zy t' elendigh
Veriteecken zijn van 't hooghfte goet,
1010 Dat 's Godt to kennen, en aenfchouwen,
Hem aen te hangen met hetrouwen,
Ontvonckt van 's hemels Geeft, en gloet.
Den reenloze is 't gezicht gegeven :
De reden leert ons hooger zweven.
II.

ZANG.

Zoo d' onbefnede Dagoniften
Hun blintheit kenden, zouden zy,
Mifleit door 's afgronts loze liften,
Den afgodt op zijn jaergety
Met offerhande en omgang eeren,
1020 Op d' offermaeltijt bancketteeren,
Verzaecken Godt, der dingen bron,
Waer uit zy lijf en ziel ontfangen ?
Nu houdt hen Dagons nacht gevangen :
Dat 's meer te miffen dan de zon,
102> Het eenigh en onendigh wezen.
0 licht der Godtheit, noit volprezen!
1015

1010 Zouden zy: let op het vraagteekeo, achter vs. 1029.

SAMSON.

H. TEGENZANG.

Geluckiger ftaen wy Hebreeuwen,
Wien Godt die glaniren openbaert,
Eerft vader Abram voor veele eeuwen,
Daer na aen Mofes zich verklaert,
1030
In zijne wetten, en bevee]en.
Een eenigh wezen, Godt, te deelen,
Is of te gaen van 't eenigh een,
Een gruwelijcke afgoderye.
1035 0 Godt, bewaer, in flavernye,
Helt Samfon, nu befchimpt, getreen
Van Dagons razende offerknaepen.
Ghy zijt alleen zijn fterckte en wapen.
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SAMSON.
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TUCHTKNAEP, SAMSON.
TUCHTKNAEP.

De Joodtfche rechter, by 't Gazaenfch gerecht verwezen,
1040 Gedoemt ten fchimp, en fmaet, begint alree to vrezen,
Nu hy voor 't heilighdom, in Dagons ommegang,
Zal worden omgeleit, door aller volcken drang
En toevloet : nu hy moet, getreen ter kerckftellaedje,
Bekleen op 't offerfeeft zijn eige perfonaedje,
1045 De Sterckheit, in den ftrick der Welluit, van haer kracht,
En fcherp gezicht berooft, in eenen langen nacht
Geketent, als een flaef, van arrebeit gebroken,
Om vryheit prachen, en voor Dagons outer fmoocken.
Dat leght hem op de teen. nu ziedt het bloet, van fpijt,
1044

Zijn eige perfonaedje: d. 1.: „de rol dien hy zelf vroeger fpeelde."
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SAMSON.

En wraeck, doch al vergeefs. de locken is by quijt,
Het broeineft van zijn kracht, en kan zich naulijx reppen.
Ga hael hem. ziet by komt, en zoeckt wat luchts te fcheppen,
En fchijnt te twijflen aen den vrydom, hem belooft.
Hy fchuimbeckt, knarftant, bruit. d'ooghwinckels in zijn hooft
1055 13roen wraeck, en gruwelen. de wraeck begint t' ontfteecken.
Hy fchudt het hooft. by trapt, en ftampt, en kan niet fpreecken.
De leeuwentenner, een lantftroopende Hebreeti,
Gelijckt zich zelven niet, durf nu geen' jongen leeu
Aenranden, fcheuren, van den moil en bey zijne ooren,
1060 Tot achter aen den ftaert; geen !ant noch lieden ftooren
Met voffekoppelen, en zetten 't korenlant,
Zoo wijt men of kan zien, in eenen lichten brant ;
Daer arme boulien, van den ooghft, hun hoop, verfteecken,
Ten hemel fchreien, dat een fteenen hart moet breecken ;
1065 Hy, koel op eenen bergh gezeten, dit belacht,
En groeit in 's volx verdriet. o ftoockebrant! maer zacht :
Beft zwijge ick, eer by 't hoor': beft luiftre ick aen een zijde
Waer hem de wraeck vervoert. by klaeght, maer al t' ontijde.
1030

SAMSON.

Zie eenmael near, 6 groote Godt
1070 Van Abraham . zie eenmael neder.
Herftel mijn eerfte fterckheit weder.
Wat lijdt uw naem al fchimp en fpot,
By deze blinde Filiftijnen,
Afgodendienaers, die uw wet
1075
Ontheiligen !net Dagons fmet!
Dat fmert my meer dan alle pijnen.
k Heb mijne blintheit, mijn verdriet
Verwonnen. wiltgbe, fla my ftijver.
Nu blaeckt mijn hart alleen van yver.
moo
Het hart zoekt Godt, en anders niet.
Uwe eer, o vader in den hoogen,
Was 't eenigh ooghmerck van den ftam,
Den onverwinbren Abraham.
Uwe eer ga boven bey mijne oogen.
1085 Zy voeren vry mijne oogen om,
Geregen aen de zeven locken.
Zy flaen dit lichaem blaeu met ftocken,
Voor Dagons beelt op pijp, en bom :
Zy mogen fchimpen, en braveeren
1090 Met Samfon, armen blindeman,
Zoo lang by zich niet weeren kan :
Laet Paleftijne triomfeeren :
1054 Ooghwinckels

na

voor „ooghoeken," of wel de „oogholten." Verge!. vs. 1178.
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SAMSON.

Als, midden onder 't zegefeeft
Der Heidenen, noch wort bevonden
1096 Dat d' almaght geenfins ftaet gebonden
Aen 't haer, een vuilnis, lang gevreeft.
Mijn engel Fadael quam heden
My noch vertrooften, daer ick zat,
En op de knien om fterckheit badt.
1100 Toen Reef een nieuwe kracht mijn leden.
Godts Geeft, die my, van kintsbeen af,
Tot hooge daeden heeft gedreven,
Gebietme ruftigh door te ftreven.
Bereitme een heerlijck vorftengraf:
1105 Een lijckgraf, daer geen Memfis naelden,
Zoo hoogh gefteigert door de lucht,
Zoo wijt en zijt alom berucht,
Noch voor noch na my, prijs by haelden.
Als Godt my fterckt zal kaeckebeen,
1110 De reuzeneerlaegh, korenvelden
In afcb, noch Gazaes poort niet gelden,
Noch wat Godts vyant fchricklijck fcheen.
TUCHTKNAEP.

Doorluchte prins, ick hoor uw jammerklaegen.
'k Heb my, door laft van ons vorftin, gedraegen,
1115
Beneffens u, gelijck uw hooge ftaet
Vereifcht. men heeft u 't vorftelijck gewaet,
Den ftaetfirock eerbiedigh aengetogen,
Uw hooft, op dat ghy praelt voor ieders oogen,
Befchaduwt met een' rijcken tullebant,
1120 Daer een pluimaedje, aen eenen diamant
Gehecht, om zwaeit. waer toe u zelven langer
Geterght, en dus, gelijck -van wraeckzucht zwanger,
Dien vloeck gebaert, dit fchandelijck verwijt?
Ghy zijt, 't is waer, 'k beklaegh 't, uwe oogen quijt.
1125 Geen beer, geen vorft, geen koning in dit leven
Is maghtigh u uwe oogen weer te geven,
Als Dagon, daer dees hooftfiadt in gelooft,
By zweert en teert. ay lantvooght, fchudt uw hooft
Van belghzucht niet : ick fpreeck naer onze zede,
1130 En lantgebruick. de godtsdienft brengt dit mede
In ons gebiet: en kont ghy 't zoo verftaen,
Om naer 't gebruick aen 's priefters hant te gaen;
nu Niet gelden: vul aan „by hetgeen ik thands voornemens ben to verrichten."
Beneffens
hier in den zin van „ten uwen opzichte, jegends u." Even zoo wordt ook apud in 't
Lat. wel gebruikt.
ins-ins Men ziet, dat V. hier zijn Samfon kleedt near de wijze, waarop de fchilders van zijn tijd gewoon
waren de Oosterfche vorsten af te beelden.
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SAMSON.

1135

Ghy tout eene eer inleggen by Gazanen,
En aengebeen van volck en onderdaenen,
Den rechterftoel des Filiftijns bekleen,
Met grooter eer dan oit in Jakobs fteen.
SAMSON.

Laet Samfon zich braveeren van een' jongen!
Dat leecit by van geen' jongen leeu, die, dol
Van hongersnoodt, al brullende uit zijn hol,
1140 Met open muil hem quam op 't lijf gefprongen.
Wat vraege ick na een knodts, of kaeckebeen!
De ftrantreus moet zich met geweer befchermen:
Helt Samfon hoeft geen wapens. bey deze armen
Zijn ftercker dan metael, en ftael, en fteen.
1145 Dit 's noels de man: dit zijn de zelve klaeuwen,
Van reuzelant, en zeeftrant, en geberght,
Noit, zonder wraeck te voelen, aengeterght.
Geen tuchtknaep zal, wil 't Godt, my lang begraeuwen.
Mijn kracht, die, nu geknackt, het koren maelt,
Indienze noch haer kracht eens magh herhaelen,
Zal harffenpan, gebeente, en fchenckels maelen.
Zoo zet ze rijck haer achterftel betaelt.
Dees voeten linen noch vafter dan pylaeren
In Dagons kerck, van donderflagh gefchockt.
1155 Mijn wraeck, wat ruftghe? al lang genoegh gewrockt.
Berft nit: berft uit. 't is tijt u 't openbaeren.
Hoe ziedt mijn bloet, op een gepackt, verrot!
De zwarte gal loopt in alle aders over.
Hereifch, hereifch uwe oogen van dies rover.
1160
Verdraegh, verdraegh niet Langer fchimp, en fpot.
Gelijck een gloet, aen 't broen, en lang befloten,
Ten lefte berft uit eene zwangre wolck,
Vertfaeghtheit baert, en fchrick in 't dootfche volck,
Van donderkloot en blixemftrael befchoten:
1165
Dan zwicht het al wat met een trotfe kruin
De godtheit dreighde, en terghde met zijn' horen:
De donderflagh, en blixem zien geen' toren
Noch tranflen aen, noels kerck, noch rots, noch duin :
Zoo zal mijn wraeck, getrotft, getrapt, in 't ende,
1170
Al fchijntze nu te flaepen in een graf,
Verrijzen, tot der Dagoniften ftraf,
Dat lint en ftrant Gode aenfchreie uit d' elende.
Mijn haer, gewoon te zwaeien om den neck,
Gelijck eels kroon van gout om 't hooft te krullen,
1175 Kan ick niet meer opfchudden, onder 't brullen.
Noch houdt mijn kracht zich binnen haer befteck.
Dan fleecke ick eerft mijn duimen in dees holen
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SAMSON.

Van d'oogen, uit haer winckelen geboort,
En week de wraeck voor 't aengaen van dien moort.
11,;() Wat wraeck? Godts wraeck, my van Godts Geeft bevolen.
Dan roepe ick Godt, mijn' Godt, om fterckheit aen:
Mijn Godt, mijn Godt, zie ne'er van 'shemels boogen.
Wat eirchtgbe? ick eifch den Filiftijn mijne oogen:
Dan kraeckt bet, of de weerelt wou vergaen.
1185 Al 't aerdtrijck beeft en davert, als getroffen
Van zulck een' krack, gevolgbt van zulck een flagh.
Maer maghtelooze en blinde man, wat magh,
Die niets vermagh, op zijne fterckheit ftoffen!
TUCHTKNAEP.
1190

ick wenfchte dat ghy Dagon glori gaeft,
Een godtheit, die zoo fterck veel hooger draeft.
SAM SON.

Zwijgh jongen, zwijgh. hou op van Godt te lafteren.
Wv willen niet veraerden, noch verbafteren
Van Moles ftijl, al raeft ghy noch zoo fel.
Geleime naer uw afgodts kerckkapel.
Wy zullen, vroegh verlooft, Godts maght betuigen,
Wanneer de kerck van Dagon fpat aen duigen.
TUCHTKNAEP.

Spat Dagons kerck aen duigen dezen dagh,
Gewis uw iiooft zal draeien van dien flagh.
A ERTSPRIESTER. KOORWAERZEGGERIN.
A ERTSPRIESTER.

De koorwaerzeggerin van Akkaron, gedraegen
1200 Op haere rosbaer, daer de ftraeten van gewaegen,
Geeft groot bedencken dat den Dagoniften ftof
Van opfpraeck wort bereit. laet Dagons kerreckhof
Bezetten. voort ftaffiers. 'k heb hondert offerftieren
Al ingewijt. men flaght, ontfteeckt alle outervieren.
19,05 Geen priefters ruften. elck bewaert zijn ampt, en beurt.
Zoo deze ontzaghbre non den grooten omgangk fteurt,
Wat raet? wat gaet ons aen? dit raeckt ons in 't gebeente,
Verdort van ouderdom. de wacht voor dees gemeente,
En alle zeefteen ftaet onze opzicht toebetrout.
1310 Dat pier het Jodendom geen oproer onder brout,
Om alle altaeren door een rottery te fpliffen.
Help Dagon, wat zoudt ghy al eer en offer miffen!
Hoe zou de nieuwe rot aenwinnen, en dit ftrant,
Met Moles hoeck in d'eene, en 't zwaert in d' andre hant,
nu Boiler!'

„famenrotting." Zie

1Voordenb. op HOOFT in v.

SAMSON.

1 2 15 Afloopen regelrecht, en tegens recht, en reden.
Daer komt de grijze non ten kerckhove opgetreden.
Twee jotters fchorten haer eerbiedigh van weerzv.
Hooghwaertfte vrou, verfchijnt ghy meede op 't jaergety?
Zijt welkom met uw' fleep gewijde en zuivre nonnen.
NOOR.
12:30 Wy

komen in der yl van Akkaron geronnen.
Eerwaertfte varier, 'k zou u zoecken in de kerck,
En vinden wy u bier? dat Godt uw' yver fterck'.
AERTSPRIESTER.

Wat yver, moeder, drijft u herwaert aen, en heden
Op dit gezegent feeft? gewis dit fteunt op reden.
KOORWAERZEGGERIN.

Wel degelijek. geloof wy zouden niet zoo licht
U komen fteuren, in het midden van nw plicht,
En pleghtigheden, die Godt Dagons eer bewaeren.
O heilighdom, o kerck, o kooren, o altaeren,
O offeryveraers, o zielen, zonder tal,
1230 Op deze Godtstriomf vergaert van overal,
Wat donckre wolcken zien wy boven Gaza hangen!
1225

AERTSPRIESTER.

Laet hooren wat ghy ziet. wy luiftren met verlangen.
NOORWAERZEGGERIN.

De vorft van Akkaron reedt nau met zijn vorflin
Te wagen herwaert aen, beftuwt van hofgezin
1235 En adel, of men ging het offer toebereiden,
Met wenichen en gebeen hun godevaert geleiden:
Meer al wat in den dienft der goden ons gemoet
Loopt op quaet voorfpoock uit. d' altaervlam, root als bloet,
Ontzeght te rijzen. 't vee heeft mangel. d' ingewanden
1240 Zien blaeu, vol fprengklen bloets. het ongel wil niet branden.
De lever is verrot. alle offervinders itaen
Verbaeft, zien merck by merck met fchreiende oogen aen.
De kerck is vol gefpoocx. men hoort gefchrey van vrouwen,
En mans, en kinderen, inftorten van gebouwen.
1245 De kerckpylaeren ftaen en fchudden. 's avonts fpa
Wort eene ftem gehoort. de kerckgalm baeut het na,
En antwoort zevenmael uit heilighdom, en kooren.
Hy fcheen te roepen: och, nu gaet het al verloren.
rue Dat zich by de volkeren van Fenicien en Palestina vrouwen aan de dienst der afgoden wijdden,
is bekend; maar het waren, over 't geheel, volmaakt het tegenovergeltelde van zuivere nonnen.
Moge intusfchen deze voorftelling der Oosterfche profetes als een Germaanfche Velleede, naar wier
orakeltaal zelfs de priesters enders gewoon zijn te luisteren, niet volkomen in harmonie zijn met de
toeftanden en zeden dier tijden en landen, zy doet een te fchoone nitwerking in het ftuk, dan dat
wy haar zouden willen misfen.
Geronnen voor „geloopen."
use Godevaert voor „bedevaart, optocht." Zie Deel IX, blz. 14.
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De kerckwacht tuight bet zelf, de kopre kerckdeur kraeckt,
En Ilaet een fchor geluit, van niemants hant geraeckt.
De dierewichlaers zien een veltflang den vrybuiter
Aenranden op den wegh, zoo ras het paert den ruiter
Bezwijckt, daer zy den hiel gevat houdt met den tant.
De flarrekijckers, zoo verheven van verftant,
1155 Zien 's hemels Reus om hoogh een leger overrompelen.
Al 't priefterdom verbaeft, nu dees geruchten mompelen
En morren, drijven ons ten heilighdomme om raet.
Ick fchiete op hun gebeen 't gewijde koorgewaet
Godtvruchtigh aen, bekrans het hooft, als Godts gewijde
1260 Met lauwer, deck het met fneeuwitte iluierzijde,
Valle in de koorkapel op 't aenzicht drymael neer,
En roepe ons godtheit aen. o Godt, indienwe d' eer
Van off en en gebe'en u naer den eifch opdraegen,
En ghy uw antwoort niet onwaerdight die u vraegen,
1161 Gewaerdigh heden OM, in een' verlegen ftaet,
ontvouwen op wat ramp dit heiloos voorfpoock flaet,
Wat naeckende ongeval zoo veele tekens fpellen.
Och, hanthaef uw kapel, alleen uit veel kapellen
Behantveft voor den tijt to melden van wat vrucht
1270 De tijt in arbeit gaet. op dat gebedt verzucht
En fteent het koor; gelijck een zwanger, die verlegen
In baerens noot zit. ick verwacht, en legh verflegen
Op 't aenzicht, luiftere wat op 't zuchten volgen zal.
Ten lefte berft dees item ten koore uit met gefchal,
1275 Dat alle priefters in de kerck het hooren meugen :
Het Joodtfche treurfpel zal ganfch Paleftijne heugen.
Wy roepen : Godt bewaer' den vorft en zijn vorftin.
Zoo roept de ganfche kerck verbaeft van hart en zin.
De priefters drijven ons naer Gaze, en onderwegen
1280 Loopt ons een Iantgefchrey van alle kanten tegen,
Dat Samfon in de kerck van Dagon fpeelen zal.
1250

AERTSPRIESTER.

Is dit uw zwaericheit? dit Ipelt geen ongeval.
KOORWAERZEGGERIN.

Waer bier geen zwaericheit voor 't ganiChe lant gefchapen,
Geloof bet Akkaronfche orakel liet ons flaepen.

nu Den vrybuiter voor „een voorbygeanden roover."
Den ruiter Berwijekt voor „onder den ruiter bezwijkt." Zie over bezwijken, met den dativue,
Beet III, biz. 417 en elders.
12C4 Verna: „en gy hen die u vragen, een antwoord waardig keurt." Onwaardigen ftaat over tegen gewaardigen — zie vs. 1265 — Dit laatfte en vooral verwaardigen zijn nog in gebruik gebleven.
11C2-1270 Aileen uit reel kapellen Behantvefi enz.: 'milts: „die alleen, onder vele kapellen, het voorrecht
heeft, een pleats to zijn, uit welke orakelen, die de toekomst voorfpellen, gegeven worden."
1213 en 1291 Meagen voor mogen: een dialektvorm, tegenwoordig in deftigen itij1 niet gebruikelijk meer,
doch in loafer dichttrant niet onbevallig.

1252,1153
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AERTSPRIESTER.
1285 Wy

eeren heiligh Godts orakels, en Godts tolck.
KOORWAERZEGGERIN.

Wanneer ze u dienen, zijt ghe een wachter over 't

volck.

AERTSPRIESTER.

Indien ghy 't ons betrout, men aloft hier niet te waecken.
KOORWAERZEGGERIN.

Betoon het dan dat Godts waerfchuwingen u raecken.
AERTSPRIESTER.

Hoe waerfchuwt Godt, dat wy elckandre recht verftaen?
KOORWAERZEGGERIN.
1290 Hy

waerfchuwt dat dit fpel u qualijck zal vergaen.
AERTSPRIESTER.

Verhael 't orakel, dat wy 't klaerder kennen meugen.
KOORWAERZEGGERIN.

Het Joodtfche treurfpel zal gantfch Paleftijne heugen.
AERTSPRIESTER.

Wat 's dit gezeght? by dreight ons met geen ongeval.
KOORWAERZEGGERIN.

Hy fpelt dat ons dit fpel tot ramp gedyen zal.
AERTSPRIESTER.
1295 Hy

fpelt dat ons dit fpel tot blyfchap zal gedyen.
KOORWAERZEGGERIN.

Zijt ghy Godts tolck alleen, zoo valt 'er niet te ftryen.
AERTSPRIESTER.

Wy meeten reuckloos ons uw wettigheit niet aen.
KOORWAERZEGGERIN.

Zoo luifter naer Godts moat, daer mooghtghe vaft op ftaen.
AERTSPRIESTER.

Een dubbelzinnigheit geeft vryen keur in 't kiezen.
KOORWAERZEGGERIN.
1300 En

keur baert hoop en angft van winnen of verliezen.
Het veilighfte is dat ghy de koornon dit betrout,
Gedreven van een' geeft, die haer Godts zin ontvout.
AERTSPRIESTER.

Belieft het u, laet ons met reen ter zaecke komen.
KOORWAERZEGGERIN.

Welaen. wy hoeven voor de reden niet te fchroomen.
AERTSPRIESTER.
1305 Wat

mifdaet fteeckt ons in eene onverzoenbre fchult ?
KOORWAERZEGGERIN.

Dat ghy door 't Joodtfche fpel een kerck ontwijden zult.
AERTSPRIESTER.

De kerck ontwijden? neen, dit fpel zal Dagon eeren.
KOORWAERZEGGERIN.

Dit Joodtfche treurfpel zal Godts kerck en Godt fchoffeeren.
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AERTSPRIESTER.

De vorften drijven 't zelfs, tot zinrijck fpel gezint.
KOORWAERZEGGERIN.
1310 De

weereltwijzen zijn in 't heiligh fteeckeblint.
AERTSPRIESTER.

Getrou aen Aftaroth, en zuivre Dagoniften.
KOORWAERZEGGERIN.

Verzaeckt ghy onzen Godt, en rockent tempeltwiften ?
AERTSPRIESTER.

Wy zonden menighmael naer Akkaron om raet.
KOORWAERZEGGERIN.

Nu antwoort u Godts mont, en d' antwoort wort verfmaet.
AERTSPRIESTER.
1315

Men moet wel dagelijx verkeeren met de Joden.
KOORWAERZEGGERIN.

In 't heilige wort hun gemeenfchap ons verboden.
AERTSPRIESTER.

Om een tooneelfpel, drijft ghy (lit zoo ftip, en ftraf.
KOORWAERZEGGERIN.

Zy roeien kercken uit. zy houwen 't kerckwoudt af.
Zy branden beelden, en de Goon, die 't lant befchermen.
is o En durven juichende zich by de koolen wermen.
AERTSPRIESTER.

Indien hun rechter voor Godt Dagons outer fpeelt,
En 't gouden wierroockvat hem toezwaeit, en zijn beelt,
Het zal in 't heilighdom voor Siloos Godtskift fchreeuwen,
En overtuigen al de nijdige Hebreeuwen.
KOORWAERZEGGERIN.
1325

Gby zoeckt uw drift een verf te geven, en een' glans.
Vaer echter voort. men zal uit geenen torentrans
Al 't onheil overzien, uit zulck een fpel te fpruiten.
AERTSPRIESTER.

Wat raet? wat zullen wy vaft ftellen ? wat befluiten ?
Dit fpel is toegeftemt met onzen vryen wil.
1330 Men heeft ons raet gevraeght : en nu een kerckgefchil
Verwecken ? d' ongena der vorften en vorftinnen
Ons haelen op den hals? geen tijt kan dit herwinnen.
't Aertspriefterlijck gezagh te krencken om een woort,
Dat twijfelachtigh luidt?
KOORWAERZEGGERIN.
1335

1312

(shy hebt gelijck: vaer voort,
Behaeght bet u: vaer voort: wy hebben ons gequeten.
Wat zijtghe met den geeft van 't Jodendom bezeten!
Die groote ftoockebrant zal op een kercktooneel

Roe/cent voor „bereidt, zet op;" doch hier, waar een vraag gedaan wordt, had gy herhaald moeten
worden.

SA BISON .

Befchimpen in zijn hart den godtsdifch. een bordeel
Behaeghde hem doorgaens veel meer dan Dagons tempels.
1340 Hy zette noit een' voet op ons gewijde drempels:
En trouwen 't is een aert van dit befneen geflacht,
Dat, onbefneen van geeft, noch Godt noch godtsdienft acht,
Dan dien een vondeling van Faro heeft gevonden,
Alle oude wetten door zijn nieuwe wet gefchonden,
1345 De vorften uit hun erf met vier en zwaert gezet.
Waer Samfon omgebroght, toen by in 't geile bedt,
En in den gloenden fchoot van zijn boelinne ontflaepen,
Gefmoort lagh in dien Broom ; het ftont hier niet gefchapen
Al 't Filiftijnfch gebiet te geven eenen krack,
1350 Die eenwigh heugen zal.
AERTSPRIESTER.

Een blindeman, zoo mack
Gelijck een jarigh lain? o hoorde ghy zijn fchinckelen,
Zijn mergeloos gebeent, van maelen dor, eens rinckelen,
En rammelen, ghy zoudt niet reppen, zonder gront,
Dat ons een lantbederf van hem te wachten ftont.
KOORWAERZEGGERIN.
1356

Van hem, of anders, wil men onzen Godt betrouwen.
De dubbelzinnigheit ftaet ons met recht te ontvouwen,
Het ganfche priefterdom te luiftren hoe het luidt.
AERTSPRIESTER.

Zijt ghy onfaelbaer in uw oordeel en befluit?
KOORWAERZEGGERIN.

Wilt ghy d' orakels nu affchaffen, of bedillen?
AERTSPRIESTER.

In geenerhande wijs. wie kan dit onweer ftillen
Mevrou gaf al te fpa zich herwaert aen op wegh.
Wanueer men tijdigh fpreeckt, met raet en overlegh
Van een vergaderinge uit alle priefterdommen,
Dan kan men tegenfpraeck door kerckgezagh verftommen,
1365 En rijp belluiten wat men volgen moet, of niet.
1360

KOORWAERZEGGERIN.

Wy quaemen op zijn tijt, gelijck Godts infpraeck riedt.
Laet ghy u door zoo veel voorfpoocken niet beweegen,
Alle elementen, Goon en menfchen ftaen u tegen.
AERTSPRIESTER.

Dees lantstriomf moet voort, al hoorde men gewagli
137o Van voorfpoock.
KOORWAERZEGGERIN.

Staeck het fpel.
13.3

Een rendelim! twn Fero heeft geronden; de rondeling is „Mozes," fehimpwilze hier door de Wiehlares
dus gbnoemd. Frost is bier bovendien de uitdrukking van minachting in de vvoordipeling vondelinggerontlen.
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AERTSPRIESTER.

Dat krenckt het hooftgezagh,
Te hoogh ons toebetrout. om ftem, gefpoock, noch maeren,
Om offervinders, noch om vogelwichelaeren,
Om ftarrekijckers, noch om hantbekijckers drown,
En drift is 't niet geraen den kerckelijcken town
1375 Te laten glijden. 'k zou my anders voor u buigen.
KOORWAERZEGGERIN.

Wy zullen t' Akkaron voor al de kerck betuigen
Hoe wy ons queten om (lit dreigende ongeval
Te fchutten, daer men reed zoo verre een lantgefchal,
Een lantgedruifch van hoort. 6 droeve aenftaende tijden!
1380 Gelt Godts orakel niet, en durft men dat beftrijden,
Zoo heeft die Godtsdienft uit : zoo hoeft de kerck geen tolck :
Zoo zit ons Godtheit 'tom. bet yverende volck,
Dat raet wil vraegen, zal veranderen, met hoopen,
By menighten van bier om raet naer Silo loopen.
1385 Zoo wort de Godtskift van de Joden aengebeen.
AERTSPRIESTER.

Hier wort nu Akkarons orakel niet beftreen,
Maer zachter uitgeleit. wij ftrijden in 't verklaeren.
KOORWAERZEGGERIN.

Span in de rosbaer : 't is hoogh tijt dat wy vervaeren.
AERTSPRIESTER.

Belieft het u, beklee den grooten ommegang.
KOOR WA ERZEGGERIN.
1390 Span

in de rosbaer. voort, wy blijven hier te lang.
Gehoorzaeme aert plagh flux te volgen op ons wincken:
Hier gelt geen wijze met. de fchouburgh moet verzincken,
Met Dagons kercke, en al wat aen dien gruwel vaft,
Op koorwaerzeggery, noch ons waerfchuwing paft.
AERTSPRIESTER.

1395

Ontfchuldigh ons, mevrou : wy hoeven tijt te winnen.
De priefters wachten vaft: bet hooghtijt roept ons binnen,
En Samfon ingekleet, ftaet vaerdigh en bereit
Te volgen in triomf den tuchtknaep, die hem leit.
AERTSPRIESTER. KOORAELEN.
AERTSPRIESTER.
1400

Nu den grooten ommegangk
Eens geviert met fpel en zangk,

13B8 Verraeren voor „vertrekken," en even goed van farnenftelling.
lass Wy hoeven lit te winnen voor „wy hebben onzen tjt1 noodlg."
1311 Ingekteet: „gekostumeerd," zouden wy nu zeggen.
KOORAELEN: van 't Lat. choraules, wat eigenlijk beteekent „zy, die in 't orkest of koor de fittit befpelen." Hier wordt het echter in den zin van „koorzangers" genomen, als nit vs. 1411 en 1424 blnkt.

SAMSON.

En in Dagons naem begonnen,
Die den vyant heeft verwonnen.
Laet de fchuttery vooruit
Heenetreen op born, en fluit,
Taos Feeftbazuinen, en trompetten.
Laet zich Godts gewijden zetten
In hunne orde, paer en paer,
Met een ftaetigh kerckgebaer,
En, gekranft met eickeblaeren,
1110 D' eer van 't hooge feeft bewaeren.
Laet kooraelen hunne keel
Mengen met fchalmeie, en veel.
Sam fon trede op hun gezangen,
Met een' braven fioet behaegen,
Dan de torts, dan 't wierroockvat.
1415
Dagon, 't heilighdom der ftadt,
Volge, op eenen ftoel gedraegen.
Wy, gereet op zijn behaegen,
Volgen hem, en op dien trant
Al de vorften van het lant,
1420
En vorftinnen, en de grooten,
Met den floet van 't hof gefloten.
Ghy kooraelen, zingt ons voor
Op dit zegenrijcke (poor.
KOORAELEN.

1425 Groot is Dagon, 't hooft der Goden,
Die Godts vyant onverwacht
Heeft gelevert in ons maght,
Voor wiens kracht de reuzen vloden;
Die alleen zoo veel vermoght,
1430 Zonder zwaert op zy to gorden,
Als een heirkracht in flaghorden,
Op een' vorftelijcken toght.
Groot is Dagon, 't hooft der Goden,
Die Godts vyant leide aen bant,
En hem leverde in ons hant,
1435
Tot een fchitnp der blinde Joden.
Ziet hoe is by nu verneert,
Tegens Wien noit Filifteenen
Ongequetrt in 't velt verfcheenen.
1440
Ziet hoe Gaza triomfeert.
Groot is Dagon, 't hooft der Goden,
Die Godts vyant, overal
Zoo ontzaghlijck, broght ten val.
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1445

Haelt uw hart op, ghy genooden,
Die ten offennaeltijt zult
Samfon zelf op treurtooneelen
Zien zijne eige treurrol fpeelen.
Schrickt niet, zoo hy briefcht en bruit.
REY VAN JODINNEN.
ZANG.

Wanneer de zon, aen 't nedervaeren
En daelen, uit den Leen met kracht
Haer ftraelen fchiet op 't aerdtfch geflacht,
De Leeu zijn kracht begint te baeren,
Dan valt haer gloet te Merck:
Gelijck in 't dierenperck
De koning van de dieren,
1455
Van zenuwen en fpieren,
Gebit en klaeu voorzien,
Verflint wat weer wil bien.
De zon wint kracht in 't leeuwenbloet.
1400 Dan zwicht het al voor haeren gloet.

1450

TEGENZANG.

1465

1470

Zoo moght het hier den Filiftijnen
Wel gaen, in 't endt van 't lantgefchil,
Als Godt helt Samfon ftercken wil,
Die, nu aen 't afgaen, fchijnt te quijnen.
Men fchoer hem, tot zijn ftraf,
De lange haerlock af,
Maer Godt, te geene ftonden,
Staet aen een haer gebonden,
als hy werckt,
Noch
En zijne helden fterckt.
Al flaept Godts kracht voor eene poos,
Zy flaept niet eeuwigh en altoos.
TOEZANG.

1475

1431

Zoo Samfon Godts getijde raem,
Met een doorluchte daet zijn' naem
Bezeegle, en wecke een lantgefchreeu:
De zon zal gloeien uit den Leeu.
Dan zal men alle Filifteenen
Zien heenefmilten, dootgefcheenen:
Dan fmilt Godts zon een' bergh van fneeu.

Baereu voor „toonen, aan den dag leggen," als nteermalen.

SAMSON.
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REY.. BODE.
REY.

Genade, o Godt, genade. 6 help ons, help ons heden.
Vertrooft ons in dien noodt. ivy fchreien van beneden
Naer uwen hoogen troon. wat 's dit een overval!
Waer zijn, waer ftaenwe ? dit afgrijffelijck gefchal
Verdooft onze ooren. al dit Itof verblint onze oogen.
1485 Wy fticken, wy vergaen van ftof. het puin gevlogen,
Geftoven door de fladt, vervult de ruime lucht.
De fladt is vol gefchreis, vol jammers. het gerucht,
Het huilen, het gekerm verfpreit zich door de ftraeten.
De fladt zit overftulpt van droefheit, zit verlaeten.
1490 Elck zoeckt zijn dooden, en noch weet men niet hoe 't leit.
Wy durven, en 't is beft, niet uitzien naer befcheit.
Wy duicken ftil een wijl in deze kerckhofhaegen.

1480
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flier komt 'er een, verbaeft, verbijitert, en verflagen.
Laet ons verneemen hoe het fiaet, hoe 't is vergaen.
1495 Ay hoveling, belieft het u, ay blijf wat flaen.
Verhael ons toch hoe 't leght gefchapen, en gefchoren.
BODE.

Hebreeufche joffers, och, heel Gaze is nu verloren;
Al 't Filiftijnfche lant in zijnen hooghflen noodt.
REY.

Hoe ging 't met Samfon, is hy levendigh of doot?
BODE.
1500

Al doot, en koudt. och waer hy tijdigh doot gefmeten,
In ftes van blindeling, gebonden aen een keten,
Mishandelt, omgevoert, verbittert, en verftockt.
Nu heeft by in zijn wraeck zich zelven ingebrockt.
REY.

Zoo miffen wy Hebreen voor eeuwigh onzen rechter,
1505 En lantbefchermer. och, dit's jammerlijck. maer echter
Verhael ons, fuck voor fuck, al wat ghy hoorde en zaeght.
BODE.

Ick zagh een wraeck, daer al de weerelt van gewaeght.
De koorwaerzeggerin wilt dit zoo klaer te fpellen,
Als zaghze Dagons kerck bouvalligh overhellen.
1510 Dat komt van fpeelen en tooneelfpel in Godts kerck,
Ontwijt om eenen Jode, alleen al 't lant te fterck.
Wy zagen Samfon eerit den ornmegangk geleien,
Voor Dagons heilighdom ten toon treen op fchalmeien,
Op fnaer, en zegezang, en vrolijck feeftgeluit.
1515 Hy font den fchimp en fmaet des volx geduldigh uit,
En mack, gelijck een lam, en hiel zich ingetrocken,
Maer kaeude midlerwijl de heimelijcke wrocken.
Zoo raeckte d'ommegangk van Dagon aen zijn endt.
Het offermael begon, gelijck men is gewent,
1520 Doch heerlijcker dan oit, uit blyfchap dat de landen
Den grootiten vyant, nu gevangen in hun handen,
Vaft ringeloorden, in zijn blintheit en verdriet.
Men gaf hem honighraet te proeven, ofze niet
Zoo lecker was, gelijck de honigh, en de raten
1525 Der byen, die in 't aes van zijnen leeusromp zaten,
Van hem voorheen verfcheurt, toen, in zijn voile kracht,
fly noit om 't kerckbancket van Gaza had gedacht.
Men noode hem, hy zou zich toeven, en verzaden.
Men vraeghde of hier nu niet een raetfel viel te raeden,
1530 Dat dubbelzinnigh was: wie hem de fterckfte fcheen :
Of nu een Leger volx niet ftercker was dan een.
i sae Zich toeven voor „zich vergasten."

SAMSON.

De priefters kroonden hem bet hooft met eicke-kranfren,
En nooden hunnen gaft, en porden hem te danfren
Voor Dagons hoogh altaer. by zweegh, als doof, en ftom.
1535 Terwijl ging op 't bancket de berckemeier om,
Op Samfons rechterfchap. men dronck met groote toogen.
Zy wenfchten hem geluck, en twee paer andere oogen.
Dat fchimpen nam geen endt. ten lefte quam een vrou,
Noema voor den dagh, die 't mael befluiten zou
1540 Met geen onftichtigh fpel, een zedigh fpel van zinnen.
Zy klornmen ten tooneele, en zouden "t werck beginner.
Hy fpeelde eerft op een harp, zong vrolijck onder 't fpel.
De toon ging middelbaer, dan langkzaem, dan weer fnel.
De kerckgenootfchap juicht. zy lachen datze fchateren.
1545 De kerckgalm baeut hen na. men hoort de galmen klateren,
Die groeien by den wijn. de groote kelck ging om,
Op d'eer van Dagon, en het ganfche Godendom.
Men zou, tot Plot van 't feeft, ten fpeele zich bereiden.
De blinde Samfon zeght : ay tuchtknaep, wilme leiden
1550 Daer dit tooneel aen bey de hooftpylaeren leunt,
En 't fchrickelijck gevaert van al de kerck op fteunt,
Op datwe, moe van fpel en dans, wat ruften mogen,
En dan met voile kracht aenheffen voor elx oogen.
Verpoozen fterckt den geeft met eenen nieuwen luft.
1555 Hy, van zijn opzet en wraeckgierigheit bewuft,
Die afgeterght in 't Licht zou komen uitgeborften,
Ten ondergangk van al de Filiftijnfche vorften,
Betaft van wederzy de hooftpylaeren vaft,
Die Dagons kerckgebou, van duizenden vermaft,
1560 En zulck een werckftuck van de reuzen onderfchraegen :
Terwijl d'aenfchouwers door het dack van boven zagen,
Behalve duizenden om galeryen been,
Dry hoogh gebout, en een ontelbaerheit beneen
In 't koor, en in den buick der kercke, en ommegangen,
1565 Die opgefpannen al naer Samfons' fpel verlangen.
Het fchijnt hy roock het hoe Noema, luttel trou,
Hem door het wierroockvat in 't fpel verfchalcken wou,
Wanneerze, hant aen hant, den blinden om zou draeien,
En hy den wierroockgeur met haer den Godt toezwaeien,
1570 Ten fchimp van Arons dienft, waer op de maght wan 't lant
1322,

Wierroockrat : zoo ' ook fpelt V. het woord, vs.
en te recht, indien men in wierrook een famentrekking heeft te zien van wiel-rook, d. 1.: gewielde rook, rook, die door 't wielen of zwaaien verkregen wordt. Zie Bun., in v. Wierook, met ee'ne r, komt my onverdedigbaar voor, en men
moet, dunkt my, kiezen tusfchen wierrook of wijrook (gewijde rook, of rook ter wijdinge), die beiden
goede gronden voor zich hebben.
1570 De maght ran 't lant voor „de machtigen, de landbeltuurders," en daarom ook, als collektief, een
w.woord in 't meerv. achter zich hebbende. Zoo zegt het y olk by ons nog de rijkdom voor „de rtjken;"
b. v.: „er was veel rijkdom op de kermis," voor „er waren veel rijke lieden."
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De feeft befluiten door het klappen in de hant:
Maer anders ging het, en dat blyfpel voor de grooten
Wert met hun treurfpel al fafgriplelijck befloten.
REY.

Wy fchricken voor het endt des treurfpels, nu 't genaeckt.
BODE.

Hy ftaet in 't midden der pylaeren, brant en blaeckt
Van eenen hoogen geeft, een godtheit, een vermogen,
Een grooter fterckte dan hem korts was uitgetogen.
De blinde vorft vertreckt zijn winckbraeu, knarffetant,
Schijnt zelf een fiere leeu, die eene wijl aen bant,
1580 En ongenezen van zijn korts ontfange wonden,
Het hooft fchudt, los ruckt wat hem terghde, en hiel gebonden,
En zoo vervaerlijck bruit, dat al wat Baer omtrent
Zich houdt zijn dootverf zet, en 't haer zet overendt.
Het haer om Samfons hooft fcheen haeftigh aen te waffen.
1585 Hy hief zijn hooft heel trots om hoogh naer 's hemels alien,
En riep: mijn Godt, mijn Godt, vaer neder : ruck beneen.
Nu hanthaef uwen naem. hereifch den Filifteen
Onze oogen. nu is 't tijt uw kracht in ons te baeren.
Zoo ruckt hy kruisgewijs de beide hooftpylaeren
1590 Met bey zijne armen datze buigen overeen.
Hy roept: mijn ziel, nu fterf met al de Filifteen.
Zoo ras houvaften, balck, en dack, en galeryen
Het fteunfel wordt ontruckt, ontzet van alle zyen,
Verkiezen zwaerte en laft van inenfchen en gefticht
1595 Het middelpunt om laegh. de zon fchijnt met haer licht
Te rugh te vaeren. dat gefchrey van doode volcken
En hallef levenden vaert op in dicke wolcken
Van ftof, en afiche, en puin. de grant der aerde loeit,
En davert van dien fmack. 't gerucht flaet voort, en groeit
1600 Door dal en duinen aen. ganfch Gaze raeckt aen 't hollen.
De reuzen in 't geberght zien uit, en wat gezwollen
Van hovaerdye op dees triornffeeft roetnt en ftoft
Ontzinckt de moedt, zoo laegh als Dagon nederploft,
Begraven ander puin met beckeneel en fchedel.
1605 Een zelve graf beftulpt hier edel, en onedel.
De ftaet des Filiftijns, die 't hooft ten hemel ftack,
Kreegh nu door Samfons val zoo fchrickelijck een' krack,
En nederlaegh, als noit voorheene in al zijn leven.
Het is 'er teffens al met eenen flagh gebleven.
1610 De wreecker, afgemat van 't jammer, dat hy lee,
Nam al de vyanden op zijne tanden mee.
1575

'see Kruisgewijs: waarfelnjnlbk heeft V. hier een pleatifehe voorttelling willen geven van Krlstus, typisch
door Samfon afgebeeld.

/. W. F. K A CH F

linakrImk ran Gehrovelers Binger
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REY.

Ghy zijt geluckigh, die ontglipt dit mooght vertellen.
BODE.

Ick lung aen een' pylaer, alreede aen
overhellen,
En zagh van boven al dit deerlijck fchoufpel aen,
1615 Befcheidelijcker toes het ftuiven was vergaen ;
Geplet, en half geplet, en als en been gebroken,
Het bloet en puin gemengt, de bleecke geeiten Ipoocken
En waeren om den romp, of doot, of hallef doot.
Dees rept den arm noch, die vertreckt zijn been in noodt:
162o Een ander zieltooght vaft: een ander onder 't kerinen
Komt onder uit bet puin opdondren. fchenckels, Barmen,
En hooft, en ingewant, een miffelijck bellagh,
Door een gemengt, en vleefch, en been, en brein den dagh
Bezwalcken met een lucht, die haeft een peft zal baeren.
1625 Het volck, van overal toefchietende op Glees maeren,
Geraeckt in oorlogh, elck om zijn verwant, en bloet.
Het bloedigh puin wort om en wederom gewroet.
De doOn begruift, gekneuft, zijn naulijx t' onderfcheien.
Dat harden wringer, dat gekerm, dat deerlijck fchreien
u;:lo Is onverdraegelijck. zy kennenze aen 't gewaet,
Zoo 't aenzicht is gefchent, of heel, of half. men ilaet
Lidtekens gale, of let op ieders kunne, of jaeren.
p

REY.

En weet noch zaeghtghe niet hoe Samfon is gevaeren ?
BODE.

Het fchijnt een zwaere iteen heeft hem het hart geplet,
1635 En van verdriet verloft. men heeft het lijck gezet
In eene rosbaer, uit ontzagh voor uw Hebreeuwen :
Want om een' dooden leeu zoo menigh duizent leeuwen
Te tergen vindt de ftad, in rou, nu ongerak.
Men weet de vorft had u zijne uitvaert toegeftaen.
Men zal de rosbaer nu hier brengen, zonder beiden.
Ghy mooght, belieft het u, het doode lijck geleiden
Ter hofpoort achter uit, om zoo d' ontftelde ftraet
Te mijden, en 't gerucht des volx, verkropt van haet.
BLOETVRIENDEN. REY. FADAeL.
BLOETVRIENDEN.

Wy wenfchen noch voor 't left den dooden belt t' aenfchouwen.
1045 Maer zienwe ginder niet een fchaer Hebreeufche vrouwen ?
Brfcheidehicher voor „duideNker," als meermalen. Zoo zegt Vosmeer in den „Gysbreght," 2e. Bedr.
tegen W. v. Egmond:
Permits ghe 't "char gelait befeheidelijek kofi hooren.
1622 Miljelijek voor „deerluk, jammerlijk."
10.5
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Ter goeder tire komt guy bier met ons by een,
Om d' uitvaert van uw bloet met uwen rou te kleen.
Daer komt de rosbaer. zetze een wijl op 't kerckhof neder,
By deze haege och, och. hoe keert de lantvooght weder,
1650 Heel anders dan hy korts te velde ging om roof
Te haelen voor de vuift op 't Heiden{ch ongeloof!
Wy trocken herwaert aen, of wy hem fpreecken moghten,
En hoorende hoe vroom by zich had vry gevochten,
Door zulck een fchoone wraeck, zoo komen wy in fte
1055 Ter uitvaert van zijn lijck. nu laet ons eene be
Uitftorten, op dat Godt het lijck en ons bewaere,
Terwijl al 't volck zich geeft naer Gaze op deze maere.
FADA

Ghy zoons en dochters van aertsvader Abraham,
Verfarickt niet: 't is om u dat ick van coven quam.
1660 Ghy ziet bier Fadael, gedaelt uit 's hemels poorte.
'k Heb Samfons ouderen gefpelt van zijn geboorte,
En hoe d'onvruchtbre noch zou baeren eenen zoon,
Van moeders lichaem of verlooft aen 's hemels kroon,
Hoe nimmer fcheermes zou zijn hooft en haer ontwijden,
1665 Geen wijn zijn tong; hy fterck al 't ftamhuis trou bevrijden
Voor 't Filiftijnfch gewelt. nu heeft de helt Godts wraeck
Stantvaftigh uitgevoert, uit yver voor Godts zaeck.
Zijn doodt bedroeve u niet. de geeft, bevrijt van kommer
En 's lichaems blintheit, waert geruft in koele lommer
1070 By d'oude helden, hem grootdaedigh voorgetreen.
Na twalef hondert jaer, door alle ftarren been
Omhoogh gevoert, zal hy zijn faein bier op den wagen
Gezeten, onder al Godts Heiligen zien draegen,
Omvoeren in triomf, wanneer men klaer verftaet
1675 Hoe 't voorbeelt van zijn loot en leven doorgaens flaet
Op een' verloffer, van Godts Geeft, als hy gedreven,
Die ftervende den Doot den dootfteeck noch zal geven,
En door een zachter wet elx hart van wraecke ontlaft,
Een wet van liefde, daer de hooghfte kroon op paft.
16a0 Ghy zult by 's vaders lijck zijn graffte heerlijck bouwen,
En op den zerck des zoons dit graffchrift laeten houwen:
Hier Tuft helt Samfon, die Godts volek befchutten kon.
Poor de oui.11: 0.
„onverwachts, zonder het nemen der anders gebruikelijke maatregelen." Even
zoo verhaalt Gysbreght, in zijn alleenfpraak, Deel III, blz. 350, vs. 101, hoe hy
Met Breero voor de vuift het Vlaemiche heir verflagen keel!.
1670,1671 Hier ziet men, dat Fadaël en Rafael tot dezelfde farm lie behooren, en uit eenen mond fpreken.
dan Rafael lei aithands V., toen by diens toefpraak aan Gysbreght verbeterde, omtrent dezelfde
woorden in den mond als die bier voorkomen.
Op 't fpoor der ouderen, u moedigh roorgetreen;
Zo draejt men recht naer Godt door al de flarren keen.

10,1
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Wat helt? die ftervende den Filiftijn verwon.
Staet op, en volght mijn fpoor terftont met deze bare.
1685 Ik decke u met een wolck, dat niemant u bezwaere.
De muilen aen de poort ftaen reede, en by der hant.
Voort, voort. 't is tijt dat ghy hen in de lijckbaer fpant.
REY.

Och gave Godt dat een verloifer moght verfchijnen,
Die grooter vyanden clan alle Filiftijnen
1690 Verdelghde door de maght en nadruck van zijn doot.
Wv brengen op dien wenfch dit lijck in 's vaders fchoot.
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SAMSON,
DOOR DUIZENT WONDERDADEN BEFAEMT, EN ZELF NIET DAN EEN
ENCKELE WONDERDAET, RUST GESLOTEN IN DEZEN MARMERSTEEN :
WANT RY WORT VAN ZIJNEN GEBOORTE-ENGEL, ALS EEN WONDERWERCK VOORSPELT, VAN EENE ONVRUCHTBAERE MOEDER ONTFANGEN, EN GEBOREN TOT 'S VOLX VERLOSSINGE, DOOR EENEN WONDERBAEREN GEEST DES HEEREN IN WONDERDAEDEN GESTERCKT,
SCHEURT EENEN BRULLENDEN LEETJ IN STUCKEN, VERSLAET ALLEEN
DERTIGH ASKALONNERS MET ZIJNE HANDEN, KNOOPT DE VOSSEN,
STAERT AEN STAERT, MET VIERWERCK AEN EEN, STEECKT DEN
BRANT IN HET KOREN DER FILISTIJNEN, TREFT DEN VYANT MET
GEWELDIGE NEDERLAEGEN, BREECKT ZIJNE STERCKE BANDEN, GEBRUICKT EEN EZELS KINNEBACKEN, ALS EENE KNODS, VERSLAET
' ER DUIZENT MANNEN MEDE, EN BENAUT VAN DORST, LAET HIER•
EEN VERSCHE BRONADER UIT SPRINGEN, LEGHT DE POORTEN
VAN GAZA OP ZIJNE SCHOUDERS, EN DRAEGHTZE TE HEBRON
OP DEN BERGH, BREECKT ZEVEN TAEIE ZEELEN, ALS SPINNEWEBBEN, EN DIE WIJZE EN STERCKE HELT WORT TEN
LESTE VAN EEN WEERLOZE VROUWE BEDROGEN, EN GEVANGEN VAN ZIJNE VYANDEN TE GAZA GEVOERT,
DAER HY, TEN SPEELE EN SCHIMP MISBRUICKT, DE
KOLOMMEN VAN DAGONS KERCKE OMMERUCKT, EN
VEELE DUIZENT VYANDEN MET ZICH IN HET PUIN
OVERSTULPT.
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Weinig ontbreekt er aan dit treurfpel, om het, als diehtftuk niet alleen, maar ook als
drama, onder de fraaifte van omen fchrijver to rangfchikken. Zoo veel party heeft by
getrokken van een onderwerp, 't welk fchijnbaar minder gefehikt was tot een dramatifehe behandeling, zoo veel gloed en levendigheid heeft by in zijn poezy gelegd, dat wy
te meer iced er over gevoelen, zoo by hier en daar verzuimd heeft, den weg in te Haan,
die hem tot de volkomenheid zoil geleid hebben, en welken het hem maar geringe moeite
zoti gekost hebben te bewandelen. Het verbeteren der (naar mijn oordeel mislukte) inleiding,
ware b. v. voor Vondel geen zware task geweest, en het fpel zoft reeds daarmede
oneindig in uitwerking hebben gewonnen.
Mijn afkeurend oordeel omtrent die inleiding geldt eater alleen het eerfte en
vrij overtollige tooneel, de zoogenaamde „Voorrede." 1k weet niet, of 't aan my ligt,
maar die armoedige, havelooze Dagon, die nog wel op de lijst der perfonaadjen als „de
worst des afgronts en allergrootfte afgodt der Filiftijnen" wordt uitgemonfterd, en die
begint met te vertellen, dat zijn fehepter half is opgegeten van de roost — als of de
mijnen onder de aarde geen metaal konden leveren om er hem een nieuwen to verfchaffen — die Dagon, die zich door een morfigen, vuilen en ftinkenden ftoet laat volgen en
kammen, en die eindigt met in zijn eigen beeld to kruipen, zonder er weder uit to komen
als zijn tempel is ingeftort, wil my maar volftrekt niet hevallen. De dieliter voert horn
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ten tooneele gelijk elders Lucifer I ), Apollyon 2) of Simon Toveraer 3) om, reeds in
den aanvang, by den toefchouwer een indruk van fomberhei den fchrik te verwekken;
doch hier mist hy geheel het doel, dat hy zich voorftelt, en in zijn „Adam in Ballingfchap,"
in zijn „Noah" en in zijn „Peter en Pauwels" zoo gelukkig bereikt. Een „grootvorst
van den nacht" moet met majefteit fpreken en handelen, en ook na zijn val zijn demonifche grootheid niet verloochenen, zoo dat hy niet alleen affchuw verwekt, maar ook
een onwillekeurigen, huiverenden eerbied afdwingt : — en de taal, welke hy fprezkt,
moet den „gevallen engel" niet onwaardig zijn. Deze Dagon echter is gefchilderd als
een ellendige Bytebauw of Heintje-pik, naauwlijks waard om op een voorftelling van
de „bezoeking des H. Antonius" een plaats to bekleeden, en by had zich de moeite
kunnen fparen om te komen vertellen wat de minfte boereknaap uit het Filiftijnfche
land even goed had kunnen mededeelen. Dat relaas van de groote werken, door Samfon
verricht, en van diens gevangenfchap en kastijding, 't welk Dagon zich zelven geeft,
zonder dat er hem iemand naar vraagt, en als ter ververfching van zijn eigen geheugen,
had,

voor

zoo verre het noodig geoordeeld werd, kunnen worden medegedeeld, 't zij in

een gefprek tusfchen den Tuchtknaap en de Jodinnen of tusfchen deze en Samfon, of
op andere ongezochte wijze: — of, liever, het had geheel kunnen worden gemist; daar
toch al het bier vertelde later nog een en anderwerf wordt opgehaald. Het befte van
de zaak is dan ook, dat die geheele Dagon (die niet meer te voorfchijn treedt en zeker
in zijn beeld onder 't puin des ingeftorten tempels verftikt) zonder fchade voor 't geheel, met al zijn and nieuws, uit het treurfpel kan wegblijven.
Met zijn vertrek begint dan ook eigentlijk het fink, en deze tweede inleiding is ongelijk beter dan de eerfte. Treffend en aandoenlijk is in het tooneel tusfchen den Tuchtknaap en Samfon de fehildery der diepe vernedering, welke de eens zoo machtige Richter Israels heeft ondergaan. Als een werkdier, van meel beftoven, blind en kraehteloos,
geboeid, met een bel om den hals, afhankelijk van een gemeenen flaaf, moet de deerniswaarde Samfon het nog als een gunst aanmerken, dat hy, een wig van zijn zwaren
arbeid onalagen, adem mag fcheppen in de holte van een vermolmden eikeboom. Met
de naauwkeurigheid, hem zoo eigen, laat Vondel nu door de opgetreden Jodinnen de
lokaliteiten befchrijven, waardoor de toefchouwer, en vooral de lezer, al dadelijk bekend
wordt met de plaats, waar de handeling voorvalt. Mt het volgende tooneel tusfchen
den gevangen Vorst en den Rei, wordt deze op ongezochte wijze bekend gemaakt met de
aanleiding tot zijne rampen. Echt dichterlijk is het verhaal, 't welk Samfon geeft van
de listen, door Dalila in 't werk gefteld om hem te misleiden : en moge het fommigen

a) In den „Adam in Ballingfchap."
In den „Noah."
a) In den „Peter en Pauwels." Zie Peel IV, biz. 48.
a)
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wat gerekt voorkomen, men zal moeten toeftemmen, dat, in den toeftand, waarin de
ongelukkige Vorst verkeert, nu bet hem gebeuren mag, zich weder in 't midden van
belangftellende vriendinnen te bevinden, niets natuurlijker is dan dat by zijn hart ten
voile zoekt uit te ftorten, en tevens zijn zwaar geftrafte overtreding eenigzins verfehoonbaar en begrijpelijk te maken. Is het verhaal beftemd om het luisterend oor des
lezers te ftreelen, het laatfte gedeelte van het tooneel is meer gefchikt oni den toefchouwer te behagen, en gewis zon ook nu nog die fchaar van vrouwen en meisjes, als een
viucht neergelaten duiven om den blinden Vorst gegroepeerd en hem door handtasting
en aalmoezen hare trouw betuigende, een hoogst bevallig fehouwfpel opleyeren.
Met dit aandoenlijk tooneel levert het volgende, waarin Samfon weder wordt weggehaald, door de levendigheid en beweging, die er in heerscht, een fcherp kontrast. Geestig
is daarin, met weinige, doch karakteriftieke trekken, die Tuchtknaap gefelietst, onbefchaafd en ruw, doch niet van gezond verftand, zelfs niet geheel van g,evoel ontbloot.
Vrij wat waardiger clan de afgod, Bien by vereert, is de Vorst van Gaza voorgefteld,
tot wien de Jodinnen zich wenden om genacle voor Samfon te erlangen. Te dezer plaatfe,
gelijk nit al de gedichten van Vondel, ftraalt diens diepe eerbied door voor de majefteit
der Vorften. Len ander zon wellicht van den Filiftijnfchen Koning, een norfchen, woeften
dwingeland hebben gemaakt, die niemand, althands geen dochters uit het vyandige
Joodfche Land, te •woord ftond — Vondel daar-en-tegen beeldt hem of als geftreng,
doch heusch en rechtvaardig: en, ftaat by het verzoek, dat de Rei hem doet, maar voor
een gedeelte toe, by luiftert met welwillende beleefdheid naar de vertoogen, hem gedaan,
geeft antwoord en befcheid en omkleedt zijn weigering met aannemelijke redenen. Ja, by
boezemt ons genoegzamen eerbied in, om ons medelijden te doen gevoelen met het lot,
dat hem te wachten ftaat, en 't weak hy niet fchijnt te verdienen uit anderen hoofde,
dan om dat hy tot een wangeloovig ras behoort. Zelfs is by niet zoo geheel aan wangeloof overgegeven, of by durft nog wel by een krachtiger God dan Dagon zweeren —
zie vs. 599 volgg. — een gelukkige greep van den dichter en geheel overeenkomftig
met de regels der dramatifche kunst. Immers daardoor wordt de ontknooping voorbereid en tevens de fterkheid van Israels God boven de afgoden door den Heiden zelf,
des onbewust, beleden.
De Vorftin komt nu haren echtgenoot belezen, dat by een vertooning toefta in Dagons
tempel, waarby Sam fon de hoofdrol vervulle. De Vorst aarzelt, en vreest, dat het Priefterdorn dit als een ontwijding achte en er zich tegen kante; doch, na dat de Aartspriefter
zelf zijn zegel aan de zaak gehecht heeft, vervalt alle zwarigheid en worden de toebe
reidfelen gemaakt. Hoe fchittert hier wederom het vernuft uit van Vondel in de wijze,
waarop hy, van de eenvondige bybelplaats : „roept Simfon, dat by voor ons fpele 1)",
Richteren XV : 25.
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party heeft getrokken. Zeker dacht bier de fchrijver van het Book der Richteren alleen
can fnarenfpel; doch Vondel — en dit was zijn recht als dichter — vat het woord
,,fpelen" op, als hadde men bier te denken aan een tooneel-vertooning, en fehept zich
daardoor de gelegenheid, om uit te weiden over 't gebruik en misbruik des tooneels.
Dat de vertoogen, daarover gevoerd, vreemd klinken in den mond van een Vorft van
Gaza en van een Priefter van Dagon, dat deze bier redeneeren als of zy Ariftoteles gelezen hadden, daaraan ergere zich niemand. Vondel — dit vergete men nimmer — vet-keerde, gelijk ons dat nit verfchillende plaatfen gebleken is ') — in de ftellig,e overtuiging, dat tooneelvoorftellingen, niet zeer ongelijk in vorm en ftrekking aan die welke
men gaf in zijne eeuw, reeds by de alleroudfte volkeren in zwang waren : en, nemen
wy deze zienswijze voor een wijl over, dan kunnen wy niet anders clan hulde brengen
aan het fchrander vernuft, waarmede by die heeft doen ftrekken em zwier en kleur aan
zijn drama te geven.
Samfon wordt nu ontboden, en hem medegedeeld door wat middel hy zich van verderen dwangarbeid kan bevrijden. Keurig is in dit tooneel de fchildering der Vorftin. Zy
is geheel vrouw; vrouw in haar medelijden met den gevangene : vrouw in haar verzotheid
op vermaak : vrouw in de voortvarendheid, welke zy aan den dag legt om alles voor te
bereiden wat tot bereiking van haar oogmerk dienen kan: vrouw in de verwachtingen,
welke zy koeftert, en waarmede zy zoo zeer is ingenomen, dat het onmiddelijk toegeven
aan haren wensch door den hooghartigen Samfon, van Wien zy met grond een weigering had mogen vreezen, haar niet eenmaal achterdocht inboezemt.
Maar, moge zy al in 't geloof verkeeren, dat de Richter der Hebreenwen zich gewillig onderwerpt can het fpelen der fmadelijke rol, hem toegedacbt, niet alzoo de Tuchtknaap, die hem beter kent. Deze befeft den fpijt, waarvan zijn ziel wordt verteerd, en
toch verkeerdelijk fehrijft hy daaraan 's mans heftige gemoedsbeweging toe, die veeleer
haar ontftaan verfchuldigd is aan het uitzicht op de wraakoefening, welke hy hoopt en
verwacht van zijn vyanden te zullen nemen. Heerlijk van kracht en diehterlijken gloed
is het tooneel tusfchen hen beiden, waarmede het Vierde Bedrijf wordt geOpend, en
waarvan de levendigheid nog wordt verhoogd door de alhier aangebrachte afwisfeling
van vaersmaat. Menschkundig vooral is de wijze, waarop V. den Tuchtknaap, die vroeger Samfon vrij norsch en uit de hoogte behandelde, op eens, federt de Vorftin den
ongelukkige blijken van gunst heeft gegeven, van toon laat veranderen zoodat hy hem
niet alleen beleefd toefpreekt, maar zelfs pogingen aanwendt om hem te bekeeren.
Alles is nu gereed tot de plechtige feestviering, en toch moet die geen plaats hebben
dan na voorafgaande waarfchuwing der Filiftijnen tegen de ramp, die hun boven 't

Zie a. a. het Tooneelfchilt, enz. enz.
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hoofd hangt. De Koorwaarzeggerin van Akkaron komt, ale een andere Kasfanclra, de
heillooze gevolgen voorfpellen, welke de ontworpen tooncelvertooning zal te weeg bren■ ren; inch zoo min als Kasfandra vindt zy geloof: Naar welfprekendheid is niet in ftaat,
den Aartspriefter te overtuigen : en, gekrenkt, in toorn, neemt zy den terugtocht aan: —
het tooneel tusichen deze beiden .fchijne een epizode, die los en op zich zelve ftaat, het is
zoo vol vuur en levendigheid, — de fchildering van de nude waarzegfter is zoo gelukkig, en hare profecy ftaat met de ontknooping in zoo naauw verband, dat wy niets van
dat alle y in het ftuk zouden willen misfen.
Ik zeide : dit tooneel fchijne een epizode; doch naar mijn begrip is bet meer. Vondel kan in de ftukken, na zijn Roomschwording gefchreven, zelden afgodifche Priefters invoeren, of by weet van die gelegenheid gebruik te maken om aan de Hervorm.
den zijdelingfebe zetten te geven, en wie clan „Samfon" aandachtig beftudeert, zal vinden,
dat by milks ook bier niet verzuimt. By de woorden, die by den Aartspriefter —
vs. 793 volgg. -- in den mond legt, had by bet zonder twijfel gemunt op de fteil reekzinnige Amfterdamfche predikanten, die tegen de tooneelvertooningen uitvoeren; in het
tooneel, waarover ivy nu handelen, mag de twist tusfchen den Aartspriefter en de
Wichlares een ftaaltjen verbeelden van de verdeeldheden tusfeben de Hervormden onderling, terwijl wy eindelijk hun ftraf in het Ilotverhaal vermeld vinden. — Hetgeen voorts
in dit tooneel vermeld wordt aangaande de voorteekenen en orakelen, die bet ongeval
fpellen, dat de Filiftijnen bedreigt, levert een Meow bewijs op, hoe overtollig Dagons
alleenfpraak is. Immers men moet aannemen, dat die voorfpellingen van de Goden der
Filiftijnen afkomftig zijn ; maar dan laat het zich niet verklaren, dat hy, de Hoofdgod,
er niets van wilt, althands er geen melding van maakte.
De Aartspriefter vangt nu, geholpen door zijn Kooralen, den plechtig,en omgang met
een lofzang ter eere van Dagon aan ; waarna de geheele ftoet den Tempel binnen trekt.
Alleen de Jodinnen blijven op het tooneel, waar zy plotfling in haar reizang worden
geftoord door het bonzend inftorten van het trotfche gebouw, waarvan een hofbediende
haar den deerlijken val komt verhalen. Dat verhaal daargelaten de kleine onwaarfchijnlijkheid, dat de bode, die terftond na de inftorting van den Tempel optreedt, niet alleen
van dat feit zelf, maar ook van de daarop gevolgde opruiming, lijkfchouwing, enz. enz.
getuige zoo krtnnen geweest zijn — is een der meesterlijkfte van Vondel, die er wederom
in tocnt zijn gelijke met te hebben, als het er op aankomt een voorilelling aanfchonweIijk te maken. Gelukkig vooral is daarin ook de vinding, vs. 1520-1535, om de
Filiftijnen Samfon te laten plagen, door hem honigraten te eten te geven, en op andere
wijze zijn vroegere levensavontnren weer voor den geest te ftellen.
En toch, hoe veel genot wy fmaken by de lezing van dit heerlijke brok poesy, wy
mogen het bejammeren, dat de toen heerfchende tooneelwetten, en bet gebrek van
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theatralen toeftel, Vondel belet hebben, ons hetgeen bier verhaald wqrdt aanfehouwelijk
voor te ftellen. Nog meer dan met de fchoonfte befchrijving zofi de dichter ons getroffen
hebben, indien by ons bier den Tempel zelven had binnengeleid : indien hy Samfon
in de tegenwoordigheid der vergaderde Vorften zijn laatfte lied had doen zingen, om
hen by het Rot daarvan te famen onder het gewicht des ingeftorten Tempels te verpletteren. Maar Vondel — ook al ware hy, wat zeer mogelijk is, geneigd geweest, de kataftrofe op dusdanige wijze te behandelen — had een te grooten eerbied voor de regelen
en voorfchriften, door de ouden achtergelaten, om zich zulk een vrijheid te yeroorloven.
By hen toch mocht nimmer het tooneel met bloed bezoedeld worden. Fedra en Jokafte
brengen zich zelve, Klytemneftra haar man en Oreftes zijn moeder, achter de fchermen
om, en 't is buiten 't gezicht des toefchouwers, dat Aftyanax van den toren: gefmeten
en Polyxena op 't altaar van Achilles geofferd wordt. Te heiliger hield zich Vondel
aan deze overlevering, naarmate Rodenburg, Jan Vos, en anderen, er verder van afweken, die, in hunne navolgingen van Spaanfehe en Engelfehe dramaas, het tooneel
herfehiepen in een bloedbad, waar, op 't laatst, niemand overbleef om de overigen te
begraven. — Dit laatfte is hier het geval niet. De bloedvrienden van Samfon, — bier
door Vondel wel wat abrupte, doch om aan het bybelverhaal getrouw te blijven, ingebracht, komen het lijk halen, en Samfons geboorte-engel hen wijzen op den toekomftigen
verlosfer, van wien de zoon van Manoah in zijn dood een type heeft verftrekt. 1k wil dit
laatfte, in abfiracta, niet betwisten; doeh in dit treurfpel, in verband met al wat voorafgaat, fchijnt my de vergelijking tusfchen den alles behalve reinen Samfon en den vlekkeloozen Kristus niet zeer gefchikt om een gelukkigen indruk to maken.
Reien, dialoog en vaerzen zijn wederom meefterlijk, en alles te famen genornen behoort de „Samfon" onder de ftukken van Vondel, wier lezing het meest zal voldoen, en
waarop zich onze letterkunde met recht verheffen mag.

1660

OP FLACCUS MARO.

Waarfchijnlijk mag nog op dit jaar gebraeht worden een grafichrift
op den broeder van Virgilius, dat ik hier alzoo laat volgen.

OP

FLACCUS MARO,
P. VIRGILLUS MAROOS BROEDER.

G

HY, die op Dafnis naem hier Flaccus lijck befchreit,
Verheft uw' broeder zelf tot aen d' onfterflijckheit.

Eer ik van het jaar 1660 affcheid neme, mag ik niet verzuimen te
vermelden, dat Cornelis de Graeff zich niet ondankbaar betoonde over
de Opdracht, waarmede, even als voor vijf jaren een enkele berijmde
zang van de Enels aan zijn zoon 1), nu de geheele Virgilius op rijm
aan hem was opgedragen geworden, en befchonk, althands volgends
de getuigenis van Brandt 2), den dichter met een aam wijn. Of die
wijn in zijn foort niet beter was dan de fchildery, die hem vroeger
Jacob Boonen vereerd had 3 ), is my onbekend: zeker is het, dat Vondel er geen dankdicht voor terug zond, gelijk by anders by dergelijke
gelegenheden wel plach te doen.
In het volgende jaar bracht Vondel wederom een bezoek aan zijn
zufler Katharina te Hoorn, en, te dier gelegenheid, ook aan de ftad
Enkhuizen. Hier werd hem, onder andere merkwaardigheden, ook het
zoogenaamde „Roode Paard" getoond, zijnde een kanon, dat in den
jare 1622, by een fcheepsitrijd tegen de Duinkerkers, uit een vyandelijk fchip, dat in de lucht fprong, was over gefmeten op bet dek van
het zegevierende en door zekeren Volckaert Kanonijx aangevoerde
Enkhuizer fchip. Hy vervaardigde op deze zonderlinge gebeurtenis de
beide hier volgende dichtflukjes:
,)

Zie Deel V, blz. 715.
,) Vondels Leven, blz. 87.
s) Zie Deel IV, blz. 617.
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AEN

DE EDELE MOGENDE ZEERAEDEN

T' ENCKHUIZEN.

FATALIS EQUUS SALTU SUPER ARDUA VENIT.

heeft de ftoffery der ouden ons vervaert
et Perfeus, en Pegaes, die, over zee gevlogen,
De weerelt floegh voor 't hooft met een gedichte
logen,
Een logen, in 't geftarnt gefteigert hemelwaert!
AT

Het brave Enckhuizen draeft, vol moedts, op 't Roode Paert,
Met zijnen kopren mont, dat gloende blixems braeckte,
En donderklooten, daer Noortzee en lucht of kraeckte,
Een Paert, op 't Princenhof in eeuwigheit bewaert.

10

Het quam, toen Volckaert lien Duinkercker had gedrongen,
Uit 's meefters zeekafteel, in 't Hollantfch Plot gefprongen.
De zeehelt greep het by den zeetoom zonder laft.
Het opent met zijn hoef een BronaAr voor den zanger.
Wy drincken op Parnas noch Helikon niet langer.
Dit is ons paerdebron. Hier is geen droom aen waft.

FATALIS warns sAr.au, CART.: d. i.: „het noodlottige paard komt met een (prong over de fteilten
heen." Zie Aen. VI. 515.
Sloegh voor '1 hooft: in den zin van „braveerde." Zoo fpreekt b. v. Arent van Aemftel ale Gyabr.
v. Aemilel, Deel III, blz. 994, vs. 1158) van
Benen galm, die uitberfl over Jlrart
En over al de marckt en Godt voor 't voorhooft fleet.
a Ben logen, in 't gellarnt gefleigert: omdat Perfeus en het paard Pegafus onder de fterrebeelden zijn
opgenomen.
le Slot: is bier 't zelfde als zeckalicel, voor „oorlogfchip."
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VONDELS LEVEN.

BYSCHRIFT
0P

HET ROODE PAERT,
MET EIJN METAELE KANON, UIT DEN OVERTCONNEN DUINKERCKER. IN DE
LOCHT VLIEGENDE, IN HOMAN VOLCKAERT KANONIJX OORLOODSCHIP OVERGESPRONGEN,
IN DEN JAER 1622 DEN 22 VAN WIJNMAENT.

HET ROODE PAERT SPREECKT.

holp op zee Duinckercken oorelogen :
Maer Volckaert leerde on s Hollantfch fchutmuzijck.
Mijn meefter quam ten hemel opgevlogen.
Toen koos ick 't fchip des vyants tot een wijck.
Laet Griecken met Pegazen elck verguizen :
Het ROODE PAERT, dat heldendichters teelt,
Verweckt een bron in 't wijt befaemde Enckhuizen
Daer bloeit Parnas: out Griecken zit misdeelt.
CK

Schuiniuzijek: d.

„muziek van gefelint."

Doch niet alleen de Zeeraden te Enkhuizen fprak by dit jaar in
dichtmaat toe : ook de Amiraliteit te Amfterdam leverde hem zangftof. By een overeenkomst, op den 21 January 1656 gefloten, had dit
Kollegie het geheele vierkant van 't zoogenaamde Prinfenhof, met de
daarby behoorende woningen en vertrekken, in vrijen eigendom verkregen ; welk gebouw door vernieuwing en vertimmering aanmerkelijk
verbeterd werd. Het aanzienlijk gefticht, dat tot vergaderplaats van
Gekommitteerde Raden diende, werd geheel van den grond opgebouwd,
en was in het jaar, waartoe wy thands genaderd zijn, voltooid. Vondel bezong het op de navolgende wijze :
,) Zie daarover de Navorfeher 1856, no. 2, blz. 46.
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OP

'S LANTS NIEU RAETHTJIS,
GEBOUT BY DE WELEDELE EN MOGENDE HEEREN

RAEDEN
TER AMIRALITEIT T' AMSTERDAM.

TEMPORA NAVALI FULGENT ROSTRATA CORONa.

van 's lants

Cchrap
gezeten
Om al de zee te fchuimen van 't gewelt
Des roofgedroghts, dat fchepen, goet en gelt
Verflint, waerom zoo veele koopfteen zweeten;
Ghy Kapitool, en vaderlijcke wijck
Der overal belaeghde koopvaerdye,
Wat deckt uw dack al zorgh en flavernye,
Tot veiligheit van 't ganfche Chriftenrijck !
's Lants zeildoeck deckt de zeen en waterftroomen,
1.0 Ghy vlagh en zeil met uw getrouwe wacht.
Uw vry geley verzekert vloot en vracht,
En hoopt met Godt den afgront in te toomen.
's Lants hooftgezagh verfchijnt in uw gezagh,
Zoo wacker in 't hanthaven van 't vertroude.
ft, Dat bleeck toen ghy Geloof en Liefde boude,
Den vloeck ten fchrick, voltoit by winterdagh.
Zoo rees dit hof, eer zes paer maenen fleeten,
Uit puin, en hief zijn voorhooft aen 't geftarnt.
RAETHU1S

ZEERAET,

d. I.: „de flapen zijn met een fcheepskroon vercierd." Zie Aen. VIII. 8d4.
Sehrap gezeten voor „gereed, klaar zittende tot het ultvaardigen der noodige bevelen."
a 's Lants zeildoeck voor „onze zeilen."
to Geloof en Liefde: naam van een fchip, of misfchien van twee.
TEMPORA NAVAL', CAST.:

OP 'S LANTS NIEU RAETHUIS.

16(ii

Ernfthaftigheit, wiens hart van boulufi baert,
Vint ruff, als by zich zelve heeft gequeten.
Alree verfchrickt Antmus zonder wet,
Die Godt en al zijn roeden meent t' ontwaffen,
En wat de vlagh op zee voert wil verbaffen,
Met zijn bloetdroncke en dolle moorttrompet.
9...3 De flaxen van het out Kartbage hoopen
Dat uwe maght zal entree 't heiloos flrant
Van Barbarye, en al wat leght aen bant
En keten u verheught in d' amen loopen.
Zoo braef een toght flreeft Herkles firantkolom
to Dan wijt voorby, waermee de Griecken praelden,
Die hierom 't zeil zoo hoogh in top ophaelden,
Hoewel bun vloot noch noit ter Straete uitzwom.
Alcides knods kon noit zoo verre reicken
Als blixemfirael en fiielle donderkloot
35 Van uw kortou, grof zwanger van de doot,
Uitberftende op de leus en 't oorloghsteicken.
Alreede firijckt de tweede Hannibal
Voor Scipio van Neerlant, waert te vieren,
Wiens fcheepskroon al de kroonen en laurieren
40 Van Rome, in zijn triomf, verdooven zal.
De maegbdenrey, de weezen, en de weeuwen
Omringen dan, en zingen prijs en lof
Den vryen Staet, en 't zegenrijcke hof,
Dat helden baert, en trotfe waterleeuwen.
4a De zeeleeu van Sint Marck bekent conduit
Dat by alleen niet drijft op zijnen vlogel,
Meer ook de leeu der vryheit, als een Vogel,
Antaeus klaeuwe ontruckt dien rijcken bait.
't Verzierzel van Andromeda bekreten,
to
Aen haere rots, ontboeit door Perfeus zwaert,
Wort dan verflaen by 't vryen van de vaert
helfch gedroght, van gruwelen bezeten.
Voor
Zoo voert het lant den moedtwil 't oorlogh t'huis,
Van firant tot firant, met drijvende kafteelen,
Al Etnaes, die uit duizent kopre keelen
20

hier, van een manneHy: (lit moest zy wezen, als flaande og Ernithaflightit; waarfchijnlijk dat
hi ke daad fprekende, ook in zijn verbeelding een mannelijke perfoon zag.
al Animus: deze ftaat bier als zinnebeeld der zeeroovers op de Middellandfche zee.
as Scipio ran 1et,rlant: hier kan V. een bepaalden zeevoogd mede bedoeld hebben ; doch waarfehijnlijker kornt het my voor, dat, even als de Hannibal, van wien in vs. 37 gefproken wordt, niet voor
eenig perfoon in 't byzonder, maar, in 't algemeen, voor den aanvoerder der vyandelijke zeemacht
gelteld is, even zoo met Scipio de amiraal gemeend wordt, onverfchillig wie, aan wien 't bevel over
de vloot der Staten zoi worden toevertrouwd.
so-48 Verna: „Venetien erkent, dat het alleen niet by machte is, de zeeroovers te tnehtigen; doch dat
het daartoe den byltand noodig heeft van de Vereenigde Nederlanden."
't Verzierzel: „de fabel, 't verzinfel."
vs Verna „zoo doet de Staat den nwedwil op zip eigen grond- (of zee)gebied het (den) oorlog aan."
SO
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Vlam braecken, met een elementfch gedruis.
Zoo offerden, door vier en flael gedreven,
Uw Kurtien en Decien hun ziel ;
Toen Heemskerck, Tromp, belt Witte, en Floris viel,
60 En Galen fcheide in 't harnas uit dit leven.
's Lants ZEERAET fluit aldus den leeuwentuin,
En quijt zich, als een oorloghsdansbeleier.
Op dat beding ga nu de berkemeier
Eens om den difch, in 't raethuis van arduin.
65 Dees RAET houdt zich aen Aemftels Burgerheeren
En hun Gerecht met recht en reen verplicht,
Nu zy verheught hen helper 't nieu gefticht
Inwijden, om de vrientfchap to vermeeren.
Men fpoel' met wijn de zorgen van het hart.
7o De drooghten zijn gevaerlijck voor de kielen.
't Waer jammer dat ze aen laeger wal vervielen.
De wijn verheught den geeft, en heelt de fmart.
Dus moet de vloot des koopmans gaen en keeren,
En banck en beurs ftoffeeren, zwaer van gout.
Dus zeegne Godt dit zeehof, nieu gebout,
75
Terwijl we in vrede en oorlogh triomfeeren.
sc Een elementfel, gedruis voor „een gedruisch, dat door de ftrijdende elementen, vuur, water en lucht,
veroorzaakt wordt." De uitdrukking klinkt min gelukkig en heeft wel wat van een vloek.
so Heemskereli: Jakob van Heemskerk, die by Gibraltar ineuvelde.
Tromp: t. w., Marten Harpertszoon.
Witte: Witte Corneliszoon de With.
Maris: de Amiraal Floriszoon, van Hoorn.
so Galen: Jan Van Galen.

In de Raadkamer waren twee fraaie fchooriteenitukken aangebracht,
het werk van den bekwamen Ferdinand Bol: het eene, den jongen
Manlius voorftellende, waar hy, op bevel zijns vaders, om dat by tegen zijn laft geftreden had, wordt onthalsd, het andere, Eneas, de prijzen van den fcheepsftrijd uitdeelende. Vondel maakte daarop het volgende
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HET GESTRENGE KRIJGHSGERECHT
VAX

TITUS MANLITJS TORQUATTJS,
OP HET NIEUWE RAETHUIS TEE AMIRALITEIT T ' AMSTERDAM.

UTCUNQUE FERENT EA FAT A MINORES.

ESTRENGE Manlius

gebiet zijn' zoon te rechten,
Die tegens vaders laft den vyant heeft beftreen.
Het baet niet dat de zoon verwinner blijft in 't
vechten.
De flrenge vader acht geen' zoon, noch volx
gebeen.
Al wort de zegekans den vyant afgekeecken,
Dat baet geen' dienaer, die op 's heeren woort niet pall.
Het Krijghsrecht kent geen bloet, noch luiftert naer geen fmeecken.
Zoo leert een dienaer flip te volgen 's meefters laft.
„dat minderen zoodanig lot ondergingen." Zie
UTCUNQUE FERENT El FATA MINORES d.
den. VI. 821.
Bechten: d. „de dooditraf te doen ondergaan." De zoon van den Romeinfchen veldheer Manlius
had namelijk, tegen het uitdrukkelijk bevel zijns vaders, den vyand aangetast, en, offchoon hy een
glansrijke overwinning had behaald, werd hy echter, ter handhaving der krijgstucht, op last diens
vaders, ter dood gebracht.

1)3 WFAIKAN VAN J. VAT) VONDEL IX.
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HET UITDEELEN DER PRIJZEN

DES Z EESTHIJ TS
V

KONING ENEAS.
SUNT HIC ETIAM SUA PlidEMIA LAUD!.

vorft Eneas deelt, op 't vrolijck ftrantgefchater
Des volx, en 't klincken van de fchelle zee tro m pet,
Den prijs des zeeftrijts uit aen elck, die zich to water
Om 't braefft gequeten heeft, naer d'ingeftelde
wet.
Men hanthaeft flaeten door het ftraffen en beloonen.
Geftrengheit baert ontzagh. Miltdaedigheit baert min.
De booze fchroomt de roe. De brave ftaet naer kroonen.
Zoo wort de rijcke zee geveilight om 't gewin.
E

SIFT HIC ETIAM SCA PIEJEMIA LAUDI:
Aen. 1. 461.
1-4

d. 1.: „voor den lofwaardige zijn hier ook prijzen." Zie

Zie het hier bedoelde in den Vfitoilatts in Proza; Deel ir, blz. 232.

Op den 3 Maart, vierde de minzame berchermvrouw van onzen
dichter haar twee-en-vijftigfte verjaargetijde. Zy was namelijk in
1609 geboren, kort voor de fluiting van het Beftand, als blijkt uit den
aanhef van het navolgende gedicht :

227

1661

OP

HET JAERGETUDE
VAN MEVROUWE

ANNA VAN HOOR,N,
GEMAELINNE VAN DEN WELEDELEN HEERE

CORNELIS VAN VLOOSWIJCK,
Zurc nau

Vienadrurrk kr.

I3ERGERMEESTER EN RAET VAN AMSTERDAM.

ooRLoGitsPooRT (tont juift op 't fluiten
Aen den oever van het Schelt:
Alle velden trocken buiten,
Daer de koude ontdoit en (melt,
't Groene kleet aen, langs het water
(
Van den klaeren Aemftelvliet,
En de leeurick met geichater
Uit de wey ten hemel fchiet,
Daer de Ram quam met zijn' horen
io 't Heck oprammen van de lent;
Toen de fchoonheit wiert geboren,
ANNA, waerdigh toegekent
Namaels, om de fchoone voncken
Van natuur haer toebetrout,
i Boven anderen to proncken
Met den appel, root van gout:
Toen belt VLooswucK floegh aen 't minnen,
o,lo Het is eerst op 21 Maart dat, gelnk bekend is, de zon in het hemelteeken van den Ram treedt.
Maar V. fielt dan ook in deze twee Ichilderachtige regels den Ram niet voor, als reeds de poort der
lente openende, maar alleen als zich aan die poort vertoonende, om haar open te.rammen.
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OP HET JAERGETIJDE VAN ANNA VAN HOORN.

Zy alleen zijn hart bezat,
Hy, om haere gunft te winnen,
to Al de jofferfchap vergat,
En zich oeffende in zijn waepen,
Aen den Maeskant, en den Rijn,
Zonder oit geruft te flaepen,
Of haer wijze en eerbre fchijn
25 Quam zich in den Broom vertoogen
Daerze, als levend, voor hem !tont,
Met den diamant in d' oogen,
En dien lieven rozemont,
Met haer levendige zwieren ;
so Daer hy met den Rijngraef lagh,
Onder Frederix banieren,
En, in 't rijzen van den dagh,
Hoopte op een' gewenfchten zegen,
Die hem na ten deele viel,
35 Toen hy zijnen Ridders degen
Ne.rley voor zijn halve ziel,
Aen het outer van haer voeten ;
Zy genadigh haeren heft
Endtlijck quam met weermin groeten,
40
Die zijn flaverny vergelt.
Nu, na twee paer dertien jaeren
Van haer leven, looftze bly
Met haere eedle keele en fnaeren
Godt, die haeren beer aen "t Y
4,5 Zegent wider 't wijs regeeren,
Twee paer lieve hinders geeft,
Die om ftrijt hunne ()ciders eeren,
Daer der oudren hart in leeft.
ANNE, ontfang dit jaergetijde,
50 Dat mijn zoete zanggodin
Uw geboorte eerbiedigh wijdde.
Leef zoo jaeren uit en in.
Met den Rijngraef: uit dezen en den volgenden regel
dat Vlooswijk in der tijd mede ten
oorlog was getrokken, en misfchien wel mede voor Maastricht en Rijuberk gelegen had.
34 Na voor „naderhand," als meermalen.
41 Na twee paer dertien jaeren: zy was dus twee-en-vijftig jaar and.
30
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Door den Paufelijken Vikaris in de Nederlanden, Jacobus de la
Torre, was in den jare 1656, toen by by de Brabanders in ballingfchap leefde, een medehelper in zijn ainbt verzocht. Als zoodanig
was aangetteld geworden Zacharias du Mez of de Metz, Licentiaat in
de beide Rechten, Kanunnik te Utrecht, Paufelijke Pronotaris, voor
dezen pafloor te Schevelingen en huiskapellaan van den Spaanfchen
Gezant Le Brun, en ter zelver tijd tot Bisfchop van Thrallen verheven, hoezeer tegen zijn bepaald geiliten wensch en in weh-wil van
langen tegenfland zijnerzijds. Van Rome terug gekeerd, waarheen by
zich begeven had om gewijd te worden, had by zijn woonplaats geveftigd te Amsterdam. Zijn verkiezing was der Geeftelijkheid bier te
lande, die, zich beroepende op de aeloude rechten van bet Utrechtsch
Kapittel, een Vikaris uit Naar eigen licbaam, naar eigen keuze, en geen
uitlander begeerde, hoogst onwelkom. De Metz wist zich bovendien niet
naar de zeden en gewoonten der Amfterdammers te voegen. Hy werd
aangeklaagd, dat hy de Geefielijkbeid wilde overheerlhhen, dat by
aalmoeffen byeenfchraapte en zijn bedieningen met al te grooten zwier
verrichtte. Het laatfie vooral werd door de Regeering euvel opgenomen, en de find hem ontzegd. Sedert reisde hy nu bier dan daar,
overal bet hoofd flootende, en zich fober onderhoudende, ja zelfs gebrek lijdende, zonder ergends veel lieu! of troost te vinden. Verzocht
by hulp van 't Roomfche Hof, dan kreeg by tot befcheid: „Wy hebben u den myter gegeven, gy moet your 't overige zorgen." Wendde
by zich tot De la Torre, dan was bet: „gy zijt mijn nazaat niet, maar
mijn medehelper, met hoop van opvolging, en dat moet u genoeg
zijn." Van hartzeer en verdriet raakte de arme Bisfchop aan 't kwijnen, tot dat hy, na een langdurige ziekte, op den 15 July, te Amfterdam, waar by terug gekomen was, overleed. Vondel, yverig lofredenaar der Jezuiten, en tegenftander van hen, die voor de aanfpraken
der Nederlandfche (Katholieke) Kerk ftreden, moest natuurlijk een
bewonderaar zijn van De Metz, en diens dood gaf hem dan ook aanleiding tot bet volgende gedicht.
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LIJCKKLAGHT
OVER DEN HOOGHWAERDIGHSTEN HEER

ZACHARIAS DE METS,
ViEffr4nii

DEW

6rallrn

SAL TERRIE.

fchichtigh komt die nevel vallen,
En nederfchieten voor 't gezicht!
d' oirzaeck? och, het licht van
Wat
Trallen
Gaet onder, dat Godtvruchtigh licht.
Waerom? de boosheit haet de klaerheit
Van nutte tucht, die niemant fchroomt.
De Farizeeusheit kruift de waerheit.
Die haer in 't licht flaet, en betoomt.
Zy werden beide noit vereenight.
10 ZOO ZACHARIAS, als Godts tolck,
Wil yvren, by wort noch gefleenight,
Gemartelt van zijn eigen volck.
DE METS, die naer geen' my ter ftreefde,
Noch Bifiehopsftaf, noch kerckvooghdy,
15 Maer Gode alleen ter eere leefde,
Wort nu gekent in zijn waerdy.
Stantvalligh, nedrigh, en geduldigh,
Is by zijn' kindren voorgetreen,
En leedt onnozel, en onfchuldigh,
20
Beftreen van 't quaet, noit overftreen.
OE

SAL TERRAE d. i.: „het zout der aarde." Zinipeling op het gezegde van Kristus tot zijne apostelen:
„Gy zijt het zout der aarde."
Hy wort nods gefleenight: toefpeling op het gebeurde met Zacharia, den zoon van Jojada, die op
last van koning Joas, wien by zijn afval verweten had, in 't voorhof van den tempel gefteenigd
word. Zie 2 Chron. XXIV: 20, 21; Lukas XI: 51.
so Befireen.... noit overfirefts: navolging van 't Lat. rictus premitur, non opprinvitur.
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Het wettigh recht, hem opgedrongen,
Befchutte hy, gelijck 't betaemt,
In 't barrenen der laftertongen,
Door 's helts ftantvaftigheit befchaemt.
Schoon 's mans gezontheit daeghlijx mindert,
Als Christus eer bier door verme6rt,
Verdraeght hy gaerne wat hem hindert,
En acht niet wat het lichaern deert.
Men hope dat Godts Stedehouder
Een' Herder wecken zal, die 't lam,
Dat afdwaelt, lieflijck op de fchouder
Ter koie breng', waeruit het quam.

Onzeker is de tijd der vervaardiging van de beide hier volgende
gedichtjes, en, zoo ik ze hier plaats, is het alleen, om dat zy niet
voorkomen in eene der vroegere uitgaven van Vondels Po6zy, zelfs
niet in die van 1660, en er alzoo een vermoeden — ik beken, niet
meer dan een vermoeden — beflaat, dat zy van latere dagteekening
zijn. Hoe de Ifabella, wier lof in die gedichtjes bezongen was, van
haar zelve heette, heb ik nog niet ontdekt; al wat wy er uit vernemen is, dat zy ongemeen fchoon geweest moet zijn, den Roomfchen
godsdienst beleed en afgebeeld werd door Karel van Savoy, een fchilder, die in 1619 te Antwerpen geboren was, doch zijn dagen grootendeels bier te lande fleet. In de Doopboeken van de R. K. Kerk,
genaamd „Geloof, Hoop en Liefde," wordt de naam van Ifabella Benzi
gevonden, gelijk mede die van Maria Katharina Benzi, getrouwd met
Joan Gabriel Voet.
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DE AFBEELDINGE
VAN

DE E. JOFFER

ISABELLA BENZ',
DOOR KAREL VAN SAVOY GESCHILDERT.

GRATIOR & PULCHRO VENIENS IN CORPORE VIRTUS

ET voeght

geen grijze pen door minne te verwilderen,
En, als de zonnebloem, te weiden het gezicht
In 't licht van onzen tijt, te fchoon om uit te
fchilderen:
Den ouderdom betaemt een fiaetiger gedicht.
Noch laet ick eene poos mijn zinnen bier verlocken
Door 't aes der fchilderye, en 't morgenlicht der jeught,
Van d' ongefchape hant volfchapen, en voltrocken;
Een voorbeelt te gelijck van fchoonheit en van deught.
Verwaentheit, kommerlijck van fchoonheit of te fcheien,
In eene, aen wiens gedaente iet wenfchelijx ontbreeckt,
lo
Bedwingt de vrye hant des fchilders haer te vleien ;
Hoe klaer de waerheit oock het veinzen tegenfpreeckt.
Verwaentheit wil dat kunft ontveinze de crebreecken :
d. i.: „de deugd doet zich nog bevalliger voor, wanneer zy met
GRATIOR ET POLCHRO,
lichaamsfchoonheid is vereenigd." Zie Aen. V. 344.
Vacua „het voegt geen grijzaart, zich tot het fchrijven van minneliederen te laten vervoeren."
2 En: ik zok hier Rover lezen neck, dewijl men, zoo als er nu float, al licht anti denken, dat de grijze
pen by de zonnebloem wordt vergeleken, wat echter geenszins het geval is.
2-12 Verfta: „inbeelding van zich zelve, die doorgaands gepaard gaat met een onvolkomen fchoonheid,
eischt, dat de kunftenaar der waarheid geweld aandoe en zijn afbeelding vleie."
,s Bedwingt voor „dwingt."
tz Tegenfpreeekt voor tegenfpreke, gelbk de taal hier vorderde.
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De fpiegel is t' oprecht, het kriftalijn te vroom :
En waer Natuur bezwijckt, daer ftutten haer de ftreecken.
Dus fchat zich armoe rijck, in eenen zoeten droom.
Onnoodigh is het bier de Schoonheit wijt te zoecken.
De rniltheit van Natuur, al teffens uitgeftort,
Te rijck valt voor penfeel, panneel, en fchilderdoecken.
Hier fchiet, aen geeft en kunft, Apelles veel te kort.
;2o
Waer ISABELLE, in d'eeu van 't uitgeleerde Athenen,
Daer d'aengebede kunit de keur van joffren had,
Het aldoorfnufflende oogh des kunftenaers verfcheenen,
De beitel had haer' fchijn in marmerfteen gevat;
Gevat voor Pallas, of een Venus, ofte t' zamen
Voor Venus, en Minerve, en op 't altaer ge-eert
Het eenigh beelt, daer twee godinnen in verzamen,
En met die majefleit de kercken gefloffeert.
Hier fchijnt een dageraet in 't aenfchijn op te blozen,
30 Voor 't rijzen van de zon ; te mengen blanck en root.
Bezielde lelien en levendige roozen,
Verquickt toch BENZI, den getrouwen mingenoot.
Verquickt hem met uw' geur, o onverwelckbre bladen.
Ghy Schoone, laef zijn hart met die robijne fchael
35 En necktar van uw' mont, en laet by zich verzaden
Met leckernyen van uw lippen, zoet van tael.
Vertrooft hem met een' blick van blinckende turkoozen,
Twee kokers, daer de Min haer pijlen in verberght.
Al waer zijn hart, zoo kil als berghkrifial, bevrozen,
40 Het fmolt van eenen gloet, noch noit vergeefs geterght.
wezen.
Het hooge voorhooft geeft een achtbaerheit aen
De boogh der winckbraeu leert ons zedigheit en tucht.
De voeghelijckheit wort in 't blonde hair geprezen.
Geen hairlock krult noch fpeelt te wuft in d'ope lucht.
45 Waer toe noch hulp gezocht aen perle en diamanten,
Aen firick-en van gefteente, en vergehaelt cieraet?
Volfchapenheit behoeft noch ketens, noch karkanten,
En neemt, op 't hooghfle feel, noch kunit noch pracht te baet.
Zy pronckt met genen fchijn van kleuren noch van geuren ;
Te vrede met Godts gift, en 't aengeboren fchoon;
so
Gefchenck, dat eens om d'eeu, een lantfchap magh gebeuren.
Zoo blijft de Schoonheit waert verheven op den troop.
De leden op hun maet, en d'aengenaeme zwieren,
De verf, van pas gemengt, en op haer eige
De ziel, door al de lees, als fprengkelen van vieren
En voncken, uitgefpreit, ontvoncken ftroom en zee.
Maer merck eens hoeze licht alle opgetoge zielen,
Wanneerze, met haer krooft en kinderen verzelt,
Ten outer komt, om voor 't gekruifte Lam te knielen,
15

:14
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Waer in zy haer geluck en hooghflen zegen flelt.
Hier kroont Godtvruchtigheit de Schoonheit met de ftralen
Van opgetogenheit en ootmoedt en ontzagh:
Dan dwingt Gena Natuur voor fchooner glans te dalen,
Gelijck de fcheemring fterft door leven van den dagh.
65 Het flerflijck lichaem wort met al zijn fchoon begraven,
En 't allerfchoonfte lijck in ftof en flanck verrot,
D'onfterfelijcke ziel, de deught en befte given
Verduren d'eeuwigheit, in d'eeuwigheit van Godt.
Heeft d'opperfte Gena Natuur in haer verheffen,
Hoe zal Godts Heerlijckheit verheffen die Germ,
Als hy zijn beelt bekleet, in 't licht van 't ander leven,
Daer Godt het fchoonfte blijft, en zonder wederga!
60

OP

ISABELLA BENZI.
Schoonheit wort met recht van kenners aengebeden,
Of liever Godt in haer die op de Godtheit wijft,
De bron van al bet fchoon. De fchoonheit en
de zeden
Gaen zelden dus gepaert. Waer blijft de goude
lij ?
Hier eifcht de fchilderkunft een lijft, bezet met fleenen,
Die zullen meer waerdy ontfangen van • dit beelt.
In ISABELLE is ons een nienwe flar verfchenen.
Bezieze door en door. Wat leden zijn misdeelt?
Zy kan van dichte by de zon en 't oogh verdraegen :
Ja zoo de morgenflar in haren plicht ontbrack ;
Men zetteze, voor dagh, voor dau, op haren wagen.
Dat level' is te fterck, of alle verf te zwack.
Het overfchrijt de maet der fterfelijcke rnenfchen.
Kent BENZI zijn geluck; hy kan niet fchooners wenfchen.
EES

10

Verlta: „men ken de afbeelding gerust in 't voile Hat zetten en van naby beldiken."
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Bekend is het, dat OHS Vaderland van overlang beroemd was, en
nog is, wegens de fraaie klokmuziek onzer torens, meest vervaardigd
door de Gebroeders Hemony nit Lotharingen. Zoo had, nu kort te
voren, Francois Hemony, die een klokkegietery op de Keizersgracht
had, den Oudekerkstoren van een klokkefpel voorzien, dat door zekeren Verbeek werd befpeeld. 1 ) Vondel, die geen foort van kunst onbezongen heeft gelaten, vervaardigde ter eere van den klokkekunftenaar
den navolgenden fraaien lofzang:
1 .) In de „Aanteekeningboeken " van Secretarisfen van Amfterdam leest men de volgende byzonderheid,
door Dr. P. SCRELTEMA in zijn werk, Aeniffels oudheid, opgegeven.
„24 Aug. 1660. Met HEMONY afgerekend het voornaamfte door hem gemaakt, is het fpeelwerk op den
Oudekerkstoren, hebbende gekost f 28,716."
In het Eerfte Deel van hetzelfde werk vindt men ontleend aan het Refolutiebod der Thefaurieren,
„dat Hemony den lften April 1664 werd aangezegd de klokken op bet ftadhuis te gieten binnen 61 7
maanden, wegende omtrent 27000 pond, a 17 ftuivers het pond, enz.
„Den 16en July 1664, dat by zou gieten drie klokken, een tot de Weesper, een tot de Utrechtfche en
een tot de Leydfche poort, ieder van omtrent 1400 pond.
„Den 23ften July 1664, dat by 2000 maid koper konde koopen, tot het maken van de fphaera mundi,
op den Atlas, op het Stadhuis."
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NEC MORTALE SONANS.

oude Griecken zwijgen,
Stoffende, zoo trots en fier,
Van Amfions goude Tier,
Op wiens klanck de veflen ftijgen,
Bacchus zijn geboortefladt
Van den hemel zagh befcheenen,
Daer zoo veel verftroide fleenen
Zich verhieven uit het plat,
Op de maet van fnaer en zanger.
10 Wy verwondren ons niet Langer.
AET

klinkende als een geluid, door fterfelijken gegeven," alzoo
d. 1.:
„hemelfche muzijk, hemelval." Zie Sen. VI. 50.
s Bacchus zijn geboortefladt: Thebe, gefticht door Kadmus, by wiens dochter Semele Bacchus door
Jupiter verwekt werd.
Hs plat: „de vlakke grond."
NEC MORTALE SONARS
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Droom en kluc1 iten gaven ftof
Aen de lichtgelovende ouden,
Die gedroomde ileden bouden.
Dat verzieren ging te grof.
Griecken,
dertel in zijn vonden,
15
Zocht uit duifterniffe licht,
Diende zich van ydel dicht,
Aen geen fchijn van reen gebonden,
Toen bet geeftigh logens goot,
En zijn verf niet eens verfchoot.
20
Wy, verlicht door rijper klaerheit,
Mogen fpreecken, rijck van roem,
Zonder dat men 't werck verbloem,
In der daedt, en in der waerbeit:
Gijfbrechts ftadt wort rontom been,
25
Op muzijck van torenklocken,
Met een' fteenen muur omtrocken,
Wort gekloncken hecht aen een,
Als VERBEECK met voet en vingren
30 Klancken weet door een te flingren.
Die gedroomde /Wen Louden: Thebe was zeker geen gedroomde ftad; maar V. bezigt hier een dichterlijke vrijheid, en het partic., dat by gebruikt, ltrekt niet zoo zeer tot bepaling van het fubtt., wear
't by is gevoegd, als tot bepaling van het w.woord. Men vette den zin op, als itond er : „die van
een fabelachtigen ftedebouw droomden." — Voor 't overige heeft in dit koeplet een verfchoonbere
zucht om een tegenftelling te fcheppen V. wel wet ver van 't (poor gebracht. Hy was tech te goed
met den geest der ouden doortrokken, om niet te weten, dat de verzieringen der Grieken wel degelijk aan fchijn van reen gebonden waren, en dat in hun oppervlakkig ongerijmdfte fabelen een diepe
zin verborgen lag.
25,27,40 Deze regels zien op de nieuwe of vierde uitlegging van Amfterdam, waartoe in den jare 1657
befloten was, en by welke de Heere-, Keizers- en Prineegrachten, van de Leidfche gracht zuldoostwarats, benevens de daarom en tusfchenliggende ftraten en kaaien, werden gebouwd, en de ftad voorts
nog omgeven van veertien nieuwe bolwerken, met fteen bemuurd en aan elkander met hooge wallen verbonden. Vondel doelt hierby waarfchijnlijk ook op de byzonderheid, dat al de uurwerken in
Amfterdam geregeld werden naar dat van de Oude Kerk, en dat de tijdsverdeeling in het werk zich
alzoo dear near richtte.
as VERBEECK. Van hem song Melchior Fokkens .
Wie fou dit foci geluyt der nieu gegoten blacken
Van over hondert miji niet herwaerts kunnen locken .....
..... Wanneer ens bier Verbeek door 't klocken feet gelpeel
En 't klinckende mufijck ons p ert en ooren fireel?
te flingren: fraai gezegd, en getrouw
29,30 Ale Verbeeck met roes en vingren Klancken weet dooreen
uitdrukkende wat werkelijk pleats had. Tot goed verftand der byzonderheden, voorkomende in dit
liefelijk gedicht, diene men to weten, dat in de Oude Kerk het kunftig klokkefpel beftond uit fpeelen flagklokken, gezamentlijk ten getale van 35. leder klok had twee hamers van buiten en een
klepel van binnen; terwijl de twee klokken, die het heele en halve uur floegen, elk nog een zwaarder hamer hadden. De klokken werden op tweeerlei wijze befpeeld, met de homers en met de klepels. De eerste door het ronddraaien van een grout metalen rad, de klokketon — zie vs. 48 en let
op de fraaie fpeling met dat woord — of fpeelton genaamd, een foort van trommel, die, eenige
solders lager dan het uurwerk geplaatst, en vol vierkante gaatjes was, waarin de yzeren nooten
werden geftoken, die van binnen werden vastgefchroefd. Deze nooten brachten dan, wanneer de
trommel aan het draaien ging, 35 klavieren in beweging, en deze, op hunne beurt, de homers der
35 klokken. Dit kunstwerk was vervaardigd door Wouter Geurtzen, meefter fmid te Amfterdam.
De tweede wijze van fpelen, en waar V. hier meer byzonder op doelt, gefchiedde door den meetter,
die met handen en voeten de klepels in beweging bracht. Aan deze wijze van fpelen had men meer
bepaaldelUk de benaming van beieren gegeven leder weet, al ware 't maar uit het oude liedje t
Born! bans ! beieren,
De koiler foil geen eieren ens.
is
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Hy verdooft met klockgeluit
D' alleree'lfte kerckkooraelen,
Speelt met klocken, als cymbaelen.
's Hemels kooren kijcken uit.
35 Op de heele en halleve uren,
En de vierendeelen me,
Steeckt de Koningin der zee
't Hooft nu trotfer uit haer muren,
Gort haer' vruchtbren fchepetuin
Met een' gordel van arduin.
40

45

Ick verhef mijn' toon in 't zingen
Aen den A emtlel en het Y,
Op den geeft van HEMONY,
D' eeuwige eer van Loteringen,
Die 't gehoor verleckren kon
Op zijn klockfpijs, en zijn nooten,

dat dit woord fynoniem is met klokluiden, en dat nog, inzonderheid in de Vlaamfche Geweften,
de klokketoren de beiaart, buoyant genoemd wordt. — Aan de klepels nu, die in de klokken hingen,
zaten koorden, die over katrollen racist naar beneden liepen tot in een afgefloten vertrek, waar zy
vaftgehecht waren aan houten klavieren, den vorm hebbende van een trommelftok. Voor de halve
toonen waren er korter ftokken, enz. als by een gewoon klavecymbaal. De klavieren naoesten,
wegens hun zwaarte, met de geheele hand bewogen worden, en de zwaarlte 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 befchrijving door een ooggetuige vindt men by
COMMELIN, waar lay van de Oude Kerk gewaagt.
4a Hemony: Francois Hemony, in het begin der 17e eeuw te Levecourt in Lotharingen geboren,
kan als de hervormer van het klokkefpel worden befchouwd. Tot op zijn tijd hing het treffen van
den juisten toon der klokken van vele berekeningen af, die, wanneer zy faalden, het geheele werk
deden mislukken. Er moest daarom niet alleen meermalen op nieuw worden gevormd en gegoten,
tot dat gelukkiger uitkomst verkregen was, maar al licht ftelde zich de gieter te vrede, wanneer by
„nagenoeg" den toon getroffen had. Van daar dat de vroegere klokkefpelen doorgaands veel te wenfchen overlieten. Hemony kwam 't eerst op de gedachte om de zwaarte van het gietwerk iets ruimer
en den toon hooger dan vrceger te nemen , en dan de klokken, omgekeerd, in beweging te brengen
en met (Wien beitelwerk uit te draaien, tot ze op den juisten toon waren gebracht en alle volftrekt
famenftenaden. Dat ftemmen werd zoo naauwlettend verricht, dat niemand by 't geluid mocht fpreken. Geroemd om zijn uitftekenden arbeid, verkreeg by eerlang van alle kanten beltellingen, die hem
zelven groote winften aanbrachten en groote eere aan de fteden, die zich van zijn kunstwerk bedienden. De eerite arbeid, dien hy hier te lande verrichtte, was te Zutfen, waar hy met zijn broeder
Pieter in 1646 de 26 klokken voor den Wijnhuisi oren, en in 1647 de 25 voor den toren der Lebuinuskerk te Deventer goot. Later verplaatfte hy zich naar Amfterdam, waar de Regeering hem vergunde,
aan het zuideinde van de Keizersgracht een goed ingerichte klokkegietery te bouwen. Hier goot
by in 1658 het klokkefpel voor den nieuwgebouwden toren der Oude Kerk. Ook het Stadhuis,
de Wester-, Zuider- en Regulierstorens voorzag by van klokkefpelen; gelijk mede in 1660 de Groote
kerk te Rotterdam, in 1670 de kerk te Hoorn; voorts nog groote en andere kerken of torens te
Haarlem, Enkhuizen, Delft, Utrecht, Amersfoort, Leyden, Arnhem, Kampen, Groningen, Middelftum,
Purmerende, Medemblik, den Brief, enz., enz. Hemony muntte ook uit in 't aanbrengen van cieraden : de beeldjes b. v. die, en relief, om den bovenrand der klokken der Groote kerk te Rotterdam
ltaan, zijn voortreffelijk bewerkt en zouden der afbeelding overwaardig zijn. Ook zoil by de beelden
gegoten hebben, die te Amfterdam boven het paleis ltaan. Hy eindigde zijn dagen op het Huis te
Voorn by Utrecht. Zie over hem en zijn breeder, VAN TIL, Befchr. v. Zutfen; DIIMBAR, Kerkel. en
Wereldl. Deventer ; COMMELIN, Befchr. v. AWL; GERBER, Neuest hist. biogr. Lexicon der TonkunjI;
2ter Th. 1812; EBBING, Bekn. Gefch. der fiadt Hoorn, enz.; ALERMADE en V. D. SCHELLING,
Befchr. v. Brielle ; de Navorfcher, VII Jaarg., blz. 124.
ac Zijn klockfpijs, en zijn nooten: woordfpeling : 't eerfte woord toch beteekent zoo wel „de kompozitie,
waaruit men klokken giet," als „zoodanige fpijs, die de klok (of keel) fmaakt," terwijl nooten hier in
zijn dubbelen zin van „toonen" en van „boomvruchten" kan worden genomen; beiden echter klokfpijs en nooten, tot verlekkering, van den fmaak, en van 't gehoor. Vermoedelijk goot Hemony ook
de yzeren nooten van de klokketon.
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Ons zoo kunflrijck toegegoten,
t Luft ons op de klocketon,
Om doorluchte torentranifen,
50 Eenen klockedans te danffen.
Cybele behaelt geen' prijs
Door gefchal van keteltrommen,
Nu de torentrantren brommen,
Met een liefelijcker wijs
n Dan haer dolle Korybanten.
Geen of een alleen vermagh
Om te voeren nacht en dagh
Eenen rey van mufikanten.
Voert dien klockhelt op 't altaer
GO
Eens gezien in duizent jaer,
sa De kloeketon: zie de noot op vs. 29 en 30.
Doortuchte torentranfren: „tranfen, waar de lucht doorheen fpeelt."
53 Bronanen: gepafte en daarom ook gelukkige fpeling met de dubbele beteekenis van 't woord:
„een groot gehsid Haan," en „zich luide beroemen."
ss Hoer dolle Korybanten: de Korybanten waren priefters van Cybele, en vierden haar dienst, door al
danfende, fchreeuwende en op bolle trommels flaande, een geweldig misbaar to maken langs de
ftraten.
so.--a Verna: „niemand, dan !lemony alleen, is in ftaat geweest, de fteden, dag en nacht, op een bhjvende muzuk te verga5ten.
5 ,(30 Verna. „eert dien klokheld, zoo als men er maar eens eenen eert in duizend jaren."
so

Geeftig is de wijze, waarop eenige jaren later Oudaan zich uitdrukte
over bet bovenftaande gedicht:
Luft Vondel zich den geeji t' ontfronfen, kleine dingen
7'e nemen tot zijn fiof, en fielder op te zingen,
Hy kieli een klokmuzijk, en bouwt het yeejlig na;
Daar 't fnik-gedingel noit met tripplen ftille fta.
Het hier volgende gedicht levert een bewijs, dat de geleerde Van
den Enden er zich op toelegde, zijn fcholieren met dramatifche oefeningen bezig te houden, en dat daarin de jeugdige fpruit van Anna
van Vlooswijck, Vondels befchermvrouw, met zwier een rol vervulde:
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TOONEELKRANS
V 000

DEN EDELEN JONUIdIEERE

NIKOLAES VAN VLOOSWIJCK,
TOEN HY DE ROL VAN FILEDONIUS OF LUSTHART, BY DR. FRANCISCUS
VAN DEN ENDEN, OP ' S WYZEMANS SPREUCK, DOOR ZIJNE LATYNISTEN TEN
TOONEELE GEVOERT, ZOO LOELLICTI EN STICHTIGH UITBEELDE.

MACTE NOVA VIRTUTE, PURR.

vLooswmcK, die van Bloeniwijck imer 't Latijn
Uw naem ontleent, hoe hebt ghy, in den fehijn
Van Filedoon, ons met Latijnfche vaerzen
Gefticht, daer 't volck in d'overoude laerzen
U heene en weer zagh treen op 't hoogh tooneel!
Ghy toonde in 't klein wat Cebes tafereel
In 't groot elck leert met maght van perfonaedjen,
Gevoert in 't perck der weerelt, vol ftellaedjen,
Vol aerdtfch gewoel. Men zagh hoe wulpfche Jeuglit
io Verdwaelt van 't padt en heilzaem fpoor der Deught,
Dr, Franeilcus vun den Enden: doze geleerde was een vriend en navolger van den beroemden wpsgeer Baruch Spinoza. Hy werd later, in 1674, gewikkeld in de beruchte en dolzinnige famenzwering,
tegen Lodew0k XIV gefmeed door La Treaumont, en waarin de Ridder de Rohan, de Markgravin
de Villars en de Heer du Preaux zijn voornaandte medeltanders waren. La Treatment werd by zijn
inhechtenis-neming gedood, de drie anderen onthoofd. Van den Ende, als niet van adelijke geboorte,
werd gehangen.
MACTE NOVA VIRTUTE, PUER :
i.: „pas op, knaap, toon een nieuwen mood." He Aen. IX. 641.
1,z VLooswucx, die ran Bloentecijek nuer 'I Latin uw naem ontleent: bier nit blpkt, dat V. Vloos
atleidt van 't Lat. fibs, d.
„bloem." 't Zoil ook echter clues of vleus kunnen wezen, dat een „kortflondig oogenblik" beteekent.
Cebes tafereel: Cebes was een wijsgeer, afkomftig van Thebe, en leerling van Sokrates. Hy fchreef
onderfcheidene werken, waarvan er maar een tot ons gekomen is, 't welk men nog twijfelt of het
wel van hem zelven herkomitig zsj. 't Is een tafereel van 's menfchen leven, de reis naar 't geluk
op zinnebeeldige wijze voorftellende, een foort van een Heidenfche Pilgrim's progress, en dat misfchien BUNYAN aanleidhig heeft gegeven tot het fehrijven van zijn werk. Aan Spieghel verfchafte
het tafereel van Cebes de ftof tot het voorlaatfte en laatfte boeck van zijn „Hertfpieghel," en
David van Hoogftraten bracht het in Nederduitfche vaerzen over. Of nu het link, waarin de
jonge Vlooswijck een rol vervulde, en dat een dramatifche voorftelling van Cebes' tafereel fchijnt
geweest to njn, door Van den Enden zelven of door een ander vervaardigd was, durf ik niet beflisfen.
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En endelijck, na doorgeftrede elende,
Bereickt dit langgewenfcht en zaligh ende,
Waertoe elck van den hemel is gefchickt.
Hoe heeft uw rol 't aenfchouwers hart verquickt,
Den
geeft geiterckt met eedle wieroockreucken
is
Van leeringen en goddelijcke fpreucken!
De Wyzeman, die wulpfcheit toomt door vrees
En fchrick voor 't ende, ons naer den tempel wees
Van uw tooneel, met velerhande ftaeten
20 Bekleet, daer ghy de weerelt leert verlaeten,
En d'ydelheit, die, als een mill, verdwijnt
In leerzaem brein, waer 't hemelfch licht verfchijnt.
Wie vrolijck leert en flicht verdient Godts prijzen.
De Wijsheit is een zelve, t' onderwijzen,
In middelen verfcheiden. Wijsheit fpreeckt
25
In kercke, fchoole, en fchouburgh: hier ontbreeckt
Geen tong, noch fpraeck. Zy kan ook zwijgend wereken
In 's menfchen hart, en preeckt door flomme mercken :
Want boeckflaef, verf, en print haer' zin beduit,
En beelt voor oogh en brein haer ooghmerck uit.
so
Zy dreight, en noodt door Itraffen, en belooning,
In fchilderye of levende vertooning
Van goet en quaet, naer elx verfcheiden aert,
Dat dwaelenden te recht brengt, en herbaert.
35 Zoo moet uw jeught, gelijck een bloem, opluicken,
En 's levens lent tot 's burgers heil gebruicken.
Wie vroegh aldus de flangen worgen kan,
Ontwaft de fchoole, en wort een Staetnut man.
Zinfpeling op de onderwijzing zelve.
Den tempel.... Van uw tooneel: de top van den berg, dien de reiziger in Cebes' tafereel beklimt,
is met den tempel des geluks bekroond.
38 Staetnut: Zie Deel VII, blz. 36.
17,18

18,10

De vrees voor de Turken, die voortdurend het keizerrijk beftookten, en
de geloofsyver van Vondel fpoorden hem ook nu wederom aan, een
kruistocht tegen de ongeloovigen te prediken. Ongelukkig was hier
te lande zijne item die eens roependen in de woeftijn, want de Lantsregeering bleef getrouw aan de oude leus der Geuzen : „liever Turksch
dan Paapsch :" en zoo men voortdurend fchepen in zee zond tegen
de galeien der Barbaryfche Roofftaten, de Levantfche handel gaf te
veel voordeel, dan dat men gezind zoil geweest zijn, met den Grooten
Heer te breken, van wien men — zoo by ons althands van de landzijde op 't lijf moest komen — vooreerst nog niet veel to duchten had :
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ARMA, VIRI, FERTE ARMA: VOCAT LUX ULTIMA VICTOS.

Chinaes rijxmuur open lagh
Borfl 's Tarters heir verwoet
Ten rijcke in, zonder foot en flagh,
Gelijck een weereltvloet.
De Vorft van 't Indiaenfeh Euroop,
Verra6n van inheemfch zaet,
En overrompelt, zonder hoop,
In dien benauden flaet,
Verhing zich zelven op den troop,
io
Aen eenen zijden ftrick.
Aldus freeck Chams gebroet die kroon,
In eenen oogenblick:
Noch fpiegelt Chriftenrijck zich niet;
Is 't zulck een' tytel waert
15 Te draegen, daer, tot Godts verdriet,
Men d' eer van 't kruis niet fpaert,
En, in het nijpen van den noot,
Godt laeft met gal en eeck.
De kruisgrens leght gefloopt en bloot,
o
En ziet verbaeft en bleeck.
OEN

ALMA, VIRI, FEET& ARMA, CAET.. d.
„te wapen, monnen, fchaft geweer! het is de jongfte dog
voor de overwonnenen." Zie Aen. II. 698.
t-lo Het bier verhaalde ziet op de verovering van Sina door de Tartaren, to welker gelegenheid zich
de Keizer, Zunchin, met een amp om hals bracht, een voorval, 't welk Vondel later in een treurfpel behandelde.
t i Chants gebroet: volgends het toen ter tijde algemeen heerfchend gevoelen, ftamden de Scythen en
Tartaren of van Cham.

DX W /OMEN VAN J. VAN VOVDDX. IV
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Out Kreeten, eer door hondert (teen
Ten hemel toe vermaert,
Wort vast de hartaer afgefneen:
De Donau onbewaert
25 Roept hulp, verdaeght een' Scanderbeg,
Een' anderen Martel,
Die 't Sarazijnfch gewelt ontzegg',
En heenftier' naer de hel:
Maer d' ooren zijn geftopt en dool.
Inheemfche ftaetreen wet
30
Het zwaert, en geeft het ongeloof;
Den vloeck van Mahomet
Het welt gewonnen. Kan men dit
Verdaedigen? zy flaen
35 Verftockt, hoe droef de grenswacht bidt,
En fchreit: de Turck treckt aen.
Indien Byzanffe, dus gefterckt,
Europe voort afloop'
Met een gedruifch, en op zijn merckt
's Volx overfchot verkoop',
40
Gelijck het vee, dat deerlijck blaet,
Dan zal men ommezien,
En frneecken al te fpade om raet.
Wie kan die plaegh ontvlien?
25 Een' Scanderbeg: Scanderbeg, d. „Alexander Bey," was een Albaneefche vorst, Wiens ware naam
Boris Castriot luidde. Hy maakte zich in de vijftiende eeuw beroemd door zijn heldefeiten tegen de
Turken, ender hun Sultan Amurath of Morat II.
Een' anderen Martel: Karel Martel, den overwinnaar der Saracenen, die by Tours den voorfpoed
hunner wapenen (Witte en hen naar Spanje terugdreef.
InheenVehe flaetrein; 't faamgetrokken reeln wordt tegenwoordig alleen gebezigd ono 't meerv. redenen
uit te drukken ; hier echter is „ttaatreën," als uit het daarachter volgende wet blijkt, voor 't enkelv.
flaetreden, „reden van ftaat," gebruikt.
34 as Zy flaen Verflockt: wie ? niet de Turken; want die trekken aan; maar de ooren, van wie vs. 29
gefproken is, of liever : „zy, aan wie die ooren toebehooren."
afloopen vordert altijd den nadruk op de eerie greep.

un Afloop':

Ook tot dit jaar dient het navolgende byfchrift gebracht te worden
op zekere fchildery, waarvan de maker niet genoemd wordt en het
onderwerp uit de vaerzen zelve blijkt.
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OP

EEN SCHILDER Y.

SCEPTRA LIGONIBITS IEQUAT.

E doot zet hoogh en laegh gelijck,
Het middelbaer, en arm, en rijck.
Het fterven is 't gemeene lot.
De boeckgeleertheit, en marot
Zijn even wijs en flom in 't graft
De delvers graef, en bilfchops flaf,
De Tier, en goude tulbantkroon
Staen alle in 't uiterfte even fchoon.
Laet woelen al wat woelen wil:
to Zoo ftaet het al ten leflen ftil.
SCEPTRA LIGONIBUS AEQuAT: d. 1.: „(de dood) maakt feepters en houweelen geltik."
4 De boeckgeleertheit, en marot voor „de geleerde, en de dwaas." Men weet, dat de Infirm of zotskolf
het zinnebeeld der dwaasheid was; waarvan het nude fpreek woord
leder zot
Zijn marot.

1k heb by een vroegere gelegenheid 1) gewach gemaakt van de
talrijke uitgaven, die aan een van Vondels vroegfce en zeker minst
verdienftelijke werken to beurt vielen, en er een populariteit aan deden verwerven, welke zijn voortreffelijkfte gedichten naauwlijks genoten. Eene dier uitgaven verfcheen in dit jaar, by Jacobus van den
Bergh, boekverkooper in de Gasthuismolenfteeg, naast de Heeregracht,
in „de Amfterdamfche Bibliotheek," met dezen eenigzins gewijzigden
tytel:
Zie Deel I, biz. 147.
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TOONNEEL
DES MENSCHELIKKEN LEVENS
OF DE

VERNIEUWDE

GULDEN WINKEL,
wAER IN

DOOR POETISCHE, HISTORISCHE, MDRALE EN SCHRIFTUIIRLIREE LEERINGEN,
DEN MENSCHE VERTOONT WERDT, HOEDANIGH HY ZIJN LEVEN, HANDEL, EN IVANDEL,
ZEDIGLIK, EERBAARLIK EN VERMAKELIK SAL OVERBRENGEN.

Door J.

v. Z ONDELE N.

Allen in aangename Maat-Dichten, met Verklaringen in profe
en met Kon11-platen en Beeldeniff en verciert. l)

Het tytelblad prijkt voorts met bet merk der drukkery, zijnde een
Heilige Kriftoffel in een eirond medaljon met het randfchrift: CHRISTUM SUM FERENS. Beneden op het vinjet zelf bevindt zich een klein
ovaaltje, en daarop een ffreep, die veel heeft van een omgekeerden
Merkurius-fiaf, met het merk /VS op den top, en een C aan weerszijde. Voorts prijkt tegenover bet fonnet van Pers 2), dat in deze uitgave de opdracht voorafgaat, een fraai gegraveerd portret van Vondel
en daaronder :
In Vondel fp' eelt de Geeft van Neérlants Poezy.
Natuur volmaeekt zijn kunft en zet haer leven by.
Hierna volgt een vrij lang voorbericht van den drukker, en, dan eerst,
de Inleiding door Vondel, doch waarby de tytelwoorden: „Den dichter
wenfcht zijnen zwager" enz., zijn veranderd in die van „Inhoudt der
zinrijckfie fpreucken" 3), terwijl de flotregels van vs. 85 af, die op
Een jaar later kwam van deze uitgave een nadruk in 't licht to Gorinchem, by David van Wefel,
opgedragen aan Kornelis Schut, „der medicynen Docter," en vermeerderd met de „Heiden Godes.'
2) Zie Deel I, Nal. blz. 35.
Zie Deel I, Nal. blz. 33.
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A. de Wolf doelen, zijn weggelaten. ') Eindelijk beflaat er tusfchen
deze en de door my gevolgde uitgave, zoo wat de plaatfing der verfchillende tafereelen als wat de pazy betreft, een aanmerkelijk verfchil.
Pat intusfchen tytel en voorbericht, zoo wel als werk zelf, geftolen zijn, behoeft bier niet herhaald to worden, en ik zoil van de
uitgave naauwlijks gewach hebben gemaakt, ware bet niet om het
of beeldfel, dat, wat de bewerking aangaat, de meeften, die wy van
Vondel bezitten, verre overtreft.
Wederom gaf Vondel in dit jaar een treurfpel uit op Bybelflof, hetwelk by opdroeg aan den reeds meer gemelden Jacob de Graeff. 2)
Zie Deel I, blz. 151.
e) Zie Deel V, blz. 775 volgg. en Deel VII, blz. 758.
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D EN

WELEDELEN HEERE

ht stuff,
.JONGKHEEBE VAN ZUIDPOLSBROECK.

wort het heiligh treurtooneel weder opgefchoven, daer Davids zoon, Salomon, die gezegende vredevorft, en dat heerlijck voorbeelt van
den toekomenden Mellias in zijne heerlijckheit,
ter vierfchaere gaet, in zijn eerfte recht, het geftrenge halsgerecht over zijnen ouder broeder Adonias, die,
onder fchijn van d' overfchoone Abizag, zijn vaders ongerepte
weduwe, met 's konings believen to trouwen, niet zonder heimelijck verftant van aertspriefter Abjathar, en veltheere Joab,
ten tweeden maele naer de kroon van Juda ftaet. Hier draven,
onder zoo veele barningen van verfcheide hartstoghten, de
twee hooftcieraeden van een volkomen treurfpel, Herkennis
err Staetveranderinge, 1) op het hooghfte: want de beooghde
IER

i)

Dat er Aletveranderinge in het bier achter volgende treurfpel plaats heeft, is buiten twijfel; maar
Vondels beweeren, dat herkennis er een groote rot in fpeelt, of, zoo als by 't uitdrukt, er „op het hoogfte in draaft" zal menigeen verwonderen ; aithands er is in 't Auk geen fprake van eenige perfoon, die
herkend worth. V. neemt ftellig het woord „herkennis" (agnilio) in een anderen zin op; doch in welken
is my niet volkomen duidelijk. Verge]. Deel VIII, blz. 13.
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bruiloft verandert in een bloetbancket, de bruiloftszael in een
fchavot, en de bruitsledekant in een graf des rampzaligen
bruidegoms, en het erfkroongefchil valt tuffchen bloet en
bloet. Men vint 'er die hier een fchalck oogh op houden, 1)
gedenckende aen deze lang geflete fpreuck:
Indien men voor geen rechtbreuck lchroom,')
Bedrijf gewelt
Als 't kroonen gelt :
In andre zaecken hou u vroom.

Eveneens gelijck of Salomons oordeei ') onrechtvaerdigh waer,
aengezien het tegens de natuurwet, en het recht der volcken ftreet, waer by de jongfte billijck den outften broeder,
[en byzonder onder de Hebreen, daer d' eerftgeboren eens
zoo diep in de erfeniffe tafte,] behoorde te wijcken: maer zy
letten niet van hoe groot eenen nadruck dit zy, het onfaelbaere bladt, daer het zoo klaer fpreeckt, met achterdocht van
valfchheit te bevleeken, en anders dan waerheit, wijt afgefcheiden van logentael en onrechtvaerdigheit, te leeren fpreecken. 4) Een omzichtige wacht zich wel den Heiligen Geeft te
wederftreven, die uit den mont van koning David, eenen
man naer Godts hart, aldus fpreeckt: Onder de zoonen, my
van den Heere [want hy gaf my

eele zoonen,] gegeven, verkoos

hy Salomon, mijnen zoon, om op den troon van het rijck des
Heeren te zitten over Ifrael, en fprack tegens my: Salomon, uw
s) Die hier een fchalck oogh op houden, enz.: 'reran: „die Salomons handelwijze met afkeuring befchouwen en zijn vonnis wraken, als niet anders to verdedigen, dan door de beweering, dat, zoo dra 't
een kroon geld, de gewone rechtsbeginfelen Diet meer te pas kwamen."
a) Indien men voor geen rechibreuck fchroom: zuiverder zouden taal en itkjl geweest zijn, zoo V. hier
gefchreven had: „voor zoo verre gy islet voor rechtbreuk fehroomi." Het overfpringen van de derde op
de tweede perfoon brengt hier duisternis in den zin te weeg.
a) Salomons oordeel: liever, om elle dubbelzinnigheid to vermijden : „Salomons vonnis."
s) Maer zy letlen niet, enz.: verita : „maar zy letten er niet op, hoe grof zy zich bezondigen, wanneer
zy, door zulk een gevoelen te opperen, den onfeilbaren text der H. Schrift, die hier zoo duidelijk is, te
logennraffen en van valschheid en onrecht te befehuldigen."
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zoon, zal my een huis, en mijne kerckpoortaelen bo?uven: want
iek verkoos hem my ten zoone, en wil zijn miler zijn, zijn
rijek eeuwigh beveltigen, indien hy volhardt mijne geboden en
rechten, gelijck heden, t' onderhouden'). Deze eenige getuigenis,

uit meer anderen gekozen, is alleen genoegh om in het broederlijck halsrecht 2) Salomon te verdadigen, eenen koning tot zoo
groot eene majefteit en wijfheit gefchickt, dat hy niet alleen de
wijfte boven alle menfchen genoemt Wert, maer oock in gelijckeniffe komt by het hemelfche orakel der wijfheit, daer het
zeght : ziet hier is meer dan Salomon. Wie zou dan dorven ontkennen dat de natuurwet en het recht der volcken wijcken moet,
daer Godt zelf fpreeckt, en de wet ftelt? Ick nam de vrymoedigheit my zelven d' eer te geven dit treurfpel uwe weledele
jeught 3) op te draegen, die, ter burgerlijcke regeeringe geboren, 4) de burgerye hoop geeft u eens te zien bekleeden den ftoel
en de ftaetampten, ten befte van zijne ftadt en vaderlant, zoo
veele jaeren loflijek bekleet by wijlen uwen grootdaedigen Seer
grootvader, 5) wiens naem ghy niet onwaerdigh draeght, en
noch waerdiger zult draegen, als zijne dapperheit en grootdaedigheit eens in u, zijn levendig afzetfcl, op het raethuis,
herleven zullen. Uwe edelmoedigheit blijckt alreede, gelijck
in een voorfpel, in het ridderlijck oefenen van brave paerden, om onder onze jonge ridderfchap de kornet te voeren, 6)
en princen en princeffen t' onthaelen 7). In het befpiegelen 8)
van die blijde inkomften u ziende, vielen mijne gedachten op
1) T' onderhouden: de plaats is uit 1 Citron. XXVIII: 5.
meent : „het halsa) Het broederlijck halsrecht: neen, voorwaar, alles behalve broederlijk ! doch
recht, aan den broeder gepleegd."
a) Uwe weledele jeught voor „aan 0, weledele jongeling!"
) Ter burgerlijeke regeeringe geboren: het erfrecht der Graven was reeds in Holland door het erfrecht
der Patriciers vervangen.
a) Uwen grootdaedigen Seer grootrader: zie over dezen en het geflacht „De Graeff," Deel III, biz. 466 volgg.
a) De kornet to roeren: wy zouden zeggen „een detachment aan te voeren."
a) Princeffen I' onthaelen: dit ziet op het gebeurde ter gelegenheid van het hezoek, door Willem III
aan Amfterdam gegeven, waarvan Deel VIII, biz. 110 volgg. gefproken is.
a) Bejpiegelen voor „befchouwen."

251

252

OPDRACHT AEN JACOB DE GRAEFF.

den kleenen Priaem, die onder de Trojaenfche kornet, van
edelmoedige jongelingen gevolght wert, en van wien de Poeet
zeght
Xonien avi referens,

1)

en ick zette dit vaers op uwen ruftigen draf:

2)

Hoe levend ziet die brave fpruit
Zen grootvagrs aert ten oogen uit.

Indien het u gelieve dit treurfpel, voorgevallen met den intrede van Salomons rijck, gunftigh t' ontfangen ; ick zal het
my tot eene onverdiende eere rekenen, gelijck toen wijlen
uw heer grootvader mijn treurfpel van Gijsbreght van Aemftel met zijne tegenwoordigheit verheerlijckte. Ondertuffchen
wenfche ick altijt to blijven, weledele beer,
Uwe weledele ootmoedige dienaer

J.

V. VONDEL.

1) Nomen avi referens: „den naam aims grootvaders dragende." Zie Am. V, 584. Hetzelfde motto paste
V. ook by een andere getegenheid op Jacob de Graeff toe. Zie Dee! Vii, blz. 728.
a) En ick zette dit vaers op uwen ruffigen drat: verfta „en ik paste deze woorden van Virgilius, of
liever, de vertaling daarvan, die hier volgt, op u, die daar zoo rustig voortltreefdet, toe."

INHOUP T.

RINS Adonias, koningk Davids outfte zoon, kroonzuchtigh in den aert
en gefteven door inbeeldinge van zijn voorrecht, I ) ftont, met heimelijck
verftant van aertspriefter Abjathar, en veltheere Joab, vergeefs naer
bet rijck, dat hem mifluckte: want de wader liet, uit kracht van Godts
bevel, Salomon koningk zalven, en ten troon voeren. Kort na Davids
overlijden hervatte Adonias [met kenniffe der gemelde wederfpannigen, uit kracht van
Davids uiterften wille ten hove met de neck aengezien,] dien aenflagh, doch onder
fchijn van door voorbede der koninginne Berfaba fchoone Abizag, Davids ongerepte
weduwe, by Salomon ten hnwelijck te laeten aenzoecken : maer de jongfte broeder roock
de fchalckheit van den outften, belafte, na rijp beraet, Banajas, overfte der hofbenden,
Adonias en Joab met den doot te ftraffen, en bande Abjathar buiten, en Semei hinnen
Jerufalem.

Het tooneel is op den bergh Sion, in Davids ftadt
Hofjoffers bekleeden den rey.

/) Voorrecht: dlt woord Rant hier, in zijn Ietterlijke opvatting, voor „recht, dat men roar," of „boven
anderen heat."
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ADONIAS. Davids outfte zoon.
ABIZAG. Davids weduwe.
BERSABA. Salomons moeder.
REY VAN HOFJOFFEREN.
ABJATHAR. Aertspriefter.
JOAB. Out Veltheer.
SALOMON. Ironing over Ifrael.
BANAJAS. Overfte der Hof benden. 1)
SADOCK. Aertspriefter.
NATAN. De Profeet,
CHUSAi. Hofraet.
ACHIMAAS. Sadocks zoon.
SEMEI. De koningslafteraer.

i) In de oude ultgave was verzuimd, deze perfonaadje op de lust to vermeldeu.

ADONIAS.

HE'l EE1tSTE BEDR YE.

ADONIAS. A DIZAG.

ADONIAS.

hut van Aron zingt den Godt der vadren lof:
,
En rijft Abizag niet, de morgenftar van 't
hof,
En joffrentimmer, die mijn vader Davids
oogen,
Met eene dunne wolck van ouderdom betogen,
5 Noch kon verquicken, toen zy hem in 't harte fcheen,
Het leven langer reckte in d'afgeleefde leén,
En 't bloet, in d'aderen bevrozen, zacht ontdoide?
Geen morgenglans, ter kimme uitrijzende, beftroide
Het aenfchijn van het ooft met fchooner roozeblak,
E
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Gelijck Natuur haer wang. daer komt die fchoonheit aen,
Zoo fchoon gefchapen, dat een princen hart zou luften
In 1u-wren fchoot, vol gloets, en blancken arm te ruften.
Hoe reizigh muntze in al dien fleep hofjoffren uit.
De hemel zette u haeft te prijck, aenftaende bruit,
i n En trouwe uw rechte hant aen mijne, 6 overfchoone.
Ghy waert den vader lief, en zijt den outften zoone
Noch liever. my verlangt naer geenen blijder dagh
Dan dat ick in uw hart de kroon eens fpannen magh.
De hemel geef het. och, gebeurde my die zegen ;
e o Ick zou het tegens gout noch kroonegout opweegen.
Ghy fchoone, belgh u niet, noch keer zoo ftreng en ras
Uw blinckende oogen van den prince Adonias:
De tijt verandert wel der dingen naem en orden.
Ghy waert mijn moeder : dat verbiedt u niet te worden
Mijn bedtgenoote, zoo het hemelfche geluck
Ons bey gewaerdige door banden van een juck
Te paeren : neen gewis. quaemt ghy mijn vier te koelen,
Dat zou mijn vaders geeft en afrche zelfs gevoelen,
Zoo d'overleen noch met zijne afkomfte is belaen.
30 Ick bidde u, luifter toch, en blijf een luttel ftaen.
Jo

ABIZAG.

Doorluchtfte prins, van Godt gezegent,
Wat ftroitghe zulck een loof voor my,
Die noit van u dus ben bejegent?
Deze eer gaet boven mijn waerdy:
Oock lijdt de tijt niet dartle rede
Zoo vroegh te voeren. het gebeent'
Van uw' heer vader ruft in vrede.
Ick heb mijne oogen uitgeweent,
Het rougewaet pas uitgetogen.
4() De lijckklaght en het hofgefchrey,
Jerufalem en 't rijck bewogen.
Het is te vroegh van bruiloftsrey,
En bruit, en bruiloften te reppen.
Oock leerde vader dagh en nacht
45 My luff in Mofes wetten fcheppen.
Dat voeght het vaderlijck geflacht.
Wat leerde ik al verborgentheden
Uit 's konings mont, daer Godt door fprack!
Toen by my 's nachts, op mijn gebeden,
no De fackel van Godts woort ontftack,
zie over de fpelling van dit wooed met ei het aangeteekende, Deel VIII, blz. 153 en 597.
is Aen nine: zou aan de mijne behooren te
2. Bela& voor „bezorgd, bewogen,"
ne Vader: niet de vader van Abizag; maar de heer roader, van wien vs. 37 gefproken is, „David."
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My wees den wandel der aertsvaderen,
En moniterde eeuwen, die voorheen
Verliepen, of van verre naderen,
Daer Jakobs hoop en trooft uit fcheen.
5., Hy leerde my Meffias kennen
Uit fchaduwen, en ommetreck.
Ick zweefde op Cherubijne pennen,
En tradt de leeuwen op den neck.
Hy toonde my de fchets des tempels,
so Zoo rijckelijck door Salomon
Te bouwen, koor, altaer, en drempels,
En wat geen menfch bedencken kon.
Zijn aendacht heeft mijn' geeft ontileecken.
Het luftme alleen van Godt te fpreecken.
ADONIAS.

Het fpreecken van Godts recht en wet
Is loffelijck, doch eifcht zijn fionden:
Daer ftaen de priefters aen gebonden,
Die voor ons waecken in 't gebedt.
Het vryen eifcht oock zijne tijden,
7o En voeght den jongelingen eerft.
De liefde, die het al beheerft,
Gebiet ons in dit velt te ftrijden.
Zoo gingen al de vaders voor,
En noodden ons hun fireeck te houden.
Heldinnen, die geflachten bouden,
Verdaegen ons op 't zelve (poor.
Het is my ernff. ick hoop u heden
Noch aen te zoecken by het hof.
O fchoone, 't zy met uw verlof.
so Och neigh uw oor naer mijn gebeden.
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Dat is een donderflagh in 't oor.
Zou my de prins ten hove aenzoecken?
Daer komt by langkzaem tot gehoor.
Bedenck u wel. leef met met kloecken.
sa Verfchoon uwe eer en achtbaerheit:
Uw broeder zoeckt u niet te huwen.
En wort uw aenzoeck u ontzeit,
Al 't joffrentimmer zal u fchuwen.
't Verzoecken ftaet den prince vry:
Maer kuntghe my hier in geloven,
Ghy raeckt 'er lichtelijck in ly,
Of kommerlijck dien hoeck te boven.
Wie t' ontijt vruchten plucken wil,
Zal 't zwaerlijck naer zijn' wenfch gelucken.

WriUltiqf TAW I. vas votaxml. IX.
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ADONIAS.

95

Wat hindert uitftel? hou u ftil.
Ontijdigh ooft valt wrang in 't plucken.
ADONIAS.

Betrout ghy 't ons, men heeft de zaeck
Met wijze mannen overwoogen,
En raet van aenzien en vermogen.
No Ghy zijt de lieffte, om wie ick blaeck.
Men zal dit aenzoeck zoo beleiden,
Dat ons de bruit niet kan ontftaen.
Wy vangen 't werck niet reuckloos aen,
Maer rijp, omzightigh, en befcheiden.
ABIZAG.
105 Wie

zijn die raeden ? meltze my.
Zie toe en laet u niet verblinden.
Ga bier een luttel aen een zy.
Wat grontveft heeft dit onderwinden?
ADONIAS.

De groote aertspriefter Abjathar
no Met veltheer Joab onderftutte
Mijn huwlijx voorflagh in Godts hutte,
0 licht des rijx! o morgenftar!
Men zal eerft 's konings moeder winnen,
En houden aen by Berfaba:
115 Zoo kan men, onder haer gena,
't Verzoeck aen Salomon beginnen.
De zoon kan zijn vrou moeder niet
Haer bede ontzeggen, en befchaemen.
Hoe zou den koning dit betaemen,
1510 In 't opgaen van zijn rijxgebiet?
ABIZAG.

Ghy ftut met afgezette maghten
En maghtelozen raet uw daet.
Wat uitkomft ftaet u hier te wachten,
Indien dit averechts beflaet?
125 Doch is uw jeught aldus op trouwen
Verflingert, ga te keur in 't hof,
En kies de bloem uit alle vrouwen.
Een' prins als ghy ontbrack noit ftof.
ADONIAS.

Mijn wader had u uitgekozen
no Uit twalef ftammen, waer de zon
Een fchoone maeght befchijnen kon.
Ghy zijt de bloem van al de rozen.
Afgezette maghten En niaghtelozen met: hiermede bedoelt zy Joab en Abjathar met hun aanhang.
Zie 1 Koningen
5-8.

Boekdruk van Gebrorders Bawer.

&DOM IIL,S. — Het Eerste Bedrijf, Biz. 651. — vs • 64.

ADONIAS.

Verquick mijn hart met uwen geur,
En zwelgh mijn ziel in met de tippen
us Van uwen mont en roode lippen.
Waerom verfchietghe dus uw kleur?
Ick hoop de honighleckernyen
Hit uwen mont, in uwen fchoot,
Te zuigen, daer de min my noot.
140 Ick ga bier op ten hove vrijen.
Daer komt nu d' oude koningin
Ter hutte treden naer Godts outer.
De liefde maeck' den minnaer ftouter.
De hemel zegene ons begin.
ABIZAG.

Wet my belangt, ick fta gelaeten,
Aen 's konings wil, en Sadox item.
De hemel zeegne Davids ftaeten,
En waecke voor Jerufalem.
Wy zullen ons gehoorzaem draegen.
150 Wat Godt behaeght, zal my hehaegen.

145

BERSABA. ADONIAS.
BERSABA.

Adonias, dus vroegh en vierigh in het werck,
Abizag het geley gegeven naer de kerck,
En met een' morgengroet den kerckganck onderhouden ?
Dat ging zoo minnelijck, als waert ghy ondertroudeu,
135 Of eerft getrouden, zoo 't my uit de trali fcheen.
Wat luiftert ghy ze in 't oor, daer zy u fpreeckt alleen,
Zoo ftil aen d' eene zy ? wat broeit hier, twift, of vrede ?
ADONIAS.

Vrou moeder, durf men u ootmoedigh met een bede
Van ver genaecken,
heb een vriendelijck verzoeck.
BERSABA.
160

Indien ghy onraet broeit, zoo treffe u -waders vloeck.
Laet hooren wat uw geeft ontworpt en heeft begrepen.
Hoe fchijntghe zoo verbaeft, als waer het hart benepen ?
Uw aengezicht ziet bleeck, en quijnt, als afgevaft.
ADONIAS.

De bleeckheit is de verf, die eenen minnaer paft,
165 En jongeling, getrooft van hartewee te fterven,
Indien by troofteloos zijn lieffle pant moet derven.
Het is uit loutre min dat ick aen 't quijnen fla.
Mijn leven drijft alleen op hoop van uw gena.
Belieft uw majefteit mijn toelegh nu te zegenen,
170 Zoo kan my heden niet dan heil en trooft bejegenen.
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ADONIAS.

'k Verwacht van uwe hand alleen 't gewenfchte goet.
BERSABA.

Ghy meent Abizag?
ADONIAS.

Recht. Abizag is de gloet,
Daer 't jeughdigh hart in blaeckt. die fchoonfte, uit alle ftammen
Voor vader opgezocht, is voefter van mijn vlammen.
175 Het zy ick waecke, of flaepe, of nederlegge, of ila,
Abizag of haer fchijn en fchaduw volghtme na.
Zy houdt mijn zinnen met haer fchoonheit opgefpannen.
My luft geen fpiegelftrijt, geen poort noch burgh te uaannen,
Noch met den zwijnfpriet het fchuimbeckende everzwijn
iso Te vliegen in den mont, noch, vrolijck by den wijn,
De bloem der ridderfchap met boordevolle fchaelen,
Op feeft en hof bancket, te toeven en onthaelen :
My lull Abizag nu alleen ten dienft te ftaen.
BERSABA.

En wanneer ging die brant in uwen boezem aen?
ADONIAS.
185

Toen vader overleedt, en d' oogen had geloken.
BERSABA.

En wanneer hebtghe haer bier over aengefproken?
ADONIAS.

Eerft daetlijck, noit voorheen.
BERSABA.

Waerom zoo lang gebeit?
Waerom niet eer?
ADONIAS.

Zy heeft den rou eerft afgeleit,
Hoe wel zy jaeren tang dien rou in 't hart zal draegen,
iso Ten zy een wederga die fmart koome uit te vaegen:
En jammer waer het, datze in ftaet van weduvrou,
Het leven, dat elck luft, dus eenzaem flijten zou,
En geen afzetfel den nakomeling getuigen
Van zulck een fchoonheit, daer zich engelen voor buigerk
195 Met alle eerbiedigheit, noch noit befpieglens moe.
Hoe dickwijl zwaeide haer mijn hart het wierroock toe,
Als zy ten outer gingk, of quam door 's konings zaelen,
Gelijck een lentezon, het hofgewelf beftraelen!
Dan eerde kerck en hof haer, als een heilighdom.
Vondel is hier met z ijn gedachten by een Europeefche en meer bepaald by een Duitfche jacht
geweest. Een zwijnfpriet was zeker in Palestina een ongewoon wapentuig, en een Joodfehe Prim,
zelfs al ware by niet verliefd geweest, zoti een zurijn evenmin in den mond gevlogen zijn, als in
den mond genomen hebben.
61 Te toeren en onthaelen: zie, over het weglaten van te by een tweede werkwoord, het aangeteekende
Deel I, blz. 159, 350, 439; Deel
blz. 250 en elders.
107 Berj1 daetlijck voor „nu pas, zoo met cell.'
1,1,1W

ADONIAS.

Wat oogen had in 't hooft font voor die fchoonheit ftom.
En lagh ick doot of blint in dicke duifterniffen,
Dat waer my liever dan haer aenfchijn lang te
Vrou moeder, had u oit mijn vaders min geraeckt,
Zoo trooft en help den zoon, Wiens hart van minne blaeckt.
205 Ghy kunt mijn vaders afch noch in het graf verblijden.
Hem font met maghtigen, my ftaet alleen te ftrijden
Om eene fchuwe maeght, de zuiverfte die leeft,
En daer 'leer vaders bedt getuigenis van geeft.
200

BERSABA.

'k Beken, de koning, die dees bedtgenoot noit repte,
240 Getuighde dat natuur noit kuifcher fchoonheit fchepte:
En zulck een diende hem, in zijnen leften dagh,
Tot 's levens onderhoudt, daerze in den arrem lagh
Des ouden kouden hefts: maer is zy niet manachtigh,
En fchuw van huwelijck; hoe valtghe dan dus klaghtigh?
215 Een jongelingk, als ghy, in 't blaeckenft van zijn jeught,
Hoeft wedermin, een bruit, die leven fchept en vreught
Den bruidegom en helt in 't velt van min t' ontmoeten,
Den kus met wederkus, een echte fchult, te boeten.
Ontftaet u dit; wat baet u 't liefdeloze fchoon ?
Eene ongevoelijckheit? de roozen op de koon
Te kreucken, en van haer geen' wedergroet te voelen?
En veinftze min, dat kan oprechte min niet koelen.
Een zoon van David blijf voor geene Abizag ftaen.
Ghy mooght door al het rijck ten knife en keure gaen.
225 Of luft het uwe jeught de rijxgrens t' overfteigeren;
Geen omgelegen vorft zal u zijn dochter weigeren,
En broeder uw verzoeck inwilligen, indien
Dit, zonder Mofes wet t' ontwijden, kan gefchien.
Bedenck u liever. laet uw liefde wat bedaeren.
230 Hy fruickelt menighmael, die haeftigh voort wil vaeren.
ADONIAS.

Doorluchtfte koningin, naeft Godt, mijn toeverlaet,
Al wie een minuend hart in 't blaecken wederftaet,

Schepte voor feltiep, om het rpm; offchoon het gebruik van 't eene import voor het andere by vele
fchrijvers, zelfs waar rpm of meat niet in aanmerking komen, en ook by onzen dichter, lang niet
ongewoon is.
213,214 Is zy niet manachtigh, En fehuzo: verfta; „en is zy fchuw."
zoo Ontflaet u voor „ontbreekt u, ontgaat u." Zie ook vs. 389.
so, Ten knife en keure: misfchien uit aardigheid en om de woordfpeling is bier ten kusfe voor to kust
gefchreven. De fpreekwijze toch luidt te kust en te keur, gelijk wy het by HOOFT lezen in zijn bekend gedichtje aan „Klaere:"
Knelt het tan vryers niet om owe deur!
Kunje niet guen te kust en te keur?
en TEN KATE het ook opneemt, Deel II, blz. 232, waar by die met „keur en verkiezing," en in 't
Lat. met quantum et quomodo yetis verklaart. Kust is 't zelfde als „keuze, keur," en fynoniem met
kost, in kostbaar. 't Woord is voor overige om de aanvangletter by keur geplaatst, even als nzuis
in man en muis, Mots in fchots en feheef, rep in rep en roer, enz.
ua

261

262

ADONIAS.

Die noopt rechtfchape min met fporen, helptze aen 't hollen.
Men fchut geen' donderkloot: hy met ten ende rollen.
235 Zoo berft een zwangre wolck met vier en blixem nit.
Mijn leven loopt gevaer, wort deze drift geftuit.
Gby kent te wel den aert van koning Davids zoonen.
Zy volgen vader na, die leven, flaet en kroonen
Min fchatte dan een fchoone en aengename ziel,
240 En, toen de inaght bezweeck, noch treck tot vrouwen hiel,
Ja 't leven onderhiel door levende artfenyen.
Zijn hooglifte vreught beflont in wapenen en vryen.
Als hy de harpfnaer op de hoogbfle toonen treckt,
Dan hoort men 't bruilofsliet, Godts wijsheit, zoo bedeckt
245 Met loof en bloemwerck, dat men billijck hem ten prijs zeit
Het harpgezangk begrijpt een overbloemde wijsheit,
Wat anders in den klanck, wat anders in den zin.
Zoo hing hy ganfch aen een van vrouwenliefde en min :
En fchoon Abizag my bezweeck in minneplichten ;
Eno Zy kanme uit vaders mont met raet en wijfheit ftichten :
Want onze brufke jeught behoeft een fpoore en toom,
Om in godtvruchtigheit, recht tuffchen hoop en fchroom,
Voor Godt te wandelen, en fchuw van 't fpoor der boozen,
Te letten hoe de quaen zich zelf verreuckeloozen.
255 Had blaeckende Ammon, en ftaetzuchtige Abfolon,
Eer elck van beide blint zijn lafterftuck begon,
Met zulck een raetsvrou raet geleeft; zy bloncken heden
Noch in hunn' vollen glans, gedient, en aengebeden :
En noit had ick voorheen 's rijx erfgenaem, uw' zoon,
260 Den recht gewettighden, zoo reuckloos naer de kroon
Gefteecken, dat hy- ons genadigh heeft vergeven;
Dies houde ick nu, melt Godt, van hem alleen mijn leven
Te leene, en wenfch dien dagh te leven, dat ick dit
Noch eens verdienen magh. ick tonne u 't zuiver wit,
265 Waerop mijn minne mickt. och of men 't moght befchieten:
Dat waer noch eens van hem het levenslicht genieten.
BERSABA.

Wat eifchtghe Abizag van uw moeder tot een bruit?
Dit hangt aen mijnen zoon, en 't koninglijck befluit.
Ga fpreeck den koning zelf, uw noothulp, en uw' broeder.
ADONIAS.
270

Helaes, mijn aert is bloo. de voorfpraeck van de moeder
Vermagh dit op den zoon, die zijne moeder eert.

Men .fehut geen' donderkloot: wat of Adonias wel met dien donderkloot bedoelt?
zon men denken, indien maar Adonias het gefchut gekend had.
.0 David was, volgends 't geen deze regel beheist, van meening, dat
Ut defint tires, (amen est laudanda voluptas.
am 17w noothulp voor „by, die u uit den nood kan helpen."

as.

„een kanonskogel,"

263

ADONIAS.

De hemel heeft het rijck van my op hem gekeert;
Schoon my de rijxkroon van den hemel fcheen befchoren :
Want ick, na Abfolon, was d' outfte en eeritgeboren;
275 Waerom al 't itamhuis op het wettigh kroonrecht zagh,
Toen elck my toeviel. nu by onderling verdragh,
En 't hemelfche beleit, en vaderlijck begeeren,
Bezworen met een' eedt, de jongfte moet regeeren,
Zoo buigen wy ons hooft gewilligh onder hem,
280 En fmeecken u, verwerf dat broeder toch zijn item
Verleene op uwe Bede, en my Abizag fchencke,
Gelijck een pant, waer by ick zijn gena gedencke.
Wat is ter weerelt dat een zoon in dit geval
De moeder, hem zoo hoogh bevolen, weigren zal ?
285 Stemt uw en mijn erzoeck in billijekheit te zamen,
Ghy zult mijn be, noch by uw voorbê, niet befchaemen
BERSABA.

Abizag minde ick met een moederlijck gemoedt.
Z' is waerdigh uitbefteet aen 't koningklijcke bloet.
Een die den vader minde, en onderhiel in 't levee,
290 Zal Davids trouwen zoone in trouwe niet begeven.
'k Verwachte uit haeren fchoot een' zoon ten fteun van 't rijck,
Die zijn' grootvader in geen dapperheit bezwijck'.
Adonias, 'k belove uw woort ten hoof te houden.
Mijn zoon heeft uw vergrijp van harte quijt gefchouden.
295 Volhardt itantvaffigh en getrou tot 's levens endt.
Ghy weet hoe by zich quetft, die majefteiten fchent.
Abizag zal u niet dan loutre deught inicherpen,
En leeren hoe men zich de kroon moet onderwerpen.
Wy gaen ten bergh op Godt aenbidden veur het koor.
300 Belieft het u, beklee mijn zijde op 't heiligh (poor.
REY VAN HOFJOFFEREN.
zANGK.

Hoewel wy 't roukleet nederleiden,
En maenden lang, op Davids Iijck,
't Verlies des grooten helts befchreiden,
Met al de vromen van het rijck;
305 Noch draegen wy den rou in 't harte.
De rou hangt allerminft in 't kleet.
Den nadruek voelen wy met fmerte,
En al te bitter harteleet.
De weezen miffen hunnen vader,
310 De weenwen haeren man en vooght.
De traenen vloeien uit eene ader
264 Hem zoo hoogb bevolen voor „die hp zoo hoog in waarde houden moet."
29e Veur: waarfchijnlijk heeft V. hier dezen dialektvorm gekozen om de herhaling

mij den.

der oorklank te ver-
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ADONIAS.

En bron van droefheit, noit verdrooght,
By zonnefehijn en by het maenlicht.
De helt is meer dan traenen waert.
315 De druck zet kreucken in ons aensicht.
De jonkvrou fchijnt te vroegh bejaert.
Al leert de redem rou ontwennen ;
Het geeft ons danckbaer hart to kennen.
TEGENZANGK.

Met reden eeren wy hem danckbaer,
35o
Die zoo veel ftrijts heeft doorgeftreen,
En fteilten, woeft en onbegangkbaer,
Met zure trappen opgetreen.
Zoo wy van Goliath beginnen,
Tot dat hy out met lijfsgevaer
325 Reus Ifbibenob holp verwinnen,
Al viel het harrenas te zwaer
Den bevenden en afgeleefden ;
brie kon hem volgen, toght op toght,
Daer zoo veel brave mannen fneefden ?
230 Wat rampen liet hy onbezocht?
Uit vrees van al zijne eer te doyen
Molt zelf de krijghsraet hem gebien,
Die lang alle afgunft was te boven,
Te rulten, om gevaer te vlien
335 Een minder zou het rijck befchermen.
Toen viel hy in Abizags armen.
TORZANGK.

Abizag heeft al 't rijck verplicht,
Toen d'alleropperfte gehengde
Dat zy den helt met haer gezicht
340 Beftraelde, en 't leven noch verlengde,
Uit loutre liefde, niet uit Tuft
Tot welluft. zoo de nazaet weder
Die fchoonheit, waert van hem gekuft,
Vergolt, en uit den rijxtroon neder
345 Quaem daelen, om haer aen zijn zy
Te zetten ; zeker z'is het waerdigh,
Maer 't huwlijck hachelijck : en wy,
Tot 's jongen konings dienft wilvaerdigh,
Begroeten hem, op 's vaders graf.
350 De hemel hanthaef Jeffes ftaf.
Ifiribenob : zie 2 Samuel XXI 16. 17. Zeer naauwkeurig is V. hier weder, dat hy de uitdrukking holp
verwinnen bezigt ; immers David zelf was to zwak en moest, om den rens te verflaan, den byitand van
Abizai inroepen.
331-334 Zie 2 Samuel XXI : 17.
Tot wellust: vreemde en waarfchijnlijk gedachteloos aan de pen ontfnapte tautologie.
341,342 Uit
Doch V. heeft hier met 't woord wellust niet den „trek," maar de „voldoening van den trek"
verftaan.
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ADONIAS.

HET TWEEDE BEDRYF.

ABJATHAR. JOAB. ADONIAS.
ABJATHAR.

Zaeght ghy Adonias met Berfaba den drempel
Opklimmen, en hoe hy opwachte in Arons tempel
Met alle eerbiedigheit.
JOAB.

Eerwaerdighfte Abjathar,
Ick zagh d'opgaende zon, de heldre morgenflar,
355 Abizag volgen, en de koningin geleiden.
ABJATHAR.

Wat docht' beer Joab ?
JOAB.

Zy betoonde hem in 't fcheiden
Een openhartigh hart. hy danckte haer, gelijck
Een' zoon van David voeght, die, d'opperite van 't rijck,
Des konings moeder eert, en trooft wacht op zijn bede.
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ADONIAS.

360

Daer komt de prins nu zelf.
ABJATHAR.

Wat tijding brengtghe mede?
ADONIAS.

De kans is eens gewaeght met een' benaeuden geeft.
Het hart klopte in mijn lijf. zy zagh ick was bedeeft,
En hoe het aengezicht van angft zijn dootverf zette.
Dat gaf wat achterdochts. zy vraeghde wat my lette:
365 Maer ick bewimpelde mijn bleeckheit met de min,
En kreegh gehoor. zy . narn het aenzoeck gunfligh in.
De koningin beloofde in 't endt mijn woort te houden.
ABJATHAR.

Dat 's d' eerfte grontfleen, daer wy 't werck op bouwen zouden.
Houdt zy uw woort ten hove, ick zie u bruidegom,
370 En alle ons vyanden voor zulck een huwlijck ftom.
ADONIAS.

De koning zal het eerft met hofraen overleggen.
Hier hebben Banajas en Sadock in te zeggen,
En Nathan boven al, dies wenfchtme geen geluck.
Zy zullen niet zoo licht tot dit gewightigh fluck
375 Hun item verleenen, maer den vollen raet eerft hooren.
Zoo dat gebeurt is eerft de zwaericheit geboren:
Want dit befluit zal dan aen alle ftammen ftaen.
ABJATHAR.

Die zijn Adonias in 't kroonrecht toegedaen.
Dat bleek, toen, in den drang en 't juichen van de troepen,
380 Ghy met bazuingefchal zoo trots wiert uitgeroepen
Voor erfgenaem des rijx, en zelf by vaders tijt,
Die 't kommerlijck belette : en nu hy doot is flijt
De gunft tot Salomon, te wulpfch en jongk van jaeren.
ADONIAS.

De wapens kunnen hem hanthaven, en bewaeren.
JOAB.

Wat baeten wapens, zoo al 't volck hier tegens kraeit?
Urias moort roept wraeck : dat bloet is niet gepaeit.
Al ftutte vaders hals dien ingedrongen baflert,
Een' overfpeelfters zoon: by wort van elck gelaftert.
Het eerftgeboorterecht ontftaet u nimmermeer,
390 En wettight u vooruit tot koning en lantsheer.
Toen vader zijdeloos den toom der ftaeten mende,
De deught ten hove onthaelde, en haer verdienften kende,
385

„is zy use voorfpraak ten hove." Vergelijk het aangeteekende op
ass Houdt zy uw woort ten hove: d.
Lucifer, vs. 1398.
ass Men vergete niet, dat het Joab was die, op 's Konings last, Uria aan het gevaar had blootgefteld,
waar hy in omkwam.
ass Zijdeloos voor „onzijdig, zonder eene zijde te kiezen."

ADONIAS.

Stoat Abjathar en ick in eere aen zijne zy:
Maer toen by Amaza met 's rijx veltheerfchappy,
395 Zoo trou van my bekleet, beloofde in top te zetten,
En Abjathar van 't boeck, dat Arons dienft en wetter
Bewaert, verfleecken woude, om Sadock in zijn plaets
Te wijden, konden wy, gequetft door zoo veel fmaets,
Niet laeten 't recht aen u, den outften zoon, te geven:
400 Doch niet als Abfolon, die by zijn 'vaders leven
Ten troon dorft klimmen, en hem flout naer 't leven font.
ABJATHAR.

Dat 's recht, en hier op ruf ons onderling verbont,
Zoo ghy flantvalligh tijt en luimen kunt verbeiden.
Geluckt dit huwelijck, het kan den wegh bereiden
405 Ter kroone: want zoo ras Abizag uwe Kant
Zal trouwen, wint uw recht meer velts door 't ganfche lant,
Naerdien geen ander dan de koning 's konings vrouwen
En weeuwen, naer den Eiji van Afie, magh trouwen.
ADONIAS.

En zouden Salomon, de moeder, en de fact
440 Niet riecken dat hier broet een heimelijck verraet?
ABJATHAR.

Verraet is glimpelijck te wercke gaen door laegen:
Nu fchuwt ‘men achterdocht met oorelof te vraegen.
ADONIAS.

Het vraegen faet ons vry, maer 't weigeren bier by.
JOAB.

Ghy wont alree de gunft van moeder op uw zy,
4l6 Dat 's meer dan 't halve rijck, en zonder laft gewonnen.
ADONIAS.

Het is gerockent, maer helaes niet afgefponnen.
ABJATHAR.

Hoe nu bezwijckt een zoon van David in 't begin?
ADONIAS.

'k Bezwijck noch niet, maer zie 't gevaer wat dieper in.
JOAB.

Indien 't geweigert wort, men laet bet tijdigh fteecken.
ADONIAS.
420
413

En berft het nit?

Of V. hier met opzet het rijrupjen:

Het traegen flaet ons rry,
Maer 't weigeren hier by,
rod gefehreven hebben? — wel waarfehOhik ; want de fpreekwijze is oud en bekend. Aileen klinkt
zy hier wel seat triviaal en niet zeer in harmony met den ernitigen Loon, dien onderhoud vorderde:
en had V. beter gedaan, ter voltooijng van den eerften halfregel een ander woord te kiezen dan ons:
of wel den tweeden aldus aan te cutlets
Mace 't weigren bun daerby.
sr, Moeller: hier coo: „de koningin-moeder."
415 R:jn/:: wellicht moot hier werek gelezen worden 't woord lag althands Vondel, by 't fehlliven van
den volgenden regel, in 't hoofd.
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ADONIAS.

JOAB.

Pit lijdt geen' 'aft van uit te breecken.
ADONIAS.
Zoo

't huwelijck geluckt, hoe lange dan getoeft?
ABJATHAR.

De tijt zal leeren. eerft uwe eer in top gefchroeft.
ADONIAS.

Waer me?
JOAB.

Men hoeft geweer, noch volck, noch harrenaffen.
Uw aenzien zal allengs opfteigeren, en waffen
425 Den koning over 't hoot, eer 't iemant Broome of waen'.
Dan zal het zeil des rijx van zelf voort overflaen.
ADONIAS.

Ick durfme, tuffchen vrees en hoop, dit niet beloven.
JOAB.

Men zeilt eerft fcherp, daer na heel ruim den hoeck te boven.
Zoo krijght men, recht voor wint, de loef van zijn party.
asp Aldus leght Salomon, eer by ontwaecke, in ly.
ADONIAS.

Ick noodighde op dees hoop mijn broers ter offerflaci,
Als vaders erfgenaem maer d'aenflagh bleef, eilaci,
Zoo plottling fteecken, als men moedigh 't werck begon.
Dit gaf een' opgang aen den kleenen Salomon,
435 Gezalft door Naders fait: en ick, die 't hof dorft tergen,
Kon aen den vryburgh van 't altaer mijn lijf nau bergen.
ABJATHAR.

Die misflagh leert ons dat men nu wat verder ziet.
JOAB.

Wie niet durf waegen, als het tijt is, wint oock niet.
Uw vader dorft den hals om 's konings dochter waegen..
440 Wie niet durf waegen, is niet waert een kroon te draegen.
Zy wort u nu met kans en voordeel aengeboon.
ADONIAS.

Hier dreightme 't zwaert, en daer bekoortme vaders kroon,
Gewogen in een fchael: aen 't overflaen zal 't hangen.
ABJATHAR.

Men kart een' prins hierom betighten, nochte vangen,
445 Die naer een huwelijck met 's konings kennis ftaet.
ADONIAS.

Naer 's konings bedtgenoot?
ABJATHAR.

Hy fla het af, is 't quaet.
aaa-nsa Fraal ultgedrukt, mite Joab maar, in ftede van veldheer, vlootvoogd geweest ware.
2,n4 Den kleenen Salomon: Adonias fpreekt bier verachtend ; doch ook onze Bybelvertalers gebruiken
telkens kleinen, de kleinfle in den zin van „jong," „de jongfte;" ale ook vs. 548 groolfle voor „oudne."
.9 's Konings doehter: Michol. 'Lie 1 Samuel XVIII 1 25-27.

ADONIAS.

ADONIAS.

Ick fchroom hem achterdocht door dit verzoeck te geven.
JOAB.
Zoo 't by de moeder ilechts eenvouwigh wort gedreven,
Hoe kan de zoon dees be haer weigeren met glimp?
Een koning ftelt niet licht zijn moeders woort ten fchimp.
Men zal haeft mercken hoe dit kluwen of wil loopen.
My dunckt van ver daer gaet de guide hofpoort open.
Laet ons vertrecken in de hutte, eer 't iemant zie,
Het kan flechts hindren, zoo men ons gefpreck befpie.
455 De koning gaet ten troon, beftuwt van alle grooten.
De flammevaders en doorluchtfte raetgenooten
Verfchijnen voor het hof, en vallen hem te voet,
Uit ootmoedt en ontzagh. zy wenfchen heil en fpoet
Aen Davids nazaet met den intrede in Gods rijcken.
460 Het is geraen dat wy verfchovelingen wijcken.
De moeder zal terfiont ter hofzaele innetreen,
Om, u ten dienft, den zoon te winnen met gebeen.
SALOMON. BERSABA.
SALOMON.

Ghy flammevaders, en rijxamptenaers, en heeren,
Die Davids nazaet elck uw gaven komt vereeren,
4G k' Zal uw miltdaedigheit erkennen, vroom en trou,
In 't rijck, dat ick van Gode alleen te leene hou,
Die vader met een' eedt verzekerde te vooren
Dat my de heerfchappy van boven was befchoren,
En ick, zijn' naem ten prijs, inwijden zoude een kerck,
470 Een goddelijck gebou, en weerelts wonderwerck,
Om Arons heilighdom, dus lange met tapijten
Befchaduwt, diep in gout te zetten, daer Levijten
En priefters wierroocken en offren dagh en nacht,
Een ieder op zijn beurt, en toebetroude wacht.
476 De Godtheit is by nacht ons in den droom verfcheenen
En hemelfch licht, waervoor de fchaduwen verdweenen.
Zy boodt ons rijckdom, eer en eene lange ry
Van blijde jaeren en veel zegens aen: maer wy
Verkozen wijfheit om dit rijck, en zulck een' zegen,
480 Door waders wapens en grootdaedigheit verkregen,
In flaet te houden, en door kloeck en wijs beleit
Het volck, Godts eigendom, naer recht en billijckheit
Te flieren. hanthaeft dan mijn wettigheit, als braven.
wa

Slechts eenvouwigh: dit luidt een weinIg pleonastisch.
Zie 1 Koningen I: 47 en II: 4.
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ADONIAS.

Ghy fchatbewaerders, komt ontfangt dees rijcke gaven,
En berghtze in 't fchatkoor, tot eene erfgedachtenis
Hoe Davids erfgenaem in hen gehouden is.
Daer komt vrou moeder, om de majefteit te groeten.
Vertreckt, belieft het u: het voeghtme haer t' ontmoeten.
Hofdienaers, brengt een' ftoel: zy komt ons nader by.
490 Geluck, vrou moeder. koom, zit hier aen onze zy.
Den flaf van Juda, uit den hemel ons gegeven,
Aenvaerde ick Bever, nu, noch by vrou moeders leven,
Dit lot ons toeviel.
wenfch u eeuwigh onderdaen
Naeft G odt, den Opperften, getrou ten dienft te ftaen.
495 Wat eifchtghe van den zoon, alree zoo hoogh aen 't fleigeren?
Wat zoude een zoon, als ick, zijn moeder kunnen weigeren,
Die my ter weerelt broght, en opvoede, om gewijt
Te triomfeeren, als geen voor noch na mijn tijt?

485

BERSABA.

zoon, wat is 't me een trooft, datghe, op den troon gezeten,
500 Uw moeder, Davids weeu, den lijckrou helpt vergeeten,
En haer godtvruchtigh eert! 6 eerff opgaende zon,
Wat heeftme David niet belooft van Salomon!
Zoo Godt in u voltreckt de fchets der profecyen,
Ghy zult de paelen van uw rijck en heerfchappyen
505 Uitbreiden van den Nijl noch hooger dan d' Eufraet.
Wat fluierkroonen voert begint naer uwen ftaet
En opgangk om te zien, en worpt zich voor u neder.
De Godt te Sion, op de cherubijneveder
Der bontkift zwevende, verhoore altijt uw be.
510 Een rijcke goutvloot vloeie u toe van overzee.
De hemel bouwe uw hof, verheffe uw fteen, en muren,
Verbinde u door een gade aen maghtige geburen,
Den vroomen tot een ftut, den boozen tot ontzagh,
En fchencke u vrede, en meer dan moeders wenfch vermagh.
0

SALOMON.

Getrouwe moeder, is uw zoon dien zegen waerdigh,
Gebieme wat de kroon verrnagh: ick fta wilvaerdigh,
En zweere heiligh by den Godt, die eeuwigh leeft,
En Abrahams geflacht in ons verheerlijckt heeft,
Naer zijn belofte en eedt, te ftemmen uw begeeren.
520 De Hooghfte fta getuige, en hoore wat wy zweeren.
Genaeckme, en raeck hier op den koningklijcken ftaf.
515

Schatkoor: in de ICatholijke kerken worden de gewijde kostbaarheden in een fchatkoor bewaard, en
zoodanige plaats fchijnt V. zich hier ook te hebben gedacht.
409 Hofdienaers, brengt can' floe!: de uitdrukking moge een weinig beneden de deftigheid van het treurfpel fehtjnen, ay is getrouw men den text en deed eenen floe! voor de moeder des konings zetten. Zie
1 Koningen IL 10.
4¢8 Als geen: verfta „als niet een, als ntemand."
blz. 639.
aos Wat fluierkroonen voert voor „alle vorften." Zie over fluierkroon Deel II, blz. 250; Deel
asa

ADONIAS.

BERSABA.

Zoo fia dan mijn verzoeck, een kleene be, niet af.
SALOMON.

Hoe luidt het? 'k zal mijn woort voltrecken naer 't betaemen,
En wil het aenfchijn van vrou moeder niet befchaemen.
BERSABA.

'k Verzoecke Abizag voor Adonias, naerdien
Dit, zonder uwe kroon t' ontluiftren, kan gefchien.
Gedenck by is uw vleefch, en bloet, uw eigen broeder.
Hy nadert ii van ver door voorbe van uw moeder.
Hoe nu, mijn zoon? hoe dus? ontftelt u mijn verzoeck?
530 'k Genaeck den troon geenfins op dat men u verkloeck'.
Vergun hem defen trooft, in 't blaeckenft van zijn minne.
De fchoone ftraelen van uw vaders bedtvriendinne
Doorprickelen het hart, bykans ter doot gewont.
Hy zoeckt gehoorzaemheit uit haeren wijzen mont
535 Te leeren, en te flaen in 't broederlijck behaegen.
Dit blijckt: de broeder wou niet zonder raet te vraegen
Aen zijn' beer broeder, vaft geftelt in 't hoogh bezit,
Dit Duck beginnen, om zoo loffelijck eel's wit
Te treffen. ay verleen hem uw genadige ooren.
540 Hoe laegh vernedert zich uw vaders outftgeboren!

5:15

SALOMON.

Vrou moeder, hoe bedroeftghe uw' zoon met dezen eifch!
BERSABA.

De hemel ftrafme, zoecke ick anders iet dan pais.
SALOMON.

Onnoofie tortelduif, helaes, ghy fpreeckt eenvuldigh.
BERSABA.

De koning houme vry onnozel en onfchuldigh.
SALOMON.

Maer 't voeght den koning eerft te waecken op den troon.
Wat eifchtghe Abizag? eifch ten bruitfchat deze kroon
Met vaders fchoone bruit al teffens. blinde moeder,
Is niet Adonias mijn outfte en grootile broeder,
Gewettight tot het rijck ; indien natuur de wet
550 Der erfgenaemfchap ftelt, de vrucht van 't eerfte bedt
Den rijxftaf opdraeght, en den jongften zoon vernedert?
Al 't fiamhuis weet dit, dat hem onlangs aenhing. federt
Heeft d' uitkomfte u mijn recht en wettigheit getoont,
Daer Nathan, door Godts laft en vaders laft, my kroont,
555 En zalft en innewijt, en noch by vaders leven,
Om dien weerfpanneling geen voet in 't rijck te geven.

545

5. Eenvuldigh voor eenvoudig ; in fommige woorden, als drievuldigheid, veelvuldig, menigrouldig, is deze
dialektvorm blijven beltaan; in andere: als enkelvoudig, meervoudig, duivendvoudig , verdwenen.
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ADONIAS.
BERSABA.
Wat kan Adonias, nu hem de maght ontbreeckt?
SALOMON.
Och moeder, riecktghe noch de laegen niet? hy queeckt
Eene adder, die verwarmt hem 't hart haeft of zal fteecken.
560 Abizag zoeckt hy minft, maer al zijn leedt te wreecken,
En, onder huwlijxfchijn, my liftigh onder 't zwaert
Te kruipen : maer hy wet met dien geveinfden aert
Het ilaghzwaert, dat hem dreight den wiffen flagh te geven.
Hy brengt zich heden los om goet en bloet en leven.
565 Aertspriefter Abjathar met veltheer Joab kant
'Lich weder tegens ons. zy vliegen van zijn hant,
En vlarnmen op den roof, als afgerechte valcken.
Zy willen door de 'fchoone Abizag my verfchalcken.
Deze is de brantpop, om in eenen oogenblick
57o Dien brant te ftichten door al 't koningkrijck: rimer ick
Zweer tijdigh 't fineulend vier met luttel bloets te bluffen.
Abizag magh voor 't jongft het gapend hooft dan kuffen
Van haeren bruidegom Adonias.
BERSABA.
Verfchoon
Dien fchoonen jongeling.
SALOMON.
Vermagh niet, by mijn kroon,
575 Doch zal het halsrecht niet uitwercken door den Satan,
Maer vraegen eerft Godts mont om raet. men roepe Natan,
Den heiligen profeet, en 't hooft van Arons hut,
Aertspriefter Sadock, die de heilighdommen ftut.
Behaeght het moeder, laet dit oordeel ons bevolen.
580 Wie Godt om raet vraeght kan in 't halsgerecht niet doolen.
SADOCK. NATAN. SALOMON.
SADOCK.
De Godt van Abraham behoede Davids zoon.
NATAN.
De zelve hanthaef d' eer van Jeffe by de kroon.

ssi,ssz My lifligh onder 't zwaert Te kruipen: een bekende kunstgreep in de fchermkunst, waardoor men,
met een gemaakte feinte, zijn weerparty van beneden near boven met het zwaard treft. Wellicht is
de gewone fpreekwijze „iemand onderkruipen" hier hear oorfprong aan verfchuldigd.
as, De brantpop: Abizag wordt hier vergeleken niet alleen by een „opgefchikte pop," die door hare
fchoonheid bewondering en begeerte verwekt, maar ook by een „ftroopop," die beftemd is om verbrand te worden, en daardoor den brand in de nabuurfchap te ontiteken.
673,572 Ver lateen Dien .rchoonen: indlen deze woordfpeling opzettelijk is, is zy niet gelukkig te noemen.
675 Satan: deze ftaat bier waarfehijnlijk om
rijm. De zin van dezen regel is: „ik zal my niet door
drift of elgenbelang laten vervoeren."
602 De :eke: ftaat bier natuurlijk voor
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ADONIAS.

SADOCK.

Hy legere eene wacht van englen om zijn ftaeten.
NATAN.

Hy dempe erfvyanden, die Sions opgangk haeten.
SALOMON.
585

500

Aertspriefler Sadock, en ghy heilige profeet,
Geheimraen van bet rijck, die beide uw wacht bekleet,
Ten dienft des konings, en tot heil der onderzaeten,
Wy mogen ons, naeft Godt, op uwe wacht verlaeten,
Als andren weifelen en wancklen in hun trou.
Pylaeren van dit hof, en heerlijck hooftgebou
Der koningkrijcken, ons door Godts gena befchoren,
Wy vonden raetzaein en booghnoodigh u to hooren.
Adonias verzoeckt Abizag tot een bruit
Door moeders voorbe. laet ohs hooren uw bell uit.
SADOCK.

595

Verzoeckt Adonias Abizag door uw moeder ?
SALOMON.

Ghy hoort wat by verzoeckt.
NATAN.

D' Alziende zy de hoeder
Van uwe majefteit, uit 's hemels hoogen trans.
SADOCK.

Dat is een werck van een gevaerelijcke kans.
NATAN.

Hoe, durf Adonias den leeu van Juda weeken ?
SADOCK.
600

Hy treet op kool en afch, die fmeulend vier bedecken.
NATAN.

Laet hem uw tanden zien. waeck op, o Salomon.
SADOCK.

Hier fmeult een oproer van den tweeden Abfolon.
NATAN.

Een tweede Seba treckt het ftamhuis op zijn zijde.
SADOCK.

Men dempe 't oproer, eer bet uitberft'.
NATAN.
605

Recht, men fnijde
Die Clang van Bichri weer het hooft of tot ontzagh.
SALOMON.

Men onderzoecke eerft wat de kroon verdraegen magh:
Zoo wort bet halsrecht bell ontfchuldight en verdaedight.
NATAN.

Ghy en uw wader hebt hem onlangs begenadight,
cos

Een tweede Seba: Seba was de zoon van Bichri (zie vs. 605) en verwekte een oproer tegen David,
in het laatite tbdperk van diens regeering. Zie 2 Samuel XX: 1-22.
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ADONIAS.

En uw genade wort dus lafterlijck gehoont.
SADOCK.
SIO Het oproer wort gefterckt, zoo 't halsrecht dit verfcboont.
SALOMON.

Wy overwegen 't vaft, en luiftren met gedachten,
Oock naer den naklanck, op dit halsgerecht te wachten.
SADOCK.

De wijze koningk, die rechtvaerdigh loont en ftraft,
Bekreunt zich luttel, zoo een hont hier tegens blaft.
NATAN.
615

Wie billijck loont en haft, zal 't nimmer zich ontdancken.
SALOMON.

Een billijck koning fchuwt oock laflerlijcke klancken.
De broeder moet bier voor zijn' broeder hen te recht.
SADOCK.

Het kroonrecht kent geen bloet, peen zeker. het bellecht
Dit ongelijck door 't zwaert. wat valt hier lang te pleiten ?
620 Adonias quetil Godts en 's konings majefteiten.
SALOMON.

Hoe blijckt dit? hy verzoeckt, indien het ons behaeght,
Zijn vaders weeu ten echte, eene ongerepte maeglit.
NATAN.

En trout hy 's konings weeu, dan is by daetlijck koning.
Aertsprie[ler Abjathar zal 't zalven, en de krooning
625 Met olihoorne en kroon voltrecken naer den eifch.
Als Joabs degen hem dan voert in uw palais,
Zoo ftaet Adonias geen' Salomon te duchten,
Die berght zijn leven, kan by noch ten rijcke uitvlughten.
SADOCK.

Al 't priefterdom, rondom en in Jerufalem,
630 Hangt noel' aen Abjathars, gelijck aen Arons, flew.
Al d'oude krijghslien, die veel jaeren met genoegen,
Ten dienft van vader, 't zwaert in Joabs krijghseedt droegen,
Zien naer den veltheer om. zy beide, aen dit verraet
Verknocht, getuigen hoe twee pylers van den het,
on De godtsdienft en het zwaert, uw broeders aenflagh ilutten.
Men moet den fpringvloet, eer die inbreeck, tijdigh fchutten,
Of anders is 't te fpa.
NATAN.

Ghy weet hoe Isbozeth,
De noon van Saul, fnel door Abners velttrompet
In 't leger wert gevoert, en koning uitgeroepen,
see Zich ontdancken voor „ergends berouw over hebben." Zoo elders: „zich snisdanken."
Zal 't zaken: verfta. „zal, door hem te zalven, het koningfchap by hem bevestigen."
627,620 Verde: „zoo behoeft Adonias niet te duchten voor Salomon, en deze mag zien, hoe hy er levend
afkome."
624

ADONTAS.

640

Schoon Juda vader zalfde en aenbadt met zijn troepen.
Zijn rijck hielt jaeren Rant, zoo pal gelijck een poll,
Eer al het fiamhuis wiert van dat gewelt verloft,
Niet zonder ftroomen bloets godtsjammerlijck te {torten:
Dies waeck by tijts, wilt ghy u zelven niet verkorten.
SALOMON.

Heer vader dempte left zijn fchoonvaers overfchot,
De zeven broeders, en niet zonder raet van Godt,
Ten zoen van Gabaon, om hongersnoot te keeren,
Een fcherp tweefnedigh zwaert. by kon het recht verweeren
Met Godts orakel : noch ontging men d' opfpraeck niet,
650 Zoo lafierlijck geftroit door al het rijxgebiet,
Alsof de wraeckluft zocht dat gruwelijck verdoemen
Met Godts orakelen te decken, en verbloemen,
Geenfms genoeght dat by al Sauls erf bezat,
Ten waer men 't overfchot noch voort de borfi intradt.

645

SADOCK.
655

Uw vader vont zich zelf gerufi in 't vroom geweten.
SALOMON.

Een koning is ten toon op zijnen troon gezeten,
Als op een hoogh tooneel, daer elck hem ziet en isoort.
Rechtvaerdigh halsgerecht wort met een vlack van tnoort
Gefchantvlackt, zoo daer let met glimp valle op te fpreecken.
660 Hier worfielt bloet met bloet. men magh op fchijnbaer teecken
Geen vonnis vellen, daer de reden tegens pleit.
NATAN.

Waer 't minfte blijck is van gequetite majefteit
Verfchoont men niemants fchult. wort hier te kort gefchoten,
Zoo wort door flapheit haeft een zee vol bloets vergoten,
665 Dat door geftrengheit met een' druppel blijft geboet.
De kroonzucht fchimpt niet, ziet noch Godt aen, noch haer bloet.
SALOMON.

Wat wort dit hart beklemt, genepen als met fchroeven !
Godt weet hoe noode ick mijn' beer broeder zou bedroeven,
Zoo noode als vader dien verftockten Abfolon.
SADOCK.
670

vader itopte met dat heiloos lijck een bron
Van jammeren en bloet, voor hem en 't rijck te vreezen.
Die geeft is weder in Adonias verrezen.
Dees gaet zijn broeders gangk, in fchoonheit hem gelijck,
Uw

Fader: lees: uw vader. 't Woord is voor 't minst onduidelijk in den mond van Nathan, en zoo men
niet uit 2 Samuel II: 8 en 9 wist, dat hier David wordt bedoeld, zou men 't bieruit niet leeren.
Men vergete eehter niet dat beiden, Sadock en Natan, het woord richten tot Salomon.
ssa Zoo doer jet, enz.: verfta: „zoo er maar een voorwendfel gevonden kan worden om er lets op te
zeggen."
coo Schimpt Hirt: in de middelbare beteekenis van: „fchertst niet," ne badine pas, als men in 't Fr. zou
zeggen. Verge]. ook vs. 835.
C40
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ADOMAS.

Wint gunft, en (pant de kroon in 't harte van uw rijck.
675 Om tegen vaders kroon zich met gewelt te kanten,
Befluwde hem een wacht van vijftigh lijftrouwanten.
Hy flelde een ridderfchap, en veel ftrijtwagens toe,
Terwijl heer vader fliep, te luttel op zijn hoe'.
Aertsprieffer Abjathar, en veltheer Joab ftreckten
sso Slaghpennen aen zijn wieck. zy mompelden, en deckten
Hun godtloos opzet, dat quam op een onweer uit,
Toen elck ten offer liep, op fchel bazuingeluit.
Nu popt men liftigh met Abizags feeftbancketten,
Om onder bruiloftsfchijn met klinckende trompetten
685 Dien bruidegom uw kroon te fpannen om het hooft.
SALOMON.

Hy treurt, van inkomfte en ftaetmiddelen berooft.
Zijn armen vallen kort, om zulck een' laft f omvatten.
NATAN.

De milde Abizag, rijck van koningklijcke fchatten,
Indienze hem ontfange in haeren glanden fchoot,
sso Sluit geen trezooren voor haer lieffte in hoogen noot.
SALOMON.

Die zuivre maeght wert noit van hoveling befproken.
Zy heeft heer vaders mont en oogen zelf geloken.
Hoe zouze trouweloos zijn afkomft nu verraen?
SADOCK.

Men magh op liefde van een wanckle vrou niet ftaen,
695 Daer 't koningrijcken fcheelt te winner, of ontbeeren,
En d'outfte billijcker den jongften zou regeeren,
Naer eifch en reden van nature en haere wet.
De koning hoort wel wat men mompelt van dit bedt,
Waeruit by voortquam, en hoe vader by zijn leven,
70o Niet zonder opfpraeck, u ten troon heeft opgeheven.
De grontflagh van uw' ftaet, noch onbeftorven, lijdt
Den minften aenftoot niet, en eifcht gewis weer tijt
Om zich te zetten. en begroeien tegens 't razen
Der dwerrelwinden, die uit twalef hoecken blazen,
705 En torens fcheuren van hunn' taeien wortel af.
SALOMON.

Och, moght beer vader zelf eens opzien uit zijn graft
En ick, in dezen fchijn, noch raet by hem gaen zoeken!
NATAN.

Hou u gewaerfchuwt: laet uw wijfheit niet verkloecken.
SALOMON.

Ick wil godtvruchtigh my bier op met Godt beraen,
no En uitzien hoe men heft alle opfpraeck magh ontgaen.
em Nu popt men voor „nu maakt men vertooning. " Zie over poppen Deel III, blz. 92.
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ADONIAS.

li,EY VAN HOFJOFFEREN.

ZANGK.

Wat is 'er nu op handen ?
Wat mompelt het palais?
Adonias, aen 't branden,
Verzoeekt met 's konings pais
715 Abizags hant te trouwen.
Hoe wil dees be bellaen ?
Die bloem van alle vrouwen.
Veel waerdiger te ftaen
In Salomons genade,
720
Is eenen prins te rijck.
En fchoon. hy biet haer fchade :
Zy zal dat huwelijck
Ontzeggen, zoo verfchooning
Ten hove gelden magh.
725 Z' is tegens eenen koning
En koningklijck gezagh
Van Godt zoo fchoon gefchapen,
En waert in 't vlacke velt
Gehaelt door zwaert en wapen :
730 Als Jeffes zoon, Goths helt,
Om Sauls dochter Ilaghte
Den grooten Filiftijn,
Die Jakobs heir verachte.
Wie zal haer bruigom zijn?
TEGENZ ANGK.

Gevaltze 's konings oogen,
Zoo fchiet de prins te kort.
De kroon kan niet gedoogen
Dat hy verheven wort.
De jongde lijdt geen' ouder,
740
Die zulek een' aenhang hadt,
En onlangs met de fchouder
Der koningklijeke ftadt
Ten toon wert omgedraegen,
Op d'algemeene Item,
745 En Abjathars behaegen.
Indien Jerufalem,
Deze eere moght gebeuren,
Dat zy te prijek gezet,
Getoont met ope deuren,
750
Als bruit, de minnewet
Aen Salomon moght geven;
Wat zouden wy aen haer
Al vreught en troolt beleven !
Zy zoude jaer op jaer
755 Het hof met zoonen zegenen,
Daer 's grootvaers krooft in blonck!
Wat zou 't een gouteeu regenen!
Jerufalem wert jongk.
735

Met 's konings pais: Latijnfche uitdrukking voor „indien de koning er vrede ma heeft, er in
berust."
723,724 Zoo verfchooning Ten hove gelden tnagh: verfta: „zoo 't voegzaam is dat men lets weigere dat
van een vorst wordt aangeboden."
714
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TOEZANGK.

Keer, o zorgh des Albehoeders,
760 Dat de fchoone Abizag niet,
Door nayver van gebroeders,
Stof beftelle, tot verdriet
Van getrouwe burgeryen,
Heel genoeght aen
fcepterlot,
765 Dat, voor Davids overlyen,
Salomon is toegevallen,
Uit den rijcken fchoot van Godt,
Die geene oude fchat noch kent.
D'Opperwijfheit trof haer endt.
Het rijm in dezen regel blijft onbeantwoord; waarom die dan, ten zij er een regel zij uitgevallen
(wat ik niet geloof) vs. 766 en 767 aaneen moet lezen. 't Is in deze vaersmaat niet ongewoon (offehoon
de voorbeelden by V. fchaarfcher zijn), dat de flepende regels nu eens rijmen, dan weder met de
ftaande famenloopen.
son Die geene oude (chat voor „die zich niet ftoort aan het eerstgeboorte-recht."
7R6

ADONIAS.

HET D E R D E BEDRYF.

ABIZAG. BERSABA.
ABIZAG.

no 'k Heb 's konings oogen, tot mijn droefheit, eerft geloken,
En wort ten hove alree gelaftert en befproken,
Als of ick weifelde, en, lichtvaerdigh in mijn trou,
Den prins Adonias ten troone opvoeren wou,
Waeruit by onlangs van de trappen neer quam {torten.
775 Zoo durft men reuckeloos mijn' naem en faem verkorten,
En itooren 't nieuwe rijck des zoons op 's vaders graf:
Maer al deze opfpraeck zal verdwijnen, als het kaf
Voor 't fluiven van den wint, koom ick gehoor to krijgen.
Men kan met glimpen een onnoofle maeght betijgen,
Do

Eedi voor „naauw4jks, pas."
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mo Niet overtuigen doch eer 't lafteren geloof
Ten hove wint, en groeit, wort my geraen ten hoof
Te klaegen, en in 't licht dit ongelijck te toonen.
Ten minfle magh mijn klaghte Adonias verfchoonen,
En vryen voor gevaer, uit zulck een lafferffuck
7ss Te faroomen : want hy, droef van 't koningklijck geluck
Misdeelt, en niet gekent voor 's vaders eerftgeboren,
Behoorde, zonder fchult, in zijn peer broeclers toren,
Hem al te maghtigh, niet te fneuvelen gelijck
Een die zich met verraet indringen wil in 't rijck.
790 Daer komt de koningin. het voeghtme haer t' ontmoeten,
En drywerf uit ontzagh eerbiedighlijck te groeten.
De hemel zegene de groote koningin.
De godtheit zegene van 's hemels hooge tin
Des konings mceder. dat zy lang geluckigh leve,
705 En niemant ongeffraft haer' opgangk tegenftreve.
BERSABA.

Abizag, fpruit uw wenfch uit een oprecht gernoedt,
En flemt die met uw hart, verwacht van ons al 't goet,
Dat 's konings kroon vermagh : rimer fpruitze uit een geweten,
Van wederfpannigheit en fchalck bedrogh bezeten,
soo Zoo treffe een vloeck uw hooft, en drijve u uit het hof.
ABIZAG.

Genade, o koningin, wanneer gaf ick u ftof
Tot onbenoegen ? wat verleider zaeit mifirouwen
En onmin tufrchen ons? kon oit de zon aenfchouwen
Twee eveneensgezinde als wy, die in den arm
sos Van eenen koning korts noch lagen zacht en warm,
Hem hielden lijf en ziel aen een door minzaem paeren,
En fchutten wat zijn hart kon quetfen en bezwaeren,
En onderdrucken in dien zwacken ouderdom.
y ftutten elck hem, als een vierige kolom,
sro En vingen, toen hy ftorf, den adem met de tippen
Van onzen rooden mont en liefelijeke lippen.
'k Heb hem ten uiterflen onfcheibaer bygeftaen :
En komt dus plotfling uw betrouwen om te flaen ?
Ghy moght uw hart alleen Abizag toebetrouwen.
815 Geen koninginnen, Been van al des konings vrouwen
Verdienden clees gena ten hove : en zoudtghe nu
Haer aenzien met den neck, afkeerigh, ftuur en fchuw ?
Dat hoede Godt. dat durf, dat wil ick nimmer hoopen.
Mijn hart, dit zuiver hart (Godt weet het) ftaet noch open

eee. En in 't Inlet dit ongelijck to toonen voor „en in 't licht, aan den dag te brengen, duidelijk aan te
toonen, hoe men my ongelijk aandoet."
tan Onbenoegen: 't relfde als ongenoegen. Zie KILIABN in v. Vergel. de noot op vs. 905.
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Pnokelruk rem Gebraerhors ifinger
ADSENAS. — Het Herds Bsdrijf, Blz 2S — vs 801. va!ssr.

ADONIAS.

810

Aileen voor Berfaba : gunt ghy een' ander 't oor,
Zoo gun genadigh uwe Abizag oock gehoor,
Eer ghy haer ongehoort, en tegens recht en reden,
Betight. dat voeght het hof, en hoffelijcke zeden.
BERSABA.

Geveinsde, waentghe this uw fchande t' overkleen ?
825 Hoe fchoon ghy 't quaet vermomt, men ziet door 't mommen heen.
Woudt ghy met 's konings zoon op dit belling verzaemen ?
En moft men heden my voor mijnen zoon befchaemen
Door d' eerfte voorbede, en dit huwelijxverzoeck ?
Ghy waert my, Pimple duif, in 't veinzen veel to kloeck :
sso Maer veins nit al uw maght, en vlam op dertigh rijcken;
Ghy zult, als koningsbrnit, met geese rijxkroon prijcken.
Den prins Adonias zal 't eeuwigh rouwen, oils
Dat by ter fluick dien wegh naer Davids troon opklom.
De hoof heit wort een poos bedeckt met fchoone glimpen,
825 Maer melt den meeffer haeft. men magh geen tweewerf fchimpen
Met majefteiten. neen, by worftelt tegens Godt,
Wie tegens 's hemels wil en uitgedruckt verbodt
't Gezalfde en wettigh hooft naer zijne kroon durf fleecken.
ABIZAG.

Genadighile, gedoogh dat wy een luttel fpreecken
840 Voor onze onnozelheit, en neem zoo lang gedult.
BERSABA.

Onnozel zijtghe niet.
ABIZ AG.

Ghy zult de minfte fchult
By ons niet vinden, fchoon hier fchult in wort gevonden.
BERSABA.

Ick weet Adonias heeft zich niet onderwonden
aen to zoecken, of ghy droeght er kennis af.
ABIZAG.

Dat 's waer, by melde 't my in 't heenegaen. ick gaf
Mijn oordeel op dien eifch, en riedt den helt getrouwelijck,
Zoo kort na vaders doot, ontijdigh van geen houwelijck
Te reppen ; een verzoeck, dat langzaem zou beflaen.
Maer lichter kan men minne een jongelingk ontraen,
850 Dan minnaers, heet van gloet, intoomen en regeeren.
De liefde wil to noo 't geliefde pant ontheeren.
845

BERSABA.

Dat ghy met fchijn van ernft hem 't huwelijck ontriet,
Stack 't vier in 's minnaers hart. 'k geloof u verder niet,
Zagh door de trali, toen ghy gingt naer Arons kooren,
855 Wat by u heimelijck toeluifterde in uwe ooren.
ABIZAG.

Mevrou, verfchoonme toch, met een den jongelingk.
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Hy luifterde ons in 't oor hoe hy te raede gingk
In dit gewightigh Ruck met geene onwijze heeren.
BERSABA.

Dat zijn de valcken die dus fchalck te zamen zweeren,
soo Oar prins Adonias te helpen aen het rijck.
ABIZAG.

Aen rijck noch kroon: maer aen een eerlijck huwelijck,
Gelijck een' prins betaemt, door voorbe van de moeder,
En loutere gena des konings, zijn' freer broeder.
BERSABA.

Tot noch toe worden my de raetflien niet gemelt.
ABIZAG.
865

Aertspriefter Abjathar, en Joab, Davids helt
En outfte veltheer, bey beproefden, en getrouwen.
BERSABA.

Twee vogels, afgerecht om dit verraet te brouwen,
Naerdienze met den neck beide aengezien ten hoof,
De klaeuwen willen flaen in zulck een' fcepterroof.
ABIZAG.
870 De

hemel ftrafme, viel dit oit in mijn gedachten.
BERSABA.

De ftraf is voor de hant.
ABIZAG.

Mevrou kan dit verzachten,
Ten befte fchicken by den koning, haeren zoon.
BERSABA.

Zoo holp ick hem en my om leven, ftaet en kroon.
'k Verzocht het huwelijck uit alle mijn vermogen,
s73 En vintme iu dit verzoeck te fchandelijck bedrogen.
Een prins, wie 't huwen lufte, ontbrack noit rijcke ftof.
Men vintze in 't ganfche rijck. hy hoeft geen fchoone in 't hot
Te zoecken, om verraet te ftichten, koninginnen
Te trouwen, en door haer het hart des volx te winnen.
880 De hartquetzuur des ftaets, noch nauwelijx geheelt,
Wort weder opgekrabt. hy rekent zich mifdeelt
In 't erfrecht van de kroon. dit kan hy niet verduwen.
De koning vont den draet: nu zal het ganfche kluwen
Haeft volgen. dit verraet, in 't heimelijck gefticht,
885 Wort nagefpoort. het wil, zoo helder als het licht,
Opdaegen. Salomon, in zijn beleit zoo prijfbaer,
Kon zijn gequetfte kroon genezen heel bewijfbaer,
Huwelijek : reeds meermalen is gezegd, dat een woord als dit in de daad maar twee lettergrepen
heeft en beter aan 't Sot van een llependen dan van een ftaanden repel voegt.
ass Prajfbaer : ongewone vorm voor „prnslnk," en hier om 't rum gekozen.
ass-eta Salomon . . En heelen : lees: „'t zoti den wijzen Salomon geen moeite kosten, te bewijzen, dat
hy de beleediging zijner kroon aangedaan, wreken kon, zonder" enz.
sot

ADONIAS.

recht te fchorten : maer by gaet
En heelen, zonder
Omzichtigh, en gebruickt gewight, en toets, en maet.
sso Zoo vint geen laftervlack op zijne kroon te vatten.
ABIZAG.

Ick wenfchte Adonias met al mijn bloet en fchatten
Te redden uit dien noot. mevrou, verfchoon den belt,
Den zoon van David toch.
BERSABA.

Indien verfchoonen gelt,
Betrou de broeder zal den broeder eerft verfchoonen :
895 Maer Godt, die Salomon verhief op Davids troonen,
Eifcht dat by 't kroonrecht ftreng hanthave in zijne kracht.
Dit voeght den koningen van Abrahams geflacht,
Die, als bet Godt behaeght, hunne eige vrucht niet fpaeren.
ABIZAG.

Hou aen om uitftel, of de koning moght bedaeren
900 In zijn verbolgenheit.
BERSABA.

Wanneer een koning 't recht
En ongelijck in zijn verbolgenheit beflecht,
Dan gaet de gramfehap Mint ter vierfchaer voor de reden.
De koning Salomon Rapt met gewitle fchreden
Zachtzinnigh naer den troon, voor 't itorten van dit bloet.
ABIZAG.
905

Helaes, mijn bloet wort kout van angft en fchrick, mijn moet
Loopt over. kan men nu geen hoop noch trooft verwerven,
En moet Adonias den doot zoo bitter fterven,
In 't bloeienft van zijn jeught ? hoe boet men deze fcha?
BERSABA.

Zoo 't u geraden dunckt, beproef of ghy gena
sa) Ten hove voor den troon van Salomon kunt winnen.
Daer komt de koning uit zijn kabinet van binnen,
Zwaermoedigh, hangends hoofts, en met dit recht belaft.
Vermurwtghe 's konings hart: ick ftel my zelve vaft,
En wil beloven 't zal aen Berfaba niet hangen
915 Hem weder in gena, gelijck voorheen, t' ontfangen.
Mijn zoon heeft reede uw komft vernomen. by ziet uit.
Verbidtghe Adonias, en wort het recht geftuit
Door uw bemiddeling : de prins, noch onverwezen,
Verrijzende, achte zich dan anderwerf verrezen.

aospos "n moot Loopt over : zoo ook by HOOFT, Henricus de Groote „de moedt dergemeente begon nu
oover le loopen van onbenoeghen."
ass Kabinet: men ziet, dat dit woord toen reeds, in denzelfden zin als heden, voor „geheim vertrek"
wend gebezigd.
919 Anderwerf rerrezen: dit flaat op 1 Koningen
50-52, toen Adonias na zijn eerften aanflag door
Salomon begenadigd was geworden.
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SALOMON. ABIZAG.
SALOMON.
020 Hoe

krachtigh is de liefde in 't nijpen van den noot.
Een weerelooze maeght ziet leven aen noch doot.
bedruckt ten hove om trooft, en midden
Abizag
Door al de lijfwacht heene, Adonias verbidden.
Zy knielt. ghy komt te fpa, hier gelt geen nabeklagh.
9526 Indien voorbidden den betighten helpen rnagh,
Bidt voor a zelve, die den prins holpt harrenaffen,
En onder bruiloftsfchijn den koning woudt verraffen.
Hadt mijn heer vader u dees fchalckheit toebetrout?
Ghy blonckt aen zijne kroon, gelijck gefleente in gout,
930 En diende hem getrou voor andre bedtverwanten.
Maer hy befchonck u milt met perlen en karkanten,
En goot in uwen fchoot een zee van fchatten uit.
Uw gunft en fchoonheit ftreeck dien koninglijcken buit.
Doch geen miltdadigheen een wufte vrou verbinden,
935 Die wifpelturigh zich van allerhande winden
Beweegen laet, en, van ftaetzuchtigheit vervoert,
Jerufalem en 't hof in brant zet, en beroert.
Uw fchoonheit en gezagh en rijckdom, zoo veel gaven
Den jongling prickelden om hooger aen te draven,
940 En zorgelijck en fteil te grijpen naer den ftaf,
Dien vader my door Godts gena rechtvaerdigh gaf.
Indien u 't huwen lufte, en liepen uwe zinnen
Op eene wederga : wy, die uw heil beminnen,
Niet min dan vader in zijn leven, hadden u
945 De keur uit al het hof van zelf gefchoncken: nu
Mifbruicktghe uw' zegen, en, dat nimmer wort geleden,
Wilt op ons ftaetgevaer u Haigh uitbefleden
Aen broeder, dien ghy jaeght in een gewiffe doot.
Hoe onlangs is 't geleen, dat hy ten outer vloot,
950 Verbaeft een' vryburgh zocht om 't lijf in noot te bergen?
En durf men mijn genade en goetheit weder tergen?
Een die gewijt wert om Godts flammen te gebién,
Kan dees goeds moets en koel dien lozen handel zien?
Abizag, kon men u dees boofheit toebetrouwen?
955 Hoe wort die fchoone prins mifleit door lift van vrouwen!
ABIZAG.

Genade, 6' Salomon. geloof geen los gerucht.
Adonias verbidden: d. : „bidden (genade vragen) voor Adonias." 't Heeft den klemtoon op de tweede
fylbe, terwijl roorbidden, dat betzelfde beteekent, dock fcheidbaar is, het op de eerfle heeft zie
vs. 925. Tegenwoordig wordt rerbidden niet meer gebezigd by de perfoon voor, maar by die tot welke
men bidt, of by de zaak, die weggebeden moet worden, als „toorn, ongenade," enz. en beteekent
deprecari.
ass Rechtraerdigh: ongelukkig gekozen woord. Het vermaken van de kroon aan Salomon ftond David
vrij, maar was en bleef een dead van willekeur

ADONIAS.

SALOMON.

Geen los noch loos gerucht. wat durf de fcepterzucht
Niet aengaen! meentghe uw fchult te decker met ontveinzen ?
ABIZAG.

De hartekenner kent de harten en gepeinzen,
960 En weet dat Been verraet my in de zinnen fchoot.
Hoe zoude ick eerloos, korts uw vaders bedtgenoot,
En trouwe nootvriendin, my laeten bunt bekooren,
Om, tegens zijnen zin en wet, Godts uitverkoren
Te ftooten uit dien troon, van Gode u toegeleght,
965 By Davids jongilen wil? dat waer het heiligh recht
Ontheiligen. ick heb my voor mevrou, uw moeder,
Onfchuldight. wort 'er fchult gevonden by uw' breeder,
En is de prins miileit, en jammerlijck verkloeckt;
Ick kenme vry van fchult. indien men 't onderzoeckt
970 En naerfpoort, geerie zal in Abizag blijcken.
Het front met uw verlof hem vry op huwelijcken
Te dencken: 't afflaen flout aen uwe majefleit.
SALOMON.

Sta op, kent ghy u vry. 't is dan het loos beleit
Van trouweloozen, die ter offermaeltijt liepen,
975 En, op bazuingefchal, geluck heer koning riepen,
Van alle ftammen met triomfe toegeilaen.
Nn durf men weder flout dien onwegh inneflaen.
ABIZAG.

Die mifdaet Wert gezoent, by uw beer vaders leven.
SALOMON.

Het bleef gezoent, waer hy niet wederom gefleven.
ABIZAG.

Hy ziet niet verder dan door d' oude koningin
eifchen tot een bruit en gemaelin.
Abizag
Dit huwlijck ftelde by aen zijn heer breeders zeggen :
En teen hy heden my bet huwen voor quam leggen,
Ontriet ick hem met ernft ten hoof naer my te ftaen,
985 Doch ftelde my den wil des konings onderdaen.
Hoe geeft mijn (impel hart dan ftof tot achterdencken ?
980

SALOMON.

Men zocht door deze trou de majefteit te krencken,
En op uw bruiloft my te dingen naer den pals,
Met eenen naer dees kroon.
ABIZAG.
990

Di 4

Abizag was noit valfch :
Hoe zouze op koningsmoort toeleggen ongenadigh?

Van trouweloozen: beter ware hier geweest „der trouweloozen." Zie 1 Koningen I: 7 volgg.
Owegh veer „verkeerde weg," even als ondienst, ondunk, enz. gevormd.
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SALOMON.

Neef Joab in den aert is bitter en moordaedigh.
Dat bleeck aen Abner en aen Amaza weleer,
Twee helden in het (pits van zijn vermomt geweer
Gefneuvelt, daer hem 't recht noch reen van ftaet te geven.
995 Hy wert met Abjathar van eenen geeft gedreven,
Adonias, van zelf kroonzuchtigh, eenen fmaeck
Te geven van verraet, en broederlijcke wraeck,
En u van 't huwen met dien ftouten prins. hier draeien
Dees voorbeen op. men zoeckt Abizag eerft te paeien
moo Met zulck een' bruidegom, de gading van haer jeught,
En dan, in 't midden van de feeft en bruiloftsvreught
Den jongften broeder met zijn vaders zerck te decken.
ABIZAG.

Zou zich een broeders hant door broedermoort bevlecken ;
SALOMON.

Dat is gebleken aen den fchalcken Abfolon,
1005 Die fpeelde 't Ammon by den wijn. ftaet Salomon
Nu van Adonias een beter lot te hoopen ?
ABIZAG.

Om Thamars fchennis heeft zich Abfolon verloopen,
Uit een geterghde wraeck : dat fchelmftuck gaf hem ftof.
SALOMON.

En prins Adonias, onterft van vaders hof
io ro En kroone, kan dien fmaet verkroppen, noch verduwen,
Dies ziet de wraeckluft uit, om, onder fchijn van huwen
Aen fchoone Abizag, ftil door Joab, fchelmfcli van aert,
Zijn' broeder by den wijn te komen onder 't zwaert.
ABIZ AG.

De koning wort bewaeckt met zijne leeusbanieren.
1015 De koning zit beftuwt van hofwacht en ftaffieren.
SALOMON.

Zoo dicht niet, of het gaept by wijlen voor of na.
Men flaet gelegenheit,' en plaets en tijden ga.
De zee, by 't fchoonfte weer, leght • ftil en op haer luimen.
Een ftorm fteeckt fchichtigh op : dan ziet men 't water fchuimen,
row En zich verheffen, dat het aen de itarren
Zoo vint de zeeman, die niet opwaeckt, zich verraet,
En firijckt het zeil te fpade, en kan het roer niet dringen.
Een koning wapene zich veiligh voor befpringen.
Wy willen fchrap flaen, eer al 't ftarnhuis, bly van geeft,
1025 En vrolijck by den wijn, op dat geveinfde feeft,
Daer hem 't recht noch reen ran flaet te germ: verfta: „dear by nog aan dat recht (aan den rechter) reden (verantwoording) van geven meet."
11S7 Broederbjeke wraeck voor „wreak tegen een breeder." Zie blz. 251, noot 2) en vs. 1139.
wis Te kowen coder 't =wen: zie het aangeteekende op vs. 561.
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ADONIAS.

Eenftemmigh uitroepe, op geklanck van moortbazuinen,
Lang leef de koning, en de koningin van Suinen.
Wy willen tijdigh eerft de hant flaen aen dien rey.
ABIZAG.

Natuur, die my befchonckt met fchoonheit, hoe befclirey
1030 Ick uw miltdaedigheit en fchadelijcke gaven,
Die prins Adonias, den konincklijcken braver,
Ten val gedyen! och, had koning David my
Gelaeten buiten 't hof, zoo moght Abizag, vry
Van achterdencken, in het bloeienft van heur jaeren,
1035 En buiten opfpraeck met een wedergade paeren.
Nu is Abizag, flus noch konings bedtgenoot,
Eene oirzaeck van des zoons al t' onverdiende doot,
SALOMON.

Abizag niet, maer door haer trou ten troon te flijgen,
Dat 's oirzaeck van zijn doot.
ABIZAG.

'k Zal dan van d' oirzaeck zwijgen.
loco De Elam van Jeffe ontzey noit vyant zijn gena,
En minft den eigen noon, die, zonder wederga
In wederfpannigheit, den vader dong naer 't leven.
SALOMON.

Door waders goetheit wert de hoof heit meer gefteven
Toen Abfolon, gefterckt van aller flammen item,
1045 Hem federt met gewelt dreef uit Jerufalem,
En in zijn ballingfchap gewapent naer quam zetten.
ABIZAG.

Zoudt ghy uw eerfte recht met broederbloet befmetten?
SALOMON.

Met geen onfchuldigh, maer ftraffchuldigh broederbloet :
ABIZAG.

Het maeghfchap grenft te na.
SALOMON.
1050

Wie naer de kroon fteeckt moet
Het boeten met den hals. de kroon lijdt geen verfchooning.
Dees mifdaet quetft het hart des rijx, dat is de koning,
Het eigen beelt van Godt, op 't rijxaltaer gegvijt.
ABIZAG.

En Godt fchelt daeglijx zelf der boozen mifdaet quijt.
Zoo beelt de koning heft de Godtheit uit naer 't leven.
10b5 De Godtheit treckt min lof uit ftraf dan uit vergeven.
SALOMON.

De Godtheit in het recht ziet geen perfoonen aen.
Seinen voor Sunen, Abizags woonplaats. Op gelijke wijze ton, in injin jeugd, geen Hollander anders
dan Uitert en de Uitertrche Melt gezegd hebben voor Utrecht, de Utrechtfche fehuit. Maar teen
leefde bovendien 't gevoel voor de etymologie nog meer algemeen in de ziel des yolks.
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ABIZAG.

Gena kan eeuwigh, geen geftrengheit lang beflaen.
Men geeft den koningen den titel van genadigh.
De faem van goetheit, licht verzoenbaer, en weldaedigh,
1000 Verleent meer luifters aen den opgangk van uw rijck.
SALOMON.

Noit droegh een rijck gerufl twee koningen gelijck,
Gelijck de weerelt geen twee zonnen kan gedoogen.
ABIZAG.

Een rijxzon Salomon verheught der flaminen oogen:
Hoe zouze Abizag dan bedroeven in den zoos
1065 Van David, die u zette in 't gout van dezen troon?
Geen vleier Nan bet hof mifleide u •met zijn treken.
SALOMON.

Abizag ruff. het recht wort met dit tegenfpreecken
Eer aengeterght, en min geleenight, en verzacht.
Ghy wort ten hove met dees voorfpraeck meer verdacht.
ABIZAG.
1070 Genadighfle,

gedoogh dat wy ons zelven quijten.
SALOMON.

Zoo quijt u dan heel kort. dit jammeren, dit krijten,
Dit kermen vordert Diet. nu klaeght uw hart voort nit.
Het recht gaet zijnen gangk. kort of uw klaghte, en linit
ABIZAG.

Genadighfle, eene maeght is teder,
En allertekd in dit geval,
1075
Daer 't 's konings broeder gelden zal.
Ick worpme aen uwe voeten neder,
Als voor een' vryburgh in den noot.
Gekerm noels traenen kunnen baeten.
ioso Vergeefme, ick moet mijn traenen baeten.
Verdiende Adonias de doot,
Zoo wijt het my. is dit te Ptuiten;
Ghy kunt Abizag, waert veracht,
By vaders vrouwen, dol verkracht
1085 Van Abfolon, met muren fluiten.
Zoo kanze door dit huwelijck
Den jonglingk niet ten troone opvoeren,
Noch door haer ftaetzucht 't rijck beroeren.
0 Salomon, '6 licht van 't rijck,
1090 Verdoof den glans der majefteiten
Niet in uw' broeder met de kling:
1 U07 Abirag rail voor „hou uw gemak, Abizag! maal niet langer."
LOGO Geleenight: lenigen is geen wooed van Duitichen oorfprong. 't Is van 't Lat. lenire en noch by
PLANT/TN, noch by KILIAEN te vinden. 't Heeft echter federt lang het burgerrecht by ons verkregen. Zie HUTDEC., Pr. III, 190.
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Zoo moetghe by nakomeling
En nazaet voor uwe eer niet pleiten.
Gena, geen recht zy uw belluit.
Kies van dees beide 't veilighlte nit.
Iasi
SALOMON.

Rijs op, Abizag. wy, gedient by 't meefle voordeel,
Beloven u voor Godt door geen ontijdigh oordeel
Noch hem, noch 't heil des volx, noch onzen naem en eer
Te quetlen. neen gewis: betrou dat nimmermeer.
I too \Yy willen 't heiligh recht om gunft noch afgunff buigen,
Noch op een donkre blijck, maer wettige getuigen
't zy men 't recht uitvoere, of zwicht.
Het vonnis
Zoo fchroomen wy geenfins 's x-olx opfpraeck, noch bet licht.
Dees zwaerigheit treft my, zijn broeder, eerft in 't harte.
1105 Rijs op, Abizag. Godt verlichte u in dees fmerte.
BANAJAS. SALOMON.
BANAJAS.

Genadighlle, ick verwacht, tot 's konings (bent' bereit,
In dezen Dant den laft van uwe majefteit.
SALOMON.

Hoe gaet het, Banajas ? wat mompelen de lieden ?
Zal Prins Adonias, of Salomon gebieden ?
BANAJAS.

1110 Elck heeft de bruiloft van Abizag in den Mont.
SALOMON.

Wat dunckt u van does bruit, en zulck een trouverbont?
BANAJAS.

Z' is teffens rijck, en fchoon, en, boven haere dagen
En kunne, alreede wijs. zou zy den zoos mifhaegen,
Een maeght, die wader, zwack van ouderdom, beviel?
SALOMON.

Zy kept geen wederga. de glanffen van haer 'ziel
En geeft, die door de wolck van 't felmone lichaem firaelen,
Verbeelden 't ooge, dat een engel neer pram daelen
In menfchelijcken fchijn, met flerflijckheit bekleet.
Natuur heeft teffens al bet eelfte aen haer befleet.
1120 Zoo 't eerftgeboorterecbt niet fireet met Yaders orden,
En Godt, die my verhief, wat konze minder worden
Als koningin van 't rijck? want fchoon bet hof haer riep,
En zy, gelijck een zoos, in waders armen fliep,
Z' is noit van hem gerept, maer zuiver maeght gebleven:
i in En Dorf ick kinderloos, 'k won haer aen brooder geven:
Nu (tact Adonias to vroegh op voor den tilt,
En terght de wettigheit, ter heerfchappy gewijt.
1115
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Zoo vader David my dit voorrecht had geweigert ;
Ick waer te vrede, en by ten rijxtrappe opgelteigert
1130 Met 's vole toejuichen : nu verbintme ftaet en plicht
Te bindren dat my geen onterfde fla in 't licht.
Heer vader fpelde lang mijn' opgangk door de galmen
Van hemelfch harpgezangk, en itroide olijf en palmen
Den vredevorft ter eere, en zette in 't lang en bree
1135 Mijn grenzepaelen uit, van d' eerie aen d' andre zee,
Van Faroos Nip tot aen d' Eufraet, en Nimrots ftroomen :
En durf Adonias vermeten my 's rijx toomen
T' ontrucken tegens Godt en vaders jongilen wil ?
B ANAJAS.

Indien men fpreecken magh in broederlijck gefchil,
Het voeght onwettigen voor wettigen te wijcken,
En Godts orakelen. men magh de dertigh rijcken
In een gefmolten niet verdeelen : dat ftaet
Het is geen fuffens tijt. 't gem or der burgren waft
Alle oogenblicken aen. zoo vele aenbangelingen,
1115 Die onlangs met gejuich ter offermaeltijt gingen,
Om pries Adonias te helpen op den ftoel,
Verwachten 't woort van hem : en wiltghe, ftil en koel,
Van ver dit aenzien, by zal de eerfte rol herfpelen.
Het oproer kanckert in. men moet ftaetkancker heelen
1150 Met vier en yzer, eer die inkruip' naer het hart.
SAL ONION.

Ick vintme van weerzy benepen en benart.
Hier ftaet mijn wettigh recht, daer d' opfpraeck en de ]after;
Hier 's huwlijx aenzoeck, daer 't gevolgh. wy dienden vafter
In 't vonniffen te gaen, om door geen los befluit
1155 Te flibbren. bloetrecht eifcht een klaer bewijs vooruit,
Dat op getuigen ruft van onbefproke koppen.
Men hoeft veel ftofs, om al wat gaept den mont te ftoppen ;
Dies liet ick door de ftadt naerfpooren wat' er broeit,
En wacht getuigen, hoe bier Joab onder roeit,
116o Met Abjathar. bezet terftont de poort en veften
Van Davids ftadt met wacht van alle vier geweften.
Ghy hebt de Kreten en de Plethen in um' eedt.
Ga daetlijck heene, en hou u op mijn leus gereet.
REY VAN HOFJOFFEREN.
ZANGK.

1165

Had Jeffes jongfte zoon niet verder
Dan 's vaders ftal gezien,
Genoeght te leven als een herder,

!its Broederlijek gefekil voor „gefchil tusfchen broeders."

ADONIAS.

En kudden te gebien;
Hoe vrolijck zouden zijne zoonen
Den haet en nijt ontgaen,
1170 En onbekoort naer kennings kroonen
Noch heerfchappyen ftaen!
De kroonzucht, nu hun aengeboren
In 't vaderlijeke hof,
Komt reis op reis het hart bekoren,
En geeft krackeelen ftof.
1175
IIoewel de princen fuel, als fchimmen.
Verdwijnen uur op uur,
Noch zoeckenze al in top to klimmen,
Op 't wanckele avontuur.
1180 Men vint geen ruft in koningshoven.
Het hooge daelt: het laegh ftijght boven.
TEGENZANGIC.

De zoons belaegen eige vaders,
De broeder 's broeders liaet.
Het hof krioelt van aertsverraders.
Elck vlamt op eige baet.
1185
Men leght op rooven toe, en moorden.
Geveinftheit, vol bedrogh,
Verlockt een duif met fchoone woorden.
De koning Ilaet, och och,
1190 Gereet alle oogenblick te glijden.
Biet Godt hem niet de hant,
Hy 'tort, ten fchimp van die 't benijden.
De rijeke tullebant
Geneeft geen hooftpijn, purpre broozen
Voetevel nochte fmart.
1 95
1
In doornen pluckt men geur van roozen.
De mont is niet als 't hart.
De goude kelck fchenckt moortvenijnen.
De dingen zijn nict als zy fchijnen.
TOEZANGK.

Godt zelf had Jeffes noon
Ter heerfchappy gekoren,
En met den olihoren
Door Samuel nit 's hemels troon
Gezalft by koning Sauls leven.
1
205 Hy kreegh dan 't rijek, niet aengedreven
Van kroonzucht, maer door 't hoogh bevel
Geopenbaert aen Samuel.
Zoo volghde Salomon die gangen;
Dies zal by 't rijek, van Gode ontfangen,
Bezitten, rijck van majefteit,
1210
In vrede en voile heerlijckheit.
Laet ons ter hutte Godt gaen fmeecken.
Godt kan der boozen aenflagh breecken.
1200

1191

Voetevel voor voeteuvel, „podagra."
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ADONIAS. ABIZAG.
ADONIAS.

Wat raet, Abizag? o getrouwe balsvriendin,
1215 Hoe jammerlijck bekomt my mijne oprechte min
En liefde f uwaert, als een fchelmftuck, waert te vloecken!
Befpieders brullen om Adonias te zoecken.
Ick bidde u, bergh mijn lijf, Godt geve oock hoe het zy.
ABIZAG.

Rampzalige, ghy fchuilt by niemant minder vry.
1220 Ick zitte om u verdacht, en uw verraeders ftreecken.
Abizag draeght de fchult: zy heeft dit {tuck befteecken,
Den prins door haere min milleit, en aengevoert :
Abizag is de pelt, die 't ganfche rijck beroert.
Woudt ghy den koning om zijn kroon en leven brengen,
12'25 Wat hoeftghe Abizag in dat lafterftuck te mengen?
Nu wafcht haer zee noch ftroom van zulck een lafterfmet.
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ADONIAS.

De roep is onder 't volck. dit heeft zijn ploy genet:
En vlughtghe herwaert aen, om 'loch de wraeck te tergen ?
Ick zie my zelve noch mijn leven nau te bergen.
Verzie u: pack u voort: vertreck nit mijn gezicht.
ADONIA S.

0 fchoone, my- terliont noch liever dan het licht,
Ontzeghtghe my uw eel?
A BIZAG.

Leef raet met uwe raeden.
ADONIAS.

Ontzeghtghe my uw huis? waerheene? bugs wat Paden
Ontvlughte ick dootsgevaer, in 't nijpen van den noot?
12115 De poorten flaen bezet. wat met? geef ickme bloot,
Men vangt en fpantme, en fel befchuldight van cell' fiercker,
Moet een gevangen zich verweeren nit den kercker.
De rechter is party, en gruwelijck verwoet.
ABIZAG.

Zoo barnt gemeenlijck fell een bloetpleit tegens bloet.
ADONIAS.
1240

Och wader David, out te vroegh voor my geflorven,
Wrat met voor uwen zoone?
ABIZAG.

En my, door hem bedorven?
ADONIAS.

Men zahne llaghten tot een zoen voor al het rijck.
Abizag, 'tort ten minfte uw traenen op mijn lijck.
ABIZAG.

Vertreck uit mijn gezicht: hier baet geen ydel klaegen.
ADONIA S.
1245

De princejaeger blaeft den horen onder 't jaegen.
Hy fnuffelt om en om, en nadert. och wat raet?
Bezwijckt Abizag my, in dien benauden laet?
Aertspiefler Abjathar, och Joab, herght mijn leven.
A BIZAG.

Al hadtghe vleugels om door d'ope lucht te fireven,
1250 Hofvalcken zouden u beknellen in de viught.
ADONIAS.

Nu valt een' konings zoon zee, hemel, aerde, en lucht
Te nau. het zweet breeckt nit, en alle haeren rijzen.

Dit heeft zijn ploy ge:et: verfta: „dit (dat Abizag de fchuld is aan alles) is nu eenmaal (by het
y olk) een gevestigde meening, een uitgemaakte zaak." HOOFT bezigt insgelijks ploy zetten voor
„zich vestigen." Bekend is in de gefchiedenis van Gelderland de twisten, die er voor mita anderhalve eeuw geleden heersehten tusfchen de aanhangers van den ()mien en die van den Bieuwen Plooi.
izza Verzie u: d.
„zorg voor owe veiligheid." Zoo zegt Gozewijn in den „Gysbreght," vs. 953:
't En zy, dat elek van ons .zich daetelijek verzie.
1281 Terflont voor „nog ftraks."
1227
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ABIZAG.

Weet u geen fchuilhoeck als een' hollen boom te wijzen,
In 't out cy-preffehofch. onthon u daer. men zal
1255 U 's nachts bezorgen door een' dienaer fangs de wal.
Elendige, nu fpoe. Godt helpe u uit den hoogen.
ADONIAS

Leef lang, Abizag, och.
ABIZAG.

Nu zal ick met mijne oogen
Den heft niet weder zien, ten zy hem Godt bewaert.
Hoe wort dat hooft gedreight van 't broederlijcke zwaert,
E:co Dat princelijcke hooft, te fchoon om of te houwen
Ick hef mijne oogen en mijn handen, dus gevouwen,
Naer Godt alleen om trooft. zie neer uit 's hemels troon.
Befchut dat konings bloet, ter eere van de kroon.
CHUSAI. ACHIMA5S. SALOMON.
CHUSAI.

Geftrengheit kan men hier met geen genade mengen.
SALOMON.
1265

Wat komt Achimafts, wat Chufai ons brengen ?
ACHIMAAS.

Godt vry den koning voor den tweeden Abfolon.
CHUSAI.

Godt hanthaef Davids kroon in koning Salomon.
SALOMON.

Wat broeit' er in de ftadt ? is 't beter, ofte
ACHIMACI.S.

Genadighfte, waeck op. betrou wy badden nimmer
1270 Gelooft dat deze pelt zoo fuel zich fpreiden zou
Door 't lichaem van de ftadt. wat vint men luttel trou
Ten hove, en onder 't volck,- aen eer noch eedt gebonden.
SALOMON.

fpreeckt uit giffing ?
ACHIMAAS.

Neen, het is te klaer bevonden.
CHUSAI.

Hier baet geen veinzen meer. het gelt uw majefteit.
SALOMON.
1275

Verhael den oirfprong, en den voortgang met befcheit :
Zoo kunnen wy geruft hierop ons oordeel vellen.
Wie zijn de hoofden ? wie de rot en rotgezellen ?
CHUSAI.

Aertspriefter Abjathar, met zijn gezagh in ly,
1270 Dfet

zijn gezagh in l!/ voor „toen by zijn gezach ingekort zag."

ADONIA S.

Joab, niet gekent in 's rijx veltheerfchappy,
L:so Betooverden den Fins de kroonzucht to bewimpelen
Met minnezucht : en, om al ftil geloof by fimpelen
Te winnen, polften 't hart des volx, al fill vergaert
By avontfchemering door Bela, boos van aert,
Die op dryfprongen zich alum ter lluick liet vinden,
1385 En roock bedeckt de lucht van alle prinsgezinden.
Hy luifierde wie koel van Davids nazaet fprack,
Den prins Adonias bekiaeghde, en zulck een' k rack
In zijn gezagh geleen ; dock ftrafteze, die rieden
Te fluiten dat de jongfte in d'eere van 't gebieden
1390 Den outfien wijcken moil. dan wert 'er aengehecht
De wettigheit en glans van 't eerftgeboorterecht.
By wijlen ftreet men om den zin van Mofes blaeren ;
Of Abjathar niet meer bet wetboeck zou bewaeren
In d' oude zuiverheit dan Sadock, die ten hoof
inn Meer gunft won. zontwij1 Kiel hy zich als ftoni en (loot.
De veltheer Joab wert gelooft, die, out van dagen,
Voor 't wetboeck en het rijck de wapens had gedraegen,
En avrechts zat beloont, daer Banajas het woort
Moght voeren, en de wacht . van Davids ftadt en poort
1300 Aileen werd toebetrout. dit liep allengs wat verder.
Men gaf er raetfels uit. wat een' getrouwen herder,
Wat fchapen pafte : en of een wacker waclitliont niet
Moet bafien om de koy, als Baer de wolf befpiet.
De weiflaers dongen waft naer 't reetfte in zulck een dwarling.
1305 Men deelde d'ampten uit, op 't rollen van den terling.
Men leght zich zelven toe, wil bier geluck toe flaen,
Naer eene lantvooghdy, of rechters ampt te ftaen,
Of rekenmeefterfchap, of in den raet te blincken.
D'een vat des anders zin, uit wij zen, en nit wincken :
1310 En wat elck droomt by nacht wort 's avonts opgehaelt.
De hoop des gierigaerts weit ruim en onbepaelt.
SALOMON.

Wat fcheen het ooghmerck van dit onderlinge mompelen ?
CHUSAI.

Eens by gelegenheit al teffens t' overrompelen
Wat prins Adonias in 't licht ftaet, en zijne eer.
1315 Men repte noit van u. de kroon is veel te tee'.
Om aen te raecken. zy beflooten eerft te hinderen
Te keeren die den prins in zijnen ftaet verminderen,
Waerin hy is geftelt, naeft 's konings majefteit:
En, zoo hem 't huwelijek geluckt, door loos beleit,
Niet gekent: „voorbygegaan."
Gelooft voor „geprezen."
120S En de wacht: lees: en hem de wucht.

Isis

295

21)(i

ADONI A S.

1330

Het feeft te ftercken, en, op klinckende bazuinen,
Lang leve Adonias: lang leef de bruit van Suinen,
beftemt, bezworen veer het koor.
Te roepen. dit
SAL OMON.

'k Geloof mijne oogen en mijne ooren, als ick boor
En zie het geen men ftroit. het kroonrecht let op blijcken.
13;25 Op zulcke tuigen kan de rechter vonnis ftrijcken.
CIIUSAI.

Achimaas, ontvou het middaghklaer bewijs.
A CIIIMA US.

Godt geef de majefteit des konings eer en prijs.
De koning lees dit bladt: zoo wort de ilomme fpreeckent.
SALOMON.

Wat linemen zienwe hier in eenen ringk getekent?
1330 Dit 's al van 't zelve ilagh, dat in het jongit rumoer
Met prins Adonias meineedigh t' zamen zwoer:
En houdt het noch niet op van wroeten en van wrijten?
Hier zien we burgery, en vreemden, en Levijten,
Aenhangelingen van aertspriefler Abjathar,
1335 En veltheer Joab. dit verraederswerck ziet ver.
Roep Natan uit het hof, en Sadock uit Goths hutte.
NATAN. SADOCK. SALOMON.
NATAN.

Heer koning, wat

?
SADOCK.
Godt

zegene en befchutte
Den grooten erfgenaem van Davids kroone en deught,
In 't opgaen van bet rijck, en 't bloejenit van zijn jeught.
SALOMON.

Nu wort het tijt dat wy of onze erfhaeters buigen.
Beziet dit bladt, en hoort wat, ftommen II getuigen.
Hooghwijze Chufai, en getrouwe Achimaas,
Beproeft in waders dienft, verfchijnen recht van pas
Met d" onderteekening der blinde aenhaugelingen,
1345 Gereet om onverhoets mijn troonen te befpringen.
Ghy ziet de naemen bier in 't ront getekent Itaen,
Al onder een verwart, en niemant boven aen.
Men kan de hant van al de fchrijvers onderfcheiden.

1340

NATAN.

Wy fpelden dit een wijl. men magh niet langer beiden.
1350 De Ichelmen groeien aen in ftoutheit en getal.

1329

In eenen ringk getekent: op dat niemand weten zoil, wie 't eerst geteekend en alzoo het voorbeeld
tot den aanflag gegeven had. Zie vs. 1346, 1347.

A DONIAS.

SADOCK.

Zy rotten vaft te hoop heel ftil van overal.
Hier roeien Davids zoons, uw breeders, liftigh ender.
Dat geeft het oproer kracht. geen vonck vat zoo in tender,
Als doze drift in 't hart des ftaets, noch muitgezint,
1355 En weifelachtigh, en bereit om dol en bunt
Den andren Abfolon Adonias te ftijven:
En nu Levijten met hun hant dit onderfchrijven,
[Ick ken de naemen, en de letters al te wis]
Wort u betuight wie 't hooft der vloeckverwantfchappe is.
1360 Hoe komt zich Abjathar nu weder te vergeeten!
Wat durf fchijnheiligheit zich reuckeloos vermeeten!
Wat krijght de myterkroon een lafterlijcke
Hoe voeght dees gruwel een orakel van de wet,
Welx lippen Godt betrout zijn' wil en wet t' ontvouwen!
1365 Dat 's verre van verraet en koningsmoort te brouwen.
NATAN.

De koning twijfle nu niet langer aen 't verraet,
Te loos befteecken door twee hoofden van den ftaet,
Vermomden Abjathar, en Joab, beide fchuldigh.
SALOMON.
1370

1375

0 varier David, die zoo lang en menighvuldigh
Door rampen Wert beproeft, oock in uw naette bloet,
Wat komt ens over! och wat ongeval ontmoet
Uw' zoone, in 't opgaen en de lente van zijn leven!
Hoe hebt ghy Ablelon tot tweewerf toe vergeven
Zijn wederfpannigheit; en fmette ick nu nit Hoot
Het eerfte halsrecht met mijn' lieven broeders doot?
Hoe ftoot me dit voor 't hart! het hart begint te kloppen.
Wie kan den laftermont der eeuwige opfpraeck ftoppen?
SADOCK.

Het is matuurlijck dat uw broeders fmert u raeckt.
NATAN.

En koningklijck, zoo ghy geweckt voorzichtigh waeckt.
SAL OMON.
1380 Men lette op middelen om 't fcherpfte recht te keeren.
SADOCK.

Ghy hunt door geen gena dien boozen aert verleeren.
SALOMON.

Men geef hem keur van beide, een' kercker, of, het zwaert.
NATAN.

Geen kercker is zoo fterck, die eenen prins bewaert.
S ONION.

Men laete in ballingfchap hem buiten 't rijck omdwaelen.
SADOCK.
1385

Hy zou met 's nabuurs macht gefterckt zijn fcha herhaelen.
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SALOMON.

Al wie hem hanthaeft, ftaet mijn ongena t' ontzien.
NATAL

Wert Abfolon niet ftil gehanthaeft onder 't vlien?
SALOMON.

Hy

won B

een leuers om den vader aen te randen.
2D

2

SADOCK.

Hy won de harten, die te Hebron t' zamenfpanden.
SALOMON.
1330

Na zijn verzoening met heer vader in het hof.
NATAN.

Verzoent by zich met u, dat geeft nieu oproer ftof.
SALOMON.

Men zal in Abjathar en Joab 't oproer fmooren.
SADOCK.

Men fmoore alle oproer eerft in dezen eerftgeboren.
SAL OMON.

Ick heb weer broeders: elck voor ander vlamt op 't erf.
NATAN.
1195

Zy fpieglen zich aen Prins Adonias bederf.
SALOMON.

Adonias vergat het Abfolonfche voorbeelt.
SADOCK.

Zoo ruck het zwaert uit: ftraf dit ftuck, by Godt veroordeelt.
SALOMON.

Heer vader verfde noit de fabel in zijn bloet.
NATAN.

Dat fteef den jongelingk, verftockt in wrevelmoet.
SALOMON.
1400

Hier dingen om bet rijck de broeder tegens broeder.
SADOCK.

En zitghe niet gezalft, gekroont, als rijxbehoeder?
SALOMON.

Zoo zat heer vader oock gezalft op zijnen ftoel.
NATAN.

Dat oproer Wert gedempt, gefmoort in eimen poel.
SALOMON.

Tot vaders hartewee, gefmolten in zijn traenen.
SADOCK.
1405

Wat opfpraeck gaf dit niet aen Joabs oorlogsvaenen?
SALOMON.

Noch heeft de hemel hem op zijnen troon herftelt.
NATAN.

Niet zonder uitftaen van het uiterfte gewelt.
iss4 Elck voor ander : 't zelfde als waarvoor wy nu zouden aeggen : „de een veer, de ander na."
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SALOMON.

Hy heeft Adonias voorheene begenadight.
SADOCK.

Den rechten boofwicht, dien ghy voorfpreeckt en verdaedight.
SALOMON.
1410 Het eerftgeboorterecht mifleit hem in dien droom.
NATAN.

Ghy geeft een hollend paert de fporen zonder toom.
SALOMON.

Het zwicht, en voelt bezweet zich zelf nu afgeronnen.
SADOCK.

Het geeft in 't renperck u den flrijt noch niet gewonnen.
SALOMON.

Men kan het temmen met een yfren rnontgebit.
NATAN.
1413

Betrou geen hollend rijck. bedenck hoe los ghy zit.
SALOMON.

Zal nu een konings zoon voor 's broeders flaglizwaert buigen?
SADOCK.

Al 't rijck, Godt zeif eifclit recta. beer koning, wy betuigen
V oor uwen troon en Gode en engelen, bereit
Te waecken voor den ftoel van uwe majefteit,
1420 Dat wy onfchuldigh zijn aen zoo veel ramps, te vrezen
Uit dien weerfpannelingk, voor weduwen en wezen,
En 't ganfche ftamhuis, dat op uwe toezicht ruff,
Van Liban tot den Nijl, van zee en waterkuft
Tot aen het roode mein wy bidden, wy bezweeren
1424 U by dit wierroockvat, laet heden triomfeeren
Het heiligh kroonrecht, dat noch bloet noch afkomft kent.
Zoo houde d' Opperfte u in eere en ongefchent.
Zoo erve uw koningkrijck op uw nakomelingen,
En geve Levi flof uw' lof te koor te zingen.
NATAN.
1430 Wy ftemmen met dien wenfch en 's hoogen priefters moat.

De Godt der vaderen bezegele 't verbont
Met David opgerecht, en heilighlijck bezworen,
Toen u de tempelbou van boven wiert befchoren,
En zulck een rijck belooft, dat eeuwigh duren zou.
SALOMON.

De Godt der vaderen ontzey den tempelbou
Aen vader, om al 't bloet met zijne hant vergoten:
En zal ick nu den do]ck in broeders boezem ftooten,
Met een in waders hart, dat, op zoo ftreng een ftraf,
In zijnen yfren flaep, noch opzucht uit het graf?
1440 Hoe redde ick my hier door? onfchuldigh my, heer vader,
Nu 's hemels majefteit en zijne troonen nader
1431

299

300

ADONIAS.

Dan wy. zoo laegh op d' aerde, in dit gevaer geftelt.
SA DOCK.

Schep moedt, heer koning: zijt geruft. de bein g fehelt
deze mifdaet quijt, indien 't dien mem magh draegen.
Ghy
zult den Opperfien en 't hoogh gerecht behaegen
1445
Door dit zoenoffer, van uw firenge hant verwacht.
Vaer voort, voorftander van 't aertsvaderlijck gellaclit.
SAL ONION.

Verdaghvaert Banajas.
SADOCK.

Hy komt bier aengetreden.
BANAJAS. SALOMON. ABIZAG.
BANAJAS.

Rechtvaerdige erfgenaem van Davids rijck en fteden,
1450 Wy komen u ten dienft gehoorzaem en bereit.
SALOMON.

Ga daetlijck Keene: ftraf door laft der majefteit
Den Prins Adonias, en Joab: acht geen bede.
Het heiligh flaghzwaert raft in zijne purpre fchede.
Trouwanten, haelt bet. laet het recht zijn gangen gaen.
1455 Wy kunnen 't kroonrecht nu niet langer wederftaen.
Men moet Adonias en zijne rotgezellen,
Verraeders van de kroon, ten nutten fpiegel ftellen.
BANAJAS.

Hier is bet zwaert.
SAL OMON.

Ruck uit, en lever bet ons bloot.
BANAJAS.

Daer is 't, beer koning, u ten dienft in dezen noot.
SALOMON.
1460

Ontfang het van ons hant, en hanthaef 't recht rechtvaerdigh.
BANAJAS.

Ick ga. zy vlughten beide, en kennen zich ftrafwaerdigh.
SALOMON.

Hier komt Abizag, root bekreten en ontftelt.
Mevrou, gby kornt to fpa: het .,vonnis leght gevelt.
ABIZAG.

Waer berge ick my van rouwe, S ftadt, 6 hof, 6 heuvel,
1465 Hoe deerlijck is het dat een zoon van David fneuvel!
Wat dolheit dreef hem tot dit huwelijxverzoeck?
Och, is hier geen gehoor ? Adonias wat hoeck,
Wat fchaduw berght uw lijf, in 't uiterfte verlegen?
Nu zoeckt u Banajas met zijnen blooten degen.
1470 Bloetdorftigh zwaert, zoudt ghy doorrijgen Davids borft,

ADONTAS.

U dompelen in 't bloet van zulck een' braver vorft?
Hoe is de broeder op den broeder dus verbolgen?
Wat gaet Abizag aen? ick wil het voetfpoor volgen
Van Banajas: miffchien wat mijn gekerm vermagh.
Ten
minfte dat by ons onfchuldig' voor den flagh,
1475
Een' al te ftrengen flagh, dien wy niet keeren kunnen.
Men kan een weduwe van David niet misgunnen
Een eerelijcke blijck van onfchult, klaer en kort,
Eer dien verwezen Prins de mont gefloten wort.
1480 Het hof zal billijck noch den ftervenden gelooven.
De waerheit wordt gedruckt, maer ftaet in 't ende bozen.
A BJATTIAB. SALOMON.
ABJ ATH AR.

Hoe durf ick, bet valt hardt, voor 't hof te rechte ftaen?
Dit (tuck verdaedigen? daer komt de honing aen.
Genade, o Salomon. ick fmeecke u om genade,
15 En ken mijn lafterftuck.
SALOMON.

Dit naberou komt fpade,
En al te langkzaem by. wat ftof gaf Davids zoon
U tweemael tegens Godt, en d' eer van deze kroon
Dus in te fpannen, op verbeurte van uw ftaeten
En leven, met de rot der bozen, die my haeten?
1490 Wanneer een ftaetloos man zich fchandelijck vertaft,
Dat baert eene ergernis, die geenen burger part:
Maer zoo een amptenaer met eenigh fchelmftuck bloot leit,
Dat baert eene ergernis naer maete van de grootheit
En achtbaerbeit des mans: hoe groot eene ergernis
Geeft dan d' aertspriefter, wien zoo dier bevolen is
Godtvruchtigheit en wat rechtmaetigh is te voeden!
Hoe komt nu d' efod wear (lit ondier uit te broeden ?
Had uw ftoelbroeder, die bier ftaet, u niet verbeen,
Men groeve u billijck in een bagelbuy van fteen,
1501) Zoo diep dat gby bet hooft noit zoudt ten hemel beffen.
ABJATHAR.

Belieft de koningk eens genaedigh te befeffen
Mijn waders lijden, en bloetftortinge, ondergaen
Te Nobe, ono David, als een halsvrient, uitgeftaen,
En met der doot bezuurt, daer vijfentachtigh bleven
1303 Gewentelt in bun bloet, en ick, Godt woud 's, mijn leven
Verna: „had uw atnbtgenoot Sadock Met y our u gebeden." — Maar moeilijk zal men van die y ourbade iets in de vooraf door Sadock gefproken woorden vinden.
isoa Ondergaen: zie 1 Samuel XXII: 18 volgg. De nude uitgave had onderdaen, wat den zin niet weinig
verduifterde.
Ism Vijfenfachfigh: vul aan: prieJlerr.
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Noch bergende, de maer aen uwen vader braght:
Ick zie uw gramfchap, die rechtvaerdigh is, verzacht.
k Heb vijftigh jaeren, in den ring der hutgenooten,
Gelijck aertspriefter, noit vermoeit, maer onverdroten
roio De wet bewaert; en, toen uw vader zat vertfaeght
Voor 't heir des Filiftijns, de Godtheit raet gevraeght.
Ick droegh de godtskift, toen by vlughte iu ballingfchappen
Voor Abfolon: en als de lift hem won betrappen,
Quam Jonathan, mijn zoon, den balling, op zijn' hals,
1515 Opwecken. zoo veel drux, en zoo veel ongevals,
In 's vaders dienft bezuurt, behoorden 't hart te roeren
Om niet ten allerftrengfte een vonnis uit te voeren,
Gelijck mijn fchult verdient aen uw gewijde kroon.
Godt hanthave op dien voet u op uw vaders troon.
SALOMON.

1520 Ghy hebt de godtskift trou voor vader heengedraegen,
Achitofel ontdeckt in zijn doortrapte laegen,
En vaders rampen lang in zijnen dienft geproeft;
Een zaeck, by elck bekent, en die geen blijcken hoeft.
Ick wil uw dootfchult met uw dienften noch vergoeden.
15'25 Vertreck naer Anathot: uw acker kan u voeden.
De vloeck aen Ely, en den ftruick van Ithamar,
Gefpelt te Silo, treft de kruin van Abjathar,
En Eleazer blinckt in Sadock, nu herboren.
Hem is 't aertspriefterdom in 's hemels met befchoren.
JOAB. SADOCK.
.JOAB.

Aertspriefter Sadock, och wie berghtme in dootsgevaer?
Ick vlughte, en grijpe nit noot de horens van 't altaer,
Voorheen den vryburgh van Adonias, den droeven.
Hier wil ick fterven, en het uiterfte beproeven,
En duicken in Godts hutte, en fterven op uw wacht.
1535 'k Was lang, als Abjathar, voorheene ontwijt, verdacht,
Oock eer Adonias, van angft des doots benepen,
De horens van 't altaer voorvlughtigh had gegrepen.
Befchutrne, eerwaertfte, die nu 's konings hart bezit.

1530

SADOCK.

O grijze veltheer, s vlught ghy herwaert? wat 's uw wit?
1540 Ick kan uw leven noch uw mifdaet niet verfchoonen.
Dit 's nu de tweede moort begaen aen 's konings zoonen,
Of eer de derde : want ghy trapte op Abfolon,
Mifleide Adonias, en dreighde Salomon.
1535

Voorheene oniwiji: verfta: „die een Dees geleden zijn ambt verloor."
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Lrw boofheit houdt geen maet in 't ende van uw jaeren.
JOAB.
1545

Eerwaerdiglifte, ghy kunt alleen mijn leven fpaeren.
SADOCK.

Dat is onmogelijck : uw vonnis leght te vlack.
JOAB.

Verzoeck gena.
SADOCK.

Zoo kreegh 't gewijt gezagh een' krack
Ten hove. niemant durf voor vloeckgenooten pleiten.
Ghy quetrte weer dan eens des konings majefteiten.
JOAB.
1550

Mijn tijt is kort: ick ga met eenen voet in 't graf.
SADOCK.

Geen ouderdom ontgaet de wel verdiende ftraf.
JOAB.

Magh Davids voile neef dan geen gena verwerven?
sApoCK.

Noch min dan Davids zoon, die van uw hant molt fterven,
En 's konings broeder zelf wort nu genade ontzeght.
JOAB.
1-' 55

De ]coning zit te ftreng in 't eerite balsgerecbt.
SADOCK.

Zoo raeckt men eens aen 't endt van alle vloeckverwanten,
Die reis op reis te ftout zich tegens 't kroonrecht kanten,
En zellef tegens Godt, en zijn gewijde wet:
Want Godt heeft Salomon op 's vaders troon gezet.
1560 Ghy weet hoe David fprack: Godt gafme veele zoonen,
Maer wijde Salomon ten nazaet op mijn troonen,
En nam hem tot een' zoom gelijck een wader, aen,
Om trou, naer Mores ftijl, de ftammen voor te ftaen.
Zoo wort ghy door den mont des vaders zelf geoordeelt,
1565 Die gaf den erfgenaem des rijx een heerlijck voorbeelt
Van eene rijcke kerck, die hem te bouwen ftont.
Hoe durftglie dan, vervoert door mijn ftoelbroeders mont,
U innebeelden, slat ghy met uwe eedtgenooten
Den recht gewettighden mooght fchuiven en verftooten,
157o Adonias ten dienft? of achtghe David flecht,
Dat by het outfte van het jongrt geboorterecht
Niet onderfcheiden kon, of immers al te fpade?
Neen zeker, nacht en dagh ging by met Godt te raede,
En 't hutorakel, fterck gedreven van Godts geeft.
1575 Ghy draeght u recht als een die Godt noch menfchen vreeft.
Zal Salomon, gelijck Godts mont belooft, regeeren,
35770 Veda

voor „dom, onnozel."
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Zoo moet gerechtigheit en 't kroonrecht triomfeeren.
JOAB.

My wort dan alle hoop van leven kort ontzeght?
SADOCK.

Uw lafterftuck was niet verweerbaer in 't gerecht.
JOAB.
1580 't

Gewijde kleet plagh wel mifdaedigen te bergen.
SADOCK.

Men wachte zich den leeu van Juda dus te tergen,
In 't fluimren: want komt by e ontwaecken al gefteurt,
Dan wort alle ongediert, dat hem befchimpt, vericheurt.
Daer hoort men al den bergh met een gefchrey vervullen.
1585 Adonias is doot. de leeu vaert voort met brullen.
Helt Banajas genaeckt. berey u: het is tijt.
Hy fterft onheiligh, die bet hoogh altaer ontwijt.
BANAJAS. JOAB.
BANAJAS.

De prins Adonias molt zijne dootfchult boeten,
En knielde voor dit zwaert gewilligh aen mijn voeten.
1590 Ghy ziet het noch van bloet gepurpert en befpat.
Heer Joab, al vergeefs gevloden, en gevat
De horens van 't altaer, geen' vryburgh voor uw leven.
Het vonnis leght gevelt; hier helpt geen wederftreven.
Ghy zijt cock out genoegh, om d' algemeene fchult
1595 Te boeten. fchep dan inoedt, en neem voor 't jongft gedult.
Onfchuldigh ons, dat wy, van hooger Kant gedwongen,
Een recht, dat duren zal op aller eeuwen tongen,
Uitvoeren, in den dienft des konings, uwen beer.
JOAB.

Gedoogh ten minfte dat ick mijne zaeck verweer.
BANAJAS.

moo Vergeefs. ghy kunt hier door geen trooft by 't hof verwerven.
JOAB.

Welaen, 'k getroofttne dan hier aen 't altaer te fterven.
'k Verzoeck ten minfte dat ghy naer den koningk zendt.
Miffchien bedocht by zich. een rechter kan in 't endt
Van zin veranderen: dat 's meer dan eens gebleken.
BANAJAS.
160:;

Het recht is heiligh. durft ghy 't vonnis noch befpreecken.?
Zie toe dat ghy de ftraf door weerfpraeck niet bezwaert.
JOAB.

Noit was mijn hart in 't velt voor 's doots grimmas vervaert:
Dat tuight dit lichaem, dicht getaiftert van quetCuren,
In 't vechten op een heide, in 't ftormen op de muren,
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't waden door den ftroom, en 't fteigren op een rots.
BANAJAS.

Hoe toont de veltheer clan door "t vlien zich luttel trots,
In 't aenzicht van de doot? wie ruftigh fterft, fterft heerlijck.
JOAB.

Wie your Godts outer in bet llamas fterft, fterft eerlijck:
Maer 't routme fchandelijek te fterven op dien voet.
BANAJAS.

1615 Getrooft u evenwel, naerdien ghy fterven moet.
JOAB.

Om Godt ontzeglnne niet een' bode heen te zenden,
En hoort naer
konings laft, dat zal het recht niet fchenden,
Noch niet verzwacken. fin mijn be zoo luttel toe.
BANAJAS.

Ick ben dit fammelen, dit ydel uitftel mo(?.
1620 Trouwanten, gaet terifont den honing noch eens vraegen.
Volhardt by by zijn' laft, zoo volge ick
hoogh behaegen.
Men brengme flux befcheit
Van 's konings majefteit.
JOAB.

Hoe los en wanckel ftaen de ftaeten
Der weerelt! ay ziet Joab aen,
1625
In dezen fcliijn, van elck verlaeten.
Men ziet de wiffelbaere maen
Dan heel, dan half; dan nieu, dan under,
In 't cut berooft van al haer
1630 Wat is een Prins en veltheer, zonder
De zon van 's konings aengezicht?
Noch komt de manefchijn weer boven
Maer zoo ick 't hooft nu onderhael,
Een nacht zal al mijn luifter dooven
1
63 5
Voor eeuwigh. ftapelt altemael
Mijne oorloghsdaeden aen de wolcken;
Zy worden nu niet eens gedacht.
Wat baet het dempen van de volcken
Der Idumeen, of van 't geflacht
1640 Uit koning Ammon, of Syrieren?
Wat baetme dat ick, zonder zorgh,
Aenvoerde Judaes leeusbanieren,
En d' eerfte Mom op Sions borgh?
Wat baet het dat ick twintigh jaeren
Is .t ;
Bekleede 's rijx veltheerfchappy,
En Davids hofimet holp bewaeren?
Men treet al 's konings bloet voorby.
Ick flu bier veegh, ter doot gedaghvaert.
Wie keert den ilagh van 't blinde ilaghzwaert?
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BANAJAS.
1650 Daer komt mijn lijftrouwant. heer Joab, fia nu vaft.
Wat Moore ick, dat my druckt!

JOAB.

Hoe luit de jongfte laft?
BANAJAS.

Dat ick u daetelijck van 't outer af moet rucken,
En leveren uw lijf den koning in twee ftucken.
JOAB.

Welaen, 'k getrooftme dan te fterven aen 't altaer.
gevaer.
1655 Maer gunme een luttel tijts : dat 's buiten
Mejoffers, laet geen' rou uw harten overftulpen.
'k Heb overfpeelers, op mijn' hals, in ftaet gehulpen,
My aen Urias moort door hunnen laft befmet,
En wiefch de fchantvlack af van dat gefchantvleckt bedt.
1660 Waer Abfolon verfchoont, geen Berfaba zou Leven :
Veel min zat Salomon zoo diep in 't gout geheven.
Nu fterckt dees baftert, dus moortdaedigh en verwoet,
Zijn vaders teftament met Joabs edel bloet.
Nu Banajas, vaer voort, aen 't pluckers en aen 't rucken :
1065 Deer is mijn borft, mijn hals. hou Joab in twee ftucken :
Maer Godt, die uit een wolcke aenfchout dit ongelijck,
Verfcheure Salomons of na zijn nazaets rijck,
Uit onverzoenbre wraecke, aen twee oneffe deelen,
Hier 't hooft en daer de romp, door bloedige erfkrackeelen.
B ANAJA S.
1670 Glry

koningslafferaer, geen konings ongena
Geeft u dien ilagh, o need, rimer Abner, Amaza,
Die twee rechtvaerdigen, van u al t' ongenadigh
Mifhandelt, zonder fchult, zoo godtloos en moortdaedigh,
Verdaegen Godt om wraeck. het bloet drupt op uw hooft.
1075 Wat ftaenwe langer, als van ons verftant berooft?
Trouwanten, vaert vry voort. de bloethont bait Hoch ftouter.
Vaert voort, trouwanten, voort, en ruckt den fchelm van 't outer,
Naer achter in de hutte. ick volge u op de hiel.
godtloos bloet daer uit met zijne ziel.
Hy (torte
REY VAN HOFJOFFEREN.
ZANGK.
1680

Wat maer verbadt onze ooren!
De prins, zoo hoogh geboren,

Men weet, hoe de vloek van Joab onder de regeering van Salomon, zoon Rehabeam door den
afval van tiers ftammen werd vervuld.
eta volgg. Zie 1 Koningen
32.
11378 Ick volge u op de hiel: bet was tegen de tooneelwetten, gelok V. die begreep, Joab voor het gezicht
des toefchouwers te doen fterven. Zie het daaromtrent aangemerkte in bet Krii. Overz. van den
Samfon.
1.6.4669
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Adonias is been.
Och, waer hy noes verbeen.
Eon prins, zoo fchoon gelchapen,
1685 Is al to vroegh ontflaepen.
0 edelmoedige aert,
Hoe leglughe door bet zwaert
Gevelt op 't grazigh outer.
Zoo wort een bloom door 't kouter
Van haeren fteel gefneen.
1690
Die jonge frifrehe leen
Zal hy voortaen niet reppen,
Noch lucht en adorn fcheppen.
Daer leght nu al de room
1605
Van zulck een koningsbloem.
Och Hagits zoon, wat vleier,
Vat booswicht, wat misleier
Beweeghde u, al to rijp
Van oordeel en begrijp,
1700 Dus tegens uw' hoer broeder,
Der ilammen hooft en hoeder,
Te wrijten op den hall?
Vat is de weerelt valfch!
TEGENZANGK.

Een prins, getoomt van zede,
1705 Leeft met zijn' ftaet to vrede,
En houdt zich aen het lot,
Hem toegeleght van Godt:
Maer ongetoomde zinnen,
Die zonder Godt beginnen,
En, vlammende op het heti
1710
Der liaeten, boven 't peil
Van hun vermogen Ilijgen,
En worftelen en hijgen
Naer hoogheit, ftorten neer
1715 Ten halve van hunne eer.
Had dees zich zelf geoordeelt
Naer 't broederlijcke voorbeelt,
Noit waer hy fnel en kort
Zoo laegh ter neergeftort.
1720 Dat komt van reuckloos minnen,
En ftaen naer koninginnen.
Abizag ftaet hem dier.
Vie alverteerend vier
Genaeckt verbrant tot affen.
1725 0 telgh, to fteil gewatren,
G-elijek een eederplant,
Hoe treft u 's hemels hant!
TOEZANGK.

Laet ons de rosbaer eeren,
Den lijekIleep achteraen
1730 Al klaegende vermeeren,
En tijdigh fterven leeren,
Bedaut van traen op traen,
Die langs de kaecken
1717

Bruederlijcke voorbeelt: dot van Ab1'olon.
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Uit oogen, dick gezwellen,
En root en uitgerchi eit
Laet hot' en alle lteden
Zich weer in 't roukleet kleeden,
Koch onlangs afgeleit;
Toen David uitgebloncken
1710
Met al zijn majetteit
In 't graf lagh neergezoneken.
Vlecht lijckkrans en feeftoen
Van loot' en eeuwigh groen.
Dit licht beat uitgacheenen.
1545 Adonias is heenen.
1735

ADONIAS.
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SALOMON. BANAJAS.

SALOMON.

Hoe ging het, Banajas.
BANAJAS.

Indien men 't zeggen magh,
Behouden 's konings gunft: het recht heeft zijn be(lagh.
Genade, o koning: laet mijn' nootdienft u behaegen.
Men hoort de lijcken der weerfpannigen beklaegen,
17o0 Die 's konings ongena zich haelden op den bats.
De joffers kermen luit: de itadt is vol gefchals.
SALOMON.

Heer Banajas, fta op. zoo wort mijn wil voltrocken.
Dat komt van kroonzucht, en het wederfpannigh wrocken,
En wrijten tegens Godt en Gouts gezalfde maght.
175) Verhael beer broeders endt. het koningklijck geflacht,
Mijn broeders, never, en princeffen mogen leeren,
Dat ftam noch afkomft geen gerechte ftraf kan keeren.
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BANAJAS.

Ick fpoorde, op 's konings laft, beer broeders ftappen
En floegh zijn voetfpoor door mijn hazewinden ga :
nco Gelijck de jaeger plagh te volgen in het daegen
De veltftreeck, daer de dou van 't gras lagh neergeflagen,
Tot dat hy t Leger vont, daer zich de bange ziel
Van 't afgejaeghde harte, uit hoogen noot, onthiel.
Befpieders roken hier en daer een merreckteken,
1705 In 't out cypreffeborch. hier had hy zich verfteecken,
In eenen pollen boom, die hem geen vyant wees.
Wy luifteren een poos, en hooren hoe de vrees
Verzucht in naerheit, daer geen zon noch daghftrael doorichijn.
Men riep: ay pries, fchep moedt, fchep moedt; koom vry te voorfchijn,
177o En toon u zelven, en uwe onfchult aen den dagh.
Hy daelde op deze ftem, en gaf zich bloot, en zagh
Het fchemeren van 't licht door loof en bruine bladen.
En klaeghde in 't endt bedruckt : helaes, ick ben verraeden.
Dat had Abizag, die my bier wees, Diet belooft:
1775 Doch is zy dus beluft, beholpen met mijn hooft,
Zoo hou het van den romp. laet d'aerde 't bloet opilorpen,
En 't hooft in haeren fchoot, gelijck een' bruitichat worpen.
Zy magh het kufien, als de bleecke mont noch gaept,
Tot dat het in dien reboot, als in zijn graffte, ilaept.
1700 De kroonzucht kent noch bloet, noch afkomft, recht noch orden.
Wat was Adonias? wat is hy nu geworden ?
Geen 1«mingk op den troon, naer alle y volcken recht,
Natuurlijck, bui ten ftrijt, van Godt hem toegeleght,
Maer een mifdaedige, een verraeder, een verwonnen.
17S5 Het is gerockent, maer het werck niet afgefponnen.
Alle eeuwen zullen my verweeren weft en ooft :
En bier op fterve ick, G ode en zulck een doot getrooft.
'k Vergeef 't beer broeder, my te kraghtigh, en te maghtigh.
Hy proncke met dien klanck en naem van broederflaghtigh.
1790 Dat is me liever dan regeeren, zoo 't hem Tuft.
Nu Banajas, vaer voort. fla toe. ick fterf geruft.
Laet d' overfpeelfter, die haer baftertkint holp wijden,
Laet waders afch zich vry in 't marmergraf verblijden,
[Zoo 't weereltfche beloop den overleen verlicht,]
1705 Dat Salomon zijn' troon op 't lijck des broeders fticht.
Hy knielt op dit beklagh, die flus zoo moedigh fteigert
In top van uwe kroon. mijn hant en flaghzwaert weigert
Heer hroeders: verfta: met terugblik op vs. 1755, „nu, (of zijn) heer broeders" Adonias.
By 't lezen van dezen regel zoil men byna geneigd zijn te vragen, of Adonias zich zelven, dan wel
Salomon befchuldigt.
17. D' orerlpeelflers „Berfaba."
Erna Verfta: „zoo hetgeen hier op aarde gebeurt nog verlichting fchenkt aan den overledene."
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Tot drywerf toe den flagh te geven aen uw bloet.
Het hart klopt in mijn lijf. ten lefte fcheppe ick moedt,
isoo En roepe : 's konings wil, Met mijnen wil gefchiede,
Met eenen 's hemels wil. geen valiche waen verbiede
Den ilagh te geven aen de kroonzucht, die 't verdient,
En Godt, noch Godts gerecht, noch David heeft ten orient.
'k Voltreck hier op den laft, van hooger hart ontfimgen.
1805 Hy ftort ter aerde, en fterft, en gaet der vadren gangers.
Al 't hoftrouwantichap roept uit eenen mont gelijck :
Lang leve Salomon, ten dienft van Gode en 't rijck.
De bofchgalm juicht het na wel drymael, telckens flaeuwer.
SALOMON.

In 't fcheiden fluit de bant der bloetverwandaap naeuwer
1310 En naeuwer 001 het hart, dot voelt dien harden ilagh.
De hemel fterckme, dat ick dit uitharden magh.
Het kroonegout blinckt fchoon maer gout met bloet te fprengen
Mifverft den glans van 't gout. de noot leert dit gehengen.
Hoe ging het entlijck, en wat nadruck gaf dit voort.
DANAJAS.

Bedruckte Abizag, die den bofchgalm juichen hooft,
En in een' felmilhoeck van het botch zat weghgefcholen,
Quam, als een brullende leeuwin, uit duiftre holen,
Die van later jongen door den jaeger Wert berooft.
De vlechten vliegen wilt om fchouders, hals en hooft.
1820 Zy komt op dat gerecht door botch door braem gevlogen.
Een helfche razerny ontfteeckt hoer brandende oogen.
Zoo valtze plotiling door den drang op 't ftervend lijck,
Bezwijmt om Davids zoon, bemorft zich zelf met flijck,
Verfcheurt later bleeders, borft, cieraden, en gewaeden.
1825 En leght' er ftijf en ftom. geen rou kan 't hart verzaeden.
Ten lefte komtze tot zich zelve, en berft dus uit :
Mijn zoon Adonias, och koningklijcke fpruit,
Hoe zijt ghy ingeleit door reuckelooze raeden!
Giet traenen over 't lijck. ftroit lijckcypreffe bladen.
1830 Cypreffebofch, legh al uw bladers teffens af.
Al 't rijck geleide hem naer 't vaderlijcke graf.
waer hy, als een pelt, in 't harrenas ontflaepen.
Ter weerelt is voortaen geen vreught voor my gefchapen :
Ick wees hem, loos mifleit, dien boom tot eene wijck,
1835 En boom te fpade, om uit zijn mont een wine blijck
Van mijne onnozelheit te trecken, u te toonen
1815

Mijnen wil gefchiede: wijntn wit ken hier aangetnerkt worden if als een nomin, emphaticus, af als
een accuf, afhangende van gefeltiede, als Itond
Naar mijnen wil.
roes Ingeleit voor „verleid." Zie
Woordenb. op HOOFT in r, Wy zeggen nog in gelitke beteekenis:
„ingefleept," offchoon dan altijd met vermehling van de plants of zaak „waarin,"
twat Echt dichterlijk gedacht en uitgedrukt.
0 00
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Dat my geen fcepterzucht, geen glans van koningskroonen
Bekoorde, ow Salomon te ftooten uit den ftaet,
Van David en van Godt hem toegekeurt. o fmaet,
1840 Alle eeuwen zullen nu Abizag fchuldigh achten.
Helaes, ick vreefde hem t' ontdecken met mijn klaghten,
En toefde veel te lang. het is te lang gebeit.
'k Heb dien mifleiden prins te wreet mijn hof ontzeit,
Uit augfl en vreeze voor zijn' broeders ongenade.
is.k5 De flagh is nu gegaen: dit kermen komt te fpade.
Zoo kermtze, en jammert flaeu op 't lichaem in bet ftof.
Men heft haer op, en brengt het princenlijck in 't hof,
Met eene rosbaer, ow te zalven naer de wijze.
't Gedije Gode alleen en uwen ftoel ten prijze.
SALOMON.
1850

Hon. ftaet. roep SemeI. met Sadock bier voor my.
BANAJAS.

Hy komt gedaghvaert, en het hooft hangt op een zy.
SEMEI. SALOMON. SADOCK.
SEMEI.

Genade, o koning, och, by durf het naulijx hoopen,
Die aen den vader zich to fchendigh dorft verloopen;
Den vader, balling en verfteecken van de kroon,
1855 Door geen uithemnfch gewelt, maer van den eigen zoon,
Noch vloecken, la{'tren, en een fnooden bloethont fchelden,
En, dat 'loch hooger loopt, hem en zijn troufte helden
Ten berge of fteenigen, ten fchimp van zijn gedult.
'k Bekenne, ick fteeck te diep in onverzoenbre fchult,
1860 En bidde u om gena. toen David triomfeerde,
En over 's rijx Jordaen naer Sion wederkeerde,
Verneerde ick my voor hem, uit rouwe en harteleedt.
Hy zalfde mijne fchult, bezworen met een' eedt.
Wil nu de nazaet ftreng mijne oude dootfchult wreecken,
1865 Zoo ben ick lijveloos: zoo valt' er niet te fmeecken.
Maer ghy, die vader in genade geenfins wijckt,
Lunt zedigh flechten al wat u verongelijekt.
Zoo komtghe David en zijn heiligh voorbeelt nader.
Zoo troofte my de zoon, als eertijts zijn beer vader.
SALOMON.
1870 Ick

weet wat David my belafte wijs en ftil.
Ghy deelt met Joab diep in waders jongften wil :
Noch zal men 's konings eedt niet licht in u onteeren.
Uw ftraf genaeckt. laet zien wat ons de tijt wil leeren.

Nicer de uifze voor „zoo ais dat gebrnikelijk is."
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Bekend is het, hoe, van de vroegfte tijden af, in 't Oosten het gebruik heerschte, dat,
wanneer een Vorst den troon beklom, hy, ter verzekering van zijn gezach, zich langs
den kortften weg ontdeed van al wie daarop eenige aanfpraak kon doen golden, of deel
aan de regeering had gehad : een krachtig middel, 't welk naderhand niet zelden ook
by de Westerfche, vooral by de Frankifche Vorften, is by der hand genomen. Ook de
gcwijde bladeren leveren niet weinige voorbeelden op van dergelijke uitroejing of vervolging, door den regeerenden Vorst tegen zijn naaste betrekkingen in 't werk gefteld.
Zoo zien wy Saul pogingen aanwenden om zijn fchoonzoon David om te brengen : zoo
laat David — zij 't dan op verzoek der Gabaonners — zijn zwage7s, Sauls zonen, opknoopen : zoo poogt Athalia het gandfehe koninklijke zaad van Juda uit te delgen: op
gelijke wijze vierde Salomon zijn komst tot den zetel Davids door broederflachting, aan
diens oudften zoon, Adonias, gepleegd, door het ten dood verwijzen van den wakkeren
Groot-Vizier of Opperveldheer Joab, die de trouwfte fteun van den troon was geweest,
en door bet in ballingfchap zenden van den Hoogepriefter Abjathar, wiens grijze wader
een dienst, aan David bewezen, met het leven bekocht had, en die zelf, op 's vaders
voorbeeld, den overleden Ironing met onbezweken yver had gediend. Gewis, ook de gedachte, dat dergelijke ftrafoefeningen alleen in navolging gefchiedden van 't geen in
Azia gebruikelijk was, en dat Adonias door zijn vroegere handelwijze, zoo wel als door
zijn onvoorzichtig aanzoek om Abizags hand, aanleiding had gegeven om achterdocht te
verwekken in het gemoed van Salomon, zouden ons niet weerhouden, het gedrag van
dezen onmenschlijk, onnatuurlijk en ondankbaar te noemen, werd ons de mond niet gefloten en alle vermetele oordeelvelling verboden door de bedenking, dat Salomon ten
leze handelde op uitdrukkelijken last des Heeren. In hoe verve zoodanige last, waarvan
echter in de Heilige Schrift geen melding words gemaakt, analogisch kan of mag worden onderfteld, 1°. uit de omftandigheid, dat Salomon onder Gods bepaalde befcherming
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ftond en door Hem met byzondere gaven was gezegend, 2°. nit de laatfte bevelen, door
den ftervenden David aan zijn zoon gegeven — zit daar wat ik bier niet verlang to onderzoeken; daar het my zoi voeren op hot gebicd dier theologifche twistvragen, welke ik
in dit werk fteeds hob zoeken to ontwijken. Pit echter ftaat by my vast, dat, zoo dra
men, by de handelingen, die bet onderwerp van Vondels treurfpel uitmaken, in Salomon
niet anders ziet dan den uitvoerder van den Goddelijken wil, alle andere befchouwingen
mocten zwichten, en elke grond tot zijne rechtvaardiging, van elders ontleend, nergends
anders toe dient dan om dien hoofdgrond to verzwakken. Evenzoo b. v., indien het
mogelijk ware, byredenen to vinden, welke Abraham hadden kunnen nopcn, zijn zoon
Izaak naar den berg te voeren om hem aldaar te offeren, waar zofi dan de verdienfte
blijven zijner gehoorzaambeid aan God?
En dit is nu just het eenige verwijt, 't wells ik tot Vondel richtcn moot met betrekking tot (lit antlers overheerlijke diehtftuk, dat by, naar wiens opvatting toch de wijze
en godvruclitige Salomon, Diet nit eenige ftaatzucht, maar uit onder weeping aan hoogeren
wil, en met eon bloedend hart, zkin brooder ter dood zond, dit beginfel zijner handelin-

gen to weinig op den voorgrond plaatst, en te veel bygron len in de fehaal legt, die,
om dat zy meestal gemakkelijk to wederleggen vallen, de kracht der eenige geldige
reden verzwakken en deze in de fchadmv ftellen. Zoo ale onze dichter zijn ftof behandeld heeft, is het den lezer of toefehouwer niet mogelijk, de gedachte van zich of to
werpen, dat Sadock, wien het ambt van Abjathar, Banajas, wien dat van Joab is toegezegd, hier op een alles behalve onpartijdig ftandpunt ftaan, en dat Mum redenen en
raadgevingen minder ftrekken om de eere Gods en het gezach van Salomon, dan wel
om bun eigen aanzien en grootheid te bevorderen: zoo dat daarby het hoogere vraagpunt geheel op den achtergrond raakt en de zaak zich oplost in een hof-kabaal, waarby
het vorige ministerie Joab-Abjathar het onderfpit delft, om voor het ministerie NatanSadock-Banajas plaats te maken ; terwijI Adonias het flachtoffer dier nieuwe combinatie wordt.
Het gevocl, dat, na de lezing van het treurfpel, dan ook overblijft, is dat van medelijden
met den fchoonen en beg,aafdm jongeling, en van wrevel jegends den Koning en zijn
raadslieden, welken laatften indruk het zeker nict in 's dichters plan lag to verwekken.
Te moor is het jammer, dat by te dozen opzichte een verkeerden weg is ingeflagen,
om dat het treurfpel zich voor 't overige door zulk een heerlijke poezy en door zulke
treffende dramatifche toeftanden onderfebeidt. Reeds door een gelukkigen aanvang munt
bet ftuk boven vele andere van onzen dichtef uit. Geen lange inleiding verkondigt den
toefchouwer wat er gebeurd is, of wat by vernemen zal; by wordt terftond in inedias
res, in de handeling, geplaatst : by ziet Abizag „ter kerke" gaan, en Adonias de gelegenheld waarnemen, om 'mar eon liefdeverklaring to doen. Stooren wy er one niet aan, zoo
het onderhond tusfchen den Oosterfcher. Prins en de Odaliske bier en daar een weinig
zweemt naar een morgenkout tusfchen een Amiterdamfehen burgemeefterszoon en eon
welopgevoede koopmansdochter, of zoo hier de fchoone maagd, die alleen geroepen was
orn den widen en kouden David to verwarinen, wordt geidealizeerd, en aan naar betrekking tot (lien Vorst een verheven geeftelijk karakter gegeven: — wy kunnen het aan
onzen dichter niet ten kwade duiden, dat by met de Oosterfche zeden niet in alien
deele bekend was, en nog veel minder, dat b y van zijn recht gebruik maakte on) een
hoofdperfonaadje van zijn ftuk, die in de gefchiedenis een alles behalve waardige rol
fpeelde, in zijn dicbtftnk to veredelen. Daarby doet de weelderigheid der diktie ons by
't lezen van dit eerfte tooneel het gemis der lokale kleur al fpoedig vergeten: onwillekeurig zal men belang ftellen in den fchoonen jongeling, die zieb zoo bevallig en welfprekend nitdrukt, en in de bekoorlijke rnaagd, die hem met zulk een kiefche befchei-
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denheid te woord ftaat ; en gaarne zal men het oordeel onderfchrijven, hetwelk Bakhuizen van den Brink uitbrengt, wanneer by, van dit tooneel gewagende, de volgende bewoordingen bezigt 1 ) : „ziet, hoe de blozende maagd met fchuchtere fchaamte te voorfchijn
treedt als het morgenrood waarmede zij vergeleken wordt: met hoeveel Oosterfehen eerbied zij de vurige betuigingen van den koninklijken Prins verneemt : hoort, met hoeveel
talent deze op zijn beurt de ongefchiktheid van eene huwelijksvereeniging, op het oogenblik, dat alles nog om zijnen vader rouw draagt, bemantelt : maar vooral bewondert die
mengeling van jettgdigen hartstogt, met de godsdienftige reinheid van de maagd, die den
koninklijken profeet in hare armen gekoesterd had : dit tooneel moet den hardnekkigften
tegenftander overtuigen, hoe zeer Vondel het betamelijke niet alleen kende, maar ook,
des vereischt, wist te eerbiedigen."
Niet minder gepast is de toon, door Adonias aangeflagen in bet tooneel, waarin by
de machtige Sultane Berfaba zoekt over te halen om zijn voorfpraak te zijn by haar
zoon : en ook de wijze, waarop zy hem befcheid doet, is haren rang en haar karakter
waardig. Wat den fraai geverfdieerden Reizang betreft, die 't Bedrijf befluit, deze Itrekt
voornamelijk om den naam van Abizag nog verder tegen opfpraak te befchermen; maar
juist die moeite, welke Vondel zich herhaaldelijk geeft, om te betoogen, dat er niets zinnelijks in den omgang tusfehen David en de fcboone Snnamitifche had beftaan, zoft ons
byna doen denken, dat hy op dat punt niet zoo geheel vast was: — en werkelijk, wanneer men den aart der Oosterfche Vorften in algemeen op 't Ituk der vrouwen, en
dien van David in

't

byzonder, nagaat, dan volt het moeilijk Dan de letter van den

text, zoo als wy dien in 't boek der Koningen lezen, een zoodanige verklaring te geven
als met Vondels opvatting zoit overeenkomen. Intusfchen, zy diende hem in zijn treurfpel, zy is ftichtelijk, zy is vereerend voor zijn heldin: en dat alles moet ons, gelijk ik
zoo ftraks reeds zeide, wel bevredigcn.
Het Tweede Bedrijf vangt aan met een onderhoud tusfcben den Prins en zijn beide
medeftanders Abjathar en Joab, waaruit nu blijkt, dat niet zoo zeer de liefde, als de
ftaatzucht de dry-veer was van het aanzoek, door hem om Abizags hand gedaan; en
dat by hoopte, door een huwelijk met 's vaders weduwe aanfpraak op 's vaders zetel
te verwerven. Dit tooneel was noodig om het volgende voor te bereiden en de reden te
verklaren, die Salomon beweegt, het verzoek of te flaan, hem door zijn moeder ten behoeve van Adonias gedaan Met dat al doet bet ons een onaangename gewaarwording
ondervinden, dot Salomon, na zoo plechtig gezworen te hebben by God, aan Berfabaas
begeerte te voldoen zie vs. 515-521 — des-niet-te-min, zoodra by vernomen heeft,
waar zy been wil, en zonder zich verder in 't minst aan zijn helofte te ftooren, een
nieuwen eed zweert, dat hy zijn breeder zal doen ombrengen. Ik weet, dat alles is overeenkomftig bet verhaal, dat wy in den Bybel lezen ; maar is, om dat het Salomon is,
die de eedbreuk pleegt, daarom de eedbreuk geiiorloofd of zelfs verfchoonbaar? —
geloof, dat zoodanige ftelling onaannemelijk en in haar gevolgen hoogst gevaarlijk ware;
immers zou menig een, die zich zelven een Salomon rekent, er aanleiding uit kunnen
halen om, waar by gedane beloften niet nakwam, zoodanig voorbeeld tot verontfchuldiging, misfchien wel tot rechtvaardiging, van zijn gedrag by te brengen.
Salomon fchijnt dan ook zelf te gevoelen, dat zijn handelwijze er maar half door kan
en zoekt daarom fteun by zijn raadslieden Natan en Sadock. Hoe fraai gefchreven bet
tooneel ook zijn moge, waarin zy hem vermanen tot het bevelen van 's Prinfen dood,
het hindert ons echter, uit hun mond een taal te hooren, als die vs. 601, 604, 603,

i t Gins van 1817. Vondel met Roskani en Romnielpol, blz. 211.
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610, 613, 614

en

629-637
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enz. gefproken wordt, en wy zouden hun gaarne toevoegen

wat in Racines meesterftuk Abner tot Mathan zegt :
Mathan, d'un prare est-ce lit le langaye?
Zeer menselikundig is in het Derde Bedrijf het tooneel behandeld tusfchen Berfaba en
Abizag. De Koningin heeft uit de beftraffing, welke zy van Karen zoon heeft ondergaan,
haar eigen kortzichtigheid leeren inzien, en nu wreekt zy zich op de arme Abizag,
welke zy onbarmhartig doorhaalt en aan wie zy de fchuld geeft van den toeleg. Dit
gandfche onderhoud is meesterlijk gefchreven, en, even overeenkomftig met de menschlijke natuur ale Berfabaas oploopendheid in den aanvang, is het medelijden, dat zy naderhand met Adonias aan den dag legt en waaruit zy den raad ontleent, dat Abizag zich
tot den Koning wende. Het eenige wat, vooral om het verband, hier ter plaatfe my
althands hindert, is bet voorbeeld, dat vs.

897, 898

wordt bygebracht. Wat Salomon hier

doet tot behoud van zijn kroon, moest in geen vergelijking gebracht worden met hetgeen
door Abraham verricht was uit loutere gehoorzaamheid jegends God.
Hoogst aandoenlijk is het tooneel tusfchen Salomon en Abizag, en men befpeurt, hoe
de dichter, by wien hier het menfchelijk gevoel luider fpreekt dan de orthodoxie, aan
de eenvoudige ,.Maagd van Suinen" to dezer gelegenheid welfprekender taal in den
mond legt dan aan den wijzen Salomon.
Banajas komt nu den Vorst, of 't nog noodig ware, nader aanfporen tot handhaving
van zijn gezach : de Koning verlangt, in weerwil van al hetgeen hy uitkraamt over zijn
broederliefde, niets liever — mils Rechts de „opfpraak" vermeden worde — dan aan
die taal gehoor geven. „Aan den faster — zie vs.

1157 —

moot de mond geftopt

worden," en dan zal 't recht zijn gang kunnen gaan. Jammer, dat hetgeen de vrome
Vorst hier zegt, ons wat to veel de redeneeringen van den vromen Tartuffe voor den
geest roept.
Wy vergeten echter het eon en het ander by 't lezen van den heerlijken zang, die
volgt, en waarin de Rei, na op de treffelijkfte wijze de rampen to hebben gefcbilderd,
die de ftaatzucht brouwt, en de gevaren, die den troon omringen, Salomons aanfpraken
beter verdedigt, dan hy zelf gedaan had.
Adonias, zijn toeleg ontdekt ziende en 't ergfte vreezende, komt no huip zoeken by
Abizag, die echter, mede beducht voor zich zelve, weinig troost geeft, hem Met bergen
wil en ten flotte goon anderen raad voor hem weet, dan dat by in eon ouden cypresfeboom
kruipe. De angst van Adonias voor zijn leven en die van Abizag voor haar ftelling ten
hove zijn kunftig tegenover elkander geplaatst.
Salomon ontfangt van Achimaas de bewijzen, welke hy nog noodig had om van 't
heftaan eener Iamenzwering overtuigd to zijn. Opmerkelijk is het, dat byna elke regel
in 't verhaal dat Chufal doet, vs.

1278-1322, zoo wel als hetgeen gezegd wordt aan1329 — ontleend is aan epizoden uit

gaande het in een kring geteekende ftuk — vs.

de eerfte beroeringen tegen Spanje in 1560 en volgende jaren.
De Koning ontbiedt hierop Natan en Sadock, en, hoezeer genoeg wederftrevende om
zijn verantwoordelijkheid to dekken, by eindigt met toe te geven aan hun ernftige vermaning om geftrenglieid to oefenen. Jammer, dat onze dichter, in plaats van Salomon
hier als een rechtvaardigen, inaar ftrengen rechter voor te ftellen, hem verlaagt tot een
laf fpeeltuig in de handen der Geeftelijkheid, waarvan hy eon vrijbrief verlangt om een
moord to plegen. Bovendien fteunt dit niet op eenig verhaal: nergends leert de Schrift,
dat de Priefters en Profeeten onder Salomon den invloed behielden, dien zy onder David
handen; en waartoe zoll hem zijn wijsheid ook gediend hebben, indien by aan den leiband van anderen had naoeten loopen?
I
1
■

i
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Aan Banajas wordt nu opgedragen, het halsrecht te voltrekken ; terwijl Abizag van
hare zijde den Prins opzoekt, om hem zoo mogelijk nog te redden, maar vooral — want
te dien opzichte legt V. weer zijn diepe kennis van 't menfchelijk — hier van 't vrouweIijk — hart aan den dag — haar cigen ontfchuldiging uit zijn inond te doen vernemen.
Altijd geheel overeenkomftig met Vondels opvatting, hoezeer weinig tragisch, is de
houding, welke Abjathar en Joab aannemen. De eerstgenoemde komt zeer deemoe.!ig
om vergeving vragen en zijn voormalige dienften ophalen, waar tegen dan ook weinig
te zeggen valt ; en de Koning zendt hem in ballingfchap: Joab vlucht in den tempel
en omhelst de hoornen des altaars. Hierin is de gewijde oirkonde — 1 Eon. II — gevolgd ; dock ook alleen hierin; want in het bybelverhaal verloochent Joab zijn karakter
niet, gelijk by Vondel. Men oordeelc:
„Ende het wert den Koningh Salomo aengefeyt, dat Joab tot de Tente des Heeren
gevloden was; ende fiet hy is by den altaer : Doe fondt Salomo Benaja den fone Jojada,
feggende, Gaet henen, valt op hem aen.
„30.

Ende Benaja quam tot de Tente des Heeren, ende feyde tot hem : Soo fey-t de

Koningh, Komt uyt, ende hy feyde, Neen, maer bier fal ick fterven: ende Benaja bracht
de antwoorde weder aen den Koningh, feggende; Soo heeft Joab gefproken, ende foo
heeft hy my geantwoort.
„31.

Ende de Koningh feyde tot hem; Doet gelijck als hy gefproken heeft, ende valt

op hem aen, ende begraeft hem: op dat gy wechdoet van my, ende van mijns vaders
huys, dat bloet dat Joab fonder oorfake vergoten heeft.
„32.

Soo fal de Heere fijn bloet op fijnen kop doen wederkeeren, om dat hy op twee

mannen, rechtveerdiger ende beter dan hy, aengevallen is, ende die met den fweerde
gedoot heeft, daer het mijnen vader David niet en wifte, Abner den fone van Ner, den
Krijghs-overften van Israel, ende Amafa den fone Jethers, den Krijghs-overften van Juda.
„33.

Alfoo fal haer bloet wederkeeren op den kop Joabs, ende op den kop lijnes zaets

in eeuwigheyt ; maer David, ende fijn zaet, ende fijn buys, ende lijn throon fal vrede
hebben van den Heere tot in eeuwigheyt.
„34.

Ende Benaja de foon van Jojada gingh op, ende viel op hem aen, ende doodde

hem: ende hy wort begraven in liju huys, in de woeftijne."
Van dit textverhaal heeft Vondel alles bewaard, wat aanleiding geeft om Joab te bezwaren, als b. v. den moord, vroeger aan Abner, en dien aan Amafa gepleegd, zonder
te bedenken, dat David er in den tijd party van getrokken had, en het wat bard was,
hem, Joab, nu, na zoo vele jaren, te ftraffen voor misdrijven, welke men, toen zy gepleegd
waren, had door de vingers gezien: ja zelfs voegt Vondel er tot bezwaar des Veidheers
den moord by, aan Abfolon gepleegd, als of het ombrengen van dien oproerling — hoezeer door David afgekeurd — niet het eenige middel was geweest om het Rijk voor
fcheuring te bewaren en den hurgeroorlog to doen eindigen; en als of Salomon, nu by
Adonias liet van kant makes, iets anders of beters deed dan Joab toen gedaan had. —
Maar 't is niet genoeg, dat Vondel de fchuld des grijzen Veidheers verzwaart, waarby
by zich op den . Bybel beroepen kon, by verlaagt zijn karakter, waarvan voor 't minst
het gewijd verhaal de waardigheid ongefchonden last. Immers de Joab uit de Schrift
doet geen enkele poging om het vonnis verzacht to krijgen, 't welk by weet, dat over
hem geveld is: de Joab uit de Schrift weet zeer goed, dat van Sadock geen deernis is
to verwachten: de Joab uit de Schrift fmeekt geen genade, maar, zich zelven tot in 't
uiterfte gelijkblijvende, tart by in tegendeel den Koning, hem to laten dooden op de
wijk- en vrijplaats, welke hy zich heeft uitgekozen; wel bewust, dat hy alzoo en Salomon
en het Priefterdom in de moeilijkfte (telling brengt en him, in zijn fterven, den vloek
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der heiligfchennis tegen 't hoofd werpt. — De Joab daar-en-tegen, zooais Vondel hem
voorftelt, is een lafaart, uit zucht tot lijfsbehoud, zijn toevlucht neemt tot onwaardige
gebeden en gezochte verontfchuldigingen : een vreesachtige grijzaart, in wien ons fuels
den lion duke van Juda berinnert. Ja zelfs, by wordt niet eens gedood terwij1 by 't
altaar omhelst; maar — om aan de tooneelregels der ouden te gehoorzamen — achter in
de hut, hetgeen bepaald in ftrijd is met het gefchiedverhaal. Een bewijs, hoe ook de
meest naauwgezette bybelvertolkers — en wie was op dit ftuk naauwgezetter dan Vondel? rl — zich nu en dan (in hun oogen onheduidende) onnaauwkeurigheden veroorloven,
nit liefde voor een aangenomen ftelfel. Het ftond bier eenmaal by onzen dichter vast,
dat Salomon en die van zijnen rade niets verkeerds konden doen, ook daar zelfs, waar
de Schrift hun daden niet qualificeert, en daarom moesten Adonias, Abjathar en Joab nog
zwarter gemaakt worden, dan zy in de gewijde bladeren zijn afgefchilderd. Op zich zelve
befcbouwd is echter Joabs klacht — 1624-1649 — een keurig brok poezy. Vooral is
de plaats, waar hy zich zelven vergelijkt by de mann, wier glans verdwijnen moet zoo
dra de vorftelijke zon haar niet meer befchijnt, echt dichterlijk en waar. — Treffend
evenzeer is — vs. 1659-1663 — zijn zelfverwijt, en hoogst menschkundig in den dichter,
hem in zijn uiterfte heronry te doen gevoelen over het deel, dat by gehad heeft in den
moord van Uria en in dien van Ahfolon, waardoor hy zelf aan hem, die thands hem
ter dood laat brengen, de macht daartoe in handen heeft gegeven. Niet minder gelukkig
is de voorfpelling aangehracht, waarmede by zijn diatribe belluit. Wat ons daar-en-tegen
hinderen moet, is de taal, aan Banajas vs. 1670-1679 in den mond gelegd. Het ophalen van den manflag, aan Abner en aan Amara gepleegd, was, volgends den ftraks aangehaalden text, door Salomon gefehied, en was in den mond van dezen, die een glimp
moest geven aan 't vonnis dat hy uitfprak, niet ongepast; doch gruwzaam klinkt het
verwijt deswege geclaan in den mond van Banajas, vooral als men bedenkt, dat by de
booge betrekking van Joab verkreeg, en de fcheldwoorden, die by zich veroorlooft tegen
den man, dien by dooden gaat en van wien by erven zal, gevoegd by de quali-vergeving welke hy, vs. 1748, aan den Boning vraagt voor bet volbrengen van diens last,
maken hem tot een toonbeeld van laagheid. Ook pier had V. behooren te vermijden,
den man, dien de gefehiedenis in geen ongunftig daglicht ftelt, verachtelijk te maken,
en bet tooneel tuslehen de beide krijgshoofden had er by gewonnen, indien by elk
hunner had gehandhaafd by die waardigheid, die hun ftand bctaanide, en bovendien den
Oosterling eigen is.
Een gezang der Hofjotferen flint dit Bedrijf. Zy beklagen Merin Adonias, wiens droevig uiteinde zy toefchrijven aan zijn liefde voor Abizag. Dit is zeer vergeeflijk, ja natuurlijk en zelfs loffelijk in die dames; doch aan den anderen kant byzonder gefchikt om
den lezer, die reeds de overtuiging had, dat de liefde van Adonias niets anders was dan
een voorwendfel om den troon te beftijgen, weder in de war te brengen. Hier werpt
alzoo Vondel — en 't doet zijn hart eer aan — de gandfche ftellaadje om ver, welke by
zoo moeizaam tot een ftraffchavot voor Davids wettigen kroonopvolger had opgebouwd.
Banajas komt nu de voltrekking van het vonnis aankondigen, 't welk zich Salomon
in al zijn byzonderheden last verhalen. Pat verhaal is fchoon; jammer maar, dat het
nu doze reis wederom Banajas is, op wren — gebeel onnoodig wederom — een vlek wordt
geworpen. De Schrift vermeldt eenvoudig — vs. 25 — dat Salomon Banajas zond om
Adonias te dooden, — en „die (Banajas) viel op hem aen, dat by fterf." Het ftond Vondel natuurlijk vrij, met betrekking tot de wijze, waarop die doodling plaats had, zijn

e)

Zie o. a. het Berecht voor den
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dichterlijke fantazy te laten weiden; maar geheel ondichterlijk, ja zeer gemeen is bet
middel, waarvan Banajas zich bedient om den Prins uit zijn fehuilhoek te lokken, en,
zoo by zich niet fchaamde het te bezigen, by had zich molten fehamen, het te vertellen.
Over 't geheel betreur ik het, om het tragisch etfekt, dat Vondel de verliefde Abizag
wat al te preutsch of wat al te onbarmhartig heeft voorgefteld. Wat baat het, of zy al
klaagt en jammert na den dood haars minnaars, wien zy, toen by Ieefde, een fehuilplaats weigerde? Had Vondel integendeel haar het verzoek van Adonias laten toeftaan,
en dezen door Banajas uit haar armen en uit haar woning laten rukken, de lituatie had
aanleiding kunnen geven tot een treffend en aandoenlijk tooneel, waarvoor wy dat met
Joab gaarne gemist zouden hebben. Niet Joab, Adonias is de hoofdperfoon, waarvoor
de fchrijver de belangftelling der toefchouwers vordert: het zijn de laatfte oogenblikken
van Adonias, niet die van Joab, waarover men zich 't meest bekommert en welke by
alzoo aanfchouwlijk had behooren voor te ftellen. Doch

om dat de Bybel maar in

enkele woorden den dood van Adonias en zeer breedvoerig lien van Joab vermeldt,
begrijpt Vondel dat voorbeeld te moeten volgen, en wijdt eenige tooneelen aan de voorftelling van het uiteinde des vertrouwelings, terwiji by dat van zijn held alleen door
middel van een verhaal doet kennen. 't Had juist omgekeerd moeten
Het treurfpel zoft, na het gegeven verliag, een einde kunnen nenten; maar ongelukkig
had Vondel zich nog een klauful herinnerd uit het bloed-testament van David, welke by
begreep, bier te pas te kunnen brengen, otn dat de kronijkfcbrijver, waar by van
Salomons vestiging gewach maakt, tevens de vervulling herdenkt van den last, door
den ftervenden Honing aan zijn zoon gegeven (1 Kon. II: 8, 9):
„Ende Piet by u is Simei de foon van Gera, de foon van Jemini uyt Bahurim, die
my vloeckto met eenen geweldigen vloeck, ten dage als ick gingh na Mahanalm: docb
by quam of my te gemoete aen de Jordane, ende ick fwoer hem by den Heere, leggende: Soo ick hem met den fweerde doode!
„9. Maer nu, en houdt hem niet onfchuldigh, dewijle gy een wijs man zijt: ende gy
fult weten wat gy hem doen fult, op dat gy fijn grauw hair met bloet in 't graf doet
dalen."
Deze woorden, de wraakzuchtige zwanezang van Honing David, bad de groote vertaler van Davids Harpzangen maar liever moeten vergeten, dan ze bier als een overtclligen lap achter aan zijn drama te pas te brengen. Wat daarvan zij, Simei verneemt het
verbod om Jeruzalem ooit te verlaten : een verbod, 't welk Salomon te voren zelf erkent
dat een gefpannen ftrik is, en overtreden zal worden; en hierop eindigt het ftuk, met
de waarlijk te dezer gelegenheid al vrij zonderling aangebrachte lofrede van Sadock:

Het left me in Salomon den vredevoril te aenfehouwen.

lk ben geftrenger geweest by de beiiordeeling van dit treurfpel dan by die van den
„Salomon" of de beide „Davids." 't Is om dat ik deze, vooral de laatstgemelde, meer
aanmerk als gedramatizeerde voorftellingen der gefchiedenis, terwiji de „Adonias" daaren-tegen, even als de „Jefta," een onderwerp leverde, volkomen gefchikt om als treurfpel behandeld te worden, en Vondel van 't eene zoo min als van 't ander party getrokken heeft op zoodanige wijze als men recht had te verwachten. — En toch, ondanks
mija ftrenge beoordeeling, moet ik getuigen, dat ik den „Adonias," in wee'rwil van al
zijn gebreken, voor een der heerlijkfte en beweeglijkfte dichtftukken houde, die in onze
taal gefchreven zijn, en hem nooit zonder diepe ontroering heb kunnen lezen.
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Indien ik na den „Lucifer" Vondels „Tooneelfchilt of Pleitrede voor
is zulks geweest om dat dit
het tooneelreeht" heb doer volgen
vertoog met bet genielde treuripel in het naauwfte verband ftond en
by vorige uitgaven clan. ook beftendig voor of achter dat fink is gedrukt geworden, geenszins om dat het tot hetzelfde jaar behoorde.
My is a1thands geen drub van het „Tooneelfchilr voorgekomen ouder dan die in het jaar 1661 by de wed. A. de Wees het Eat zag :
en te weer moet ik aannemen, dat de bier vermelde de oudfte is
geweest, om dat in ditzelfde jaar 1661, en nadat Vondel, als om zijner tegenparty feitelijk weer te bieden, vier treurfpelen op bybelitoffen kort op elkaer had nitgegeven, het tegenfchrift verfcheen,
waarop ik thands de aandacht des lezers wil veftigen en daarom bier
achter volgen laat.
Het vlugfchrift verfcheen, in 't zelfde formaat als dat van Vondel,
by Ernestus Bak, Boekverkooper, in de Gasthuismolenfteeg.

I),

Zie Peel VI, Hz. 317.
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uytmuntende Vorftelijke ISRAELYT, Voorfegger, en blijde boodfchap verkondiger : die van wijsheyt en God-vruchtigheyt over-vloeyde :
een meenigte zieltreftende Sin-fpreuken, en heerlijke vonniffen, heeft
na gelaten: en wien (eyndelijk) alle ware Gods-dienitige, fchuldig
zijn, een levendig Gedenk-beeld, in Zyon op te rechten : feyde (uyt
den mond fijns Groten Meeft?rs Jehova:) defe altijd behartigenswaardige woorden : Wee denyeenen, die het quade goed heeten, ende
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het goede quaad. En den wijfen SALOMON fpreekt in dien felfden
fin: Wie den goddelofen reehtvaardigd, ende den rechtvaardigen verdoemd, zijn den Heere een grouwel: ja die beyde. `)
Het oude Spreek-woord is: Die een logen wil waarachtig doen
fchijnen, heeft veel woorden van doen.
Dit blijkt ons naakt, en klaar, in het Tooneel-fchild, of Pleyt-re8de
voor 't felfde: Nameloos, te voorfchijn gekomen, van een Kamerift,
of Voorftander der Tooneel-fpeelen, en Danfferyen van dien. Die
met veel floute woorden, flijve kaken, en onbefchaanade wangen (na
fijn boogfte kragten) durft verdeedigen, als een God-vruchtig, en feer
ftichtelijk werk: 't geen nochtans de Natuur, de Reden, d' Eerbaarheyt veeler zeden-lievende Heydenen (neffens Gods Heylige-Woord)
voor ydel, on-nut, ja godlafterlijk, en vuyl keurd: die in 't voorhoofd,
met deze woorden CEDO NULL I pronkende, een yegelijk verbaaft
fchijnt te maken: om dat de Meefter niemant meend te wijken. Immers dit is 'er in te zien, dat by voor een brafpenning, of elf duyds
an Koor-latijn gegeeten heeft: daar gemeenlijk alle fijn Spot-fchriften,
mede verguld zijn; om te toonen hoe feer fijn Lever, in die Altaargeheymniffen doorfpekt, gekonfijt, en geweekt is. Derhalven is 't ook
een yder, die niet fchrijven kan, te raden, dat na te laten.
Evenwel, dit Blauwe-boekje (fonder naam) ons, ter handen komende,
docht ons goed 't felfde als een faak van gewicht (by die weynig
fterkte heeft) met reden, te overwegen. Wy meenden dat by 't gefach, waardy, en wettelijkheyt der Tooneel-fpelen, Danffen, en Bootfemaken, foude an-wijfen.
Ten eerfien, uyt de macht, en anfien des voorften Inftellers, by
de Chrifienen:
Ten tweden, uyt de reden van d' Inftelling:
Ten darden, tot wiens eere defe inftelling was:
Ten vierden, uyt de vruchten, en nuttigheden van dien.
Ten vijfden, uyt het by-fpel 2) der Vaders, Voor-feggers, en Apoftelen in de H: Schrift.
Maar geen van defen allen, word by hem aangeroerd, als alleen
de twee laatfte: en dat fo wan-fchiklijk, dat het meer belachchens,
als wederleggens-waardig is: dewijl daar noch hoofd, noch fteert is
an te vatten, noch te grijpen. Mogelijk heeft hy gevreeft zijn eygen
fchande, t' ontdekken: 't geen hy nochtans felfs, foo levendig uytwerkt, als hy van tegen-ftrijders foude kunnen verwachten. Want
fo foude by
Jefa. 5: 20. Pro. 17: 15. Pro. 24: 24. Jefa. 5: 23. Exod. 23: 7. — Eantt. v. d. Schrijver.
s) By-fptl: als iu 't H. D. Beifpiel, „voorbeeld."
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Ten eerften moeten feggen, dat de Inftellers waren Heydenfche,
Afgodifche, en By-gelovige Menfchen, die by Chriftenen weynig anfien hebben:
Ten tweeden, dat haar reden zijn geweeft, om de Goden, of veel
meer Duyvels, te verfoey en. En fware Pefren te verdrijven:
Ten derden, dat bet was ter eeren van Pluto, en Proferpina, en
diergelijke belfche Goden: 3)
Ten vierden, dat de vruchten zijn geweeft, ontuchtigheyt, ergernire, misbruyk van den Name Gods: en daarom van veele Heydenen felf verdoemd:
Ten vijfden moft hy by brengen Caligula, en Nero gruwelijke
Monfter dieren, die alle zeden, en eerbaerheyt vyand, en der Batameat fpeelders grootfte vrienden waren.
Hierom heeft hy veel liever, een Olypodrigo, en mengelmoes van
allerley fpotternyen, lafteringen, logenen, eu fcheldingen te voorfchijn
gebracht: met een deel finadelijke, verachte, fpottelijke, ja goddelofe
namen, de getrouwe Harders, en Leeraars der Gemeynte, toe te
paffen. Haar noemende Kerkuylen, Pylaar-bijters, geveynfde Pharizeen, Schijnheylige-muggefifters, Splinter-kykers, Kameel-verflinders,
domme-oordeelofe, en vernuftelofe Gefellen. Om dat fy achtervolgende
haar Ampt, Beroep en laft Gods (verkondigd rnijnen volke hare
overtredinge, en den huyfe Jacobs hare fonden) 4) de gemeene gebreeken des Yolks beftraffen. De wulpfe, dartele-ydelheden ontdekken,
anwijfen, en verfoeyen: Haar Gemeente ernftelijk, en getrouwelijk
daar voor waarfchouwen: geen gemeenfchap met diergelijke onvruchtbare-werken der duyfternife te hebben: ') om te ontgaan de gewiffe
oordeelen Gods, over degene gedreygd, die de wereld, en haar welluftigheden dienen. Op dat fy alfo, als wakkere-Wachters, (an de
Poorten Zions, haar plicht volbracht hebbende) mogen bevrijd zijn
van de naam, die de trage, en flapende-Harders met recht zijn gegeven: Namelijk, ftomme-honden, die niet blaffen en kunnen. ')
Om dan tot de faak te komen (onder verbeetering van wijfer vernuften) is nodig de verwarde voorftellingen, een weynig te ontwarren: en te Tien, wat CEDO NuLLI feggen wil. Begrijpende op bet
heft 't gelieele-footje, in defe drie ftukken:
Ten eerften, feyd hy, wat het Tooneel, en Tooneel-fpel is:
Ten tweeden, waar toe het nut is:
Val: Max: jib. 2 cap. 4. Plutarch. Cenfo. — Kanlt. r.
4) Jefa. 58: 1. — Kantt. v. d. S.
Ephef. 5: 11. — Kantt. v. d. S.
c) Jefa. 50: 10. — Kantt.
d. S.
a)
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Ten Barden, het By-fpel Gods, en de vermaarde Mannen, die dit
geleerd, of vertoond hebben. (1k gruwel voor de lafteringen Gods,
die ons bier te voorfchijn komen.) Dit ftaat ons nu van ftuk tot ftuk
t' ontleden. Maar eer wy beginnen, is te belies,waarom hy niet begrijpen
kan, wat reden de Heydenfche Oudvaders gehad hebben, de Goddin
Pallas, een Kerk-uyl tot Schild-knaap, toe te voegen: dewijl by met
fijn Romeynfche wijfheyt, nochtans alle de grondelofe diepten, van
fo veel Secten, heeft deur gekropen, en haar hoogfte geheymnitren,
fo naaktelijk ontdekt, datter niet een vefeltje, tot op den ouderften
Bodem van Sijx, Phlegethon, of Cocytus, is your hem verborgen
gebleven: als alleen dit hoge, en wichtige ftuk. Waarom by noch
genoodfaakt fal zijn, fich in der Sonnen-ftad ON t' School to befteden, en een Heyden, of Turk (fo hy 't alrede niet en is) te worden.
Om 't Heyligdont, van 't uytgefneden beeldwerk, op d' EgyptlIche
Graf-naalden te kunnen vatten. Maar dit fchijnt hem wat te hoog,
hy vreeft den hals te breeken, en mogelijk aarfeld by, voor de oordeelen des Alder-hoogften: die haar Scholieren gedreygd worden. 7)
Anderfins is dit een enkele-uyls bedenking, die den Uyl, in de Schouburgfche uylen-vlucbt geleerd heeft. Want die quaat doet, haat het Licht. S)
Wy dan, dere blinde verwondering, nergens in fijn voorftelling t'
faam-gehecht vindende, fallen die ook op haar felven, van hem bereden-kaveld laten. En hooren hem fpreeken
Ten eerften, wat bet Tooneel, en Tooneel-fpel is.
Het Tooneel is een verheven _plat, feyd by, hoewel dit nodeloos
was te feggen: want dat weten de Boeren wel, die hier op de lekkere Kermis, haar vermaak fcheppen. Maar noel' beeter, kan der de
Timmerman van fpreeken, die het felve gemaakt heeft. Maar 't is
toe gefteld na den ellich der rolle, van de P2rfoonadjen. Dit kan
ook de Beul fo wel als by verfinnen: want na dat de Dieven zijn,
word bet fchavot toe gemaakt : Die elk na haaren ftaat gekleed, of
vermomd, door ftentmen, en gebaar, ull tbeelden, ern gefchiedenis, of
waarichijnende verciering, of klucht. Maar wat volgter op? luyftert
toe, de Bergen willen baren Waardig tot ftichtig vermaak. Dit is
de wonderlijke Muys, daar fo veel Katten om danfien. Wat dunkt
u? zijn dit Been krachtige reden, om hem hier in na te volgen? De
waarheyt van fijn feggen, fal genoegfaam door d' Ouders, en Vrienden betuygd worden, die der verfcheyden van de hare, fo feer gefticht
hebben gevonden. in defe Schole der ydelheyt, dat fe de felfde in
de twee klimmende Leeuwen, by Jan-vaar in de koft hebben moeten
7)
o)

Ezech. 30: 17. — Kann. v. d. Schrijrcr.
Johan. 3. 20. — Kann. d.
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befteden : a) of tegen haar dank om Peper fenden, '") daar fy anderlius om Nagelen hadden kunnen gaan "). Is dit niet een krachtigbewijs, van de wettigheyt des Tooneel-fpels? 't Moeten clan wel oordeel-lole Gefellen zijn, die uyt defe eenvoudige bepaling, met en kunnen merken de hooge waardy van een Aloude Kona, die foo leelijk niet en is, als fe wel uyt gemaakt wordt, van dere Vernufteloore:
die hem al te hardt op 't feer getaft hebben. Maar dit moet hy (fo
't hem te pas komt) haar ten beften houden. Sy vallen in dit ftuk
al wet hart-achtig. Siende op 't Spreek-woord, dat fachte Heelmeefters
ftinkende wonden maken: en die naam foudenfe niet geerne dragen.
Ook weeten ze niet beeter: als hebbende noyt in der Sonnen-clad,
of t' Athenen, of t' Ephefen t' School gegaan : veel min het Helfchorakel te Delphis gerproken. Dat hem fulk een Hecateerche wetenfchap (verr' boven hear begrip) heeft in geftort: om de God-vruchtigheyt,
en fliehting te kunnen lien, die in het Tooneelfeel, en byronderlijk,
in het Tooneel-danfren, te vinden is. Want dit is een duyftere verborgentheyt, die niet wel ontdekt kan worden, 't en Zy dat men het
woordeken God in lie, om clatter veel Goden fijn. By de Grieken,
en Homey-nen, waren fe by duyfenden: maar de God te Delphis was
wel de geleerdrte, en ergfte van alien: en wilt veel te feggen, ook
van den eenigen Saligmaker des werelds, die defe domme Pylaarbijters nu ter tijd, maar alleen willen dienen. In de Heylige Schriftuur worden ook verfcheyden Goden angewefen: under andere de
God des Werelts. En foo hy dit woord vruehtige by de naam van
defen God wil gevoecht hebben, fo is 't verfchil neer geleyd: en wy
zijn 't met hem eens. Wetende dat de Natuure defes Gods, ftrekt tot
Danffen, Tooneel-fpelen, en alle fulken ftichtelijken vrolijkheyt. Daarom
heeft by grootrte gelijk van de wereld, als hy feyd van God-vruchtige Tooneel-fpeelen, en Tooneel-danfi"en. Want die naam fal haar
o) In de twee Idivnnende Leeureen, by Jan-cane in de Lel eden: Hier wordt gedoeld op eene
infighting in het Rasphuis, waar verwilderde jonge beertjes by Jan-Vaar, „den Binnenvader," in den kost
befteed, en onder zune goede bewaring gefteld wooden. Deze inrichting word in de wandeling, de Wedderige-ilwang genoeuld, in moor officieelen ftul: de ,feereete plants of bet gebeint tuelahuis, terwij1 bet
„verwilderd goetjen," dat er bewaard werd, wiltebrsodskinderen plach geheeten to wooden, Zy genoten
er de vrijheid, van „met den anderen te verkeeren, ende alle exercitien to oefenen, ook Naar maaltijden
to houten - " -- Maar waarom weed dit Logement nu onder 't blazoen van de twee klitinnende Leentren aangeduid ? — Het beeld der Tuchtiging, met het deftige byfchrift: CASTIOATIO, en de twee geklnisterden
nevens zich, dat daar in de Die eetov boven de poort Bond, en thands met een houten bast bedekt is, —
beftond in 't midden der 17e conic nog niet. Toen droeg de voorpoort een halfrond dokauk met het
itadswapen in 't midden, en de kroon daar boven. Op dat halfrond zag men rechts en links twee klauterende leeuwen. En zoo zei men dan van hem, die daar voor eenigen tijd ingebracht werd, dat by logies
kreeg „in de twee klimmende leeuwen by Jan year."
le) Ow Peper folest: met andere woorden : „naar de Oost-Indien Buren — een bedekte hatelijkheid
tegen Vondel, wegens het geboirde met z ijn zoom
n) Daar andtryins 07/1 Nugtlen hadden kunnen gnaw nos-Tien zijn sneer waard dan peper, en de
fpreekwijze wil vermoldellik to kennen geven „daar zy anderfins tot loin voordeel hadden kunnen
werkzaam zijn."
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ten minften, fo wel paren, als eertijds de Bachanten, op 't Feeft van
Thefeus in gefteld. Daarom willen wy daar niet weer tegen feggen.
Maar by foude haar geerne wijs maken, dat de Tooneel-kunft (fo
by 't noemd) een deel is, van de Die ht-konft, en by dit geval foude
fe eygentlijk een fpreekende Schilder-konft genoemd zijn. • Doch dit
wil niet wel hotten. ") Want fy weeten dat de Dieht-konfi, is een
uytfteekende, Hemelfche, ja Goddelijke gaaf: die niet in Schoolen
geleerd, maar de Natuur (fonder middel) in geftort is : die haar
grondflach, op d' onfeylbare Boeken heeft: die veel Eeuwen, voor d'
Inftelling des Tooneel-fpels, (in fo veel ziel-roerende-Loffangen, en
hart-trekkende Treur-liederen) Naar angenaamheyt en vruchten vertoond heeft. Die een der voornaamfte werktuygen, van den waaraehtigen Gods-dienft geweeft is. Gelijk under andere in de Heylige
Pfalmen, en Treur-liederen Jeremie, en in de Priefterlijke order te
fien is. Daar en tegen weten fe, dat het Tooneel-fpel, in fijn eerfte
infte]ling, oorfaak, oogemerk, en vruchten, geheel afgodifch, en bygelovig is geweeft. Door Heydenen in fware Peft-tijden ingefteld: om
de Goden (en onder andere Pluto, en Proferpina) te verfoenen. Gelijk Valeri Maximi duydelyk, en on-fydig anwijft. ") Sy weten ook, dat
het Tooneel-fpel daar na felf van. zedige Heydenen verfodyd, en verboden is: en daarom onder de ondeugden van Caligula, en Nero
geteld worden. 14) Die felf op 't Tooneel haar Perfoonadie fpeelden:
alwaar ook den eenen fijn goddelofe ziel heeft uyt-gefpogen. Derhalven feggen fe, dat het Tooneel fpel geen deel van de Dicht-konft is:
maar dat de Dieht-konft, door het Tooneel-fpel leelijk misbruykt, en
mifhandeld word.
Wat gerneenfehap bet Tooneel-fpel, nu met de Reden-konft heeft,
(gelijk by poogd te toonen) laten wy de Redenaars oordeelen, als
niet zijnde ons oogmerk om te verhandelen. Immers 't is blijkelijk,
dat de Redenaars ernftige Taken, en fy maar fpel voor hebben: 't
vvelk ten eynde zijnde, niet met al (op 't gunftigft geoordeelt) heeft
uyt gerecht.
Ten tweeden : 't geen in CEDO NULLI woorden is te Tien (hoewel
wy 't felve al rede ten deele, verhaald hebben) fal de nuttigheyt des
Tooneel-fpels uytdruk-ken : met defe woorden : Het oogmerk der Treurfpeelen is, den verwilderden cart in te toomen, en zeden in te feherse) Dit wit niet wet hotten: d. „dit wit niet wel gelukken," gelijk KIL/AEN hotten ook met erenire,
juccedere verllaat. 't Is van hot, „recht," nog overig in de uitdrukking hot en hoar, en in de taal der
voerlieden en ezeldrijvers in Tommige ftreken van ons vaderland en in Duitschland, die hot roepen,
els hun beest rechts, hoar, ale 't links meet gaan.
es) Val: Max: lib. 2 cap. 4. — Kant!. r. d. Schrijcer.
u.) C. Suet. in 't leven Calig: en Nero. — Kantt. v. d. S.
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pen: Het BlyjPet verlicht de fwaannoedige geeften: en geneelt de
harte-wonden der Staat-Heeren. Die wat lachchens gefind was (gelijk de Tooneel-fpeelders veeltijds zijn) foude fich niet wel onthouden. Ey lieve, fegt my eens, Hoe fal de geene die felf wild, woeft,
wulps, en ongehonden is, (met ydel fpel) een antlers wildheyt intoomen? En zeden infcherpen? Even fo wel als de Wolf bet Schaap,
de fachtmoedigheyt foude kunnen leeren. Hoe fal het vdele, dartele,
fpottende Blyfpel, de fwaarmoedige geeften, der ernft-haftige Staat-heeren, verlichten: die vry een beeter hulp-middel tot Naar verquikking hebben. Namelijk, het Wet-boek des Heeren: ") de Heylige, en
Wereldiche Gefchied-boeken: vertoonende, de veranderinge der wereldlijke zaaken: den eeuwigen roem voor de vroomen, en ftraffen der
goddelofe: de Dicht-konftige werken der vernuftige Dichters: de Sangkonft, door de ftem des keels, of 't geluyd der Sang-konftige-werktuygen. ") Pit zijn eerlijke, vermaakelijke, en ftichtelijke middelen,
om de afgefloofde en fwaarmoedige-geeften der Staats-Heeren en andere te verluftigen en te verquikken, na tijds toelating. Van Voetmufijk, fijuder weynig die kennis hebben: Ik bekenne geerne, dat ik
niemand met de voeten heb hooren fingen. ")
Belangende de Dieht-konft, Sang-konft, Reden-konft, en Schilderkonft : defe betonen alle haar wettelijkheyt, uyt d' inftelling, en gebruyk: gegrontveft, op Gods Heylige Woord. En hebben geen meer
gemeenfehap, met het Tooneel-fpel, als een matig gebruyk des Wijns,
met gultigheit, en dronkenfchap. Wy ftaan gewillig toe, dat het milbruyk van een faak, het recht gebruyk niet wech en neemt. Maar
daar nu de faak felve een mifbruyk is, waar fal men dan het gebruyk foeken? 18)
Wy toonen u dan bier (uyt de Heylige bladen) de wettige nuttigheyt, der voorgenoemde Konften: fo 't u gevalt, de plaatfen angewefen, Da te Tien. Maar ik bidde u, toont my eens het minfte titteltje in Gods Woord, van het Tooneel-fpel: en ik fal 't u gewonnen
geven. In tegendeel, , hebben wy alrede getoond, haar onwettigheyt,
en ydelheyt. Dat het is een Heydenfche, Afgoden-dienft: uyt haar
inftelling, en gebruyk. Dat men nu dit, de Chriftenen met fo veel
moye woorden wil anprij fen, heeft een verdachten fchijn: want men
foude met de felfde redenen, haar ook der Heydenen andere Afgoderye kunnen anpreeken. Men foude (met fo vaften grond) op ded. Schrijver.
is) Jofu. 1 8. Pfa. 149: 16. — Kantt.
d. S.
is) Pia 119: 43. Pfa. 43: 4. — Kantt.
1.7) Met de voeten... fingen: dit is een woordverdraajing; V. zegt wel in zijn „Tooneelfchilt" dat men
met roetmuzyck het „geregeld danfen" plach te verftaan ; maar bezigt het woord zingen niet.
d. S.
is) Pfa. 33 1. Pfa. 45: 2. Pia. 147: 1. Pfa. 92 : 4. Pfa. 149 3. 1 Reg. 6 23. — Kantt,
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felfde wijfe, haar kunnen leeren (fo fy niet beter en wiften) Pluto,
een fwarten Os, en Proferpina een fwarte Koe te offeren : volgens
d' inftelling Valejitts: na de gefond-wording fijner drie geliefde Kinderen. En het By-feel Valerius Poplicola : om fijn Mede-burgers (in
fware tiekte) te helpen: met defen offer, met Schou-fpeelen, en met
Bedde-fpreyding: drie nachten na malkanderen, na het getal der voorgenoemde Kinderen. Zijnde in fich felven, geheelijk Afgoden-dienften:
hebbende een begin, en gebruyk: maar daar in onderfcheyden, (fo
Labio feyde) dat daar de quade Goden, met moorden, uytvaarden,
en jaar-getijden verfoend wierden, lieten haar, de goede Goden, met
Schou-fpeelen, Maaltijden, en Guycheleryen pay-en. Want als te
Romen een haattige Siekte, of fware Peft plach te ontflaan, fo wierden de Goden, met Schou-fpeelen geftild. Maar Scipio Najica, Hogepriefter, heeft fe wederom verbannen, om d' ontftichtinge van lien. 19)
De feer geleerde Heer van Plefis, 2" ) (by wien geen Schijn-geleerde,
hem met recht gelijken kan, al hackle hy van Kinds-been, te DEL —
Pius, by de Geyten ") t' School gegaan) feyde onder andere: De
Heydenen hebben den Duyvel, voor God geeerd: brat voor eere, is 'er
uyt defe doling ontliaan? vraagde hy, en feyd: Schou-fpeelen, Naboot/ingen van fchandelijke werken: Schermingen, Welluji-lchoolen,
Bloedlchande, Doodjlagen, bloedige Offerande, en daagelijkfche Moorderyen. En op een ander plaats feyd hy (uyt AU G UST INO) de Sawnfpelen zijn Fabelen: van Liefde, Overfpelen, heymelijke By Ilapingen, Maagde-fchendingen: vol leelljke, geyle, vuyle, ftinkende-woorden,
waar merle de dwafe fpotten: waar van jich de wijfe fchamen, En
wederom : Alle lieden (daar uyt feheydende) linaden de Batamentlpeelders, en Guychelaars, eendrachtelijk : Sy verbannen fe uyt alle
eerlijke Gelelfehappen: jluyten fe uyt alle Staten, en Ampten: verklaren fe oneerlijk, en verwaat 22 ): en niet bequaam, om van eenig ding
getuygenis te geven. Dus verre, de woorden des feer treffelijken Mans,
die wy haar, laten tegen-fpreeken. En voegen 'er dit by : Indien de
Spelen niet vermengt zijn met vuyle, ongefchikte-;woorden, 23) en geften:
Afgodifche vercieringen, en leugenen : fo zijn fe vol ydele lichtvaerdige-mifbruykingen, van de dierb"re Name des Alder-hoogften: vol
is) Aug. Stud. lib. 1: cap. 32. — Kant. v. C. Schrijver.
so) Philp. Mornay cap: 23, ran de zoaatheid der Chriffelijke Godsclienfl. — Kanct. v. al. S.
22) Te DELYIII, by de Geyten i vermoedelijk work hier gezinfpeeld op hetgeen de oude fehrijvers
verhalen, dat namelii k een Geit, op de plek, waar later het binnenfte heiligdom des Delfifehen tempels
gebouwd werd, in ftuiptrekkingen viel, 't welk voor een teeken gehouden werd, dat daar de orakelplaats
to vinden was.
22) Verivuul : in den zin van „verdoemd, uitgefloten," zie WEILAND i n v. Men bezigt thands alleen
den norm rerwalen.
) Ongefehilch-cenbr.len voor „onvoegzame woorden."
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vloekingen, fweeringen, en lafteringen. Nemeude nu de Perfoon Gods,
en dan een's Duyvels, en wederom een's Engels an. Om uyt veele,
eenige an te wijfen : fiet het Spel van Bieron: ") Hoe veel gruwelijke vervloekingen, fweeringen, en lafteringen zijn daar in? dat de
gene die 't fpeelde, felfs een afg,rijfen daar van hadde. Siet in 't
Spel van Gyfbert van Ai:Ili-el: het Gebet, dat Broer Peeter in de
mond geleyd word: fiet de plaatfe waar, de maniere hoe, de reden
waarom, en de Perfoon wien het doet: En foo gy maar een, ja de
minfte vonk van de vrefe-Gods in u boefem hebt, fult gy niet gruwelen, voor de verfoeyelijke befpotting van Hem, die fich nochtans
niet en Iaat befpotten? die de Engelen en Seraphim anbidden. 't
Gebed (zijnde uyt den gelove, ua Gods Woord, door een waarachtig
gevoelen, van onzen nood, en ellende, tot hem die ons alleen helpen
kan) is het voornaamfte deel, van onzen oprechten Gods-dienft. Sal
men dat, dan in fpel, in fpot, en ydelheyt misbruyken ? Siet in 't
Spel genoemd Pafeha (dat in 't Jaar 1612 eerft vertoond is) daar
God de Heere fell een rolle in toegepaft word. Is 't niet een, ja de
alder-hoogfte goddeloosheyt, dat een menfche, een wormen aas, heeft
durven annemen, de Perfoon Gods, de Selfwefige? en in fpel, fpot, en
ydelheyt, gebruyken fijne woorden, en on-mededeelbare Namen? en
fijn ftemme, w'erkingen, en daden nabootfen? mifbruykende, en befpottende, air() fijn altijd ge-eerde Naam. En dat fonder vreefe van hem, die
fijnen beipotter met den adem Sijns monds kan vernietigen : of met fijn
vreeflijken donder verpletteren. Wat onderfeheyd is 'er nu tuffchen dit
Spel, en dat Herman Sutor fpeelde in Vrieflant, op 't Sand, die fich
voor God den Vader nytgaf : ten tijden als Ian Beukels, Koning tot
MunCter was ? Niet anders, als alleen ditte, dat de Toekijkers in Vriefland, eerft niet beter, (in haar verfuftheyt) en wiften. Daar de Toekijkers op de Schou-fpelen, dat voorfpel an-neemen : hoewel fomtijds
felfde, voor
flechte, eenvoudige menfchen, door fterke-in-beelding
a.) Het jpel ran Bieron: een trenrfpel van H. Roeland, dat in 1625 of daar omtrent voor 't eerst ten
tooneele werd gevoerd en tot onderwerp had den dood van den beroemden Maarfchalk van Biron. Het
fchijnt, dat de aanmerking, welke de fchrftver der „T. Verplettering" er op maakte, eenigen invloed had,
althands in de voorrede der nieuwe uitgave die er in 1667 van verfcheen, fchrijft de maker of de korrektor, wie hy ztjn moge, dat, „detvij1 in dit fpel eenige aanitootlijkheden waren te vinden, als het misbruik van Gods allerheiligften naem, en vele fchrikkelijke en overtollige vloeken, hy eenige uchtendmen had aangewend, orn de gemelde misbruiken weg to semen, en dat te liever one dat de gemelde
Regenten alle de voorvermelde en andere aanttotelijkheden uit den Schouwburg in eene eeuwige ballingfchap zenden." Jammer van de moeite; want ook na de zuivering was het iluk, dat letterlftk onleesbaar is, niet anders dan ,,een eenwige ballingfchap" waardig, en het levert een treurig ftaaltje op
van den fmaak zoo van de Regenten van den fchouwburg als van het publiek, dat zulk een rapfodie
niet alleen „de eer genoot menigmaal met vlijtige zorg" ten tooneele gevoerd to worden, maar dat men
het zelfs nog in 1725 waardig achtte vertoond, en by de Wed, van I t. de Groot in herdruk uitgegeven
to worden. 1k durf voor 't overige niet bellisfen of 't alleen nan den wanfmaak van den pamfletichrUver
to wijten is, dan wel om onzen dichter zoo veel mogelijk to ergeren, dat by den „Gysbreght" met dat
pestle col: op eene htn ftelde, gehjk later den „Lucifer" met de „Helvaard van Juno."
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ernft hebben an-genomen. Gelijk daar van verfcheyden By-fpeelen (fo
tot Romen, als bier, gefchiet) kunnen getoond worden. So men nu
defe genoemde Spelen (als de befte) over-flaat, en fiet de Spelen,
die meeft uyt Duyvels vertoond worden: Als daar is het Spel de Belvaard van Juno,") (om voor by te gaan het lafterlijk Spel, de Val
van Lucifer) en diergelijke: waar in foo veel Duyvelfche, en Helfche
rafernyen te voorfchijn komen, dat de Speelders felve, als verduyveld fijn geworden, en haar getal fomtijds vermeerderd hebben bevonden, van degene, die fy nabootften. 26) Wat fult gy feggen ? Verbloemd het, en pronkt het op, na u befte vermogen, fo gy wild :
en gy fult bevinden, dat de daad, de fpraak, 't gebaar, en de vruchten, al te maal Duyvelachtig fijn. En gantfch geen gerneenfchap
met de God-vruchtigheyt, veel min ftichting hebben. 't Geen CEDO
Num,' ons nochtans poogd wijs te maken. Hoewel hy, felf fijn eygen
gewifle (fo fe niet afgebrand is) daar mede niet fal kunnen vernoegen 't Geen hem in gevaar, benaudheyt, en de uur des doods, heft
fal openbaren.
Dat yemant foude uaogen voor-werpen, daar ftaat niet gefchreven,
gy fult geen Tooneel-fpelen fpelen : daarom is 't niet verboden : Is
even fo veel, of een Overfpeelder feyde, daar ftaat niet gefchreven,
gy fult met die Vrouwe geen overfpel doen : daarom is miju overfpel niet verboden. Het eene fluyt, fo wel als 't andere. Want daar
ftaat in 't algemeen, gy zult geen Overfpel doen. So ook, gy fult
de Name Gods niet ydelijk gebruyken. Gy fult geen ander Goden
hebben. Gy fult geen valfche getuygenifre geven. 't Zy dan in wat
manieren, gy dit duet, op 't Tooneel of op andere plaatfen, defe geas) De Hel-raurd van Juno is een treurfpel van Van Arp, blijkens den titel gefpeeld op de Oude
Kamer den 19 January A0 1631 en alstoen by Cornelis Willem Blaeulaken, Boekverkooper in de
Sint Janftraat in 't vergulde A. B. C., in druk verfchenen. Het heeft tot onderwerp de gefchiedenis
van Ino, die door haar echtgenoot, den Thebaanfchen Koning, voor een wild dier aangezien en omgebracht wordt. De aanleiding daartoe wordt echter geheel enders voorgefteld dan by de oude fabelfchrijvers. By deze Loch was Ino een ontaarde ftiefrooeder, die de voorkinderen van hear echtgenoot
tot vluchten dwong. By Van Arp is Inn verliefd op hear ftiefzoon Fryxus, dien zy, even als Fedra
Hippolytus, befchnldigt, en die het flachtoffer van hear gekrenkte liefde wordt, terwijl Juno in 't flak
geen andere rol fpeelt dan dat zy near de Hel gaat om van Pluto eene der Furien te vragen, die Athamas tot razerny vervoere : uit welken hocfde dan ook waarichijnItjk het ftuk in een andere uitgave met
den tytel van „Phryxus" is verfchenen. Doch onder elken tytel is en blijft het eon ellendige rijmelary,
waarby de fchrijver er zich voornamelijk op fchijnt toe te leggen, de affchnwlijkile vloeken en fcheldwoorden uit te denken en aan zijn perfonaadjen in den mond to leggen. Dat tegen gedrochtelijke voortbrengfelen als dit en het vorige prul door den fchrijver der „Verplettering" geyverd wordt, is begrijpelijk,
en waren er nimmer ten tooneele gevoerd dan zulke monsters, ik zod my aan zkin zijde ftellen om die
to beftrijden; doch te hooger klimt de eer van Vondel, wanneer men hem, fchier alleen door zuiveren
fmaak geleid, zulke heerlijke poezy in die nacht van tooneelbarbaarsheid ziet voortbrengen.
as) Ik herinner my meermalen, als kind, in GOTTFR/BDS Kronijk het treffend verhaal to hebben gelezen van ik meen een tiental ongebonden knapen, die plan gevormd hadden naar een feest te gaan als
duivels gemaskeerd en verkleed. Op de plaats gekomen, waar zy zich volgends affpraak zouden vereenigen, vonden zy, toen zy aan het tellen kwamen, dat zy met hun elven waren: — de wezenlijke Droes
had, naar 't fchijnt, merle aan de pret willen deel nemen en zich by 't gezelfchap gevoerd. Hoe 't
verder afliep is my ontfchoten, doch 't ant my niet verwonderen, dat de pamfietfchrijver bier op deze
of dergelijke vertelling doelt.
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boden houden haar krachten. En wie foude my kunnen toonen datter
een Spel gefpeeld word, fonder uytdrukkelijk, en op 't hoogfte, tegen de eerfle, of tweede Tafel der Wet te fondigen.
Wy treden dan over tot het laatfte en voor-naamfte fluk, zijnde
eygentlijk SYN bewijs, van de wettigheyt des Tooneel-Ipels (na iijn
voorgeven) en fien wie dat de eerfte Tooneel-fpeelders, en wat de
eerfle Tooneel-fpelen geweeft fijn. Eerft waren by hem, de Cermonien, van God in gefteld (voorbeeldende de Gefalfde Saligmak-er, met
alle fijn Ampten tot 's menfchen verloffinge) Tooneel-fpeelen. Defgelijks de gelykeniffen Chrifti, van de Menfche onder de Moordenaars, van de Verloren Soon, van de Rykeman en Lazerus. En dien
volgens foude Aaron, met fijn Geflachte, de geheele Stamme Levi,
Chrifins, fijn Apoftelen, en alle treffelijke Mannen Gods, die eenige
gelijkeniren voortgebracht hebben, Tooneel-fpeelders geweeft fijn : en
haar Boeken, Tooneel fpeelen : dewyle fy met kloekfinnige, en rare
gelykeniffen, tot krachtige overtuyginge des menfchen, vervuld zijn.
Maar dit is in fijn ogen, noch te flechten bewijs, van de waardy,
wettigheyt, nuttigheyt en ftichting des Tooneel-fpels en Tooneel-danffen. Hy heeft nu, vry grooter kennis van de faak gekreegen. Na
dat by getoond hadde, dat men bet Beeldwerk, op Kerk-glafen, Orgel-deuren, Predik-ftoel, en 't Nuwe Stadhuys, geerne fonder ergernis anfach, en dulde. (Met de by-voeging : Want Beelden zijn Boeken der Leeken. In welken fin, hy nochtans de Beelden van haar
rechte eer beroofd : Want fy zijn geen Boeken, maar de Leeraars
felve: dat is wat weer: Namelijk, LEERAARS DER LEUGENEN.) So
komt hy te voorfchijn met het By-feel Gods : feggende, Slaat den
Bybel op, van 't Bock der Sehepping, tot Sint Tans Openbaring.
Ik fegge pier op: indien hy dit Boek, met andacht (in flee van de
Gordijn des Sehouburgs) op floech, hy foude fo veel lafteringen, niet
uyt werpen, als by doet in 't geen by voor brengt, tot befcherming
des Tooneel-fpels, en Tooneel dan/en. Namelijk, de Regenbooch an
Noah, de Ladder an Jacob, de brandende Doorne bofch an Mofes,
de Dromen Jofephs, Pharos, des Schenkers, des Bakkers, Nebucacrnefers, en Salornons : de gefichten Efechids, der Apoftelen, op den
Berg Thabor, van Petrus, in het neergelaten kleed, en d'Openbaring
Joanais, van dat Seven-hoofdig Beeft. Is dit geen fterke Moftert ?
Wie durft daar tegen kikken ? Is God felve een Tooneel-fpeelder
(na fijn lafterlijk feggen) en alle defe treffelijke Mannen Toekykers
geweeft? Wat valt 'er dan te feggen, op fijn Tooneel feel, om dat
te berifpen ? Hy badde niet eens Simfon behoeven voor den dach te
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balen, en daarom nog te flitlen : dat hy al daq'ende, /inyende, en
fpringende, Gode /ijn ziele op-offerde : voor dat by de woorden der
Gefchiedenis, van SinVon, in den Roomfchen-Bybel beter hadde ingefien. Dewijl SinVon in die tijd, niet veel lull tot fingen, en danffen gehad heeft. Ook foude by, met al fijn Danffers, Simfon fo niet
geerne willen na-danfien (fo ik hem antlers te recht kenne) hoewel
dit nochtans een bewijs van de wettigheyt van fijn Tooneel-dan2en
fal wefen. 27)
Noch minder, was 't nodig te verhalen, de Spartaanfe Harnas-chins :
(wel licht fo good niet als de Albaanfe Ploegers-dans :) fehoon die
door Taft des Paus Bonifacins, van Ialius Scaliger, voor de Key fer Maximiliaan vertoont is. Noch de Voet-mufijk, door de feer geleerde Heer
G: Voffius befchreven. Noch de gedichten van den vermaarden Franfchen Bartas : daar Goulart, loflijk Predikant tot Geneve, fulke geleerde anteekeninge op dede. Daar Bartas op de Bruyloft Salomons,
met de dochter Pharos, (door Son, en Maan) Chriflus, en fijn Kerk,
als Bruydegom, en Bruyd in voerd. En met haar op 't Engels-voetmufijk, met veel lonking, kufting, en trippeling de Spaenfche Pavane
danft. Daar het doch even veel is, of men op 't Tooneel, of op een
Vloer danft. Want het By-fpel Gods, der V oorfeggers, Koningen,
en Apoftelen, is krachtig genoech, om fijn God-eruchtig, en ftichtelijk I ooneel-fpel, en Tooneel-clans te bewijfen.
Maar als men 't wel in-hot : de Prente-teekenaar heeft groot ongelijk, dat hy de Schole der Ydelltegt, fo dichte by de vreeflijke
Helle gefteld heeft: daar doch Been Spel, noch Danflen by te pas
en komt. Hy behoord fe, by den Hemel gevoegd te hebben : daar
men fulken fpel gewoon is. Doch by kan dat felf befit helpen mits
hy, al fo wel een Hemel, als Donder, Weerlicht, en Aardbevingen
ban waken. Maar dit Volk is te pimp, fy kunnen dat niet begrijpen : Sy kopen been voor vleys : daarom is 't vergeefs to pleyten,
om een wettelyke, en behandeepe Konft te bewijfen, voor fulken
geemelyken-Volk : dat altijd fwanger is, om te bedillen, feggende,
dat op de felfde wijfe, de Seheydbriel in Israel, door Mores behandveil was. Gelijk de Waarheyt felve getuygd. Voorts fpotten fe met
hem, om dat by by-brengt, de Cermoniele-wetter: de Goddelijke Gefichten, en Dromen. Die fo veel gemeenfchaps, met de Tooneel-Ipelen en Daniren hebben, als licht met duyfternis : ja als Chriftus, met
den Tegen-ChriP. 28) Want ry feggen en bewijfen, dat de Cermonien
27) Hub. 2: 18. Gun. 9: 13. Gen. 28: 12. Exod. 3: 2. Gen. 37:.5. Gen. 40: 8. Gen. 41 I. Dan. 2: 1.
Ezech. 1 : 4. 1 Reg. 0: 9. Act. 10 2. Marc. 9. 2. Siet. fad. 16: 95, 29, 27, 28, 29 en 30. — Kant!. v. d Schrijrer.
d. Schrijcer.
2.8) Math. 19: 8. — Kant!.
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zijn van God geboden, tot een geellelijke Voorbeeldinge, hebbende
haar eynde gehad. Dat de Tooneel-fpeelen zijn van Heydenen ingefteld tot een Afgoden-dienft. Dat de Cermonien beftonden in ernftige
daden, over Wiens nalating, verfcheyden geftraft zijn. En dat de Tooneel-fpelen beftaan in enkel fpel, en ydelheyt: hebbende geen bevel,
geen voorbeelding, noch nuttigheyt. Maar bet tegendeel. Als alrede
genoegfaam geleyd is.
Belangende de Hemelfche openbaringen, door Dromen, of Gefichten : met de gedreygde firaffen, en beloofde verloffingen van dien.
Die CEDO NumA in fijn pappieren Tooneel-Sehild antrekt, om bet
Tooneel-fpel te bevefligen. Zijn geweeft goddelijke, heylige, onbegrijpelijke, en on-na-doenlyke werkingen : die geen redelijk Schepfel,
met de Tooneel-fpelen, fal durven vergelyken, fonder fchaamte, en
fchande : veel min, 't felfde na te apen. Derhalven fallen de fodanige, als goddelofe misbruykers, van de Heylige Name Gods, fijn
oordeelen Met ontgaan: volgens de woorden des eeuwigdurenden Wets :
Gy en !tilt den Name des Ileeren, awes Gods niet ydelijk gebruyken.
Want de Ileere en fal niet ontfehuldig houden, die jijnen Name ydelijk gebruykt. Defgelijks, lVie de Name jijns Gods gelajierd fal hebben, fal feekerlijk gedood warden. ")
Maar, bier komt noch wat anders in dit Tooneel-febild te voorfchijn, om lijn eygen fchande t' ontdekken. Als by feyde, dat de
eeuwige Wilheyt d3 geveynfde Phari:een doorgaans tayfierde met de
leelijke Naam van Tooneel-lpeelders: wanneer by dit Griekfe woord
gebruykte. Is dit niet wel gekladt, Schilder ? en die fchoone
trolly bemeufelt ? 30) Willende feggen, gv Pharizeen, fchijnt wel Godsdienflige Lieden, maar gy zijt niet beter, als de licbtvaerdige, wulpfe,
en dartele Tooneel-jpeelders. Daarom is 't ook Maar (na fun feggen)
dat den Leydfchen Bybel, niet recht of eygentlijk is overgefet. Wanneer daar (in flee van Tooneel-fpeelders) geveynfde gefteld is: dewijle de Tooneel-lpeelders niet geveynfi, maar openhartig zijn : willende wet weten dat fe groote Spotvogels, Lafteraars, en lichte Plavieren 31 ) zijn. Die daarom, ook Karen Hemel vry nailer komen, als
zy: die met gefronfie wangen, neergetrokken wink-brauwen, en donhere ogen, niet mogen dat de Son in 't water fchijnt. Waarom
fy ook geen beter naam (by hem) verdienen : als Kerk-uylen, PyPIe.

50: 16, PIP 16 • 4.
a) Exod. 20: 7. Ler. 19: 12. Deal. 5: 11. Ler. 24: 16. PIe. 139: 20. Jeff. 1 : 4.
Math. 5: 33. — Kanit. v. d. Schrijrer.
au) Berneurelt; berneurelen is „bevlekken, bezoedelen," 't freq. van bemozen van mo:e, „flijk," intern.
Zie
en rill. IVoordenb. op HOOFT in v. Tegenwoordig zegt men nicer befinoezelen.
Plurieren ook plerieren en beter plurieren gefpeld, zijn vogels, die zeer donne en lichte voeten en
een trippelende beweging hebben, en daarom als zinnebeelden der lichtzinnigheid worden genomen.
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laar-byters, IVIuggelifters, Kaineel-verflinders, Pharizeen, geveynfde,
oordeel-Iofe, en vernuftelofe Menfchen : die Menfchen-eer, hooger,
als Godes eere fchatten. Maar dit is een misflach, mijne lieve Vriendt :
Want indien fy Menfchen eere fochten, fe fouden feggen, Aap
fchoonder Jongen heb je : om daar door (ten minften) te ontgaan, de
lafleringen, fcheldingen, en fpotternyen van CEDO NULLI, en fijns gelyken. Hoe wel hy fomtijds ook fijn eygen Medegefellen niet en fpaard.
Maar fy trooften fich daar mede, dat haar eygen Meefler (de Mond
der Waarheyt, d'eeuwige Wijsheyt des Vaders, Chriftus) felve diergelyke verfmadelyke-namen, en lafleringen, van de Pharizeeufche
Tooneel-fpeelders (na CEDO NULLI eygen bekentenis) heeft moeten
dragen. 't Welk dan gees wonder is, want een Knecht is niet beter,
als fijn Meeffer. Doch de misflach van de Overfetters, des Leydfchen
Bybels, is niet te verfchonen : om dat fy CEDO NULLI, niet tot Overfetter hebben genomen: Want hy foude dat, veel beter alleen geklaard hebben, als fy met haar alien : dewyle hy van Kinds-been,
t' Athenen, in de Hoge-Schole, de 'ellen van de hooge Leer-meefters
gehoord heeft. Ja, indien het daar by lath, en van noden was, hy
foude felve wel een Bybel kunnen maken, die vry wat beter, met
fijn gevoelen over een quam, als defen Leydfchen Bybel.
En alto is defe Rokken of gefponnen : en klaar genoeg bewefen,
dat de Tonneel-fpelen en Tooneel-danfen, zijn God-vruchtige, en
ftichtige oeffeningen : door dien God de Heere felve, in fijn openbaringen, met Dromen, en Gefichten, dit fo levendig vertoond, en afgebeeld heeft. Tot welken eynde wy ook de Schriftuur plaatfen (daar
by de Gefchiedenis van an-roerd) daar by hebben gefteld: om (die
te kunnen oordeelen, uyt de klau, wat Vogel dat het is.
't
't Geen by voorts by brengt, en met veelerley lappen (als een
oude Bedelaars Mantel, of noch beter, als de Pauffelyke Gods-dienft)
heeft te fames geflanft : van de gewitte Graven, van de groeting
Rabbi, van den Pharizeeufche-Lijnceus, van 't Hoeren Autaar, van
Comedia vetus, van Meefter Peeter, van den Geeft der duyfternis, in
een Engel des lichts (die ik vertrou, dat fijn Raadsmaan is) van de
oproer Krayers, die met Jacht-fchuyt, en Wagens zijn wech gevoerd,
(hoe wel noch niet alle : want dan moft by felf mee ritfen) van de
Latijnfche Spreuk Platoni, tot lof der Dichters, (hoe wel by dit
geerne fijn Tooneel-fpel wilde toe paffen) van de Letteren, die als
Hemel-val, door het dak des Schouburgs quamen neder-ftorten, van
de Spelding, en t'Samen-binding der felver Schrijf Spelen, maar 'peel
niet: Lucifer gaat ten Tooneel-rye: van de verwondering der Schou-
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burgs-hoofden, vreefende dat Apollos Kerk foude toegefloten worden
(als eertijds in de komfte Chrifti, tot Delphis gefchiede) van Clio,
en Thalye, de Gefellinnen van Apollo, en eyndelijk van 't handgeklap, en toejuychen der Jongelingen, en Jufferen. Dit zijn al te maal
fulke grondelofe Altaar-geheimeniffen, datter harffens toe van doen
zijn, fo groot als die van een Peekel-peering: 32) om de felve recht
te ontwinden. Derhalven willen wy dit mijn Heer den Pans te Romen
beveelen : die macht heeft dat uyt te leggen lb by wil. En lien ondertuirchen wat Cedo Nulli dan feggen fal. En alfo krijgt ELCK
ZYN BEURD. 33)
3s) Peekel- peering: bier worth niet bloot op den visch gedneld, maar vooral op de perfonaadje van
Bien naam, die in de kluchten verfcheen, met meel befmeerd, in 't kostuum als waarin nog Pierrot
worth voorgefteld, en, tot vermaak van 't publiek, domheden deed of uitkraamde en het mikpunt was
van alle fpotternyen.
as) ELck zisx BEURD: toefpeling op bet motto, dat onder het putjen, 't welk de tytels der uitgave
van De Wees verciert, te vinden is.

Wie de fchrijver van bovenflaand tegenfchrift was is my niet gebleken : de toon moge alles behalve malsch, ja veelal hatelijk en boosaardig zijn, de ftijl toont iemand aan niet kwalijk tot hekelen in ftaat,
maar niet wel meefter ;van de taal, en blijkbaar geen waardige tegenparty van onzen dichter. Over de kracht der argurnenten, door hem
gebezigd, zal ik my hier niet uitlaten: zeker viel er op die, welke in het
„Tooneelfchilt" voorkwamen, over 't geheel ook nog al wat aan te merken ; doch de onbekende kritikus bederft zijn zaak door overdrijving
aan den anderen kant en door gebruik van misbruik niet te onderfcheiden.
Maar niet enkel in nuchter proza, ook in po6zy werd Vondel aangetast en met het jaar 1662 gaf zekere Jacob Koemans, by Jacobus
van den Bergh, in de Nieuwe Gasthuismolenfteeg naast de Heeregracht, een dichtftuk uit, opzettelijk ter beftrijding van het Tooneel
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en inzonderheid van Vondels verdediging daarvan gefchreven. 1k vermeen ook dat ftuk, als geen onbelangrijk ftaaltje van den geest dier
tijden, hier in zijn geheel to moeten inlasfchen.

IACOB KOEMANS

SCHOUWSPELS BESCHOUWING,
OFTE

WARE AFBEELDING

VAN DE HEDENDAEGHSE

TOONEELHANDEL

1662

1662
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VAN DE DEDENDAEGHSE

TOONEELHANDEL.
DOOR

JACOB KOEMA N.

K

hier verflingert volck op 's werelts fchoutooneelen,
En treckt de grijns eens of van het Comniedyfpeelen:
Bejiet eens of het is foo overdierbre fchat,
Als men het roemt; en of dit vaers fyn wefen vat:
OMT

Tooneelfpel blaeft naer 't licht, door duivels tytverdryf, 9
Het wyckt geen guichelfpel of loofe toyer vonden.
Het bootft de werelt na, en prickelt ziel en lyf
Tot ongefoute vreught; en flaet ons helfe wonden.
't Vertoont, in kort begryp, des menfchen ydelheit,
Daer Lucifer om lacht, en Michael om fchreit.
Dit leert dees dichter u, met ongemeene toonen,
Hoe groutv'lyck dat het is den fpot met hemels throonen
7'e houden, waer door dat de Godtheit wert verkleint,
Die, heel onzienelyck, van d' englefchaer omheint,
I) Deze en de vier volgende regels zijn een parodie van Vondels bekend bytchrift:
Tooneelfpel quam in 't licht tot leerzaem tijlrerdrijf, enz.,
vroeger opgenomen Deel III, blz. 320.
z) Den dichter: t. w.: „Koeman," en Met „Vondel."

-■•
DR WEAKEN VAN J. VAN IANDRI. IX.
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Veer buiten ons bereyck, houdt fyn doorluchte zetel,
En /trait het weeldrigh volck, broodtdroncken en vermetel,
Verfopen in de vloedt van yd'le werelts vreught,
Afdwalende van 't padt der rechte en ware deught.
Wilt noch in tgts uw fin van defen handel keeren.
Soeckt, nit Godts heiligh woort, en niet uit feel, te leeren
Het rechte deugh,denfpoor, dat ghy hoort te betreen.
Het fchynt wat nieus te zyn; maer werelt, neen, 6 neen!
Ten is geen vreemde tael. wilt hier in t ilts naer hooren:
Want die in Sodom blyft, die gaet daer mee verlooren.
En weet dees dichter danck, die u foeckt wel te raen,
Op dat (gevallene) ghy weder op meught ftaen.
M. G. V. H. ')
.)

M. G. V. H.: wie onder deze initialen worth aangeduid weet ik Wet, en het hier door hem gegeven ltaaltje van pazy lokt my niet uit, er byzondere nafporingen voor in 't werk te Mellen.

1
1

A_MSTERDAMMERS 9

BEROEMDE MEDE-BURGERS:.

LK neem de vrymoedigheit, om aen u myn befoedelde eerfteline) (die u,
onder de naem van ware afheelding der hedendaeghfche tooneelhandel, te
voorfchyn komt) op te ofleren. Ontfangt hem, doch niet als een, die, in
welgefchickte broofen, de foetluidende Tier van Auguftus Hoffwaen pooght
na te queelen; maer, als een ongeletterde, onnofel in rym, onkundigh in
redenkunft, ongeoeffent in welfprekentheit, onbequaem om duits en onduits
van elckandere te fchiften, onaengenaem zoo in de uitvinding, als fchickinge
der ftoffe: kort om; als een, die, in een rondgevlogte mat van de bruine
,.)

Befoedelde eerfleling: waardoor bezoedeld 1 De uitdrukking kilnkt Wet alleen wat al te nederig;
maar heeft bovendien geen zin. Wat bezoedeld is kan op zich zelf &ant en goed zij n; doch bier wearfeimwt de fchrijver in 't geen onmiddelijk volgt, dat zijn werk op 't een noch 't ander aanfpraak
maken kan.

F
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veenzon opgewieght zynde, van breyn en ftyl, boers en flecht is. Daerom
verfoeck ick voor hem, in die deelen, een heuffche hekeling; en, voor de
reft, een Chriftelyek oordeel. Het wit daer hy op doelt, is, om achter het
fchouburgs bevalligh voorhangfel, alleen gees I ) hoeren-outer to ontdecken;
maer foodanig een grouwel der ongerechtigheit, die, met Ilinckfehe greepen,
de jeught aflockt van den koningklyckert heilwegh naer Sion, om haer, op
het renpadt naer Gehenna, van deught en eerbaerheit te verhalteren. Ick
weet, dat de verdadigers, van dit zielverderf, de onkundige misleiden, met
veel opgepronckte pleytredenen voor het Tooneelrecht; maer dat Selo'lt is
van fulek een dunne ftoffe, en zoo kleen, dat het onmachtigh is om de
monftreufe geftalte van dien Hydra to verbergen: en daerom wylt hy u,
als met de vinger, de natuur en waerde van een verfoeyelyck tytrerdrgf;
en dat so naeekt, als de waerheit felts. Het ende dat hy beooght, is, om
veel misleide, die noch ftil op hare droefem, in een gevarelycke dootflaep,
roncken, foo het mogelyck is, op te wecken; en foo niet, fyn eige geweten
te ontlaften. Hy is de eerfte niet die defe welluidende (naer getoetft heeft:
want, beneffens het ontelbaer getal der oude heillievers, zyn verfeheide
nieuwe voor hem geweeft; en onder die, Nolthenius, Prime, 2) den hooghgeleerden Voetius en andere, by wien fyn luifter foo veel to pan komt,
als een kleene vonck by het heldre fonnelicht. Maer de liefde tot bet
algemeene belt bewoogh hem, om een weinigh van de uitgekipte roofers,
die fy met foo veel Tweets gepluckt hebben, onder fyn diftelen to mengen ;
niet alleen om het Fyne daer door geuriger te maken; maer am, door die
uitnemende foetigheit, een loft de lauwhertige in to boefemen, om door die
luftprieele, vol van hemelfche nuttigheden, (daer defe rofen uitgepluckt
zyn) heen te gaen, om daer in volmaecktheit to befehouwen, 't geen door
hem in een ruwe fchets vertoont wort.
De laghlievende leverfchudder, die het felden aen ftof tot fpotten outbreeekt, fal, ongetwijfelt, naer ouwe gewoonte, buitenfpoorigh ginnegabben, 3)
en een hagelbuy van fehimp- en lafterpylen, op fyn taey gedult, los fnory en ; maer ghy, die de reden plaets geeft, hoedt u voor die dertelheit, en
fchort uw vonnis op, tot dat ghy den Tooneelhandel gewickelt 4 ) hebt in de

balance des heilighdoms. Soo dee wel eer den beroemde keifer Theodolius ;
maer de vertoonftof wierd foo licht bevonden, dat by de fpeelpluetle toeJloot,
en de oorfpronck van alle boosheit omkeerde. weick een daet ChrgAftomus fo
t) Alleen geen voor „niet flechts een."
a) Nelthenius, Pryne: aangaande Nolthenius heb ik niets kunnen vinden. Met Pryne zal waarfchijnlijk
bedoeld worden de bekende Engelfche rechts- en godgeleerde William Pryn, die, in 1600 geboren, zich
in 't Parlement krachtig zoo wel tegen de Episkopalen als later tegen de party van Cromwell uitliet,
en in 1669 overleed.
a) Ginnegabben: gninneken Celt KILIAEN gelijk met grenicken (of grinneken, als wy 't nu fpellen), en
gabbe vertaalt hy met nugae, joci, „flaauwe aardigheid," gelijk men nog wel „een gebbetje Timken" zegt
voor „een grapje hebben, een loopje nemen." Ginnegabben beteekent alzoo: „lachen zonder bepaalde
reden."
a) Gewickelt voor gewikt, van waken, vibrare. 7Vikken en wegen zijn de twee verrichtingen die de
weegfchaal doet.
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wel beviel, dat hy, met een fucht, dus uitborft: ach ! dat fy nooit wederorn
geopent wierde : want hier nit is allerleye ondeught in de ftadt gefprooten. Ja
defe munt vertoont fich fo vals op de toetsfteen van de E H. Staten van
Hollandt, dat fy de batementfpeelen en kamers van Retrocynen, 1) (die, foo
door haer afgodifche lieverye, als ongebonden Tragedie en Commedie, de
goede ingefetenen tot afgoderye en godtloosheit opwecken) onder de roepende fonde (die het landt druckte, en de toorne Godts over ons verwecken)
getelt hebben.
Myn wenfch is, dat Godt u de oogen foo opent, als defe uitnemende
voorbeelde. Op dat ghy aen de eene kant de lichtigheit van defe vervloeckte ydelheit, en aen de and're zyde de fwaerte van fyn goede en
welbehagelycke wille lien meught. Soo onfe toelegh soo veel nuts verfehaft,
dat maer een ziele omfichtiger wert, en fich laet waerfchouwen; foo fal
ick defe geringe moeite, uitnement gefegent achten: en aen de grote Godtheit, op het altaer van een danekbaer hert, lof en eere opofferen.
Vaert eeuwigh wel.

U. E. dienftverplichte
J. K.
I) Retrocynen: hy meent thetoricynen of rhelorici, „redeit kers."

WARE AFBEELDING
VAN DE 11EDENDALGITSE

TOONEELHANDEL.
ALCIPUS. LEANDER.
ALCIPUS. I)

DE aengename lent, Leander, loekt myn buiten.
De foete maeylucht doet het bladerloofe bout,
En wat de ftrenge vorft bemorft had en verout,
Herleven, en met kracht haer pronekcieraet uitfpruiten.

i)

ALcirus: de naam had in alien gevalle ALCIPPITS moeten geiehreven atm
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LEANDER.

Soo is 't Alcipus ; maer waer been dus eenigh ?
ALCIPUS.

Wandlen
Is nu myn ooghwit, om, langs d' ,Aemftelkant, myn geeft
Wat te verlucbten, en, van al bet geen myn reeft
En fmaeck'lyck voorkomt, 1 ) by myn fellef wat te handlen.
LEANDER.

Soo myn gefelfchap u behaegbde? ick fouw wenfchen
U deelgenoot te zyn, vermits de foetigheit
Die men alleen geniet is flacks gewys. men feit,
Niets fo welfmaeck'lijck als het montbanquet der menfchen.
ALCIPUS.

is 't: en wie fouw ick bier toe bequamer vinden,
Om fulx naer rechten eys te diflen, als myn vriendt,
Die foo byfonderlyck de foete naem verdient
Van fpitsbroer ?
Soo

LEANDER.

Of u beer, het puickje van myn vrinden.
Maer dit ter zyde. hebje niet iets nieuws vernomen ?
ALCIPUS.

Niet fonderlings ; als dat een ongelettert quant,
Verwaent en reuckeloos, zich tegens 't fchouwfpel kant.
LEANDER.

Wat! tegens 't fchouwfpel? hoe! begint die man te droomen ?
Dat 's immers vruchteloos.
ALCIPUS.

"t Is waer; maer foo vermete]
Is 't vreughde-hatigh breyn, dat felfs het eerlyck zoet
By haer gewraeckt werdt: 't is al gal, en bitter roet,
Wat juyft niet vlyen wil in haer bedompte zetel.
LEANDER.

Maer is 't al zeker ?
ALCIPUS.

Ja 'et. myn wiert noch Bus een deeltje
Van fyn Tragedy in de handt gedouwt. laet fien,
Ick heb het byme. dit fal 't wefen, foo ick mien.
Ja 't is het. 'k bid u vriendt, ey leeft eens dit juweeltje.
Myn reeff

roorleona: verbeter: my reedfl („gefehiktst") voorkomt.
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SCHOUWSPELS-BESCHOUWINGS
I. H A N D E L.

LUCIFER, BELIAL, BEELZEBUB, DELSCHE LIST, EN AL 'T GESNOR
DER ZWARTE ENGELEN.
LUCIFER.

Waer been ? (myn Belial) houdt itandt : (dit angftigh vlugten
Baert achterdencken) wats 'er gaens ?
BELIAL.

0 groote vorft!
Vlught! vlught! 't is uit met u: ghy hebt vergeefs getorft,
Als een metal° zuyl, dit ryck der ongenuchten.
Verlaet dees tempel, daer uw godlyckheit ter eeren
Den eedlen wieroockgeur wert toegefwaeit : uw maght
Heeft endlyck uitgedient. waer bergh ick my? de kracht
Van foo een mogentheit en is niet om to weeren.
LUCIFER.

Wat maght? wat mogentheit? ghy raeft. 't zyn ydelheden
Die u vervoeren. hoe! ben ick niet Lucifer,
Dien vreefelycke vorft? die, als een morgenfter,
Bekleet met glansryck licht, in 't heyligh koor quam treden,
Gelyck een tweede zon onder de vierghe fteenen ?
Wat voor een fchepfel fou myn durven naer de kroon
En ryxftaf dingen ? of myn konnen uit de troon
En fetel lichten, en myn heerfchappy verkleenen ?
BELIAL.

't Is nu geen roemens tyt, o vorft: ey! wilt maer vlieden,
Of ons befchutten. denckt hoe u vermetelheit
Den grooten Michael eens dempte. ') ach! 't is tyt,
Verberght u, of u fal noch grooter fmaet gefchieden.
LUCIFER.

Laet komen wat dat wil. myn trots blyft buiten teuglen:
Dies zwyght, en rept myn niet van die geleden fmaet.
Hy dwong myn doe, 't is waer; dog delgde noit myn haet;
i) Hoe u rermetelheit Den grooten Michael eens dempte: waarfchijnlijk zal hier bedoeld zijn geweest:
„hoe de groote Michael eens nw vermeteiheid dempte."
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Maer knoopten door die val aen myn verwooetheit vleuglen:
Want myn fchenfieke breyn, om dit onroeplyck i) oordeel,
Gekant tegens de maght van d' oppergodlyckheit,
Vond uit door wraeckfucht hoe ick kon, van tyt tot tyt,
Een fwarte monarchy oprichten tot ons voordeel,
Indien ick het foo veer kon brengen, dat den koning
Van 't ondermaenfche ryck zyn edens luftprie&l,
Ja Godt wou voegen naer zyn flaetfucht, foo hy 't eel
Volmaeckt. en zyn vernuft foo veer liet met de honing
Van myn gefleepe tong verleyden, dat ick reeder
Geloof kon krygen dan zyn fchepper, 't ging dan vaft
Dat ick dat proeffluck door myn looze lift verraft,
En al het nageflacht in hem fou vellen neder;
Dit luckte myn naer wens: en door dat droevigli vallen
Van dien aertsvader, greep myn wreede toelegh flant:
Myn heerfchappy wies aen, en vloogh door zee en lant,
Gelvck een blixem: want geen fleede, fterckte, wallen,
Ja geen gehuchten, of ick ftichten daer altaren.
Myn godtheit wiert gepaeit met vee, met menfchenbloet
En offerwynen, die myn toegedoemde floet
Kerckplichtigh plengde, onder fchaduwrycke blaren,
Daer fy haer hooft met klim, en lauwerloof omvlochten.
Wet rees myn luifler hoogh doe Juda, Israel,
Mannas en Efraim verflieten Godts bevel,
En planten hagen, daerfe myn haer offer broghten!
Geen uitgekipte flier, noch 't puickfte puick der lammen
Was haer te dierbaer tot myn altaerdienft, en al
De vetile verrekens en kalvren, welx getal
In veelheit Diet en weeck voor 't duifenden der rammen.
Doe met de vorften Levys priefterlycke ryes
Omwende tot myn dienft, bleef 't heilighlt heilighdom
Heel fwaerlyck veiligh: want ick ftiet de godtsdienft om,
En liet aen alle kant myn grouwelbeelt inwyen.
Niemant, van die tyt af, was voor myn lagen veiligh.
Ick fchoot myn fchichte vol van doodelyck fenyn:
En mengde hels regael in d' aengenaemfte wyn,
Daer ick door tuimlen dee' den aldergrootfle heiligh.
Soo menigh hart, foo menigh huis kon ick doe vinden,
Daer men myn yverigh in diende: ja 'k Leh Godt
Soo dickwyls in myn felfs gelaflert en befpot,
Dat ick op grooter tal van yveriger vrinden
En warer dienftelings kon floffe, dan hy felve.
Seght eens, wat dunckt u? fou clit overhecht gebouw
Wel om te ftooten zyn? Maer zacht! wat voor een roues
Onroeplyck: hy meent waarfchtinlijk onherroepelijk.
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En naer geluit dreunt door dees marmore gewelve?
Wat is dit Belial?
BELIAL.

't Zyn uw beangfie engelen.
Ick fie Beelzebub naer herwaerts fnorre: 'k forgh
Dat ghy u trots te laet beklagen fult.
LUCIFER.

'k Blyf borgh
Voor u vergeeffe vrees. myn dunckt ick fie haer henglen
Naer myn befchutting. wel, ick fweer haer te behoeden.
Ga roept haer herwaerts. ach! ick merck het al te wel,
Dat myn vermoogen en het heerfchen van den hel
Een einde heeft. wat raedt ? hoe ftuit ick beft dit woeclen?
BEELZEBUB ITIT, MET EEN GEVOLGH VAN VERBAESDE DUYVELEN.
BEELZEBUB.

Ghy, die de woonftee van de eeuwighduurbre nachten
Ten deel verkregen hebt, hoe! fit men bier geruft
En forgeloos, of is den vorft noch niet bewuft
Het fchrickelyck verbodt tot demping van fyn rnagten?
LUCIFER.

Wat voor verbodt? ghy raeft. wie derft ons hier gebieden?
Spreeck op, wat is 'er gaens?
BEELZEBUB.

Beheerfer van den kolck
Des rare jammerpoels, die op een heiloos volck,
Vol bygeloovigheit, en angftvallige lieden
Stort uw verfchricklyckheen in bulderend onweder;
Het leiter toe: 't is uit, en met uw ryck gedaen.
Ick felve fagh uw kroon en rycksftaf ondergaen:
Want het Hebreeuwfe kint wierp al uw maght ter neder.
LUCIFER.

Dit heb ick lang gevreeft, en foght het voor te koomen
Door uw beleit. hoe ift vervolgh foo vruchteloos?
Myn gramfchap bruit, o fpyt. ick fweer u dat myn boos
En heilloos opfet fal foo lange fonder toomen
En fpoorloos rennen, tot ick heb myn wraeck verkregen.
Maer feght, hoe droegh het toe ontrent de nederlaegh?
BEELZEBUB.

Naer dat ick had myn neck gelyck een yfre fchraegh
Onder u troon geftelt, ging ick gefwind'lijck veegen, ')
Gelyck een fnelle wint den grooten bol in 't ronde.
)

Feegen: voor „zich feel van de eene plaats naar de andere bewegen. " De uitdrukking is gemeenzaain, zelfs plat, en althands in geen veers te dulden.
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Ick ftelden 't fpits vernuft en barffe wrevel fchrap,
Om, waer het moogelyck, te kloutren, op den trap
Van Godts geheirnenis, en vifte naer de gronde
Van yder prophecy die op ons demper ') floegen.
Ick fpeurden 't na, wat tyt dat hy verfchynen fouw ;
Door wie, en waer, en hoe. doe pooghde ick myn trouw
Tot fyn verdelliging en 't duiftre ryx vernoegen
Te toonen aen myn vorft, om raft voor u te werven;
Doch te vergeefs: want feet, reets was een kuiife fon
Befwangert van dit hint, en d' oude Simeon
Kreegh dees toefegging, dat hy niet eer foude fterven,
Voor hy fyn zaligheit fou in bet vlees omarmen.
Ick arrebeyde zeer orn dele teere vrucht
Te fmooren, eer dat hy fouw fcheppen d' eerfte lucht;
Maer wie kan deren die de englen en 't befcharmen
Der ftercke godtheit tot een fchilt heeft aen fyn zyde?
Doch echter wrocht ick uit al 't geen ick kon. Auguft
Was doe myn wercktuigh, die ick eeven foo een luft
In fyn gewrichten blies, gelyck als in voortyden
Den foete harper der beroemde Jfraliten
Tot naenwer kennis van 't getal der zielen drong,
Die by als harder door zyn ryxftaf hoede: 't gong
Myn doe, voor wint, naer wens. de keiferlycke fwiten 3)
En amptenaren, elck om 't feerft, dit ftuck uitvoerden.
De weerelt raeckte in roer, en yder op de been.
Men fagh gelyck een fwerm, door alle wycken heen,
Een -yglyck rennen naer haer ftadt en ftamme. 'k loerde
Op Davids krooft, die myn tot 13ethlern moft ontmoeten,
Op hoop dat ick haer vrucht in cult gewoel fou doors.
Ick propten 't broothuis 4) zoo vol menfchen, dat den zoon
Van d' eeuwghe wader, voor wiens goddelycke voeten
De engle knielen, moft een beefteftal verkiezen
Voor zyn geboorteplaets, en meende 't ongemack
En weinigh voorraet tot dit jonge wights gerack 5)
Sou haeft zyn leven, dat ons doot is, doen verliezen;
Maer 't mifte my: want ick onfaelghe hulp bevordre
Het goddelyck befluit. doe fnelde ick gefwint
Naer 't hof des Konings, die van dit doorlughtigh hint
Gehoort had, welx gerucht hem ruckte buiten ordre.
Ick joegh de grootsheit op, en noopte zyn gedaghten
Met der onnooflen moort foo heevigh, dat het lant
.t) Op ons demper: „op hem, die ons dempen, onze macht vernietigen zon, op Kristus."
a) Bit fleet op de volkstelling, welke DAVID liet houden. Zie II Samuel 24.
a) De keiferlijcke Mien voor „'s keizers gevolg, fuile."
Vertaling van den naam Bethlehem.
s) Gerack voor „behoefte." Zie Deel H, blz. 539.
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Van Rama weerklonck door het weenen Rachels: want
Dees opper-aertstiran, door 't wreede moortmes, flaghten
Ontelbre fuigelings; dock miften in die geene,
Op wien 't gemunt was : want de vaderlycke Corgi'
Omringde hem, gelyck als in een wagenborgh
Van heilghe helden, en Cant naer Egipten heenen
Het kint en moeder, met haer trouwe ondertrouden.
LUCIFER.

Was doe uw liftigheit ten ende?
BEELZEBUB.

Maghtigh heer,
Ick fpanden 't overfchot der kraghten in, en keer
Voor by de Spoorades naer Delos, daer de oude
Antycke Tempel, 't puickfte cierfel der Cikladen,
My onder d' eernaem van Apol was toegewyt,
En hoopte doe myn leet en ingekropte fpyt,
Op Cynthus vlackte, aen 't verblinde volck t' ontladen ;
Maer 't wierd myn haeft belet: vermits een felle donder
Dien aenflagh omfloegh, en verdoofde myn gehoor.
Daer brulde een geluit den marmre eerplaets door, ')
Dat het gewelleffel en 't fondament van onder,
Door 't dreunen, fidderde. De farpentyne fteenen,
En d' edele Porphyr die fweten : 't vreeflyck woort
Borft uit een heldre wolck, en luide dus : voort, voort,
Ghy leugenachtigh fpoock, packt u van hien ga heenen
Naer d' eeuwge kercker, daer myn godlyckheit u doemde.
'k Gebie dat van nu of dees plaetfe ydel zy
Van Godtfpraeck, offerhand', en duiftre wichlary,
En al het geen daer ghy uw moortfucht mee verbloemde.
Ick hide en befweeck, en voelde dat de banden
Van d' eeuwige fwygentheit myn tong befnoerde. 'k vloog
Gelyck een fnelle fchicht die een Theffaelfe boogh
Ontglipte, naer dat zy door taey gefeende handen,
Tot aen de ftale punt, was fors te rugh getrocken,
En liet dees ftarcke burght, foo nuttigh voor ons rya,
Aen d' overwinnaer.
LUCIFER.

Ach! waer naemt ghy doe uw wyck ?
BEELZEBUB.

Naer Palodes, ') daer ick met wrevehnoedigh wrocken
s)

I

Volgends Suldas, Niceforus en andere Kristenfchrijvers, zoude de godfpraak van Apollo verftomd zijn
cmtrent den tijd van Kristus' geboorte, en had Augustus, toen by naar de reden vroeg, tot antwoord
gekregen, dat een Hebreeuwsch kind, de God der Goden, Apollo van zijn troon Clot en ter helle deed
nederdalen. Intusfehen heeft doze vertelling betrekking op het orakel te Delfi, en fchijnt door Koeman
verkeerdelijk up Delos t'huis to zijn gebracht, in welk eiland zicb, naby den berg Cynthus, mode een
tempo; van Apollo beyond.
a) Palodes: vermoedelijk wordt hier Palms Meotides, nu de „zee van Zabache," bedoeld.
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Dees legioenen dee den grooten godtheit laftren.
Hier yverde ick feer om den geleden fmaet
Door wraeck te boeten: want myn ingekropten haet
Was doe aen 't baren, om het alles te -verbaftren ;
Maer dit was 't laetfte van myn woedigh tegenftryen •
Want naeulyx had de fon den ronden bol omrent
Driewerref tien en twee, of daer quam nit de tent
Van Thetis een geluit, dat ons een feller lyen
En fchrickelycker fmart aen dee dan wy ooit leden :
Want eenen !humus, den Egiptifche piloot,
Braght ons de tyding van den groote Pan fyn doot. ')
LUCIFER.

Wat is dien herder doot? foo zvn myn mogentheit
En opgeworpe gloor verbryfelt, myn getrouwe,
Hebt ghy die ftem gehoort?
BEELZEBUB.

Ja! rampfaligh vorft:
't Geluit verfloegh ons foo, dat niemant ftaen en dorft;
Maer ieder vlughten.
LUCIFER.

Ach! foo is 't vergeefs gehouwe,
Soo is 't vergeefs dus hoogh op 't Capitool te fitte
Met d' eernaem van Jupijn. nu is het uit gewoedt.
Myn maght die is verdelght. ick voel een grooter gloet
Van godtlyck wraeckvier, en een fchrickelycker hitte,
Als ooit • voor defe in myn pynigent geweeten.
Waer vlughten wy, o fmart!, och waer ick doch myn Godt
Niet afgevalle, foo had dit vervloeckte rot
En ick, haer opperhooft, noch gloriryck gefeeten,
Daer vreught de volheit is in blinckende Robynen.
Komt hier myn pare ftoet, en voight uw generael
Naer 't eeuwighduurent wee. vlugt, vlugt: ick fie een ftrael
Van 't godlyck blixemvuur, vol helfche wreede pynen,
Neerfnorren.
HELSCHE LIST. 2)
Vorft, wat 's dit? hoe nu? waer blijft u woede
En dreigemente, die ghy in uw toornigheit
Verwoedlyck brulde. fwoert ghy niet, foo lang de tyt
i) Den groote Pan fyn doot: Dewiji 't woord Pan de heteekenis heeft van „Al," zoo word die Hiding
opgevat in den zin, dat het geheele Heidendom (met de komst van Kriftus) dood was en afgedaan had.
a) HELSCHE Lisp : de Lucifer, zoo als Koeman then voorftelt, heeft veel van een konftitutioneelen
koning, die zelf niets uitvoert, maar zijn ministers voor hem last denken en handelen. 't Klinkt echter
Neat vreemd, dat de opperduivel nog een Helfche List noodig sod hebben om te weten wet hem te
doen ftaat. Ook is de invoeging van een zinnebeeldige, naar een bepaalde ondeugd genoemde, tusfchen
die andere met eigen namen aangeduide perfonaadjen, niet gelukkig to noemen, en ltrijdlg met de eenheid der voorftelling. 't Is den fchrijver echter te vergeven, als men in aanmerking neemt, dat betere
dichters dan by dezeifde fout hebben begaan. Zoo laat Feitama in een zijner werken, naast Apollo,
Minerva en andere bekende godheden, Bedrog, Geweld en dergelijke allegorifche perfonaadjen optreden.
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Haer tyt fou duren, dat ghy ftaegh foudt zyn een roede
En geefelfweep van 't heir der wereloofe wormen?
Hoe is dien trotfe moet foo haeft verdweenen ? ey
Schep moed myn prins, fchep moed: ick fal u heerfchappy
In wefen houden, en 't verwarde hof hervormen.
BEELZEBUB.

Dats vruchteloos. wie fou die duifende der zielen
Weer locken van den wegh naer 't nieu Jerufalem,
Die door het heiligh bloet gebaent is ? kan men 't klem
Der eeuw'ge ketenen verbreken ? en vernielen
't Geen de almaghtige wil bouwen? neen : de kennis
Van Godt en Godesdienft breekt door in 't Heidendom :
Dat fuiver licht fpreit nu fyn heilglans om en orn,
Dat d' alderblindfte flea ons langvermomde fchennis.
Elck tracht om 't yverighft het pronckcieraet te delgen
Van onfe titulen. 't Demogorgons geflacht, ')
En al Cibeles krooft verfchoptmen, dat gedacht
Noch heugenis der Goon fal komen tot haer telgen.
HELSCHE LIST.

Wel foo ick dat belet? wat dunckt u?
LUCIFER.
'I

Kan niet wefen.

Hoe is fulx mogelyck ?
HELSCHE LIST.

Ick zal de Chriftenheit,
Niet als voor defen, maer met liftiger beleyt,
Gelyck een Circe, door myn toverfang, belefen.
Ghy weet wat voordeel dat d' Atheners ons toebraghten,
Door haer naer-aping der Bachanten : defe vondt
Was foo bevalligh aen een yder, dat geen mondt
By na ontflooten wierd', die om dit fpel niet lachten.
Dat galmen ftreelden 't oor der dappre Romulynen
Soo overaengenaem, dat men om fpelers fandt
Naer Tuskanie, om, waer 't mogelyck, den brant
Van 't peftvier, dat haer trof, hier door te doen verdwynen.
Doe haer genefing defe handel volghden, eerden
Men, als iets goddelyx, dit doodelyck vergift.
Doe fchaefden ick dit beelt, en heb het gros gefchift
In bly- en treurfpel: van welx laetfte dat dien weerden
En fchranderen 2) Homeer was d' alderbefte dichter.
Ick doflen 3) Hiftrio dan eens in ?t harrenas,
Gelyck een oorloghsgodt ; dan met een ruige tas
i) Donogorgons geflacht: dat zoil beteekenen „'t geflacht van 't Gorgonenvolk." Maar wat de fehruver
daarmede meent is my niet helder.
a) Quintilianus fegt, dat Aefehylus den eerften treurfpel-dichter foude geweeft zyn.—Kantt. m. C. Schrjrcr.
s) Hiflor was een van de vermaerfte fehoufpeelders : defe, als fommige meenen, heeft al de fehoufpeelers de naem gegeven van Hifirio. — Kantt. v. C. S.
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In 't ilechte lantgewaet, gelyck een hutjesftichter,
Of boerfe herder ; dan vertoonde by een koning,
Dan weer een bedelaer; en {Meet, door dit gem om,
De eerbre oeffening en burgerplichten om,
Tot flyving van uw itoel, en vreughde van ons wooing.
Nu meen ik dit vergift de Chriftenen te
Onder den braven naem van Leerfaem tytverdryf:
En op dat het te meer zal kitt'len ziel en lyf,
Meen ick het foo met glimp van fchyngoet te verniffen,
Dat daer een duifenttal fal doolen, eer fy 't dencken.
Ick moet tot dit bedrogh eerft fchoone bybelitof
Uitkippen, out, door 't beelt en overgoude lof
Der heilge vaderen, 't nieuwsgierigh volck te wencken.
Daer na fal ick de eer der dappre oorloghslieden
Schel op bafuinen, en ter fluick een fchellemftuck
Daer onder mengen, of een geilherts vuil geluck;
Waer door de eerbaerheit en tucht eer fullen vlieden,
Dan het vertoonde goet in yders ziel beveften.
foo veer geraeckt, foo gaet myn voorftel wis.
Indien
En ghy, myn prins, fult dan het ryck der duifternis
In betel- ftant Tien, dan het nu is: en ten lefien
Soo hoogh beroemt zyn, dat men, in de peerl der fteden, 1)
Onder de befte foort der Chriftelycke fchaer,
Een koftlyck fchouburgh, u ter eer, fal ftichten ; daer
Men u, met wieroockgeur, met offer en gebeden,
Veel vruchtbaerder als ooit voor defen, fullen dienen :
Daer fal geen fieltery foo groot zyn, geen bedrogh
Soo liftigh, geen minranck hoe gail en dertel, noel'
Geen dolle narrery hoe walgelyck, geen ftienen 2)
Der lafterilingre, die op eerbre burgervaders,
Op heilghe harderen, of vroome onderdaen
Zyn los gefnort, of 't fal hier mogen veiligh gaen :
En die dit tegenftreeft, die fat ick voor verraders,
Voor oproermakers, en voor walgelycke peften
Uitfunfen, 3) en ten fpot vertoonen op 't Tooneel,
Soo raeckt de vreefe Godts weer onder ; en het deel,
Daer ons ryxcepter fwaeit, verkryght onwickbre veften.
LUCIFER.

ftarcke zuil myns ryx! waer mee fal ick u loonen,
Soo dit geluck ons dient? ick fal uw roem en lof
Soo fchel uitfchatren, dat een yglyck in myn hof
U fal met d' eernaem van den grooten moorder kroonen.

0

1) De peerl chr fleden: „Arnfterdam."
2) Siienen: naar de plat Amfterdamfehe uitfpraak voor fteenen, even als, blz. 341, aan 't [lot der Intelding, ick mien voor ik meen.
a) fliIfunfen: dit zal moeten beteekenen „'t jak ultvegen, uitftrijken." 't Woord is my elders nooit
voorgekomen.
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Volvoert het fleghts foo loos als 't liftlyck is verfonnen.
Ick hied u hulp: gaet been. ick fal terwyl ons maght,
Soo veer als 't Godt toe laet, in ordre houden. tracht
Dat dit gerockende doch wel Wert afgefponnen.
HELSCHE LIST.
En forgh doch niet, te min dewyl ick heb gevonden
Een cierlyck deckleet voor dit monfter. 'k houw gewis
Dat dit de veilighfte en de befte middel is
Ow het te hoeden voor de ware naem van zonden.
Ick heb bedacht, hoe dat ick hier godtsdienftigheden
Moet ondermengen : want al wat met defe fchyn
Vermomt is, moet (wie 't zy) en goet en gangbaer zyn,
Wanneer men een gedeelt van 't fchouburgs winft befteden
en
Tot een vertroofting voor den
't Is feker dat het fpel ('t magh wefen foo het wil)
Sal wettigh heten, en een zaeck die geen verfchil
En hoord' te barer ; maer van yder waert geprefen.
',
LUCIFER.
't Is wel bedacht. vaer voort, en laet uw fpitfe finnen
Haer kracht verdubble. facht! wat fien ick daer voor volck
Naer ons toe-ylen?
BEELZEBUB.
Och! dit is de godtheits tolck,
En Sions kinderen : dies vlie en vlught naer
Ouden ftock

Weefen •

Binnen.

REY DER DOCHTEREN ZIONS, EN HEMELSCHE GEZANTEN.
DOCHTEREN.
O Ghy opperfie behoeder
Van uw diergekofte fchaer,
Stut bet woelen van (lien woeder,
Of uw erfdeel tyt gevaer.
Keert dien grouwel der verwoefting, 9
En verydelt dit op fet,
Eer de duyflernis belet
Zions konings groote oefiing. 2)
GEZANTEN.
Stilt dit kermen, ftaeckt uw weenen,
Pronckcieraet van 't goude hof.
Ey! kropt in dit anxtigh fieenen.
Vindt Godts heilighdom geen not'
Om de goddelycke goedtheit
1) Dien grouwel der rerwoefling: waarfchijnlijk is dit een zinfpeling op Vondels bekend gedicht dr.t
dien imam draagt. Zie Deel III blz. 311.
a) Oefting voor „oogst."
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Op te zinger, nu 't getlacht
Der Tirannen is verkracht,
En in d'afgronds duiftre gloet leit?
DOCHTEREN.

Ghy die met de Seraphynen
D'heilghe glans der godtheit ziet,
Die by laet in Salem fchynen,
Ach! weet ghy de reden niet?
Saeght ghy niet hoe bits verbolgen
Dat het liftige gewelt
Sich, gelyck een Tyger, flelt
Om Gods kudde te vervolgen ?
GEZANTEN.

'k Heb befpiet die loofe lagen,
En haer hels verraet ontdeckt.
't Schynt de lull van defe plagen
Staegh naer 't zielemoorden ftreckt ;
Maer fchept moedt ghy dierbre pander,
Uw befchermheer, hooft en Godt,
Heeft die raetflagh al beipot,
En verydelt hare banden.
't Sal gebeuren dat de vonden,
Die de hel nu heeft bedacht,
Eer voor deught, als vuile zonden,
Zyn by 't ydie hert geacht.
Maer (lit vuil fal niet befmetten
't Koningklycke priefterclom,
Daer Godts engelen rondtom
Haer banier en tente fetten.
DOCHTEREN.

Ach! dat laeft ons, als den zeegen
Die van Hermon nederfchiet,
En gelyck een filvre regen
Op verdrooghde beemden vliet.
Woelt vry Satan, raeft rebellen,
Zions dochter fal voortaen
Als de eycken Bafans ftaen,
Die geen ftormen kunnen vellen. 1)
Deze koepletten zfin, behoudens eenige fouten tegen de verflfikatie, geheel niet onverdienttelfik en
er heerscht gang en Leven in.
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LEANDER.

Dat 's uit.
ALCIPUS.

Wel goeie vrindt, wat dunckt u van fulck blafen ?
LEANDER.

Die foo veel wints heeft, fal fyn pap wel koelen ; rimer
Een ding verwondert my, dat defe man foo fwaer
En moeielycken laft neemt op fyn fchoudren.
ALCIPUS.

Rafen
Is zotten eigen.
LEANDER.

Dat is waer ; maer fulx te paffen
Op defe dichter heer, dat dunckt my buyten reen.
ALCIPUS.

En myn ') rechtvaerdigh. let hoe maghtigh veer hy been
Gaet fwieren naer een bron, om 't varreke te waffen ;
En hoe blaeu dat hy tot fyn wit komt.
LEANDER.

'k Wil niet wraken
Dat by vry weeldrigh waeit, en luftigh breet gaet ; doch
Het geen ick daetlyck fey, Alcipus, fegh ick noch.
ALCIPUS.
Soo

fieje in hem niet dat waert is om te laken ?
LEANDER.

Dat loopt te veer heen : 'k wil hem in fyn wit verfchonen ;
Maer niet van punt tot punt.
ALCIPUS.

Wel vrint, het dunckt myn vreemt
Dat een bedorve pen, die d' heerlikheit beneemt
Van dit out loflyck werck, by u geacht wert. 't hoonen
Van dees pryswaerde vondt is ftraf baer. 't waer te wenfchen
Dat fulcke hekelaers met haer vergifte gal
Haer felfs befwadderde. wat twift, ja wat niet al
Is ooit en ooit ontftaen door defe peft der wenfchen ?
LEANDER.

Houdt, houdt myn vriendtje. ey ! dat gaet te grof en grover. 2)
ALCIPUS.

Noch grover dit gedicht, waer in d' oorfproncklyckheit
Der fchouwtoneelen van den duivel wert gefeit
1.) Mijn: wy zouden dit voor een drukfout aanzien, indien niet op zoo vele andere plaatfen van dit
gedicht ntijn voor my voorkwam.
2) En gra yer: in de oude uitgave ontbreken deze beide woorden, wet blijkbaar een drukfout is, dewi,j1
maat en rijm er door gemist worden.
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Bedacht te zyn, die daer door als een heilruftroover
Zyn ryck herftelt, en vafter maeckt als ooit voor defen.
LEANDER.

Soo luit den text. 't is waer: en heeft zyn fondatnent.
ALCIPUS.

Seght liever ouwe haet, als yder is bekent.
Alen feit wel veel; maer 't wert foo lichtlyck niet bewefen.
LEANDER.

Dat fta ick toe myn beer. maer fou het u wel luften
Wat dieper in die zee te zeilen?
ALCIPUS.

Waerom niet?
Dees tyt die client oils: en als ons het gaen verdriet,
I'unnen wy in myn hof een weinighje gaen ruften.
LEANDER.

Seght my clan eensjes, heer, wat houje van dat fpeelen,
Dat men toneelfpel noemt, en by ons Rant grypt?
ALCIPUS.

Veel:
Ja foo veel, dat ick wens van herten dat het eel
En goddelyck vernuft, wiens zielverruckent queelen
Het boogh tooneel van vreugt doet huplen, ftaeg mach bloeijen
In groene lauwer, en in liefde. heeft men ooit
Vermaecklyck nut bedacht, foo is het dit. men ftrooit
Hier uitgekipte keur van blommen, clien het fproeien
Van d'heilge hengftbron gaf een nooit verwelckbaer wefen.
Kort om : ick iegh 'er van al 't geen Apollos Soon ')
Heeft opgefongen, wiens weergadeloofe toon
In goude vaerfen op ons Scbouburgh zyn te lefen:
Tooneelfpel quam in 't lick, tot leerfaem, tlltverdryf.
Het wyckt geen ander feel, noch koningklycke vonden.
Het bootft de weerelt na, en kittelt ziel en lyf;
Of prickeltfe tot vreught, en jlaet ons foete wonden.
't Vertoont, in kort begrllp, al 's menfchen ydelheyt.
lVaer Demokryt om lacht, en Heraklyt om fchreit.
LEANDER.

Ach beer! vooroordeel heeft uw oordeel al bedurven.
Ick fta bet toe: het melees vindt bier een open hof
Voor 't vleesgefinde deel; maar raeckt dat mafques 2) of,
Als 't wettigh oordeel die vermomde by de lurven
Eens omzwenckt, acid wat ftanck en yflelycke dampen
Apollos Soon: „Vondel," Zie Deel III, blz. 320.
s) Mafques: wanfpelling voor masque, „masker."
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Bezwalcken dan de lucht ? dan Piet men die Syreen
Haer leeuwetanden, op wiens ftaert 1) dat naer geween
En boetloos kermen zit, omheimt 2) van alle rampen.
Wilt ghy uw doling fien ? foo let eens op het wefe
Van dit heiloos gedroght, welck in het Grieckfe neft
Door fchenfucht is gebroeit, en in 't Latyns geweft
Doe eerft fyn rancken fchoot, als Roma, vol van vrefe,
Zielhygende by na van 't peftvier was verflonden.
Beooght het godtloos endt van 't eerloos Tytverdryf !
En hoe 't deughtlievigh heir der vroomen ziel en lyf
Daer tegens kanten. hoe tirannen [die de fonden
Den teugel vieren] en natuur wel bruickbre mannen
Hier in zyn eens geweeft, dat fy dit zielverderf
Uit rooide: of foo niet, de geblanquette verf
Soo naeckt aenwefen, dat felfs wulpen [eerft gefpannen
Op defe zedenpeft] vol fchrix naer 't eerlyck weeken.
Ick twyfel niet uw tong, gefchoeit op beter leeft,
Gelyckfe breidelloos voor 't fchouburgh is geweeft,
Sal dan befadighder van defen dichter fpreken.
ALCIPUS.

Wel, wel Leandertje, dit doet hem in 't noortweften
Al vry wat buyigh op. foo voort op 't Ines, goe man ?
Wel gaetje gang eens : ick moet hoore wat je kan.
De effe rekening komt altyt op het leften.
LEANDER.

Daer fla geluck toe. ick fal van d' oorfproncklyckheeden
[Voor 't geen Inyn is bewuft] beginnen.
oude Grieck,
Soo bygeloovigh als onkundigh offerfieck,
Vereerde Liber [in de plaets van haer gebeeden]
Een danekbaerlyck gefang, als fy haer befte gaven
Voor 't rycke veltgewas ontftaken op 't altaer :
Dit gaf d' aenleyding tot de lantgedichten; naer
Doe de ontfonckte geeft een weynig haer ging laver
Aen d' hengft-verdichte bron, doe queelde fy de daden
En eertriumphe van dien afgodt, op de hoop
Van grouter fegening; of dat geen tegenloop
Haer tedre lammeren of vruchten fou befchaden.
Defe beginfelen der herderlycke fangen,
Eerft ruw en ongeleckt, gelyck een beirejong,
Kreegh 3) beter weefen, doe men meer om voordeel fong,
A1s nit godtsdienfligheit. de eerfucht en 't verlangen
Naer de gewyde bock, oft vlies van 't belle offer,
a) Op wiens ffaert: verfta : „In wier nalleep."
a) Omheimt: even goed als ontheincl, dat van heir, heining komt ; oinheimd is van heitn, .feptum, feptimentum, vanwaar omheimen, obrallare, geheim, heimelijk, enz. Zie TEN KATE, Dee! II op Heim.
a) Kreegh; moest kregen zijn, als afhangende van beginfelen.
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Met dierbre wyn gevult, pollyfte weer en nicer
Haer luifterloofe brein. Bacbides, die wel eer
Meer ftofs verfchafte dan haer enge herilenskoffer
Bevatten kon, had uit. de weeldrigheit der vaerfe
Vereifte grooter doel. doe fongmen hoe Fortuyn
Rampfaelghe koningen de kroonen van de kruyn
Afruckten, en haer pals dee buigen voor de laerfen
Van die het wanckle wiel ten goede weder wende.
Dit kreegh de bynaem van Tragoedg. 1 ) het begin
Van de Coinnioedi3 (loop oock foo faghjes in.
Sommige feggen Batmen eerft dat wefen kende,
Als men bet feed van Appollinis 2) 2 ) NOiny vierde.
't Gemeen geloof is dat d'Atheners, doe fy noch
In vlecken woonde, door de boeren met dit fogh
Befproeit zyn : want naer haer gemeene feefte tierde
Sy de Bachanten na ; guichfteken, 4) fcbimpigb prachen,
En walgelyck verwvt, vloogh van haer koocker of
Op vrind en vyand : ja, men maeckten 't nooit te grof,
Als bet maer ftoffe gaf tot dertelheit en lachen.
Doe haer vermaerde ftadt en fchool gebout was, quamen
De boerfe harderen, naer haer gewoone fwier,
Op itacywagens, om, met hatelyck getier,
En htfterrymen, liner misgunners goeje namen
Te vlecken : en wie goet of quaet was, wat te tergen.
Dit noemde men by haer (;'ontinoedy. . 5) maer foo dra
Als dat lachlievigh volck dien handel juichten na,
Docht yder nuttigh, dat de oude foude vergen
Den alderwxfte en begaeffte fteedelingen,
Om van dien inhoudt iets te rymen. dit greet) flandt.
Het boerfe dicht verdween, vermits geleerder trant
Veel bitfer byten kon, en tot in 't merrigh dringen.
Doe dit voor gaugbre count been ging, begonme vriende
En eigen herstochten te dienen. yder een
Was doe haer doelwit : men verl'choonde groot noch kleen ;
Ja felfs de vorften [als zy maer haer fchrobluft diende]
Wierden geroskamt met d' uitducking 6) haerer name.
1) Wan den bock, die de belie digter tot loon genoot ; of van den wynheffe daer de nangeffehten
der Dichteren me befmeert en verandert wierden, (die de Griecken Trygas noemen) woes van de poeten, die haer dos befmeerde, als zy omgevoert wierde om hoer vaerfen op te zingen, Trygodeniones geheten wierden. — Knott. v. Sclirifrer.
s) Defe was den opperite patroon van de dorpen en herders. — Kanit. r. S.
dat toonloos is. Doch de fchrijver toont
Appeltinis: hies- valt door de vaersmaat de nadruk op
op nicer plaatfen, in de uitfpraak der Latijnfche woorden niet t'huis te zijn,
s) Guickflekeiz is „achter den rug befpotten, grimasfen trekken." Zie Kim in v.
s) Van Cocoon, dat is: van dorpen of vlecken; of dat men op den weg kortswylde, en brOdroncken
dartelde. — Kuntt. v. d. S.
a) Ilitducking : dukken is 't zelfde als duiken, „indompelen," in 't Eng. to duck. 't Woord is verwant
met deuken, duel:, euz. Vgl. TEN KATE, Deel II, blz. 172. Uitdukkcn zal dan ook seel hetzelfde als
„onderdrukken, verbergen," beteekenen.
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0 Alcibiades! 1) verftandigh richter, ghy
Waert een van d' eerfte, die dees voile zielharpy,
Door uw ftrafoeffening, beteugelde. het fchame ')
En dootfe fchrick gewraght [door Eupolides oordeel]
In defe fpeelers, wiert vervolght door foo een wet,
Dat yder, wie hy was, fou laten onbefmet
De goeje naem en eer van andere. dit voordeel,
Soo wettighlyck gebruickt, verfchafte andre 3 ) fpeelen,
Die heel bedecktelyck, op d' adelycke fwier,
Haer pylen fnorden ; maer dit wifpelende vier,
Dewyl 't fyn toelegh had' orn yders eer te fteelen,
Wiert dadelyck gedempt. doe dichtenfe het derde
En voegelyckfte fpel, dit fagh inner op 't gemeen.
Hier in gebruicktenfe foo veel befcheidenheen,
Dat yder op die wys wel wou geheekelt werde.
Dus veer de Grieckfe. maer, naer dat out Romas wallen
Vier eeuwen waer gefticht, beving haer fchielyck een
Befmettelycke peft. de Rorners, vol geween,
Die zyn de Goden, om gena, te voet gevallen,
Op die belofte [diefe uit boecken der 4 ) Cibeele
Genomen hadde] dat zy oock gelyck Thuskaen
Haer dienen foude, door toneelfpel. men hiel aen
Dat voort Hetruria haer Hiftrio tot fpeele
Sou overfenden, die de overdertle dingen,
Welck fmaecklyxt aen het hof der duifternifre zyn,
Heeft opgefongen. doe met die gepronckte fchyn
Van godtsdienft dit bederf quam diep en dieper dringen,
Is onder Scipio Aemelio den handel
Der Satyrfpeelen ingevoert; waer in men al,
Wat dertel en onkuis en walg'lyck was en mal,
Vertoonde, tot bederf der burgerlycke wandel.
Myn heer, ick heb u nu de oorfpronck aengewefen ;
Maer let eens wat verinaeck het onderaerdtfe ryck
In defen handel had. _Lunn 5) nam eens de wyck
Van 't hooge Capitool, doe yder weer vol vreefe
En doodelycke angft door 't peftvier wierd' verflonden,
En openbaerde hem aen een Tiberius; 6)

a) Alcibiades vertoornde fich foo geweldigh over Eupolide, (om dat hy hem in de Fabula Baptis wet
te vinnigh hadt gehekelt) dat by hem in de zee liet verdrincken : Doe hy nu ondergedompelt wiert,
riep Alcibiades: Eupoliner, om dat ghy my in uw fpel gedompelt hebt, daerom dompel ick u in de zee.
Kantt. v. d. Sehrejver.
a) Het fchame: verkeerd, y our „het fchaamtelooze."
a) Defe twede foorte noemde zy Moediae. — Kantt. v. d. S.
s) Defe boecken en bracht men niet to voorfchijn als in ultnemende ongelegentheden. Set Titus
Lirius. — Kantt. v. d. S. Intusfchen leze men, y our Cibeele, Sibylle.
a) Jupiter Capitoli. — Kantt. v. d. S.
a) Taberius sIttivnus. — Kantt. v. d. S.
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Doch andre feggen 't was aen ') Titus Latinus,
En zey : ga heen, en wilt den Roomfche raet verkonden
De ware reden van haer algemeene ellende :
(Die was, dat d'eerbre raet door groote floffigheit
Soo flechten danfer op 't tooneel gebracht hadt] zyt
Verfekert, voer hy voort, myn toorn is niet te wende,
Als met verbetering van defe misflagh. eeven
Jets fchier foo wonderlyck verhaelt ons _Maximus')
Van een Valefius, dat hy nu foo, dan dus
Zyn kinders heil verfocht, dat hem, vergunt, gegeven
En t'huis gebracht wierd' (foo by waende) van de Goden.
Doe hy vaft overdacht, wat by tot danckbaerheit
Sou ()Wren voor de gunft van defe Godlyckheit;
Soo is hem in een droom, door d'helfche geeft geboden,
Dit fpel te oeffenen, dry nachten aen malkanderen. 3)
Tertulianus die verhaelt ons hoe de vrouw
Eens Chriftgelovige gegaen was tot dit fchouw
En dertel fpeeltooneel; maer doe fy met de anderen
Weerkeerde, was fy fwaer van d'helfche geeft gebonden.
Doe een befweerder vroegh, waerom de tedre ziel
Van een gelovige dit lot te beurte viel?
Antwoorde het ferpent ick heb haer ftrax gevonden
Met myn dienft befich in myn toegewyde 4) tempel.
Doch foo behaeghlyck als dit was aen 't fwarte ryck,
Soo onverdraeghlyck viel bet yder, die de wyck
Noch niet genomen had' van d' overgoude 5 ) drempel
Der tuck en eerbaerheit. de opgerichte plaetfe,
Voor 't lafterlyck bedryf, die gaven fy het merck °)
Van Satans fynagoogh, zyn tempel, fchool, en kerck
Het fpel, [waer in dat zy met yglyx eernaem kaetfe]
Het duivelfe geneught ja, veel beroemde mannen
[Soo Chrift als heidenen] hebben dees oogenluft,
Als fnoo verraders, van den algemene ruft,
Uit ftede, republyck, en koningkryck gebannen.
Plato verbandenfe, en dee een vonnis ftrycken,
1) Dionifi Halicar. feght Latinias dit, als een ydle fantafy, in de wint floeg, verfcheen hem defe
meelterduivel andermael, hem dreygende over zyn vorige nalatigheit ; en bevel op nleu fyn boodfchap
aen den raet te volbrengen, het welck hy weerom verflofte: weinig dagen daerna, wiert hem fyn loon door
een fchielycke doot ontruckt, en hy met een onverdragelycke pyn gellagen, fo dat hy het eene lit tot
het ander niet kon brengen. fyn vrinden (die hy het gefigt openbaerde) brachten hem in een bedde op
't raethuis, daer hy lye boodfchap niet foe haelt volbraght en hadde, of wierd dadelyck gefont. de
raet bier over verwondert, bevel men fou de fpeelen met dubble koften vernieuwen ; doe hiel de lterfte op.
d. Schrijver.
Kantt.
3) Val. Max. L. 2: cap. 4. — Kantt.
d. S.
a) 't Welck den Romeyn gehoorfamelyck naqaum. — Kantt. v. d. S.
a) Waer uit defe geleerde fchryver befluit, dat de fchoufpeelen haer oorfprong van den duivel hebben,
om dat by die, en welcke die onderhouden, voor de fynen rekent. — Kantt. r. d. S.
3) Orergoude: d. : „met goud overtrokken, vergulde."
a) Merck voor „benaming."
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Tot ftraf van die 't tooneel als fpeeler had' betreen :
Soo oock Tiberius; op datfe larger geen
Romeinfe vrouwen fouden van haer plight doen wycken ;
Noch oproer en tweefpalt in burgery verwecken.
Het oude Sparta ftiet dees walgelycke vracht
Ten bodem uit, om dat haer wetten onbelacht
En fchreutvry fouden zyn. Trajanus deedfe trecken
Uit heel Italien, en omgelege landen.
ja felfs Athenen, dat
Het fchoon
Dit fpel als voefter-vrouw foo teer gekoeftert had,
Wierden 't foo wars, dat fy 't Commoedyfehrift verbanden.
Octavius, 1) die eerft die fpeelen feer vereerde
Door fyn voortplantinge, 2) verboodfe naerderhant,
En joegh dat eerloos beelt uit het gebreidelt landt,
Om dat het d' eedle jeught ontbreidelde : en leerde,
Door fyn ftraffoefening, haer andre toonen fingen.
Daerom riet Sokrates die van Athenen, dat
Wie hem met dit vergift te veel befwaddert had,
Zich weer fou reinigen, door eerelycker dingen.
Marekus Aurelius, dat eerbeelt der Romeynen,
Die joegh dit bits gedrocht, uit d' oogen der Quiryn,
Naer d' Hellefpont, en fchreef aen eenen Lambartyn,
Het eylandts opperhooft: ick fend' u, nevens mynen, &c. )
Drie fcheepen, overlaen met meefters van de gecken,
Die op de marrickten, met fchamperigh gedicht,
En fot.te kluchten, 't volck verruckte van haer plicht
Zy zyn bevalligh, en zy kunnen heel foet trecken ;
Ufa eerder als men 't wenft, foo veel leerjongens maker,
Dat, kan ick defe in dry kleene fchepen doen,
Ick fou gemackelyck met d' andre kunnen voen
De holle balligen 4) van drymael duifent kraken. 5)
0 wat een dienft foudt ghy de Goden en out Romen
Weerom doen, dat ghy, voor dry fchepen narren, een
Met lieden van verftant, die recht en billickheen
Hanthaven kunnen, liet in onfe haven komen.
Soo laegh verliep het met die walgelycke peften,
Om datfe d'eedle jeucht misleiden ja foo veer
Gingen de homers, datfe ftaet, noch ampt, noch eer
1) Eenen Stefanius, om dat hy de perfoon van een Roomfche Matroon gefpeelt had, liet hy driemael
geeffelen. Doe hy hem beklaeghde veer den Keyfer, dat andere fielten maer eens, en dat hy drymael
geflagen was; antwoorde Auguflus: eens hebben zy u gegeeffelt voor de fchande, welck ghy de Roomfe
vrouwen hebt aengedaen. de tweede refs, om dat gby Wicks in myn tegenwoordigheit gefpeelt hebt ;
de derdemael, om dat ghy de aenfchouwers haer koftelycke tyt hebt ontftolen. Suetonius.
Kantt. v. d. Schrijver.
2) Door fijn voortplantinge: verfta „door ze te vermenigvuldigen."
3) Dit onder fyn brieven. — Kanit. v. d. S.
Balligen voor balgen, „buiken."
5) Kraken: „karakken," een foort van vaartuig.

1662

1662

SCHOUWSPELS BESCHOUWING.

Een Speelder waerdighde, of op zyn eedt jets veften.
ALCIPUS.

Wel orient, 'k verlang wat voor befluiting ghy fult waken.
Maer feght my dock eens, foo het u gelieft, hoe dat
Dees fmettelycke peft, foo ghy het noemt, zyn vat
Kreeg in het Chriftendom ?
LEANDER.

Wanneer die fcheur in 't laken,
Soo koftelyck gewroght, gekomen is ? daer fweefde
Nooit foo veel fekers of voor onfe oogen. 'k acht
Dat het aeloude en godtvruchtige g6flacht
Van vader Isra61 (het zy dan datfe leefde
In haer gewenfte, half, of heel bedurve tyden]
Daer van zyn vreemt geweeft : hoewel ick niet ontken
Dat d'eedle Poely fomtyts der Joden pen
Niet heel ongunftigh was. het overbitter lyden
En ongemeen gedult van fob, dat is gefchreeven
In vaers en maetgedicht 1). het heiligh Hooge-liedt
Van Davids wyfe foon ; en 't nypende verdriet
Jerufalems. 2) het boeck der P Admen dat, doorweeven
Met hemeltoonen, 't choor der Engelen doet fingen,
Syn aldereerft gedoft in goddelyck gedicht: 3)
Opdat de trage menfch, door 't aengename licht
Van deefe foetigheit geprickelt, fon doordringen
Tot in het heilighdom van fchriftsverborgentheden ;
Maer dat men dat gedicht heeft fpeelsgewys gequeelt
Is onbewyfelyck. indien het ooge fpeelt
Op Godes nieuw verbont, ghy fult niet eerie reeden
Voor het oprichten der Theatren kunnen vinde.
De eerfte eeuwen van de Chriftelycke kerck
Syn fonder voorbeelt, dat dit yd'le guichelwerck
Gepleeght geweeft is onder Gods verfoende vrinde.
Apoltinarius Syrus, 4) een treflyck Chriften, 5)
Was een van d' eerfte, die gewyde bybelftof
Gejuicht heeft fangsgewys, tot Godes hooge lof.
Syn yver, die vol kraght naer menfche-zielen viften,
Nam het geheilighde, en vormden 't naer de fpeelen
a) Volgens het getuigenia van den outvader Bironintus. — Knott. v. d. Schrijrer.
a) Anders de Klaeghliederen Jcr,inias. — Knott. 7), d. S.
a) Gelyck als eenige willen die daer feggen dat de Hiltorien van Job, Hellers en andere geen waerachtige gefchiedeniffe foude wefeh; maer dat die door Godtfalige mannen fedich in maniere van Tragctlye en C'000medye gefpeelt zyn, op dat den mens daer in als in een fpiegel mocht lien d'exempelen
van geloove, liefde, lytfaernheit en andere deugden. Hoer mits dat fuicks noch uit de Hiltorien felts
noch nit eenige paffagie der H. Schrift kan bewefen werden, verwerp ick full als een ongefondeerde
opinie. — Knott. v. d. S.
a) t3efe leefde ontrent drie hondert jaer naer de geboorte Chrifti, ten tyden Stdium den Apoktet.
Knott. v. C. S.
a) Koemans geeft in deze en de volgende regels aan Vondel, then by bettrijdt, een krachtig wapen
tot zijn verdediging in de hand.
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Der gaeufte dichteren, tot bly- en treurfpel; maer
Niet tot dat einde, als de Heidenen, die daer
Op doelden, om het oogh en dertel oor te ftreelen:
Syn wit was, 't blinde volck, het werck noch lagh vertoonen
In nare poelen, van afgodery 't geficht
Te leiden, tot den glans van 't wonderbare licht:
En vandt, door defe vond, voor hem een wenslyck oopen,
Om 't falighmakend' woordt in haer gemoet te ') planten.
Maer doe de luifter van de uitterlycke kerck
Haer heilge glans verloor, door 't grouwlyck guichelwerck,
Dat, uit den afgrofidt, tegens Godt en godtsdienft 'kanten;
Doe quam dit Monfterdier fyn yslyckheit vertoonen.
Hier groeiden 't Kamerfpel; daer 't feel der Rethrofyns;
Gints de Latynfe, 2) en het Schouwfpel, die voort Chyns
En tolvry wierden, om bier veylighlyck te woonen.
De gildens, 't broederfchap van de verftorve zielen,
De Bachinalen, en het Vaften-avondt feeft,
Zijn de aenleiders tot dit heiloos werck geweeft;
Waer door de fwacken al te jammerlyck vervielen.
Doe fagh men Chriftenen, daer 't Heidendom voor grouden,
Omhelfen; mits de glans van 't heiloos tytverdryf
Stant greep by 't vleeflyck volck, en ftreelde ziel en lyf
.Soo dertel, dat veracht den heilraet wierd' der ouden.
Doe dacht men larger niet om kerck, om doopbeloften,
Of 't Chriffnen kruisbanier: foo dat het duiftre rot,
Van 't dwaelziel-blinde volck, meer yverde voor Godt
En algemene beft, clan die op godtsdienft ftoften.
Doe fchaterde den hel van blyfchap: en het treuren
Der heilge vaderen, en Godtgewyde fchaer,
Vermenighvuldighde haer kermen en naisbaer;
Klom op tot Gode, door de hooge peerledeuren.
ALCIPUS.

Leander, 't fchynt dat ghy, met dees bedroefde toone,
Befluiten wilt: ick ben noch niet voldaen myn vriendt.
Hier leit de knoop nu, of 't gefeide voor u dient,
Om te bewyfen dat dit lafterlycke hoone
Des dichters wettigh is, en heeft fyn vafte gronden.
LEANDER.

Ick oordeel ja: en maeckt voor eerft foo een befluit,
't Geen d'alderhooghfte Godt mishaeght, en qualyck duit,
Waerom hy fommige delen der goddelyker waerheit in Comedie geftelt heeft, op de manieren der
Fabulen Menandri, en in Trugedie; waer in hy de vaerfen van Euripides en Pindary gevolght heeft,
welck de Heidnen gewoonlyck in uitnemende graegh lafen, doch niet om gefpeelt te werden; maer
op dat hy door dit middel haer fabuleufe Poefy uit de handen fon rucken, en de Goddelycke waerheit
in haer hert te beveftigen. — Karat. v. d. Schrijver.
2) De Latijnje: dit tat waarfchijnlijk doelen op het Kristehjk drama in de Latijnfche taal, dat van
den tijd der middeleeuwen of in zwang was; doch dat is natuurlijk weer koren op Vondela molen.
Koemans herinnert hem juist van pas, hoe het Bybelfche drama in de Kerk zelve ontftond.
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En tot den grouweldienft der Goden is gevonden;
Is tegens Godt. maer nu zyn defe fpeeltooneelen
Tegens de Godlyckheit, 1) om datfe toegewyt
Zyn aen de duivelen. dit laetfte [waen ick] ly-t
In 't voorgefeide 't eerft, is in fyn gros en delen
Niet min waerachtigh; dies befluit ick 2), dat een Chriften
Moet ernifigh fchuwen, welt uitvinder haetlyck is,
En niet als haten kan: fyn glans is flecht vernis.
3 ) Hy foeckt te moorden door fyn fchoon vermomde liften.
Doch noemt bet foo eens, dat den duivel felfs geen wader
Noch vinder hier van is, [het welck met fondament
Niemant beneenen 4) kan] foo is 't nochtans bekent
Dat dees onfuivere en al te bittren ader
Komt opwaerts wellen, uit de Heidenfe Kanalen;
Het geen nu, welck gepleeght wert van een afgodift,
Tot eer der duivelen, hoe fchoon men bet oock wift,
En ftaet geen Chriften vry, om daer in na te dwalen.
Dit had der Goden Godt den Ifralyt verboden,
Dat fy den Kananeer niet fouden volgen ; noch
Naeuw onderfoeck doen op wat wyfe zy het fogh
Der dwaling foopen, in den grouweldienft der 5 ) Goden.
Dit liep foo veer heen, dat Godt dreighde, heel verbolgen,
Het dertle Jacobs faet, met wee en hertenleet,
Onidat zy vollighden der Heidnen tier en kleet:6)
Hoe veel te min moet men haer duiveldienft dan volgen.
Dit heeft den Chriften in fyn doop aen Godt gefworen,
Dat hy de wercken van het ryck der duifternis,
En wat men weerelts noemt, en al wat vleellyck is,
Sal haten, en, foo veel als in hem is, verftooren.
Noch meer: de Chriftenen zyn krachtelyck getrocken,
7) Door Chrifti dierbaer bloet, van d'ydelheit tot Godt:
Hoe! fouden zy dan foo lightvaerdiglyck en fot
De grootfte ydelheit op vrye zielen rocken?
Beneffens dit, foo vindt men de genegentheden
Der menfchen jeuckerigh 8) naer 't Heidendom; 9) foo dat
)

Lactant de fella. Sap. cap. 11. - Kantt. v. d. Schrijeer.
a) Seght Tertutian. de fpect. cap. 24. - Kantt. e. d. S.
a) I Pet. 5. v. 8. De Duyvel gaet om u als een brieffchende leeuw, foeckende hoe dat hy u fal verilinde. Jac. 3. 11. Kan cock een bittre fonteyn Poet water geven? Matth. 7 17. Een verdorve boom
brengt quade vruchten voort: bet oock Job 14. 4. Ezech. 11. v. 44. Joan. 3, v. 6. Matth, 7. v. 16 en
meer andre plaetfen. - Kantt. v. d. S.
a) Beneenen: d. i. „ontkennen."
a) Dent. 12. v. 29, 30. Levit. 18. v. 30. - Kantt. v. d. S.
a) Ephef. 1. v. 8. def. 7. v. 17. - Kant!. r. d. S.
7) I Petri 1. v. 18, 19. Joan. 14. 19. Gal. 2. v. 19. 20. Titum, 2. v. 11, 12. - Kantt. v. d. S.
a) .Ieuckerigh voor „hunkerende", een misfchien eenigzins triviaal, maar karakteriftiek woord.
a) Daerom bevel God, datfe de boffchen, altaren, beelden, en al den aenhangfel des afgodendienft verbranden, en geheel uitrojen foude. ja zy waren verbonden om felfs de namen der afgoden te verdelgen,
en die niet nit haer mont te laten h ooren. Exo. 23. 13. Dent. O. 13. Pfal. 16. 14. - Kant!. v. d. S.
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Dien grooten hoeder fulck een naeuwen voorforgh halt,
Om de aenlockfelen tot fonden uit te weden, 1)
Op dat fyn Mael niet van 't verbondt fou wycken.
De eerfte Chriftenheit fagh die faeck dieper in,
A is d'hedendaeghfche; mits de vleesgefinde fin
Van 't volck allenx begon naer 't Heidens te gelycken.
Den 2) lauwer, die het hooft der kloeckfte helden cierden,
Wierdt tot een latter voor een Chril'telyck foldaet
't Goneitizon van Tours 3) verwierp, als haetlyck quaet,
Datmen het nieuwe jaer met gavenfending vierde,
Om dat men 't foo wel eer aen Lanus had geheilight.
Bajilius beftraft, als een vervloeckte vondt,
Het drincken der Santeen, het welck zyn eerfte grondt
Had in bet Heidendom. den waskaers,
geveilight 4)
Aen Roomsgefinde, by het fonnelicht, moet lichten,
Die wierd' verworpen by Lacktanji en Syrill,
Om dat het Heidens was, en een onnutte grill.
Hoe veel te meer moet dan een Chriften ziel het ftichten
Der fchouwtooneelen met haer vuile rancken myden?
Verjaeght [feght Auguftyn] dit dertele gefpeel;
Ruckt uit haer wortel, en verdellight het geheel:
Want door dit middel wert de Chriften tot een Heiden.
Soo fchaedlyck is 't gevolgh van defe vuile dingen.
ALCIPUS.

Maer let eens, goeje vriendt, dat d'Heidenen dit fpel
Misbruickte, was haer font en fonde; maer het wel
En wettighlyck gebruick, het welck ons aen kan dringen
Tot deught, is loflyck.
LEANDER.

Maer dat wettighlyck gebruiken,
Waer doet men dat? heeft ooit dees fno6 verdorve tyt
Het elders voortgebracht met foo een luifter?
ALCIPUS.

Zyt
Verfekert, als men flechts de weeldrigheit der ftruicken
Uit ruckten, dat men 't fpel foo voeghelyck fouw richten,
Dat het fouw goddelyck en elck behaeghlyck zyn.
LEANDER.

Maer wie fal fullecks doen? geen vromen ; mits die reyn
En tot den wortel of gedurigh roepen. 5 ) wichten
1Veden: dialektvorm van wieden, in 't Eng. to weed. Zoo werd vroeger Junij weede-, weyde- of
wieden:aand genoemd. Zie TEN KATE, Beet II, hl2. 722.
a) En wierd van Tertulianus verworpen. — Knott. d. Sehrifter.
a) Namentlyck het tweede Can. 23. — Kanti.
d. S.
e) Gereilight voor gereild, „verkeeht."
a) Mils die reyn En tot den uortel al gedurigh roepen: verfta „want die roepen, dat het met wortel
en al moet worden uitgeroeid."
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Van d'hel gekoeflert? noch veel minder: want die dryven
Aileen dien handel, om het weeldrigb vlees te van.
En tot wat einde fou men die verbeetring doen?
Om meer te lachen? of om Godsvrucht in te lyven ?
Wilmen bet eerfte? dat is ygelyck verbooden. ')
Indien het twede? foo verdwynt den aert van 't fpel.
Wie eerelyck vermaeck wil bebben, moet de hel
Soo na niet komen, noch den dienfl der duivelgoden.
Het tweak, dat ick fal uit defen handel trecken,
Is dit: dat al het geen, welx hooftftof dertel is,
En uittermaten gail, recht heidens, vals fernis,
Doorfpeeckt van fabelen, Godslaftering, en gecken;
En flaet geen Cbriften vry fich Baer me(1 te vermengen.
Maer dit 's de booftflof, en 't voorwerpfel van 't tooneel;
Dies mach geen Chriften noch ten deel, veel min geheel
Dat zielverderflyck vuil op fuivre zielen fprengen.
Deze voorftelling is waerachtigh : mits de beere
Syn eigendom gebiedt, dat geen onreynigheit
Sal vloeien nit haer 2) moat. al wat tot fotheit leit,
Tot 3) ydel geckerny, en fchandelyck boeleere,
Daer 4) moeten fy haer oogh en ooren voor toefluiten
Want wat gemeenfchap heeft het licht en duifternis ?
Chrijius 5 ) en Belial? Godts en der goden dis?
De enge Kruiswech fluit al 't weerelts wefen buiten.
Wat fegh ick kruiswegh! men heeft op veel ruimer paden,
Daer ") maer een flickerlicht, en glimpje van natuer
Het oogh beflraelde, fich gehouden aen het finer
Van tucht en fedigheit. de lafterlycke daden,
En 't breidellofe woort moil voor de wetten fwighten :
%%raer 7) op dat Romulus ging waken een verbondt,
Dat niemant, wie by was, fou dertlen met fyn wont
Als by by vrouvolck was, om haer niet te ontftichten.
Diogenes, 8) wanneer by eens een vuile reden
Hoorde uitfnateren van een fchoon jongeling,
Die feide: fchaemt u, dat ghy [fnoo onnutte ding]
Een bode fwaert treckt uit een elpenbeene fchede.
En Arijioteles 9) die prees een feker Heiden,
1) Luc. 6. v. 25. wee u ghy die lacht: want ghy fait treuren en weenen. Jac. 4. v. 9. Apoc. 18. 7.
Kantt. r. d. Schrijver
i) Ephe. 4. v. 29. — Kantt. v. d. S.
a) Ephe. 5. v. 3, 4. — Karat. v. d. S.
a) Jefai. 35. v. 15. — Kantt. v. d. S.
a) Leelt 2. Cor. 6. van v. 4 tot het 18 v. en 1 Cor. 10 v. 21. — Kantt v. d. S.
a) Genius feght dat de Rotneinen in 't openbaer beftrafte niet alleen de onreine actien, maer oock
voile woorden. Noct. Att. 1. 10. cap. 6. — Kantt. v. d. S.
7) Plutarch. in Rota. — Kantt. v. d. S.
a) Deogenes Lai-rt. — Kantt. v. d. S.
a) 'Victor. 1. 1. c. 9. — Eantt.
d. S.
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Welck door een eerbre fchaemt verftomde, doen by iet
Vertellen fou, het geen oneerlyck was gefchiet :
Wat dunckt u? wanneer ons de blinde lieden leyden
Naer 't veiligh voetfpoor van een onbefproken wandel,
En Godt naer 't Canaan ; heeft dan een Chriften ziel
Sich niet te wachten voor de buien die fyn kiel
Aen ftucken ftooten, op den klip van yd'le handel?
Ick oordeel ja. te meer, dewyl die ydelheden
Tot ontucht niet alleen 1) ; maer oock tot toornigheit
Den menfch aenritfen : in Wiens hol verborgen leit
Twift, wreetheit, wraeck, gekyf, en al die bitfe reden,
Die het ontroerde bloet als in een pot doen fieden.
De ondeivinding, die den wyfe Seneca
Van defe waerheit had, die komt myn bier te Ita.
Wanneer ick ben geweeft in 't fchouburgh by die lieden,
[Soo feght hy] 2) vind ick myn in 't wederkeren wreder
En vry wat dertelder, dan ick te voren was.
Als men hier nevens ftelt dat ygelyck, in kas
Van godsdienft, voor geen beelt fish felfs moet buigen neder ;
Maer voor Godts Majefteit : wat uitvlucht fal men vinden
Voor al die knielinge, die fchier in yder fpel
Geoffert werden, aen de godtheit van de hel?
Soo 't ongeoorloft is, dat Chrifti lieve vrienden
Des afgodts namen laten van haer lippen glyen.
Veel minder meugen zy die fmeken om haer gunft.
Men fmeult 3) goddin Minerf danckoffer voor de kunft
Van 't fpoel- en naeldewerck. nu fal men Venus vlyen
Om uitkomft in de min. dan.fal men hevigh fweeren
By d' hooge Jupiter, Latoneas krooft. Diaen
Die fineekt men om goe vangft. men roept om heling aen
Haer blonde broer Apol. nu roockt men aen Megeere.
Flus roeptmen Proferpyn en Pluto tot getuigen;
Soo geeft men, zinneloos, dat Godt alleenigh komt,
Aen 't heir der Duivelen.
ALCIPUS.

Maer dat gefchiet vermomt,
En fpeelsgewys : ghy fult haer nooit in ernft fi en buigen.
LEANDER.

De Heidnen mee niet, die oock fpeelsgewys maer fpeelden:

4)

t) Om defe reden verwlerpen de ouden al die Tournooyen, Tragedie, en bloedige fpeelen; daer menfchen onder malkanderen, of met beeften ftreden : om welck een reden dat Plato en Seneka den felve
oock verwierpen. fiet Pryne. — Kantt, v. d. Schrijeer.
a) Epift. 7. — Kantt. v. d. S.
a) Smeult voor „brandt, ontfteekt."
3) Solon vraeghde eens Thefpis, een treurfpel-dryver, of hy hem niet en fchaemde te liegen voor
fulck een menigtei daer op Thefyis antwoorde . dat het niet in ernft, maer fpeels gewys gefchiede;
het weick Solon horende, fmeet fijn ftaf in toornigheit ter aerde, en feide: fo wy u dit toelaten, Cullen
wy het haeft in onfe landen en verbonden gewaer werden. Pluton 13T. — Kantt. v. d. S.
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Ghy zyt dan hier in eens. waer blyft u Chriftendom ?
Dees foobre uitvlucht foot de heilge waerheit om.
Dit is dien dwaesheit, die het breyn der fotten fireelde,
[Seght .fudaas wyfe vorft] dat zy de fchandlyckheden
Als fpel bedryven. hoe, fal men vertoonen, 't geen
Dat men niet noemen mag?
ALCIPUS.

Maer men geeft defe reen
Tot haer verfchooning, datfe dit nooit niet en Bede,
Als by maniere van verbeelding.
LEANDER.

En de fonde
Vergroot fich hier in. hoort wat d'heilge outheit zeit:
Soo 't onbehoorlyck is, en als een lafter leit,
Pat iemant in het huis des afgodts wort gevonden,
Wat fal het zijn, foo hy, in dertele gewaden,
Een Duivelgodt vertoont? in welcks gedaente dat
Men eigen fouten fpeelt, en ygelyck bekladt.
ALCIPUS.

Die fouten felt men voor, niet om die aen te raden;
Maer tot een affchrick, om die grouwelen te vlieden.
LEANDER.

Dan is het wonder, dat foo veel geleerde lien
Dat brave middel nooit en hebben kunnen Tien;
En defe handel fiaegh verwerpen en 1 ) verbieden.
Noch vreemder is 't, dat clan den Satan defe vonden,
Met fulck een yver, foo omfichtighIyck bewaert.
Hy deught beminnen? neen : 't firijt tegens fijne aert.
Hy mint niet als alleen het lockaes van de fonder.
Doch 't zy foo, dat dit fpel tot deught en feden prickelt,
Soo moet den meeften hoop van 't yverige ryck,
Pat flae,gh naer 't fpeelen janckt, zyn wonder deugdelyck;
En die de befte, die fich 't diepfle daer in wickelt.
Maer 't is 'er veer van Jaen : want die hier altyt krielen,
Die zyn gebrantmerckt met den naem van lug of lick.
Hier fact een grootfe fot, en daer een ydel wicht.
Gints fwermt het door malkaer van lichtekoois en fielen.
Wat fouw' er tegens fiaen? de fpeelers van dien handel
Zyn 't fchuim van ondeught, en in fieltery vereelt.
En die noch wader haer den Hypocryt wat fpeelt,
Die lyt noch al te veel een ergerlycke wandel.
Die bal .was mis, myn heer : want was het foo gelegen,
Dan fou 't Godtvruchtigh volck, fonder fich te beraen,
1) Pryne telt over de 5000 zielen die, in verfcheide concilien van de komite onfes Heilants tot defe
tyt, daer hevig tegen geweeft zyn. Het Synod. van Amfterdam, Anno 1583. art. 3. houdt bet nethoryckefpel alle Lidtmaten ongeoorloft. ziet oock 't Synod. van Edam A0. 1588 art. 3. — Karat. d. S.
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Soo rei=i naer 't fchonburgh, als naer x heilghe tempel gaen ;
Maer nu ftaet ider een dien dwafen handel tegen :
Ja felfs de hooge Maght. ') Die bier voormaels regeerden
Als burgervaderen, die feiden dat dit fpel
De burgery bedurf; foo dat die eertyts wel
Als trouwe onderdaen haer ovrigheden eerden,
Soo veer vervielen, dat fy 't ftieren defer landen
Verachten, en de tolck van Gods geheimenis;
Ja felfs Godts eigen woort befpotten. foo dit is
Een heiligh vier om ons in deught te doen ontbranden,
Soo weet ick niet wat dat hooftgrouwels zyn voor Gode.
ALCIPus.

Nochtans foo heeft ons de ervarentheit geleert,
Dat in dit Nederlandt veel lieden zyn bekeert
Door bet tooneelfpel : Want nieu-Romas kerckgeboode,
Op die wys overhaelt, wracht kennis in de herten
Van dit verleide volck. noch fiet men 't alle daegh,
Hoe dat het weecke hart, deernoedighlyck en laegh,
Sich felfs vernedert, wen het fiet wat ramp en fmerten
Die geen bejegent, die het flinxe pat verkiefen :
Ja fomtyts fpeurt men dat het lipelende 'fat
Van bleecke kaken op ontroerde boefems feat,
Wanneer men 't leven der onnoofle fiet verliefen ;
Het gaet daer anders toe, myn vrindt, als veel wel menen.
LEANDER.

Soo dat iet feggen wil, foo moet dit volgen, dat
Men immers alloo veel fchouburgen in een itadt,
(Soo rimer niet meerder, om daer heilighlyck te wenen,)
Behoor to ftichten, als Godts toegewyde templen :
Dat op den fabbathten, vierdagen, vaftenclagh,
Een ider daer foo wel met aendacht en ontfach
Behoorden in te gaen, als tot de heilge dremp'len
Van 't Godtshuis. dat men oock alom Commedianten
Behoor te fchicken, om bet herde hert van elck
Te weken in de vocht van onvervalfte melck,
Soo wel als leeraers en Godts wettige gefanten.
Het is belachelyck myn beer: de fondamenten,
Daer ghy foo los op bouwt, was toeval; anders niet.
En dit is klaer, dat al wat toevalligh gefchiet,
En mach men voor geen fiof van vafte fielling venten.
Heeft Godt uit duifternis licht weten voort te brengen;
Daer voor zy eeuwich danck fyn wysheit, gunft, en macht.
a) 't Synod. Nation. der proteltanten gehouden tot Rochel, 1571. autorifeerde de dienaers des Goddelycken woorts om haer met kracht tegens dien handel te kanten. Die van Amsterdam Anno 1624 in
haer fabbath-plackaet Art. 8. die van Haerlem Ann. 1638. die van Utrecht Ann. 1626. 't Synodus van
Enchuifen An. 1618, — Kantt. v. d. Schrijver.
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Salmen befluiten: wel, bet duifter had die kracht.
Dat Plot is los: en fooje met geen vafter ftrengen
Uw fchouburgh fchoort, fal al den bras aen duigen vallen.
Dat ghy bier nevens ftelt, is nettum, even vaft.
Het mach gebeuren dat weeckoogh een traentje plaft,
Als fy een droeve rol, van dees of die, hoort kalien;
Geeft dat een fondament om daer iets op te bouwen?
Non iluitibus.') en dat ghy feght hoe alle daegh
Een yder treurt, en fich demoediglyck en laegh
Vernedert, wanneer fy het godtloos endt befchouwen;
Dat garen loopt foo prof, myn beer, dat ick, bewogen
Door droefheit, feggen moet: dat u me(lweter flaept.
Soo iemant 't fchouburgh eens in defe tyt begaept,
Die fal, hoe ongraegh, u befchuldigen van loogen.
Sou men d'aenfchouweren tot treurigheit verwecken,
Dat was een Crimeneel tot in den hoogliften graet;
Men fchuwt dat eerder: want foo 't fpel te treurigh gaet,
Doorfpeckt men 't datelyck met fotteklap van gecken,
Om felfs de myne van bangkycken voor te komen.
Maer als men. heilge flof fomtyts vertoont, en dat
Een nar, of dertle vinck, daer in geen plaets en vat,
Zoo is het nagericht een Klucht, vol geile ftromen,
Vol walgelyck geklap, en lafterlycke leuren,
Op dat of bygeval iemant gedachten kreegh
Van deught en eerbaerheit, men fuller met een veegh
Zou doen verdwynen, en die goeje luiin verfteuren.
ALCIPLTS.

Maer foo de heilge ftof foo braef een werck kan baren,
Als deucht en eerbaerheit, gelyck ghy felver feght,
Soo waer het fpeeltooneel clan wettighlyck en recut,
Wanneer men ftadigh op de overgoude fnaren
Der bybelftoffe naer de maet en kunft ging klincken.
LEANDER.

Die maet en kunft die heeft foo veel in, waerde vrindt,
Dat ick vryborftich fegh : datmen die nu niet vindt,
En nooit niet vinden fal, foo lang dees lichte vincken
De maet linen. geeft een peerl in vuilbegaeide 2 ) hander,
't Bermet haer luifter voort. wanneer een fuiver nat
Moet loopen door een goot, met ftanck en dreck bekladt,
Verlieft bet kleur en geur. men doet de Godtheit fchande,
Als men voorweetigh laet fyn woort door boeven fpeelen.
Oock wilde Godt niet dat men dit geheilight faet
Soo foude faejen; maer die wel, dat, naer de maet
Der gaven, lien die heeft, werck defe puickjuweelen
0 Non fluitibus: kramerlatijn your „dat Suit niet."
Vailbegaeide voor „vuilbemorlte." Begaaid of behaaid is „bemorst, bedorven."

2)
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Syn toevertrouwt, dit woort vertoont fou mogen werden
Door ftem en fegelen: dan fpeelt die maet en kunft,
Welck recht en wettigh is; waer op de guile gunft
Van Gode nedervloeit: en die in ernft volharden,
Om die vertooninge heil-lievigh by te woonen,
Ontfangen overvloet van hemelfche geneught,
En gadren fchatten van een onbefproken deught,
Die haer bier eeren, en hier namaels eeuwigh kroonen.
Aen d' andre maet en kunft valt foo veel aen te fchaven,
Dat ick Diet weet, wie dat dien arbeit luften fouw,
Ow dees verwarde kluw in een bequame vouw
Te brengen: want let eens: fal men 't misbruick begraven,
En 't wettige gebruick doen hier en elders leven ?
Soo hoort' er dit toe: dat men myden moet al 't geen
Het welck naer-aeplyck is; als oock dat onder een
Vermengen van 't geflacht, ') dat Gode heeft gegeven
Kenbare tekenen, om haer te onderfcheiden.
Men moet zich wagten voor 't misbruik van Godes naem,
Out fchoufpel, motnmery, bootsmakers, die de faem
Haers naeften vlecken, en voor al wat aen kan Leyden
Tot dertle wulpficheit, en weereltfche gedachten:
Soo men dit weert, wat blyft daer over? niet met al,
Als fchouburghs ondergang, en langgewenfte val.
A LCIPUS.

Neemt het eens dus op: als men zich forghvuldigh wachten
Voor dat gefeght is, en, dat men G-odtfaelge mannen,
Begaeft met Godes geeft, voor dit heilloos gefpuis,
Tot fpeelders keurde; fou dan dit berughte huis
Noch eeven haetlyck zyn? ick meen wel neen: het wannen
Van dat mmutte kaf, uit dees heilvolle graven,
Sou luifter, gem-, en klem dat overloflyck werck
Byfetten: en den wenfch van richterftoel en kerck
Sou, door dit middel, maer te wilier heilwegh barren.
LEANDER.

Dees voorilagh fal noch meer myn alderlaetft bybrengen
Bekrachtigen: want foo de dertle oogenluft
Wert uitgerooit, en dat men d' helfche voncken bluft
Die d' ooren kittelen, en eedle zielen fengen,
Soo reft daer antlers niet als demping der tooneelen.
Oock is 't verfchil niet over 't geen ghy nu beweert;
Maer 't hedendaeghfche fpel: want u twiftreding keert
Sich van ons wit, het welck in fyn gelled en deelen

i)

Dat onder een Vermengen ran 't geflacht: dit ziet daarop, dat te dier tijde norhier te lande de
vrouwerollen ook door mannen werden vervuld, gelijk wy daarvan het voorbeeld hebben gezien in
de rolverdeeling der „Gebroeders." Zie Deel III, bl. 644. In Engeland was een gelijke gewoonte tot in
1660 gevolgd geweest; de juiste tijd wanneer bier voor 't eerst, op het voorbeeld der Franfchen, vrouwen ten tooneele traden, is my nog niet gebleken.
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Dit maer behelft : of men de overydle handel,
By ons gebruickelyck, fal wettigen, of niet ?
Maer neemt, gefchiede dat nooit elders is gefchiet,
En nooit gefehieden fal; foo zegh ick noch, de wandel
Der Chriftgelovige kan haer gewiller richten
Naer 't Godlyck meetfnoer, als naer d' onvolmaeckte vont
Van 't menfchelyck vernuft. had by, die een verbont
Heeft opgerecht met ons verdorve hellewichten,
Het nut gedacht, Iijn volek door breeder wegh te leiden
Naer 't hemels Kanaim, als nu gebaont is : och!
't Is meer als feker, dat by dit aenlocklyck fogh
Gefproeit fou hebben, daer fyn lievelingen weiden.
ALCIPUS.

Ja: maer dit feel fou dan foo Peer niet op 't welwefen
Der eedle ziele lien, als wel op 't foet vermaeck
Des lichaems.
LEANDER.

't Zy fo.
ALCIPUS.

Wat dan ?
LEANDER.

Geen verdichte faeck,
Hoe Cehoon van glimp, is ooit met waer vermaeck gerefen.
Welck tot fyn opperendt het zielheil niet betrachten,
Het is te blyekelyck dat al de foetigheit,
Welck eer bet dertel lyf als eedle ziel verblyt,
Een clang in 't Bras verberght, voor welek men zich moet wachten.
Wel waerom wil men dan, met veel bekommeringe
Befwangert, foo een faeck, die niet nootfaecklyck is,
[Hoe fchoonfe wert hervormt] have ?
't is gewis
Dat het gevaer, welck haeft ter fyden in kan dringen,
Het ingebeelde goet fal licht'lyck overwicken.
Hy fondight minft die hem van 't quaetdoen niet alleen
Sal IPeenen ; maer die zich forghvuldigh wacht voor 't geen
Welk naeft aen 't quaet is, om aen 't quaet niet to verftricken.
ALCIPUS.

Wat fal ick feggen ? kan ick u een fpycker wyfen,
Ghy Ivy-ft tnyn voort een gat; maer nu wat aers gepraet.
Hier is myn hofje: myn dunckt dat het open ftaet.
Ick ben vermoeit, en Titan die begint te deyfen
Naer Thetis ledikant. komt vrindtje, gaen wy binnen.
Een wynighje vervarft: en dan, van lieverlee,
Weirom gekuyert, langs de Houttewael, naer
I) Hare : waarfehijnlijk zal hier harenen, „in Rand houden," moeten ftaan: de regel
voet te kort.

DE D'hDhIst, V. J. VAN VUNDEL. IN.
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HET DERDE DEEL,
OF TWEEDE PRAETJE, OP DE WEEROMREYS NAER HUIS.

AL CIPUS.

Leander, 't fonneradt rolt rawer als wy giften.
LEANDER.

De tyt beer is gefwindt, en wacht naer niemant niet;
Maer anders, foo het tyts gelegentheit toeliet,
Ick bleef noch wat: want dus een uurtje te verquiften,
Behaeght myn beter, dan een vreck zyn winft en voordeel.
AL CIPITS.

Wel foo alft u gevalt. maer vriendtje, feght myn nu,
[Dat ghy myn in den hof beloofde] hoe dat u
Vreughtlievigh brein foo Peer gekant is tegens 't oordeel
Van d' heele weerelt ? heb ick niet wel eer Leander,
Met toegenegentheit, het hoge fchoutooneel
Horen verdedigen ? wat baert dit groot verfcheel?
Of huift de zegening en vloeck wel by elckander ?
LEANDER.

Een naeu doorfichtigh oogh fchift yd'le fchyn van waerheit.
Voor defe lagh myn fin, gelyck ghy feght, hier vaft ;
Tot dat een heillicht myn geluckigh heeft ontlaft
Van d' oude duifternis. daer goddelycke klaerheit
Glansrycke ftralen fchiet, daer moet de newel fwichten.
Het voorval dat gewracht heeft dees verandering,
Was dit: niet lang voorleen omving myn fonderling
Een laft van duttigheit, die ick focht te verlichten
Door iets dat, naer ick docht, den geeft recht kon verblyen.
Daer op foo raeckte myn vermaecklyck werrecktuigh ')
Gefwind' in 't voetfant. ick ten huife uit, en druigh 2)
Naer 't fchouburgh, met een wit, om myn gemoet te leyen
Door 't geurge matelief der kittelende fpeelen.
Maer hooge Godtheit! ghy die, uit uw goude hof,
Door peerlepoorten, ziet de woel van 't nietigh ftof,
Guy waert het, die myn oor van 't zielbederflyck ftreelen,
Dier fingende Syreen, foo onverwacht afwende:
Want naeuwlyx was myn koers, naer die godtlofe kerck,

i)

Myn termaecklyck werrecktuigh: „het middel tot verftrojing, dat ik by de hand had genomen."
2) Druigh: „film, loos." Zie Uitlegk. Woordenb. op HOOFT.
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Een fcheut gevordert, of myn docht: dat uit het fwerck
Een gryfe waerdigheit gefwindlyck naer myn rende.
Ick deifde heel verfchrickt, en voelde dat myn beenen
Schoorvoetigh lidderde; te weer, vermits zvn ftem
Om 't vleesgefinde hert been klonck dit godtlyck klem: ')
Dwaesachtigh jongeling, houdt ftandt; waer iilt ghy heenen,
Vervoert door blinde Tuft? rampfalige! hoe lange
Sal 't onbetinnede 2) by u vernachten? felt
Ghy foo hertneckiglyck gaen hoopen fault op fchult?
Laet af: 't is lang genoegh aen d" ydelheit gehangen.
Ick lilde: want een veep van 't fluimrende geweten
Doorkroop myn ingewant. ach! fey ick, waerde vrindt,
Wie zyt ghy, die myn drift dus ftrengelyck inbindt?
Ick ben den leydsman naer den wegh des deughts geweten,
[Zoo fprack hy] dies verbandt 3) dit tvdeloofe beven.
Te liddren op Godts wenck, geeft blyck van valfe grondt.
Zoekt ghy vermaek? fo wykt van 't geen u ziel doorwond,
En volght my. ick fal u den wegh, daer vreught en leven,
En eeuw'ge vrolykheit, haer woonplaets houdt, doen vinden;
Soo ghy bet fchynvermaeck van Goddelycke vreucht
Wilt fchiften, foo befchouwt 't voorwerp van uw geneucht
Tot in fyn binnenfte. ga been naer die beminde
En lieve troetelpop, en wilt haer deught eens wicker
In de balance van Godts heiligh heilighdom,
't Bedrogh is grouwelyck, fchoon dat het met een morn
Van de bevalligheit gemaskert is. de ftricken,
Die u tot heden aen de ydelheit verbonden,
Sal ick verydele. en, door dit altaervuer,
Uw vleesgefinde oogh weer rucken naer het finer
Der redelycke ziel. als ghy voelt dat de fonden,
Door 't dertele vertoon, uw vlees begint te ftreelen,
Soo houdt u op by 't fnoer van 't wettigh onderfcheit.
Mits 4) fchoot hy van myn af, voor uit. de gretigheit
Die my alree op iets, dat Godtlyck was, dee fpeelen,
Wraght 5 ) dat ick hem, hoe wel vry ongelyck, naer fnelde,
Tot binnen 't fchouburgh: daer inyn daed'lyck in het oogh
Jets fpeelde, welck geficht myn fpraecklidt voort bewoogh
Tot defe vraegh: myn heer, wie is fy, die felfs helden,
Van ongemene kracht, fou vellen door haer loncken?
Dit is Conwediae 6) met haer vermomde fayn,
,)

Mem voor „klemmende rede."
a) 't Onbefinnede: een dwaas woord, voor „de onbezonnenheid," dat in taal en maat beter gevnegd had.
a) Verbandt voor verbun.
a) Mits voor „meteen."
5) Wraght: van wrochten, voor „werkte uit, bracht te weeg."
a) Comoediae voor conmedia: 't meerv. kwam Kier niet te pas; maar de man toont overal niet te vast
te zijn op 't Latijn.

371

372

SCA Oti WSPELS 13ESCHOUWING.

Sey doen myn wyfer. wyckt; op dat u haer fenyn
En tovervaerien niet en quetfe. ick [noch droncken
Door d'oude tuimelwyn] verfuchte, ach ! dat wefe
Is onweergadelyck. wat hooge majefteit
Bralt op dat voorhooft! wat cieraet en rycklyckheit
Sweeft in haer tabbaert! wat al wond're kan men lefen
In 't fchoone lichaem, dat foo rein als fpierwit elpen
Op guide voeten is gegrondtvelt! ach r die lath
En lieve oogengluer ') ontwringen my 't gefagh
Van defe grysaert. wat voor Godtheit fal myn helpen,
Om, onverbrekelyck, myn jeucht aen haer te binders?
Myn leitsman, die terftondt myn felle fellefftrvt
Befpeurde, lchoot myn toe ; hoe nu, verblinde? zyt
Ghy noch op quelluft uit? verftockte vleesgefinde,
Komt hier : ick fal u dees l' ervloeckte pry haer wefen,
Dat Cy omfwachtelt houdt, ontdecken ; wits foo floegh
Hy driemael op dit beelt. 's hervorremde, 2 ) en joegh,
Door haer wanfehapenheit, in myn een doodlyck vrefen.
Wat dunckt u [voer by voort] nu van dit beelt, vol zegen,
't Voorwerpfel van uw vreught? fiet dit gedrogt eens aen :
Behoort men met fich felfs niet in verfchil te ftaen,
Om Mick een fchoon juweel? 'k befchoude haer ter degen ;
Maer fagh niet anders, dan een monfter fonder weergii.
Geen Hydra fagh foo fel, geen Serbrus 3) fagh foo naer:
Het hoogh Chaldeenfe beelt, dat van veel ftoffe waer
Op Babels gront gevormt, geleeck naer haer op veer na.
Het deckfel van haer hooft dat was een kap met bellen. 4)
Haer aengeficht een gryns, gelyck een Satyrs kop.
Haer lafterlycke mont die ftont geduurigh. op,
Om, door een helfche damp, de fuiverheit te vellen.
Haer bitfe tanden, die in galligh flym flaegh fwaddren,
Beftreeckfe met de vocht van 't foetfte fuickerriet;
Door wiens gareele fy geduurigh fnorren liet
Ontelbre tongen, foo van afpixfe als addren.
Haer romp geleeck een bas. het borftftuck en den gorgel
Geleeck een violons. haer rechter arm een fluit;
De flinxe een kornet. de buick gaf een geluit,
Of trommel, fchuiftrompet, luit, klavekoord', en orgel
Sich kanten tegens 't klanck van roepen, tieren, fchreeuwen,
Stampvoeten, hantgeklap, en hatelyck getier.
Haer beenen, vaft .gefnoert op een uitheemfe fwier,
i) Oogengluer: 't woord cod, ter vertaling van 't Fr. regard, als een aanwinat kunnen befchouwd
worden, indien 't niet, by de hedendaagfche harde uitfpraak der g, alles behalve welluidend klonk.
a) 's Herrorremde voor zy (de rerrloekte pry — zie twee vaerzen hooger —) herrormde, d. i.: „zy
veranderde van gettalte."
3) Serbrus: Cerberus.
a) Het fraaie portret dat bier gegeven wordt vinden wy afgebeeld op het vignet, blz. 335 geplaatst.
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Waren feftoensgewys, van apen, esters, fpreeuwen
Aen een gefchakert, en van 't kliifeloof omwonden.
Haer rechterhandt, verviert met tullebandt en kroon,
Stondt opwaert. maer de flinxe, die het weeldeloon
Verborgen hiel, was met een yfre bandt gebonden
Aen 't laez'rig bedeltuig. ') haer kleet, doorploegt met fcheuren,
Verbeelden arremoe. ['t fpellievers laetite trant] ')
Haer ftacymantel was een luipaerts vel, welx rant,
Op 't cierelyckft geboort met alderley koleuren,
Haer aert te kennen gaf. haer rugh die hing beladen
Met bier en wynkan: en haer iluier was gedoft
Met fchol, aerd-akers, fruit, en fiioepers foetfte koft.
Ick fagh de alikruick, de krabben en garnaden, a)
By heele Millen in haer foom en hairen hangen ;
En op haer flincker heup daer hing een groote tas
Met Spel en Kluchten, daer haer poppetuigh in las.
Ghy kunt eens dencken, heer, hoe dat myn ert, bevangen
Door die verandering, in defe boefem woelde ?
Ick ysde voor het fpoock, dat, op het feliel geluit
Van trommel en trompet, naer boven vloogll. de fluit,
De violons, en bas, die kloncken. 't graeuw kriaelde
En Roof gelyck een buy, onftuimighlyck, naer binnen.
Ick volghde fedighlyck de fedeloosheit na,
Tot midden in bet ruim ; al waer ick niet foo dra
Myn plaets greep, of ick fagh 't verfoeyelyck beginnen
Van 't lafterlycke endt. een wilt en dertel hupple,
Van vier lichtvaerdige, op lichte maet en trant,
Had d' eerfte voortocht, die, door 't {laen van hant in hant,
Door 't lichaems luchte dril, door draeyinge en drupple, ')
Opfpringen in de lucht, en duifent lichtigheden,
't Gemoedt verydelde, eer 't goddeloos bedryf
Zyn grim vertoonde. ick, niet al te logh van lyf,
Hier door genoopt, begon in ftilligheit haer treeden,
Met ongemeen vermaeck, heel keurlyck na te paffen.
Wat doet ghy dulle? [fey myn leitsman] heeft an dans,
Die beter geiten paft, als menfchen, op u kans ?
Wel dwaes, en weet ghy niet wat vruchten dat daer waffen
Op dees verdorven boom ? laet of dan met uw voeten
Te trapplen op de buick uws moeders, fonder noot.
Die reden wierp een fchicht, foo bitter als de doot,

p

4)

5)

i

) 't Laeerig bedeltuig: de „lazarusklep," waarmede de behoeftigen, die met melaatsheid helmet waren,
zich deden kennen, en die van daar tot fymbool der bedelary in 't algemeen wend aangenomen.
a) 't Spellievers tactile trant: verfta : „de fta i t, waartoe de beminnaars van dat fpel ten late geraken."
a) Garnaden: gamnaat, of garnalen.
a) Hoer poppetuigh: de fpelers, bier als „marionnetten" voorgetteld.
a) Het ruins: de „bak."
a) Drupple: waarichijnlijk voor dribbelen.
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In 't trippelfiecke hert: hoe [fey ick] is dat zoete
En eerelyck vermaeck oock ftrafbaer in uw oogen ?
Dat dunkt myn vreemt: te meer, dewyl Gods, heilig woort
Dat nooit en wraeckte. ick ontken dat, [voer hy voort]
Want fchoon genomen dat het uiterlyck vertogen
Der boeckftaef niet en feght: en danft niet; noch is 't feker,
Dat onder dat verbodt, dat op der duifternis
Onvruchtbre wercken light, den dans verboden is.
Hoe! [ick weer] fchenckt Godts woort geen overvolle beker
Van licht en leven ? ja : [fey hy] maer Godes wysheit
Neemt fonnyts heilighlyck fyn vaderlyck vermaeck
In duffire fpelling van een nodigh weetb're faeck,
Op dat fyn errefdeel fou foecken waer de prys leit
Van 't Goddelyck verdant des fchrifts geheimenifre.
Soo trock wel eer Godts loon d'opflandinge des vlees;
Niet uit den letter : maer uit klaer gevolgh. by wees
De blinde Sachteeen naer Horeb, om de win
Beflighting van 't gefchil der opilanding te hooren.
Ick volgh bet voetfpoor van de - leitsman tot de deught,
En fegh, by vaft gevolgh, dat defe lichte vreught,
[Soo die gem een is by uitheems en ingebooren]
Is ftrydigh tegen 't recht der goddelycker wetten.
Gemerckt het ydel hert hier door tot geiligheit,
Ja felfs tot overfpel wert omgevoert. het leyt
Van 't faligh-deughdenfpoor de ziel tot zulcke finetten,
Die yder Chriften, onder naem van weereltsliefde,
Verboden zyn. merckt, foo de Chriftelycke plicht
Wil dat elck wandel als een wettigh krooft van 't licht,
Dat elck den ouden menfch, die lyf en ziel doorgriefde,
Sal rechten aen het houdt : en dat men eer, daer wenen
Gehoort wert, in moet gaen ; als in het vreughdenhuis.
Dat yder fich verfaeck, en willigh torft het kruis,
Van Godt hem opgeleght. dat itaegh aen onfe benen
Haer nederbuigen voor den troon van Godts genade.
In "t kort ; dat yder menfch fyn eigen faligheit,
Met fidderen en vrees, fal wercken. wie ghy zyt,
Die 't dal-111bn voorfpreeckt, fegh, of men in masquerade,
Of andre huppeling, op defe Chriften plichten
Wel eens het oogh laet gaen ? elck oordeel neon; te meer
Oin dat de danfers meeft zyn lieden fonder eer :
Afgodendienaers, of verrotte Venuswichten,
Epicuriften, en [als 't blyckt] commedianten,
Brooddroncken guichelaers, infame roffiaens,
Beminnaers van de kroegli ; en fulae, die doorgaens
Het brandtmerck dragen van heilloofe lichte quanten.
Voeght flier eens sevens het byvoeghfel van dien handel,
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Wat is het anders dan een dertele geneught
Van dolle dronckenfchap, fchoufpelen, venus-vreught,
Banquetten, kermilfen, en al wat met den wandel
Der naeuwe heilwegh is gekant. 1) dit, ja (lit eene
Was meerder als genoegh, om defe ydelbeit
Te fchouwen als de peal. maer tot meer fekerheit
Dat die vreught fondigh is, foo let, dat in het gene,
Dat waerlyck deughdigh is, vertoonen haer dees dingen :
Een recht naer Godes wet, tot Goddelycke eer.
Een heiligh zielverinaeck, en matte naeji`ens leer.
Een grage priekeling, die ?neer en meer fat dringen
Naer 't wettige beroep, ons opgeleit van Gode :
Wyft dat eens in den dans; of daer de Godlyckheit
Wert heiligh door vereert, of eygen faliglieit,
Of heil voor evenmenfch, of lyding ter gebode,
Of iets gevordert wert om deughdensfchat te meeren.
Ick bid, ghy die den dans voor wettigh keurt, feght my,
Of men door hippeling, en dert'le danfery
Syn Godt verheerlyckt, en of men den menfch moet leeren,
Door kroomme fprongen, hoe by 't rechte padt fal wand'len?
Is dit Godtvrughtighlyck en wel fyn tyt beftee'n?
Wat feght d'ervarentheit? die roept hier luit keels : neon!
Want dat men in den dans begon van Godt te hand'len,
En van fyn heilge wil; wat geldt het, foo geen fpotte
De bitt're vrucht fou zyn, dat geen kleen teeken is,
Hoe veel hier onder fpeelt van 't ryck der duifternis.
Noch eens: wanneer dat Godt, in 't pleegen van die fotte
En wulpfe dertelheit, een yfelycke donder
Liet buldren door de lucht, en dat bet felle vier
Des blixems blakerde onder bet naer getier
Des barffen Noorden windts, en dat de nerd' van onder,
Door 't yslyck onweer, fpleet, en buiten ordre beefden
Ick ben verfekert, dat die lichte trippeling
Haeft fouw verandren in een bange fiddering;
Haer medeweter 2) [foo die anderfints noch leefden]
Sou de onwettigheit dier danferye toonen
Door wroeging, raedloosheit, en doodelycke fchrick.
Daer in het tegendeel, als Godts volck, in 't befehick 3)
Der Godtsdienft, [firevende naer d' onverwelckbre kroone
Der eeuw'ge heerlyckheit] dees fchricklyckheden hoorde,
Gewiffelyck, het fou tot meerder vierigheit,
D' heilliever noopen, om de oppermajefteit
Met tranen en gebecln te grijpen by de koorden
0

Is gekant voor „in arijd is."
2) Haer medewete, : „haar geweten," letterlijke, maar vry zonderling luidende vertaling van 't Lat.
cofeicnditt.
a) In 't Imlekiek: d. i. „onder de leiding," befchik is gubernatio, regimen. Zie KILIAEN in r.
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Der vaderlycke gunft : en hoe het herder woeden,
Hoe by al herder aen fou dringen naer die geen,
Wiens handt hem dreigde met die bange bitterheen,
Om den geterghden Godt te vallen in de roeden.
Soo groot een onderfcheit wyft hier, op wife gronden,
De rechte heilwegh, en het renpadt naer de hel:
En dees oneerlycke fal by na yder fpel
Doorfpecken met het gif van defe vuile fonden.
Maer ick weer : [waerde vrindt] en fou men defe vreughden
Niet pleegen kunnen, naer een onbefproke fwier?
Ick oordeel ja: want let; een die het geile vier
Van de welluftigheit gedempt heeft, en de deughden
Van 't ware Chriftendom omarremt met verblyen,
Souw immers defe konft, oock fonder fondigheit,
Verrichten kunnen: want de goude waerheit feit,
Dat David heeft gedanfi, en Mirjam met de rye
Der dochtren Ifraëls. veel wytberoemde helden
Die leerden danfen in het voile harrenas,
Tot lichaems oeffening. dat komt bier niet te pas;
[Hernam by] fulck gedans dat Piet men 111.1 heel felden:
En ick betwifi maer de gemeene. 't heiligh rye ')
Van vader Jacobs faet was oock van andre trant ;
Daer faghmen d'eerbaerheit, en kuisheit, handt aen Kant,
In eenderley geflaght, met Goddelyck verblye,
Voor Godt beweegen; maer het hedendaeghfche fwieren
Is geil en duivels. het bewys leit in 't gepronck
Door uitheems poppetuigh: in het gekus, gelonck
En geile actien, die defe dertle dieren
Het bloet doet wellen door ongoddelycke luften.
Indien Ambrofius [dat loffelycke licht]
Eens opfagh, ach! hoe fou dien helt fyn maeghdeplight,
Met nieuwe prickelen, tot zedigheit toeruften,
Om 't tedere geflacht, door 't noopen, te doen wycken
Van defe fpeelgenoot der Hemp en dempery.2)
Den 3) Grooten ftichter, die wel eer een heele ry,
Van 't puickft in wetenfchap, by na uit alle rycken
Des weerelts, aenwees, die den dans geheel verdoemen,
Betoont, hoe Godes volck dit hippelende fpel
Een Circkel noemde, daer de Duivel en de hel
Het middelpunt van is. 't Is vruchteloos verblcemen,
Alft vuil de meefter fpeelt. dus blinckt de goude waerheit
Tot overtuigens toe: die 't wraeckt, befie Tajyn,
Bajil, Chryfoftomus, den grooten Auguftyn,
/) Rye voor rei, ,,reidans."
s) Dempery: „gulzigheid." Zie
in r. deeper.
a) G. Voetius. — Kanti. r. d. Schrijeer.
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En andre; die dit vuil, voor d'onbevleckte klaerheit
Van 't eeuwigh fonnelicht, ontdecken, en beldiouwen.
Doen fweeg hy: want mevrouw Coil medy brack den dans,
Door 't ydele vertoon van twee vermomde mans,
Die, cierlyck opgefmuckt in kleederen der 1) vrouwen,
Tot elx verwondering, haer lichte rancken fpeelde.
Het was aenmerckelyck, dat ymant, uit het rot
Der kyckers, dus uitvoer: wel, is de man niet fot,
Die derft beweeren, dat dit fimpele verbeelde
Voor Godt een grouwel is? is daer iets aengelege,
Dat voor een uur of twee het vrouwelycke kleet
Een man bedeckt? hoe, vriendt, acht gy dat niet een beet?
[Sey doe myn leitsman] waer 't dat ghy woudt overweege
De faeck op 't wightighfle, ick weet dat uw gevoelen
Haeft fon veranderen. is dat geen gruwelftuck
Jets, met opfet, te doen, dat Godts mont, met nadruck,
Verboden heeft? of heeft 't waenwyfe herffenvvoelen
Der wereltlinge meer gefaghs, als d'heilge wetten?
Ja, 't is uitfinnigheit, dat het ontfaghlyck beelt,
Op welck iets fonderlings van d' eeuwge Godtheit fpeelt,
Sich naer de mynen van een fwacker aert fal fetters.
-Wanneer men, breideloos, dat braef doorluchtigh wefen
Van manne-achtbaerheit, en opperheerfchappy,
Om vrouw te fehynen, fchuift fomwyle aen een zy,
Is het wel eer gefien, en is in veel misprefen,
Dat zy vervielen tot de laeuwe wyve grillen.
Voeght hier eens by, hoe dat de lichtverruckte jeught
[In wien veel eerder wil de ontucht als de deught]
Hier door geprickelt wert, om dus vermomt te
Haer boofe tochten. maer, hier komt wat anders fweeven
Voor ons geficht, het welck van grooter opmerck is:
Myn zoon [foo voer hy voort] fiet hoe de duifternis
Godts eeuwge majefteit [voor welck de Duivlen beven,
En cr heilge Seraphyn haer aengeficht bedecken]
Komt op een fpeeltooneel verbeelden: hooge Godt!
[Soo fprack ick] lyt ghy dit, dat ghy uw fchepfels fpot
zyn? ach! wilt myn ziel opwecken
En tytverdryf
Uit d' oude fluimering: verandert doch myn finnen,
Op dat ick met dit volck niet fchielyck onderga.
Dat ghy de Godtheit fineeckt om byftant en gel*
[Sprack hy] is pryfelyck: want dit heiloos beginnen
Sal aenftonts voor uw oogh noch grooter grouw'len baren.
Befiet dien drogh 2) eens, die met een geveinft gelaet
i)

v. d. Schrijver.
Tegens het uitgedrukt verbodt. neut. 22, 5. —
2) Drogh: „bedrieger." Zie
Woordb. op HOOFT in v.
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Ootmoedigh nederknielt, en d' handen t' famen flaet,
Dit is een monfter, wiens gefwolle balgh de naere
Ondeughden infwelght, en door 't zielen-nedervellen
Niet meerder menfehlycks heeft, ass d' uiterlycke fehyn ;
En zy, die naeft hem licht, is het onreinfte fwyn
Des weerelts, uit wiens oogh men mackelyck kan fpellen
De naem van opperhoer : ey ! let eens met wat fwieren
Men dees Godsplichtigheit verrichten fal. de pry,
Ontfonckt door geile gloet, fchoot fchichten van ter zy,
Gelyck een blixem, tot dat fy de fulphervieren
Van haer verhitte pol dee in fyn voorhooft branden ;
Doe, onbefchaemt . en vuil, gelonckt, geknickt, gelaght,
En dat foo breideloos, dat het verwarring braght
In haer gedachten ; doe half raedloos oogh en handen
Naer d' hemel uitgeftreckt, maer foo gemaeckt van wefen
Dat yder fchaterde, en fy haer grouvvelrol
Ten midden endighde. ick vloeckte fpel en fnol
Met al haer grouwelen, terwyl myn hairen refer
Voor defe boon van Godt : daer d' andre, vol genoegen,
Het d' eernaem gaven van geneughlyek tuy'enfpel.
Noch fiet ghy het niet al : [fey doe inyn vrindt] de hel
Sal nu haer felfte fchicht by defe latter voegen.
Slaet eens uw oogen van die afgebeelde bomen,
Tot binnen het gordyn van 't guide ledekant,
En fiet hoe naecktelyck dat daer de geile brandt
Wert ingefwolgen, door verbeeldinge, en ftroomen
Van overfpeelige, en sneer clan hoerife reden :
Ick deckte myn geficht, en maeckte een verbondt
Met myn gefplift pinceel, ') op dat fy defe grondt
Van alle vuiligheit, en peft der goede feden,
Niet fou befchryven : want ick fagh hoe licht de fonde
Haer taeie wortlen fchoot. myn oogh, dat, by geval,
Omfwenckte, fagh hoe twee naerbootften 't fpelend mal
In naeckte waerheit. wel, hoe haeght 2) u nu de vonden
[Zey doe myn oude] die het koningklyck niet wycken
In leerfaem tytverdryf? wat dunckt u? pleeght men dit
In 't openbaer, nu men voor yders oogen fit;
Wat pleeghde men niet al, doe men dit fpel kon kycken
Door 't weinigh opens van de oude fchuilgordynen ? 3)
Indien het dienftbaer, ongevoeligh, levenloos,
Van banck en kuffens, hadden fpraeck gehadt, hoe boos
Hadden fy uitgefchreeuwt de vuile en onreyne
Vervloeckte kuren, die op haer bedreven wierden!
I) Geiplifi pinceel: de „pen."
hoe haeglu: voor hoe behagen.
3) Sehuilgordynen: klankfpeling met de fchuifgordijnen van het nude tooneel.
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Ach! fou men nu niet wel, als eertyts Cipriaen,
Dus mogen klagen : dat, door het Comedy-gaen,
De jonge maeghden, die wel eer de fchaemte cierden,
Veel eerder weduwen, als wyven zyn bevonden,
En dickwijls moeders fonder mannen : 't is niet vreemt,
Vermits het dochtertje flaegh na de moeder fweemt.
Een lieveling van Godt verviel tot vuile fonden,
Van eens een eerlyck wyf, binnen haer eige woning,
Te fien verlufligen in 't koele waterbadt:
Kreegh een ontbloote vrouw foo licht een fchielyck vat
Op foo een groot propheet, en hooghberoemde koning;
Hoe Hat fal fwacker menfch een geile pry verrucken?
Die, als een Iefabel, met 't kronckelende hair,
En oeblanckette
huit de boefem bloot / 't gebaer
6
t/
Heel liftigh, afgericht, op vuile hoeretucken,
Op 't open fchouwtoneel komt met dat wefen dertlen.
Wat waentmen, dat natuur verandert is in fteen ?
Is iemant heden foo een Cato, dat by geen
Beweeging in fich voelt, out buiten 't fpoor te fpertlen ;
Op morgen Wert by licht een Hylas. hoereloncken
Verfengen d' eedle ziel, veel railer als men 't denckt.
Houdt op beer : [fey ick] want mevrouw Corn,oedy wenckt
Ons gints in 't harrenas. ey fiet! haer oogen voncken
Gelyck een e-tnaes vuur : wat braecktfe bitfe reden ?
Hoe vloecktfe by Godts naem, en by het dierbaer bloet
Van fyn gekruifte Soon! wat braecktfe gal en roet,
Vermengt met laftering, verfweeringe en eeden,
Die felfs een hellewicht bet hair ten berg doet ryfen!
Soo ill; (fey by) maer let, hoe dat die fchrick voort 't quaet,
Soo men het noemt, den menfch met quaetheit overlaet.
Het fchepfel, faght van aert, gemaeckt out Godt te pryfen,
En yder evenmenfch gelyck zich felfs te minnen,
Wert bier door fiootiger, en fleeger ') als een flier ;
Ja, norts gelyck een bock, en fcheurfieck als een gier:
't Verbaflert het gemoet, en ruckt de ilille {Innen
Tot allerleie twill en tweedracht. te bewyfen
Dat ick gefeght beb, is onnodigh. {let eens aen
Die woefl en ruwe hoop, daer wy in 't midde fiaen :
Wat Belt het, foo ghy niet elck ogenblick fiet ryfen
De geft van tweedraght, die dit beefi haer heeft gefchonken.
Dit had by naeuw gefeit, of een die riep; ") hoe nu!
En ben ick niet Biron? ') fin of dan, of ick duw
Dit lemmet in uw ball, of 'k grypje by de fchoncken,
1)

Sleeger: d. i.: „Rugger, koppiger."
Stichtelyke praetjes en act/NI, die ordinair op dit Leerfaem lytrerdryf volgen. — Kanit. r. C. Schrijver.
a) Biron: :tie biz. 329, 24) hierboven.
2)

379

380

SCHOUWSPELS BESCHOUWING.

En knells uw beckeneel, om 't brein daer uit te fuipen.
Ha! goon, boric d' ander uit, waer is de oude kracht
Van myn gevreefde arm, die Romers heeft yeflacht?
Had ickfe nu, by Mars, ick fouw uw born doorkruipen,
En fcheuren 't ingewandt aen Harden, met myn hander.
Dit knorren rees foo hoogh, dat yder ruiinte gaf
Aen defe twifters. doe waft: raeckt maer wat; perdaf /)
Malkander voor de kop. haer oogen, neus, en tanden
Wierden foo aenftonts, van die wreetheit, bloetgetuigen.
Ick rucktenfe van een. Meflieur, ghy doet niet wel,
Zey een van defe maets: want dit was foeter fpel
Als ick myn leven fagh. ick wilde hem betuigen
Het prykeleus gevolgh van defe fture vlagen;
Doch het was hooy gedorft. fyn antwoort was: jou nar,
Ghy revelt fotte klap, Auguftus heldenkar
Sal vechthart . als een Godt, tot aen de fterren drayen.
Ruim op, ruim op, wat 's hier; hoe duivel fal het locken? 2)
Riep fchouwburghs opperbaes: 't is nu geen tyt van llaen.
Waer zyn de ouwe maets? wie fal voor Backus ftaen?
En wie voor Hercules? die flooterige bocken,
Wat drommel of haer fchort, dat zy nu achter blyven?
Waer is het harrenas van Mars? waer Pallas lans?
Dianes jaeghtuigh, en Apollos lauwerkrans?
Maeckt alle ding gereet. de twee eerfte bedryven,
En al het woeden van de dertele Bachanten
Is nu haeft uitgefpeelt. ontfteeckt het altaervier.
Ruckt de gordyne toe; maer komt terftont weer hier,
Om al de itommen, op het fpoedighft, in te planten
Wat haer te doen ftaet. ick, aenfagh myn oude wyfe,
En zey: ach waerde heer! vVat fiet myn oogh niet al?
Noch fult ghy meerder fien, houdt maer een weinigh ftal,
[Antwoorde hy]. wanneer dat die gordynen ryfen,
Sult ghy befchouwen, dat noch langer tucht, noch maet heeft.
Daer gaenfe op; fie toe, en merckt wat voor een beelt
Dat hier voor Hermes, en gints voor Apollo fpeelt.
Daer zit een Backus, die 't [naer fo het fchynt] te quaet heeft,
Om met die wyngaertranck fyn fchaemte te bedecken.
0 gruwel! Chriftendom, waer dwaelt uw drift naer toe?
Doe 't godlyck proefftuck, 3) door de ftrenge geeffel-roe,
Van fyn meweter, wierd gepynight, ging hy trecken
Het brede vygebladt ten ftam af, om fyn leden
Te decken voor fyn Godt, en voor fyn eigen wyf:

1) Perdaf: zeker om 't rijm, voor pardoes, als de gewone ultdrnkking is.
z) Locken: voor lukken.
3) 't Godlyck proeffiuck: „Adam."
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En nu, [fy fnoode daet!] wert het bekleede lyf
Ontbloot, om d'eerbaerheit, de fchaemt, en reine feden
Voort te verbafteren. ach! Amfteliche jonckvrouwe,
Die noch met d' heilge naem van eerbre maeglide fireeft,
Hoe is het mogelyck, dat ghy foo greetigh fweeft,
Daer dit onfuivere en fchaemteloos befchouwe
Soo hevigh doordringt, om uw eerbaer root te barmen ?
En ghv, '} Wiens fpitfe brein [tot voorflandt van dit huffs]
Gedurigh vaerfen baert, 'k befweer u by het kruis
Van Godts gekruifle Soon, [foo ghy u roemt voor mannen
Van een onfydige en fuivere gewiffenl
Dat ghy myn feght, wat deught hier in verborgen leyt?
En ghy [onfinnige] die toe laet dat de tyt,
Uws dierbre panden, bier gefpilt wort, defe kliffen
Die kleeven aen de ziel: wat dulle rafernye
Befwaddert u het brein, dat ghy een teder wicht,
Die noch onkundigh is van menfch en maeghdeplicht,
Gaet, als het domme vee, naer foo een flaghtbanck lye,
Daer haer het moortgeweer van gail vertoon fal vellen?
Dees renwegh is te breet, fe lyckt niet naer het padt
Dat ons naer Sion leit. maer vader [fey ick] wat
Wil defe fottebol, die, door fyn kleet en bellen,
Der dwafen lagh verweckt? dees [fey hy] braeckt de dichten,
Diemen Satyrias, en (Otte klughten noemt.
Daer is geen ding ter weerlt, hoe fuiver of verbloemt,
Hoe hoogh of laegh van fwier, of 't is fyn laflerfchichten
Ten doelwit. let' er op; hy fal terfloudt de daden
Per onrechtvaerdigen, ten toptroon van de deught,
Met macht verheffen, en de lichtverleide jeught
De vuilfte rancken, als een brave daet, aenraden.
Dan fal by 't heiligh recht te over dertel laftren :
En 't Godlvck werrecktuigh [dat, als een heerlyck hooft,
Voor 't algemeene belt, tot fweetens heeft geflooft]
Bekladden, om fyn naem [waer 't mooghlyck] te verbaftren,
Van d' uitgefchreeuwcle lof, en 't tytulrecht der braven:
En ['t geen de Godtheit terght] by fal dat hailigh volck,
Die, vol van yvervier, de nare en donckre kolck
Met macbt beftormen; en Godts kudde naer de haven
Van 't nieuw Jerufalem, langs 't heiligh voetfpoor, leiden,
Uitfunfen, voor een hoop, die, liftigh en onvroom,
Het kerckgefinde graeuw door een vervloeckte droom
In teugel houden ; en voor fluipers, die ter zyden
Naer 't meerder gluren : en als helfche ftookebranden,
En oproermakers, bet inwendighft van de ftaet
Ghy.. „de tooneeldichters."
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Omwroeten, wiens gemoet en onbefchaemt gelaet
De kaep der logentael omzeilen ; ja voor wanden
Die konftigh zyn pewit; voor uilen, dwars van finnen :
Een gernelycke aert, welch ftadigh fwanger gaet
Van lafterftof, en met een grimmigh norts gelaet
Der goden hemeidans verfoeit; foo maer goddinne
Der gailheits toffel [ach ick fchaem 't my te herhalen!]
Begint te kraken '). Soon, foo veer vervalt het ftof,
Alft weelderige vlees vergunt wert openhof,
Tot alle dertelheit. wat yfelycker quale
Staet haer te duchten, die dus fonder fiddren fteecken
Naer Godts ooghappel, en met een vervloeckt pleidoy
De Venusjanckery verdadigen ! 't Alloy,
Van defe in unt, is vals ; en foo fijn al die ftreecken,
Die ghy op dat Compas noch verder kunt narpooren.
Myn ooren wierden doof, terwyl myn oogen vaft
Met ernft begluerden al het dertlen van dien gait;
Vermits hy, toegeftelt als fot, de geck liet hooren,
En, als een guichelaer, fich wrong in duifent bochten.
Nu fond hy als een lam, dan fagh hy als een vos,
Of een doortrapte fchalck ; en kort daer na Coo los
Als een onnoofele. Nu leeck hy een doorwrochte
In alle wetenfchap; maer voort daer op, de banden
Van fyn vergifte tong los doende, vloogh een gloet,
De fchaemteloosheit felfs, in 't aenficht ; vuilder vloet
Liet nooit bordeelshoer van de goddeloofe randen
Haers lippen glyen. doe begoft ick te beweenen
Myn eigen dulligheit, dat ick myn grage luft,
Aen zulck een zielvergift, foo greetigh had gebluft :
En fey, ach! waerde heer, waer dwaelt den menfch niet heenen,
Als eigen wysheit 't fuer der reden gaet beflieren?
Hoe is het mogelyck, dat een verlicht gemoet,
In wiens hertader noch een druppel Chrifilyck bloet
Gevonden wert, fyn. ziel aen dere helfche gieren
Ten proy gaet ftellen ? ach! ick bid u, lieve vader,
Laet ons van hier gaen : want daer is noch tucht, noch leer,
Of vreefe Godts aen defe plaetfe. uw begeer
[Sprack hy] is billyck, alhoewel ghy 't al te gader
Noch niet gefien hebt, wat 2) Apollos duitfche tempel
[3) Eigentlyck Duivels kerck] opdift aen 't Chriffendom.
Maer niet te min, myn foon, komt, laet ons wederom
a) Pellet het fchilt of pleitreden voor het Tooneelrecht. folio 8. — Kantt. v. d. Schrijeer. — Zie
Deel VI, blz. 32.5, van onze uitgave.
a) Soo als het den autheur van 't Tooneetrchilt felfs noemt. — Kantt. r. d. S. — Verge]. Deel VI,
blz. 326 v. b.
a) Volgens het getuigeniffe van Paul. I Cor. 10, 10, 20. -- Kantt. v. d. S.
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Naer buiten wandlen, om voor 't fchouburghs vuile drempel
Het heiloos endt, van dees verbeelding, te befchouwen.
lck flapte bly voor uit, en liet dit fondigh draf
Aen die bet lufle. doe nam hy de goude flat
Die myn beftiert had, en wees na verfcheide vrouwen,
Die ontrent 't fchouburgh, bier en daer, in floepen faten :
Dit -zyn [foo voor hy voort] wercktuigen van de hel,
Uitnement dienftigh aen den Duivel. riet hoe fnel
Vonckt haer dat oogenvuer; en fchoonfe aen de graten
Maer even hangen, noch zyn fy foo vlugh als winden.
Dit zyn harpyen, die de lente van haer jeught,
In dertle hoerery, doorbrachten : daer de deught,
Noch eerbre fchaemte, noit geen woonplaets by kon vinden.
Nu dat de tyt, en ftraf dier grouwelycke fonden
Haer romp bedorven heeft, hanthaven fy het quaet
Der kopplerye ; en door dat vervloeckte faet,
Kunnen fy 't minfteck hert foo fel en liftigh wonden,
Dat bet in eeuwigheit niet weer is te herftellen.
De duivel, die wel weet waer dat fyn duiftre ryck
Gefchraeght wert, ftiert dit volck by koppels naer die wyck,
Om de jeught te verraen ; die alree aen bet hellen
Geraeckt zyn door 't vertoon der vleefchelycke parten.
Eift ghy bewys? toeft wat, ick hoor het fchel geluit
Van trommel en trompette klincken • 't fpel is uit.
Daer komt de woefte hoop met opgefwolle harten
Naer buiten ftuiven. ey, let nu eens, wat voor wefen
Getoont wert, naer 't vertoon van 't leerfaem tytverdryf.
Wel eelhart [fey' er eon] wat dochtje van dat lyf?
Dat was een pry tje ? he ? hoe lagh dat tuigh gerefen
Van 't boefemwerck ? iget! het leeck een ftreelfieck gasje.
Soo iit ; [fey d' andere] maer 't is het mooifte beelt
Dat ooit fen leeve op het fchouburgh heeft gefpeelt.
Indien 't myn wyfje was, ick flootfe in een kasje :
Want ick fou forgen, offe wel in ernft fou fpeelen,
Dat fy terftondt in 't jocks vertoonde. weer een aer :
Dat was een rechte fnaeck, dat was een koddenaer ; ')
Myn Buick die doet myn feer van 't lachen. och ! dat veelen, 2)
En drolligh danfen, fel ick in geen jaer vergeeten.
Een ander: wel Meftieurs, waer gaenwe nu naer toe?
Ick ben heel dorftigh, en door 't ftaen al vry wat rnoe :
1) Koddenaer: foort van kleinen vogel, o. a. genoemd in het bekende Hippeldicht van LE FRANCQ
VAN BERC1CHEY .

Hier by de vinkjes, die gladjes en kwinkjes
De vinkebaan ftreelen met lokkend gezang,
Hier neuriet het fijsje, En fluitend op '1 wijsje,
Gaon putter en kodenaar enede hun gang.
a) Vtelen voor redden, „vloolfpelen."
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In defe winckel, daer wert goeje vocht gemeete;
De man een vaentje. maer een van die ouwe feugen,
Die ftiet hem aen den arm, en neep hem aen een kant
Behendighjes in 't oor, waer by fyn gayle brandt,
Die by in 't dertel fpel, met fmakelycke teugen,
Had ingefwolgen, van dien avondt kon verkoelen,
Een ander dertelde de ftraet langs, ruim foo dor
Als een verwoecl bachant; terwyl fyn maet de rol
Van Aran') bulderde. maer ach! door dit krioele,
En dwarlen onder een, verloor ick myn geleider.
0 [fprack ick] hemelheer, ghy die dit ydel wight
Hebt onverwacht de fchel van 't dwaelgeficht gelicht,
Uw Godtheit zy gedanckt; zijt eeuwigh myn bevryder,
En fchutsheer voor 't gewelt, en maght der duifterniffe:
Bewaert de diere prys van 't koftelycke bloet
Des offerlams ; en ftiert myn glibberfiecke voet
Naer foo een heilwegh, daer myn treden nooit en miffe.
Dit hoorde Godt, en liet foo aenftondts 't waerdigh wefe,
Dat ick gemift had, weer verfchynen. menfchen-kint,
[Soo klonck fyn loete Item] ghy die wel eer bemint
En voorgefproken hebt, dat yders ziel, vol vreefe,
Behoort te fchuwen, komt, ick fal u and're fpeelen,
Van meerder nuttigheit, aenwyfen. gaen wy heen
Eerft naer het broodthuis, 2) en befchouwt de teere leen
Des grooten erfgenaems, die in de laeghfte deelen
Des aertryx nederquam, om u tot Godt te brengen.
Befiet dat fchoufpel van de grootfte arremoedt,
,
Die d' alderryckfte (nitwiens
fchoot dat d' overvloet
En ware weelde vloeit)* gewilligh woo gehengen,
Om, door dat middel, u (die arm waert) te verheffe.
Gaet met myn, daer van daen, naer het bekende hof: 3)
Siet daer dat fchoufpel, hoe uw heilant, in het ftof,
Gekromt leit als een worm, nu hem de fchichten treffen,
Die uw vervloeckte luft op hem heeft uitgefchooten.
Siet wat een tranenvloet, en {tromp van bloedigh Tweet,
Van dat gefegent lyf afzipelt: en hoe beet,
Naer het onnofel bloet, het rott der vloeckgenooten,
Door Judas aengevoert, het lam Godts overvallen ;
En 't lichaem binden, van die onfe ziel ontbindt.
Volght dan die 'leveling, wiens ziele ons bemindt,
Naer 't richthuis; en feet daer, hoe dat de kryghslui rallen,
En 't Godlyck aengeficht befchimpen, en befpouwen.
Siet hoe haer dulligheit, en luft tot voile hoon,
,)

Aran uit de „Aran en Titus" van JAN Vos.
2) Het broodthuis: „Bethlehem."
3) Het bekende Ito!: lees den bekenden hof „Gethfemane."
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Syn leeclen beuckt; en een fcherpangelige kroon
Ten voorhooft indruckt. wat barbaer en fill niet grouwen,
Als hy dit treurfpel fiet der Joodle wredigheden?
Doch toeft bier niet te lang; maer gaet naer Golgotha,
Het Hare moortfchavot, en flaet den handel ga
Die hier vertoont wert; hoe die afgematte leden
Soo bloedigh, en befweet, en buiten aem gedragen
Aen 't al te fware kruis, ontbloot wert van 't gewaet,
['t Gen de buitgierige, en happige foldaet
Ten deel valt] en foo naeckt wert aen het kruis o•eflauen.
e e ,
En opgericht tot fpot, op dat elck magh aenfaouwen
dr at voor rantfoengelt dat haer borghtoght heeft betaelt.
Hoort dan hoe wreveligh dat nosh d' onchriflen finaelt
Op zyn almogentheit, terwijl de fon 't benouwen
Haers fcheppers achtervolght in duiftre rouwgewaden,
En 't leeveloos geberght van bangheit fcheurt en beeft.
Doch, als ghy mercken fult dat by fyn geeft opgeeft
In ftercke roepinge, foo wilt uw ziel verfaden
Aen d' heilfonteyn, die door vyf koftelycke ftralen
Een vocht uitfproeit, die felfs de woefte wildernis,
Gelyck een eden, fal hervormen. fiet dat is
Het rechte fchouwfpel, daer een Chriften ziel kan halen
Den oeghft van ftoffe, om te lachen I ) en te treuren.
Gaet dan, myn kint, en leit uw ziel naer dit vertoon
Soo dickwyls uit, tot dat uw bloedtvrindt, van den troon
Des opperfte gefaghs, door d' hooge peerledeuren ')
U inlaet, om te lien de heilige vertooning
Van 't nieuw Jerufalem, al waer dat Seraphyn
En engle-choren, op 't geluit der Cherubyn,
Het driemael hooge lof fal juichen, en Godts woning,
Door d' eeuw'ge wieroockgeur der danckbaerheit, belproeie.
Doe fweegh hy: en verdween terftont in donne lucht.
Siet heer, dit was het, dat myn vleefrelycke fucht
Tot defe dertelheit gedempt heeft. foo uw goeie
En redelycke aert nu 't voorigh oordeel wende,
Soo was myn tytverdryf, naer wenfchen, wel befteet.
ALCIPUS.

Dat gun myn Godt, wiens geeft myn foo met Neil bekleet,
Dat deught myn wit fal zyn, en Zion 't faligh encle.
0 Om te lachen: hy meent „tot TerblOing."
A)

Peerledeuren: zie Openb. XXI: 21.

DE NINAKEI VAN J. YAW VONONA.
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Vruchtbaar was wederom dit jaar in de uitgave van gedichten van
grooten omvang. Het eerfte daarvan, 't welk den tytel voerde van
„Beipiegelingen van Godt en Godtsdienft," was reeds voor eenigen
tijd gereed, gelijk of te nemen is uit bet voorbericht by het uittrekfel daarvan, reeds in 1658 gedrukt 1). Deze reis had Vondel niet
enkel het grondgebied der godgeleerdheid, maar ook dat der wijsbegeerte willen betreden, en zich aangegord tot beftrijding der gevoelens, voorheen door Epikurus, of liever door diens navolgers, inzonderheid door den Latijnfchen dichter Lukretius, verkondigd, en in
zijnen tijd, door Descartes, Gasfendi en anderen, weder ter fprake
gebracht. Hy had ook thands, gelijk gewoonlijk, zich de voorlichting
van bekwame geleerden ten nutte gemaakt, en zich daardoor in ftaat
gefteld, een werk te vervaardigen, dat, zoo het al by onzen landaart (die met befpiegelingen, en vooral met afgetrokken befpiegelingen, niet veel op heeft) minder populair werd, toch der lezing overwaardig is, en een nieuwe bydrage levert van 's mans ftalen vlijt,
grondige kennis en levendigen betoogtrant. Er werd dan ook vrij algemeen, en door lieden van verfchillende kleur en party, hooge lof
aan toegezwaaid.

i)

Zie lle,1 VII, blz

793.
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TEG ENS

D'ONGODISTEN, VERLOCHENAERS DER GODTHEIT
OF GODDELIKKE VOORZIENIGHEIT.

1662.

In den brief aen de Hebreen :

Wie Gode genaeckt ?poet bekennen slat by is, en belooat
die hem zoecken.

HET EERSTE BOECK.

VAN GODT.
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KORTE INHOUT ')
VAN

HET EERSTE BOECK

1. Inleidinge, gefchept uit de hooghfte geluckzaligheit, heftaende in de befpiegelinge
der Godtheit van y ore (vs. 1-20), dat bier onmogelijck is, dies moet men van onder beginnen (21-32).
2. Oirfprong en betekenis van het woort Godt, in once fpraeke (vs. 33-52).
3. Ertieer van Godt wort noodigh doch verfcheiden ingeplant (vs. 53-96.) Een omzichlige onderzoeckt den grout der erfleere (97-116).
4. De Nootwendigheit van Godt to kennen

(vs.

117-128), dat

hier

onvolkomen

(129-140), doch eenighzins bereickbaer is (141-154).
5. D' ongodift ontkent de Godtheit, dewijlze onzichtbaer is (vs. 155-163). Dit wort wederleght (164-183).

De lucht is onzichtbaer en nochtans eon hooftftof, gekent uit haere

wercken (183-254). De wint is onzichtbaer, en wort gekent uit zijne wercken (255-298).
De ziel is onzichtbaer, en wort gekent uit haere wercken (299-330). De ruimte boven
de vafte ftarren is onzichtbaer, nochtans niet ydel (331-344).
6. Godt wort niet van y ore gekent (vs. 345-366), maer uit zijne wercken (367-384).
7. De beweginge der dingen gétuight dat 'er een eenigh beweger is (vs. 385-4121. Een
Arabier

fchrijft ongerijmt de beweginge der ftarren, buiten Godt, de form der ftarren,

of een inwoonende begin toe (413-447).
8. Godt is d' eerfte oirzaeck aller dingen (vs. 447-458).
9. Godt is een nootwendigh, geen gebeurzaern wezen (vs. 459-475).
10. Godt is het opperfte goet van alien (vs

475-492).

11. Godts wezen blijckt uit zijne uitneementheit boven den menfch, van hem gefchapen
(vs. 493-510), en uit de gefchicktheit, regel, orde, en het einde der dingen (511-520).
12. De ongodift noemt de weerelt t' onrecht Godt, of fchrijft haeren oirfprong nature
toe (vs. 521-534): dat bier wederleght wort (535-538). Verfeheide betekeningen van het
woort nature (539-570). Oirzaeck der twijfelachtigheit van het woort nature (571-582).
Men noemt Godt en natuur niet ongerijmt het zelve (583-602), doch ongerijmt, zoo men
Godts werck en d' oirzaeck van Godts werck onder een verwart (603-622). Onderfelieit
van Godts uitweudige werekinge, en van de werckinge der nature (623-660).

i) Ik heb doze opgave van den Inhond overgenomen uit den oorfpronkelUken drub by de Wed. A. De
1862, waar zy in margine van den tekst vermeld ftaat. In de latere uitgaven komt zy, als tier,
aan 't hoofd van 't gedicht voor, doch zeer afwijkende, zoo wel zakelijk als in fpelling.
Wees

392

I: ORTE INHOUT VAN HET EERSTE BOECE.

13. Dat de weerelt niet by geval, en uit ftuivende vezelingen voortquam (vs. 661-698),
Ongerijmt bewijs voor het geval, en het te zamen runnen der vezelingen (699-728.)
Wederlegginge der bewijsredcnen voor het geval (789-794). Geliickeniffen, die het geval
wederleggen (793-842).
14. Kranck bewijs van Epikuur dat de weerelt noit van Godt gelchapen is (vs. 843-854)
Bewijs dat Godt de weerelt uit niet gefchapen heeft, tegens Lukrees, fcholier van Epikuur (833-998).
15. Dat de weerelt niet nootzaeckelijck noch natuurlijck, maer vrywilligh en overnatuurlijck te voorfchijn quam (vs. 899-922).
16. Dat Godt, die wezentlijck alles vervult, en buiten mengfel blijft (vs. 923-946). Dat
d' uitwendige oirzaecken buiten het wezen van het werckftuck blijven (947--966). Ondcrfcheit van het natuurlijck en vrywilligh werck (967-984).
17. Noch

breeder

dat

de

weerelt uit

niet,

en uit geene ftoffe to voorfchijn quam

(vs. 085-996). Ongerijmtheit der fcheppinge uit ftoffe (997-1008). Breeder bewijs dat
Godt de weerelt fchiep (1009-1040). Gelijekeniffen die dit beveftigen (1041-1074).
18. Breeder bewijs dat Godt d' eerfle oirzaeck der dingen, de ftof der weerelt niet eeuwigh
is (vs. 1075-1114). Quade gevolgen van bet vereeuwigen der weerelt, en haer vermen
g en met de Godtheit (1115-1134). De nietigheit der weerelt, tzn opziehte van Godts
grootheit, by ftaetzuchtigen uit ongeloof vcrwaerlooft (1135-1158).
19. Bewijs van Godt uit zijne voorzienigheit, en de geregelheit der nature (vs. 1159-1170),
uit overtuiginge van het geweten der godeloozen. (1171-1178), en uit de voorlpellingen
(1179-1238), door Godts alweetenheit zommigen nu en dan geopenbaert (1239-1264)
en in weereltfche hiltorien beveftight (1265-1278).
20. D' overeenftemminge aller volcken bewijft dat 'er een Godt is

(vs. 1279-1318).

Het overeenftemmen aller volcken, in het bekennen der Godtheit, heeft haere oirzaeck
(1319-1338), en fpruit uit Godts orakelen, of eene overleveringe, of eene overtuiginge
van reden, gefehept uit de fchepfelen, en geregeltheit der dingen (1338-1358).
21. Beknopt bewijs dat 'er een Godt is (vs. 1359-1382).
22. Befluft dat 'er in den menfche natuurlijck eene mogentheit is om Godt hier ecnighzins te kennen (vs. 1333-1398.)
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is gewenfchter dan in ons befpiegelingen
Het eeuwigh fchijnend Licht, den oirfprong
----,
aller dingen,
ontmoeten, en van yore in 't aengezicht
te zien,
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Om
andren,
of
door
tong
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zoo
menfcheniiNko
. et ,
tong of token
Dit wonderlijck gezicht en wonder uit kan fpreecken,
Of in zijn voile kracht afbeelden voor bet oogh!
Maer dit's vermeetenheit: de Godtheit zit te hoogh:
-Ilr y drijven veel te laegh, op lode en wale pennen,
io Te kranck in zulck een' gloet. om Godt volmaeckt te kennen,
Wat weer wort dan een worm, een fterflijck menfch vereifcht.
Een gloeieud Serafijn, een groote aertsengel deift
Wel drymael in zijn vlught, wanneer by d' opperdaecken,
Den troop van 't aertspalais der Godtheit zal genaecken
15 Met ootmoedt en ontzagh. de Cherubijn bedeckt
Met vleuglen zijn gezicht, om zuiver, onbevleckt,
En waerdigh voor den ftoel der Godtheit zich te buigen,
Daer duizentduizenden al juichende getuigen
Wat eer en majefleit, van eeu noch kreits bepaelt,
pis,

a

AT

r

9

Wafre pennen : d. i.: .;pennen, die met was aan elkander verbonden zijn," zoo als die, welke, volgends de fabel, Dedalus veer zich zelven en voor zijn zoon Ikarus vervaardigde, om uit den Doothof weg te vliegen, en waarmede by genoodzaakt was, laag te (-17. iven, ten einde het was niet
door den zonnegloed verfmolt: Welk laatfte dan ook in de daad met Ikarus het geval was.
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Uit Godts volkomenheen door 's hemels kreitfen ftraelt.
Men tre dan achterwaert, om niet te hoogh te draven.
Verwaentheit heeft voorheen zelf Lucifer begraven,
Met al zijne engelen, in helfche duifternis,
Van waer in eeuwigheit geen wederkeeren is.
525 Geen' ftervenden tot noch de hantvefl wert gegeven
Van fimpel eenwerf Godt t' aenfchouwen, en to leven.
Men moet van achter dan hem nazien, waer hy treet,
Gebeurt ons dees gena. wie ramp wil fchuwen, meet'
Zijn onvermogen af, eer hy befta te waegen.
30 Hoe menigh plofte in 't zant door reuckeloos behaegen!
De Godtheit lijdt geen fchimp van eenigh trots befiaen.
Men fpreecke ootmoedig, of men zwijge, en bid haer aen.
Indien een ongodift Godt dienen zal, en eeren,
Zoo ftaet ons eerft met reen te ftercken en beweeren
35 Dat Godt in wezen is, dees naem geen' drool beduit,
Of wezenloozen vont, gernaelt door fpraeckgeluit,
Maer een zelffiandigheit, een wezen wort berekent,
Gelijck men met den naem van boom een' boom betekent.
Men moet dan weeten wat de naem van Godt ons melt
40 In onze fpraecke, en by een ieder volck geflelt
Niet ydel, maer wel fcherp met oordeel uitgelezen,
Om uit te beelden of de wercking van dit wezen,
Of iet dat zijn natuur, en eigenfchap verklaert.
Dees fpruit in Duitfch uit goet, en melt den goeden aert,
45 Den oirfprong van al 't goet, te vloeien uit dien rijcken;
Een naem zoo fchoon, dat wy geene andre tongen wijcken,
In zijn betekening, naerdien hy 't hart verweckt,
En met dien klanck alleen de zielen naer zich treckt,
Gelijck quickzilver wort van 't gout naer 't gout getogen,
so Het edelite metael, in deught, en in vermogen,
Gewight, en duur, en kracht, en glans, en majefteit,
En d'afdruck van Godts waerde, en eere, en heerlijckheit.
so

Geen' Jiervenden voor „geen onder hen, Wier lot het is, te Jlerven," met andere woorden : „geen
Jlerveling," of: „geen Jferfelijk menscli."
as Simpel eenwerf voor „al ware het maar een enkele reize."
44 Dees fpruit in Duitfch uit goet: wy zullen de etymologifche kennis van V. bier in hare waarde
laten. Hy, zoo min als byna iemand in zijne dagen, had eenig helder denkbeeld van de afleiding
der woorden. Intusfchen wit ik de verklaring, welke hy hier geeft, noch aannemen, noch betwisten. Volgends den Heer WIELING ZOil de naam God eenvoudig een verkorting (Apokope) zijn van
Godan of Wodun, den bekenden ftrijdgod der Kimbren, by wie goedheid inlet geen hoofdtrek was:
zie Overysfelfehe Almanak van 1838, Over den oorfprong van Oct woord „goedbloed." Van geheel
andere leer is H. F. OTTO ABEL, in zijn bevallig werkjen: Die Deutfchen Perfonen-Nainen (Berlin
1853) blz. 9. Hy noemt Gott een uraltes and ureigenes Wort, von dent die Sprachforfchung his jetzt
weder in der eigenen noch in fremden Sprachen eine Wurzel oder Verwandlfchaft hat zu enldecken
vermocht. Uit deze verklaring ZOB men moeten opmaken, dat, near zijne meening, God geen af korting van Godan is, maar dat dit laatfte woord uit God is ontftaan. Zijn nn God en goed oorfpronkelijk fynoniem? of is 't laatite woord uit het eerite afgeleid? Ik wil het niet beflisfen. In alien
gevalle heeft V. gelijk, waar hy elders zegt:
dat Godtheit goedheit is.
as
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De Duitfch is dan gewoon den rijckften fchat der fchatten,
Als andre volcken, in vier letteren te vatten,
55 En GODT te noemen 't geen noit teken noch geluit
Voluit heeft afgebeelt. de zuigling zuight dit uit
De melleckbron, de born van zijn getrouwe moeder.
Dit fcherpen voefter, en de vader, vooght, en hoeder
Den jongen kindren in, en leeren vroegh het jong
so Dien gallem, uit de wiegh, nabaeuwen met zijn tong.
Dus erft het kint een tael door omgang en hanteering,
Met 's moeders taele en fpraeck de vaderlijcke leering,
En erfgewoonte fchept een anderde natuur,
Die laftigh wort verleert. zit waerheit aen het ftuur
65 Van huis en huisgezin, zoo vaert het kint geluckigh.
Zit logentael te roer, hoe jammerlijck en druckigh
Vernielt dees fchipbreuck dan al d' afkomft van dien fiam!
Een ommezichtigh brein rniftrout hierom de mam,
En overlevering van moeder, vooght, en vader,
7° Om erfbedrogh te vlien, en wenfcht uit angft zich nader
Met reden te beraen, te toetfen, fcherp en lift,
Wat Godt en godtsdienft raeckt, eer 't oordeel ftemmen wil,
Om door aenzienlijckheit van baerden, penne, en fchoolen,
En huurtong niet zoo dom, met al den hoop, te doolen,
75 Die dommer dan het vee, gedreven naer het neft,
Den drijver volght, die zich op 't fmeer der kudde melt.
Een ommeziende geen eifcht reden, die de dieren
Van menrchen onderfcheit, en paft op niemants tieren,
Noch bolpees, nochte vloeck. in reden zoeckt hy licht.
so Waer deze ftraelt en blijckt, ontzeght hy niet zijn' plicht
63 De Duitfch voor de Duitfche of de Duitfcher, een ouderwetfche en thands verfleten vorm,
63-56 Het blijkt
uit deze tirade, dat V. zekere myftieke kracht hechtte aan de vier letters, waarin de
naam van 't opperfte Wezen by de meefte volkeren gefpeld wordt. limners onze dichter gaat
te ver, wanneer by beweert, dat zulks by alien het geval zoil zijn. De Italiaan zegt Dio en de Engelschman God: — ja, wat meer is, dat Diet/che Doctrinale (NI. P. 1345) wederfpreekt V. met opzicht tot het Nederduitsch, wear by zegt:
God es een wort wil dit Wien,
Ghefortneert van lettre drien
En alfoe An oec /'cone
In enen God IL' perfoene.
Men vindt hier, gelijk men ziet, een beftrijding, en wet op myftieken grond, van Vondels beweeren.
Wie voorts meer over het onderwerp verlangt te lezen, fla HIJTDECOPERS Pr. op, Deel I, bl. 82-86.
63 Een anderde natuur: anderde is geen bloot vormverfchil van andere, even min als dubbelde van
dubbele, enkelde van enkele, enz. Andere, enkele, dubbele, zijn adjective anderde, enkelde, dubbelde
zijn de deelwoorden ge- of ver-anderde, ge-enkelde, ge-of-verdubbelde, van hun voorvoegfels beroofd.
is Miftrout hierom de mam: d. i. „mistrouwt de overlevering, welke men als 't ware met de melk
heeft ingezogen."
CO volgg. Zeer juist, offchoon 't fchijnt, dat V. zelf niet gemerkt heeft, tot welke gevolgtrekking zijn
ftelling, dat men niet de bloote familie-overlevering behoorde to volgen, noch in verba magistri
zweren, maar to rade gaan met de item der reden, noodwendig leiden moest.
73 Aenzientijckheit van baerden voor „gezach van grijze, of eerwaardige mannen." Geleerden en wijsgeeren werden in die dagen nooit enders dan met baarden afgebeeld.
76 't Smeer: het „vet," al wat de kudde oplevert.
77,78 Beden, die de dieren Fan menfehen onderfcheit: V. wil niet zeggen, „dat de dieren zich, door 't
bezit van reden, onderfcheiden van de menfchen," maar „dat de reden ons het onderfcheid leert
dat tusfchen dier en mensch beltaat."
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Te vollegen van zelf, vrywilligh, onbedwongen.
Hy kent den doolhof wel der weerelt, en haer tongen,
De weiflaers, die den buick aenbidden, als Minn' Godt;
Hoe weereltfchen flechts zien op eer, en aertfch genot;
85 Hoe godtsdienft dickwijl ftreckt een grijns van godeloofheit,
Vernift door een gefpan van logentael, en boofheit;
Hoe elck, op voordeel uit, de fne der zinnen fcherpt,
En lant by lant, en ftadt by ftadt een' Godt opwerpt,
In ongelijcken vorm van harffenen gegoten,
so En op 't altaer gevoert door hunne altaergenooten.
Zoo ghy de fcholen eifcht' bewijs van haeren gront,
Zy ichreeuwen te gelijck, uit eenen zelven wont:
Men redenkavle niet met zinnen, die, aen 't vloten,
Den grontflagh van ons brein, en waerheit ommeftooten.
95 Dus flampt de meefter hem ter fchoole uit met gewelt,
Eer by zijn" grontflagh heeft door reden vaft geftelt.
Men loof' dan echter een', die leerzaem en voorzichtigh,
Niet reuckeloos een munt van leering, zoo gewigtigh,
Naerdien hier eeuwigheit van heil, of vloeck aen hangt,
loo In fcheemring, zonder toets, gewight, en licht, ontfangt.
De logen fchijnfchoon grenft in fchijn te dicht aen waerheit,
Dees heilftof eifcht bewijs, en zekerheit, en klaerheit,
Ten minfle naer heur' aert: want anders zoo men bier
Jet reuckeloos beftemt, zoo wort de menfch een dier,
)05 Een onvernuftigb dier, van reengebruick verfteecken,
En alle reedlijckheit, niet ongerijmt geleken.
Wie dit beftemmen eifcht, al wort zijn toeloop fterck,
Hy fluit de menfcheit uit, de dierfcheit in zijn kerck.
Ick wenfche dan hierom met mijne penne en inter
Ito In 't bladt van 't leerzaem hart der doolenden te printen
Een heilzaem fchrift, waerin de twijflaer Godt magh zien,
Opdat by Godt bekenne, en vreeze, en eere. en dien':
Want als de Godtheit is befpiegelt en gevonden,
Dan ftaet de godtsdienft vaft op onbeweeghbre gronden,
115 Die nu, door fnoot misbruick, fchandael en lafterfmet,
Den yver blufchz, en 't volck op eenen dryfprong zet.
Om dees gewenfchte vrucht uit mijnen bou to plucken,
Is 't noodigh eerft in 't hart des doolenden to drucken
Dat by nootwendigh hier het allerhooghite goet,
too Den ongefchapen Al, de Godtheit kennen moet,
Redenkaple: even goed als de later in awang geraakte fpelling van redekaa'le; het onderfcheid, dat
men door het weglaten of plaatfen eener n achter 't woord rede gemaakt heeft, om ratio van oratio
te onderfeheiden, is eerst een goede 180 jaar oud en even willekeurig als b. v. het verfchil tusfchen
na en near gemaakt.
1 05 Reengebruick voor „gebruik der rede." 't woord wordt in dit gedicht door V. nog al eens to pas
gebracht.
sr? (Tit inijnen Lou: 't zelfde als: „tilt mijn gaarde, uit mijn tuin, uit mijn kweekery."
'D3
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Ten minfie naer zijn maght, en uiterfie vermogen :
Want zonder kennis wort geen onderdaen bewogen
Te dienen zijnen beer, maer krachtigh, zoo hy wort
Door kennis van zijn waerde en grootheit aengeport;
Noch
meer om hem met hart en zinnen aen te hangen,
125
Van wien hy lijf, en ziel, en wezen heeft ontfangen,
En grooter goet verwacht van zijn weldaedigheit,
Die voor den menfch het hof der weerelt toebereit.
Geen menfch ftijght immermeer in top van deze kennis
iso Door 't licht der fchepfelen, en aendacht, en gewennis.
Geen wijze kan vohnaeckt uitbeelden wat Godt is,
By wien ons middagen niet zijn dan duifternis.
D' onzichtbaerheit van Godt gaet fchuil voor 's menfchen zinnen.
De Godtheit kent zich zelve alleen geheel van binnen.
135 Geen evenredenheit is tuffchen menfch, en Godt.
Oneindigheit wort eer door 't eng begrijp befpot,
Dan in ons harifenvat gefchept, en opgegreepen.
Geen letterkunfienaer, hoe taelrijck, hoe beilepen,
Vint merck of woort, dat Godts volkomenheit verbeelt,
140 En niet in fie van eer hem zijne glori fieelt :
Maer evenwel men kan hier mede niet ontrennen
De mooghlijckheit van Godt en zijnen aert te kennen,
Door 't licht van vrou nature en reden, voor zoo veel
Godt door zijn eigenfchap en wercken zich ten deel
145 Te kennen geeft, ook zulx, dat willens ziende blinden
Geen onfchult voor hun fchult en blintheit kunnen vinden ;
Gelijck Diagoras, Leucippes, Epikuur,
Lukrees, en Demokrijt, die reden en natuur
En niet in fte ran eer hem zijne glori fleeit: verfta: „en niet, in ]tee van eer voor zich zelven te
helen (te behalen) Hem zijne glorie ontileelt."
wijsgeer op 't eiland Melos, of in de ftad Meli6n geboren, leefde
147 Diagoras: deze, een Grieksch
omftreeks de negentigite Olympiade, en was een der ftoutfte Godverzakers, die immer beftaan hebben.
Hy hield zich voornamelijk op to Athenen; doch moest van daar vluchten, om dat men, ter ftraffe
voor zijn laftering jegens de Goden, een prijs op zijn hoofd had gefteld. Sommigen vertellen, dat
de wijsgeer Demokritus, zijn gunftigen aanleg befpeurende, hem, nog een knaap, voor een aanzienlijke horn gekocht, doch hem niet als flaaf, maar als leerling had by zich gehouden.
Leucippes: deze leefde eenigen tijd vroeger dan Diagoras in Griekenland, en leorde, dat alle dingen
uit elkander veranderden. Hy was de eerfte, die de leer der atomen of „vezelen" in zwang bracht.
Epikurus: deze, een der grootfte wsjsgeeren der oudheid, wend in de 191fte Olympiade geboren, zette
zich in zijn zes-en-dertigfte jaar to Athenen neder, en overleed in twee-en-zeventig jarigen ouderdom.
Offchoon geen van zijn talrijke gefchriften bewaard is gebleven, is byna goon wijsgeer meer aangehaald of befproken dan hy. Het getal zijner lafteraars weegt op tegen dat zijner lofredenaars,
en, by de voorbeeldig fcheeve voorftelling van zijn leer, valt het moeilijk, daarover een juist oordeel
to vellen. Zeker fehijnt het, dat hy een ingetogen en onberispelijk levee leidde. Zip; welfprekendheld was zoo boeiend en beroemd, dat niet alleen uit alle oorden van Griekenland, maar ook uit
Azien en Egypte, hem leerlingen van bolder kunne toevloeiden.
Iva Lukrees: Titus Lukretius Karla wercl in het jaar van Rome 658 geboren, en bracht in het jaar 702
zich zelven om 't leven; daar hy tot razerny was vervallen ten gevolge van een minnedrank, hem
door zijn vrouw gefchonken. Hy fchreef een beroemd dichtftuk de rerum natura, in zes zangen,
]4a

waarin hy zich als een der ftoutfte Godloochenaars voordeed.
Demokrijt : Demokritus van Abdera, reeds meermalen genoemd, was een leerling van Leucippus, van
wien by de leer der atomen en van het ydele overnam. Hy verwierf zich als wijsgeer een onfterfelijken naam en genoot de achting van zijn tijdgenooten door zijn onbefproken wandel. Aan toekomftige
belooningen geloofde hy niet en ftelde de grootfte zaligheid in een gerust gemoed.
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Verlieten, onder fchijn van d' ooren haer te leenen,
En toe te treen op 't licht, dat ieder is verfcheenen.
Wie midden op den dagh genoeghte in 't duifter raept,
En in een nachtfpelonck de klaere zon verflaept,
Beklaegh' zich niet, wanneer het licht, aen 't onderduicken,
Befchimpt die zulck een' glans verzuimen te gebruicken.
165 Wie geen bewijs acht 't geen van ieder wort beftemt,
Geen wijzen hoort, van fchrift en reengebruick vervremt,
Ontzeght te ftemmen dat een Godtheit is in wezen,
Of is 'er een, dat ze ons verplicht om haer te vreezen.
Zijn onfchult is, dewijl het oogh geen Godtheit ziet.
160 Hy fluit dan: al wat is dat wort gezien : wat niet
Gezien wort van den menfch, heeft wezen noch vermogen,
Is ydelheit en droom. zy fteunen dan op logen,
Die bouwen op een niet, den noit gezienen Godt.
Maer zeker dit befluit hangt los, en zonder Plot,
165 En wederfpreeckt zich zelf. natuur heeft met vijf zinnen
Den menfch te rijck begaeft, waerdoor 't verftant van binnen
Aen licht geraeckt van al wat voorvalt nu en dan ;
Dies is 'er meer dan elck door d' oogen vatten kan.
Het oogh brenght tijding van geftalte, werck, en kleuren.
170 De neus ontfangt den ftanck, of rieckt gezonde geuren.
De tong velt vonnis van den fmaeck, in fpijze, en dranck.
Een ieder lidt gevoelt. het oor verneemt den klanck.
Wat nimmer hoorbaer is verneemt men met geene ooren;
't Onfinaeckbre met geen tong. 't onvoelbre en ongeboren
175 Gevoelt men met geen lidt. geen neus 't onrieckbaere oit
Kon riecken, en het oogh vernam 't onzichtbre noit:
Want elck der zinnen heeft zijn omgefchreve percken,
En grondpunt, buiten 't werck die ruft, en niet kan wercken.
Hy raeft dan bijfter, die d' onzichtbaerheit het licht
160 Der oogen onderworpt, en 't menfchelijck gezicht;
En buiten 't grontpunt van 't gezicht niet Godt kan vinden.
Dees oordeelt van de verf onweetener dan blinden.
Al ziet het oogh geen lucht, noch wort de lucht gekent
Voor geburinne van het vierige element,
185 En by wiens gunft hier al wat leeft moet adem haelen,
Of fterven, zoo zy koom' van heuren aert te dwaelen,
En aentrecke een vergift, en damp, die 't bloet befmet,
De geeften ftickt, en 't hart, des levens bron, belet
Alle overige leen het leven me te deelen,
190 En hitte, en vlammen, die door aer, en zenuw fpeelen.
150

Ontzeght te flemmen voor „weigert te erkennen."
Zijn onfchult is voor „hy geeft op tot reden van zijn gevoelen."
Las By view gunfl: t. w.: „by de gunst van de lucht." Men herinnere zich, dat V. en de meeften zijner
tijdgenooten den vorm wiens nog voor beide geflachten namen.
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Beneem de long de lucht, ghy blufcht den geeft in 't lijf.
Indien een veltkortou met kracht een koegel drijf
Door d'ope lucht op poort, of dack, of fieene muren,
Ghy hoort twee lichaemen elckandre op 't krachtighft fchuren.
195 De fnelle koegel huilt door 't fcheuren van de lucht;
De lucht, vol donders en vol blixems, dat gerucht
Wat is het anders dan dat lucht en wolcken beaten,
Door ilrijt van hitte en kou, die op elckandre perften?
En dees falpeterlucht, in 't zwangere metael,
200 Tot berftens toe gepropt; hoe braecktze loot en fiael
Op haere vyanden, in 't flormen, of in 't enteren!
Hoe flooptze Plot, en vloot aen fplinters, gruis, en flenteren!
Indien de roode haen ontfieeckt een helfche mijn,
Hoe loeit de buick der aerd! hoe krimpt de lucht van pijn,
Eer zy een' puinhoop baert van menfchevleefch, en wallen !
Hoe dreunt en davert d'aerde, eer zy komt in te vallen,
Wanneer de dwarreling der winden tegens een
In haeren boezem woelt om ademtoght, en geen
Verlichting voelt, voor dat de zwangere aen 't verloffen
210 Een' baiert baert, en fiadt, en bergh, en rots, en boffen,
En vliet, en velt verwoeft, en flingert overhoop,
Dat heele mijlen volcks het zetten op den loop!
Oock kan dit groot begrijp geen ydelheit gedoogen :
Dit blijckt : want als de lucht wort uit een pijp gezogen,
215 Dan vat de pijp de tong. geen wijnkruick zinckt te gront,
Indien de wijnkruick plompt op 't water met den mont.
Al dompelt men de kruick, zy zal het water fluiten
Op 't element der lucht. de fpuit zal water fpuiten,
En zwelgen, als van dorft, en blaeuwe waterzucht,
220 Door d' uitgedreve lucht, en ingezoge lucht.
De wijnverlaeter kan de wijnen dus verlaeten,
Uit voile tonnen in een ledigh vat vervaten,
En blaezen Rijnfchen wijn, of 't Franfche druivenat
Met zijnen blaefbalgh uit het voile in 't ledigh vat.
225 De wijnpomp drinckt den wijn, die puick is, of geringer,
Slenteren: vermoedelijk een drukfout voor flenteren; althands in het Graffchrift op den Amiraal
De Liefde (een van Vondels laatfte gedichten) leest men duidelijk
Hier ruff 's Lants Llama of eer een deel geftheurt aan flenteren,
en werkelijk behben wy in 't een en 't ander vaers met geen flenters of „zijgangen," maar met
flenters of „flarden" te doen.
203 De mode haen: bier voor „Iont." Den voodoo haan in 't dak Jleken is . „den brand in 't dak fteken."
na Ydelheit: in natuurkundigen zin voor vacuum, „ledigheid." De regel is een vertaling van het bekende axioma : natura horret a vacuo.
221 Wijnverlaeter.... verlaeten: verfta verlaten bier in den zin van „overgieten." Zoo geeft men den
naarn van rerlaat aan een finis of duiker, waardoor het water van de eene bedding in de andere
overgeftort, en alzoo de eene nit- de andere in- gelaten wordt. Zie Deel I, VII, biz. 18.
so, Blaefbalgh: uit dit woord zoti men moeten opmaken, dat men vroeger om wijn over te tappen niet
alleen een bevel bezigde, om hem op te znigen, moor ook een blaasbalg, mu hem nit te drijven.
sos Die puick is, of geringer: de hoedanigheid van den wijn zal zeker tot deze proefneming niet veel
afdoen, en deze woorden ftaan bier alleen om 't rijm.

sos
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En niet ontvloeit, indien hy boven met den vinger
Het open luchtoor deckt, en dicht bell uit en flopt
Voor lucht, waerna geen nat vervloeit en nederdropt,
Dat anders wederom naer 't middelpunt zou zincken.
23o De guighlaer, om de marckt door greepen aen te wincken
Naer zijne guighelkunft, op alle marckten veil,
Zwiert om en wederom, en rolt tien aiers Heil
De groef op, langs zijn' flock, en lockt ze naer beneden,
draeit, en omloopt met zijn fchreden.
Wanneer hy
235 Het flechte volck, dat op de drift der lucht niet merckt,
Vergaept zich aen den fchalck, als een' die wondren werckt.
De waterbel, vol lucht, wort in de lucht gedreven,
Tot dat ze berft, en door de fpleet den geeft komt geven.
De lucht fpant blazen uit, waerop de zwemmer drijft,
240 Zoo lang geen priem haer priemt, de blaes gefloten blijft.
De lucht in 't wintroer, die gefchroeft te zamen perfte,
Berft uit, en fchiet met loot een eicke planck te berfte,
En 't wintroer is bequaem ten aenflagh, zoo men let
Dat dit zich niet ontdeckt, als 't vier uit een musket.
245 Uit zoo veel wercken wort een vaft bewijs getogen
Dat lucht haer wezen heeft, al weigertze in ooze oogen
Zich e openbaeren, om haer dunth, en luchtigheit;
Waerom haer ook de naem van geeft is toegeleit,
Niet datze geeft is, die gevoelt wort, noch getroffen,
250 Maer by gelijckenis van andre grover rtoffen,
En elementen, haer verwanten, die het rijck
Der weerelt met hun kracht hanthaven te gelijck.
Bekentghe dit? wat fchroorntghe een Godtheit te gelooven,
Wiens wezen, louter geeft, ons zinnen gaet te boven ?
255
De wint wort niet gezien, maer nietemin gevoelt,
G ehoort, wanneer hy ruifcht, en blaeft, en bruit, en woelt.
De kenner van natuur blijft in zijn' adem fleecken,
Als by den oirfprong van den wintvorft nit zal fpreecken ;
Van waer dees herkomt; waer hy heimlijck heenedrijft.
260 Indien een fuller nu hier zoo hardtneckigh blijft,
Dat hy den wint ontkent, noch dommer dan de kudden;
Zoo melde hy wat geeft met zulck een kracht kan fchudden
De toppen van het bofch, den eeckelboom in 't woudt,
De torens in de lucht, ten hemel opgebout;
265 Wat kracht het zeefchuim helpt aen 't zieden, en aen 't wellen;
Hoe wy den Oceaen zoo hemelhoogh zien zwellen,
Oock tot de ftarren toe; wie d' aengeterghde zee
In duin jaeght, en verdrinckt de rnenfchen, en het vee,
23o Aen te wineken voor aan te wenken, te „lokken."
232 Aiers voor eiers.
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En al het laege lant, terwijl de harders fchuilen,
270 Gevloden op geberghte, en rotfen, voor het huilen
En buldren van 't gedroght, dat vloot by vloot verflint.
Een donckre en dicke lucht, voor 't opftaen van den wint,
Den zeeman waerfchuwt, en gebiet het zeil te ftrijcken,
Eer zich de ftorm verheffe, en ftorme op duin en dijcken.
Ooftindiaenfche Orkaen, op 't fchoonfte van den dagh,
275
By heldre zon en lucht, den zeeman met den flagh
Eerft waerfchuwt, als by vlack, [helaes, wie zou niet gruwen!]
Gelijck Godts arm en vuift, om 't fchip te gront te duwen,
Van boven nederploft, en flaet den overloop,
280 En mart, en ftuurmans hut, en kabels overhoop,
Waerop een afgront gaept, en uitbraeckt fchuim, en golven,
Vol levenden en doOm begraven, en gedolven,
Terwijl men, buiten Godt, noch hoop, noch toevlught vint.
Hoe fpringt een zeemans hart, wanneer by zeilt voor wint!
285 Hy danckt den wint, wanneer het fchip, uit vreemde landen,
De haven innezeilt, aen lang gewenfchte firanden.
De zaegemolenaer, als hem zijn werck behaeght,
Bedanckt den wackren wint, die heele bofichen zaeght.
De Purmerheer bedanckt den wint, en watermolen,
290 Die water maelt tot lant, zoo lang in 't nat gefcholen :
En wat by weite en rogh een ftapel jaeren haelt,
Bedanckt den wint, die 't graen van Polen breeckt, en maelt.
De wintvorti vaeght de lucht, en firoomen, en geweften
Van vuile nevelen, en doodelijcke peften.
295 Zoo veele werckingen getuigen ons gewis
De kracht des elements, hoewel 't onzichtbaer is.
Zou iemant evenwel den wint ontkennen dorven,
Hy waer of dol, of dwaes, en 't reendom afgeftorven.
allerwijften ftil,
Voor 't wezen van de ziel ftaen
300 Noch kent menze aen verftant, gedachtenis, en wil,
Waer deze uitwendigh ons verfchijnen in haer wercken.
Zoo laet d' onzichtbaerheit zich door iet zichtbaers mercken.
Dit blijckt ons uit den glans, die uit dit wezen ftraelt.
De kennis van den menfch gaet weiden onbepaelt
3o5 In eenen oceaen van alle wetenrchappen,
En kunften, wijder dan de hemeldieren ftappen,
De geeften wemelen, en zweven. zy doordringt
De Purmer was, gehik men weet, in 1602. ingedijkt.
Verna: „en al wie zich met boekweit en rogge voedt en daarby een hoogen ouderdom bereikt," of
eenvoudig: „al wie brood eet."
too Readom voor „al wat tot het gebied der rede behoort," mede, als reengebruik, een woord, dat veelvuldig in dit gedicht voorkomt.
300 Ze: „de ziel."
eee Dit wezen: wederom „de ziel."
300 Dan de hemeldieren ftappen: d. i.: „zoo wijd de Dierenriem, de hemelkreits ftrekt."
219,200
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Natuur tot aen de bron, waer uit zy vloeit, en fpringt;
Befpiegelt d' algemeene en zonderlinge zaecken,
310 Gefcheiden van haer ftoffe, en die geene eeuwen raecken.
Zy polft en onderzoeckt de reden, oirzaeck, werck,
En eigenfchap van elck, doorfnuffelt aert, en merck,
Gel*Mite en form, en wijs, zoo fchrander in 't waerdeeren.
Geen ondervinding kan haer luft verzaen, in 't leeren,
315 En fterck befpiegelen van allerhande goet
Dat kuftze, dat omhelftze, en vlieght het te gemoet.
Zy weet het ongelijck te weegen, te gelijcken,
En d' evenredenheit te vinden, en op blijcken
Te gronden haer befluit. zy fehept haer luft, en Relit
320 In deught, godtvruchtigheit, en redelijcken plicht,
In faem, en lof, en eere, en 't nut der heerfchappije.
Zy heeft haer' eigen treck, en haet de flavernije,
En 't juck des lichaems, dat haer hemelfheit verdruckt.
Zy fchuwt met yver wat den vrijen wil verruckt
325 Tot flaeffche dienftbaerheit, en acht noch pijn, noch fmarte,
Noch wederwaerdigheit, om met een zuiver harte
Te micken naer het wit, dat haer te treffen ftaet,
Oock zonder ommezien naer welluft, weelde, en baet.
Wil iemant nu de ziel ontkennen, en haer wezen,
330 Om datze onzichtbaer is : wat kruit kan hem genezen ?
De ftrael van 't oogh bereickt wat 's winckbraeus boogh befchiet,
Oock zelf het vaft geftarnt des hemels, hooger Diet :
Zoude iemant hierom vaft en zeker fluiten darren
Dat boven 't achtfte ront, gezaeit vol vafte ftarren,
335 Geen zellefftandigheit noch wezen zweeft om hoogh,
Ow dat het hooger zweeft dan 't onvermogende oogh ;
Wat razerny waer dit! geen maght, in top getogen,
Rijft hooger dan haer peil, en uiterfte vermogen.
Natuur heeft haer befteck, en merreckpael, en ban,
34o En eigen perch, dat zy niet overfchrijden kan :
Dies fluit men zeker dat het oogh niet kan bepaelen
Wat wijder dan gezicht der oogen, en hun ftraelen
Zich uitftreckt. waerom ftelt dan 's menfchen brein een maet
Zonderlinge zaecken: voor zonderlinge zouden wy nu zeggen: „byzondere."
Die geene eeuwen raecken: „wier tijdperk van wording niet is na te gaan."
on 1Verck: bier, om 't rijm, voor „werking."
333 Darren: ouderwetfche vorm voor durven.
so. 't AchtJie ront: volgens 't ftelfel van Ptolometis, 't welk men niet alleen in Vondels dagen nog vrij
algemeen, en by zelf — zie vs. 386 — nog aankleefde, maar dat ook vrij wat later, als nit LAffGaNDInis „Wiskunftenaars" blijkt, nog voorftanders had, Mond de aarde in 't midden, en draaiden
daarom heen de zeven Dwaalplaneeten, door meefter Jochem (zie den Don Quichot van laatstgenoemden dichter, 2e Bedr. 2e Toon.) opgenoemd,
Merkurius, Venus, Luna, Sol,
Mars, Jupiter, Saturn.
Men telde alzoo zeven ringen of kreitfen, en dear buiten, in de achtfle, bevonden zich de vaste
fterren.
no
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Het wezen, dat zich niet van 't oogh bepaelen laet?
Dat Godt is kan men niet klaerblijckelijck betoonen
345
Door ouder oirzaeck: want zijn wezen, waert te kroonen,
Geen oirzaeck boven zich oit heeft gekent, waer door
Men 't eeuwigh wezen kent, en klaer aenfchout van voor.
Oock kan men dit bewijs niet uit Godts wezen fineden,
35o Gelijck uit iet, dat voor Godt heendraeft naer de reden;
Dewijl de wezenheit der zaeck door 't wezen niet
Betoont wort, daer 't gefchil in 't recht noch hangt, en ziet
Op eene kenbaerheit van dit bepleite wezen,
En of 'er 't wezen zy, waer uit de twiften rezen.
355 't Verftant kan kommerlijck, of liever nimmermeer
Begrijpen zulck een' (chat, den onbegreepen heer;
Geen tong, geen tael genoegh hem prijzen, en volloven :
Die kennis gaet begrijp en reden verr' te boven.
Men kan de rijcke zee niet fcheppen in een noot:
360 De noot is veel te kleen, het water al te groot.
Geen menfch kan met zijn hant den hemel overfpannen.
Geen rough begrijpt den geeft van d' allerwijfte mannen.
Pie kan de middaghzon verdraegen in 't gezicht
Der oogen, al te kranck in 't aldoorftraelend licht?
365 Van voor is bier geen kans. de wijfte ontziet alwaerde
Der ongefchapenheit, en kruipt in 't flof langs d' aerde.
Men moet van onder dan bewijzen uit Godts werck
Dit hooghfte, alwijs, algoet, almaghtigh, zonder perck,
Een onbegrependorn, een oirzaeck aller dingen:
370 En fchoon men nimmer kan tot in den boezem dringen
Van zijn nature, en geen vernuft, hoe fcherp men 't flijpt,
Volkornen, naer den eifch, dit immermeer begrijpt;
Nochtans verplicht het elck natuurlijck Godt te vreezen,
Die door 't gefchapen heene u toeftraelt met zijn wezen:
375 Gelijck de klaere zon, befloten in een wolck,
Gekent wort uit den dagh, by allerhande volck.
De menfchen zijn gewoon elckandere te kennen,
Op tweederhande wijs; door tekens, fpraeck, en pennen,
En beelt, en fpiegelfchijn; of in een' duiftren damp,
380 En nacht, en fchaduwen, by tortslicht, en by lamp:
D,e fchepfels zijn Godts beelt, en letters, tong, en mercken.
Het licht der reden toont den meefter in zijn wercken,
Zoo klaer, dat niemant zich onfchuldigh houden magh,
Die deze zon verzaeckt, in 't midden van den dagh.

Verfta. „als uit jets, waardoor Gods aanwezigheid voor het veritand begrijpelijk wordt."
Een onbegrependom voor „lets, dat het begrip te boven gaat." Dergelijke nieuwe woorden, op dons
uitgaande, hebben wy by V. meermalen in de „Harpzangen" aangetroffen.
an Tong voor „teal."
350
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Al wat bewogen wort van buiten wort bewogen.
De zon, in haeren loop, bevettight aen onze oogen
Dat iet bewogen wort, en dees beweging ziet
Op een' beweger, die zelf ftilleflaet. of niet.
Indien by hale ftaet, zoo blijckt door deze gronden
n90 Dat d' onbeweeglide draeit zoo veel geftarnde ronden.
Dees onbeweeglizaembeit wort Godt met recht geacht.
Beweeght zich dees, zoo wort hy door een hooger maght
Bewogen ; en men moet onendigh opwaert ilijgen,
Om den beweger, die zich niet beweeght, te krijgen :
395 Doch reden laet niet toe onendigh voort te gaen ;
Zoo blijft men voor de maght des albewegers itaen,
Die noit bewogen wiert : want in het ommevoeren
Der dingen kan geen tweede iet anders ommeroeren
Dan door een eerfle maght ; gelijck de ftaf een' fteen
400 Beweeght door iemants hart: dus fruit men dan op een'
Beweger, die zelf ruft, en draeit al 's hemels ringen,
Die ftaetigh, op Godts wenck en wil. ten reie gingen,
En danifen om en om, met een eenfiemmigbeit,
Die 't alziende oogh behaeght, dat hunnen dans beleit.
405 Zoo twee bewegers het beweeghde ront bewogen,
Waer deze maght gedeelt door even groot vermogen,
Zoo ftondenze alle beide in mogentheit gelijck.
Nu lijdt de reden niet dat d' een de vlagge ftrijck'
Voor d' andre. wil men dan de hooghfte maght gernoeten,
410 Zoo moet wat ommeloopt zich worpen voor haer voeten,
En roepen uit ontzagh : '6 maght, die 't al beheerfcht,
Beweeght, en ornmedrijft, ghy zijt voor andren eerft.
Dit vafle grontbewijs van 't opperfte onbewegen
Des albewegers rolt en fpringt ons nochtans tegen
415 De fcheenen, zoo men niet den tegenwrijter fruit,
Die by den Arabier ontleent zijn fchijnbefluit.
Hy kan 't bewegen, dat gezien wort, niet ontfchreeuwen,
Het zy Kopernicus, of d' eer der Ptolomeeuwen
Het aerdtrijck om de zon, de zon om 't aerdtrijck draey' ;
420 De roering hangt in 't een of 't ander, hoe men 't zwaey'.
385

•

Al seat bewogen wort ran buiten wort bewogen: lees — want de uitdrukking is dubbelzinnig:
„al wat bewogen wordt, wordt van buiten bewogen." De meening is echter niet met Vondels gewone
juistheid uitgedrukt. Hy bedoelt, en daarin heeft hy recht, dat de beweging to weeg gebracht wordt
ten gevolge eener working, die niet uit het bewogen voorwerp zelf ontftaat, maar die van buiten
of bona; doch daarom kan zy wel binnen dat voorwerp wonder/ uitgeiiefend.
als Den Arabier: waarfchijnlsjk bedoelt V. bier Averroes, den geleerden kommentator van Ariftoteles,
die in de twaalfde eeuw bloeide, en ook verfcheidene zonderlinge ftellingeu uitgaf over de natuur
en 't wezen der dingen.
4ii Het ay Kopernicus of d' eer der Ptolomeeuwen: onzeker is het, of V. bier de beide groote fterrekundigen Ptolomeils en Kopernikus heeft willen laten draaien, wat men nod kunnen aannemen
wanneer men het bier gezegde vergelijkt met de uitdrukking, vs. 534 gebeziol, dan wel, of men den
regel befchouwen moet als los ftaande, en dan lezen: „het 41 men het ftelfel van Kopernikus
volgt, of dat van Ptolomeus."
ass
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Zoo d' eerfte hemelring met zich treckt lager boogen,
En boven d' opperfte geen reden kan beoogen
Een ander, die haer drijft, en ftilfiaet te gelijck,
Dan ftijght men klimmende in het onbewogen rijck,
455 Des albewegers ftoel, te fchocken, noch verzetten;
Terwijl by 't onder zich al omdraeit naer zijn wetter.
Om dit t' ontworftelen veriiert het los gezin
Bat een inwoonende en een krachtigh grontbegin
In elcken hemelkreits de fiarren draeit, en ronden ;
430 Of dat des eenens zwaey aen andren hangt gebondeu ;
Of endelijck dat Godt, die noit bewogen wiert,
Geen omtnedrijver is van al wat om hem zwiert.
Maer laet den Arabier bewijzen door wiens zegen
't Inwoonende begin vermogen van 't bewegen
435 Der kreitfen buiten Godt, de hooghfte maght, ontfing;
Naerdien de Godtheit zelf die drijfziel fcheppen ging,
En Godt het wezen fchonck aen 't geen den kreits zou roeren,
En die bewegingen in andere overvoeren.
Zoo blijckt dan dat Godts maght, onendigh in haer duur,
440 Het alles voortbrengt uit den fchoot van vrou natuur,
Die door Godts innevloet in vruchten aen moet winnen;
Gemerckt die werckingen in 't eerft van niet beginnen,
En endigen in iet, het ooghmerck, en het wit
Des albewegenden, geruft in zijn bezit.
445 Men ziet bewegingen, die roepen, fchoon wy zwegen
Een eenige onbeweeghde is oirfprong van 't bewegen.
Een eenige oirzaeck en aeloutfte is werckfter van
Al wat men met verftant of zinnen grijpen kan,
En die uit zich ontftaet, dat 's Godt, en 't godlijck wezen,
450 Van ieder een beftemt : want alle wercken reden
Uit eenen wercker, niet van zich, dewijl geen fchijn
Beweert dat iet zijn zelfs beginfel zoude zijn,
En oirzaeck. alle werck, of 't hooghfte of 't allerne(^2rfte,
Neemt van eene andre maght, en van eene allereerfte
455 Grontoirzaeck zijn begin, die zelf geen oirzaeck kent,
Ten zy men fleigren wil en klimmen zonder endt,
Van trans in trans. zoo wort door deze onfaelbre reden,
Der dingen oirzaeck, Godt, voor d' Opperfte beleden.
Geen wezen kan men ons betoonen, of de tijt
450 Befluit het in zijn ronde, of 't fpreit zich overwijt
Het los gezin: dit ftaat hier voor: „het gezin der loshoofden, der dwaashoofden": — ten zi,j men gezin aanmerke als in 't H. D. Gefindel.
sea Driilziel: de „animus
't bezielend beginfel, dat het heelal in beweging bracht en houden blgft."
453 't AllerneiVe voor 't allernederfte, of, gelgk wy naar 't hedendaagsch fpraakgebruik zouden zeggen 't tellernalcrigfle.
sea-co. Dit gedeelte van Vondels betoog komt de leer van het nocdzakelijk natuurverband, niet lang
daarna door Spinoza gepredikt, al zeer naby.
'.a
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Zoo wijt als d' eeuwigheit, en voor en na onendigh ;
Het een gebeurelijck, het ander is nootwendigh.
't Gebeurlijck wezen kon in wezen zijn, of niet.
't Nootwendige uit zijn aert, hoe fcherp men dit beziet,
46 Heeft geen gebeurzaemheit des wezens, of 't moft ftrijden
Met zijn natuur ; geen recht noch reden kan dit lijden.
Nu luidt het ongerijmt dat een gebeurzaemheit
Van 't wezen, dat eens wert, en welcks nature zeit
Dat zy een' aenvang kent, zou van zich zelf beginnen.
470 Men moet nootwendigh dan, zoo reden 't velt zal winnen,
Befluiten dat 'er een nootwendigh wezen zy,
't Welck eeuwigh is, van waer de dingen op een ry
Begonnen in der tijt. men kan niet hooger zweven
Dan dees nootwendigheit, alleen Godt toegefchreven.
476 De weerelt fchuift ons op een heerlijck fchoutooneel
Van allerhande goet. het een geniet een deel
Of min of meer van 't eerfte en belle goet van alien,
In fchoonheit, deught, en kracht, naer ieders gaven vallen,
Uit 's hemels vollen fchoot, die min of meer beftort,
480 Naer zijn befcheidenheit, al wat deelachtigh wort
Van dees weldaedigheit. het kan dan geenfins faelen
Of alles moet van een, der gaven oirfprong, haelen
Den nootdruft, en den fchat, van boven uitgerchudt,
Terwijl de bronaer fpringt, die noit wert uitgeput.
48t Men vraegh' naer 't heoghile goet, en klimm' door alle ronden ;
Zy wijzen hooger aen, tot daer het wort gevonden,
En boven zit in top, en, eeuwigh waert ge-eert,
In zulck een rijck bezit vermindert, noch vermeert,
Hoe veel het uitreickt, hoe veel tongen Godt bedancken,
490 In eenen zelven zin, en veelerhande klancken,
De Godtheit toegezwaeit, gelijck een wierroockvat
En aengenaemen geur, voor dien ontfangen fchat.
Men kan de zekerheit van 't goddelijcke wezen
't Gebeurlijek wezen: men zou heden ten dage, minder juist, voor gebeurlijk, fchrijven: „toevallig."
laatfte beteekent echter jortuitum; terwijI bet eerfte een zuivere vertaling is van 't bier bedoelde accidens. 't Ens accidens ftaat over tegen 't ens necesfe in vs. 464. — Intusfchen erken 1k,
dat gebeurlijk thands meer de beteekenis gekregen heeft van: „wat gebeuren kan," zoo fpreekt men
b: v. van „een licht gebenrlijke zaak" enz.
as Men most nootwendigh: voor dit nootwendig, dat in de vorige regels reeds meermalen en in den
volgenden wederom, als hoofdonderwerp van 't betoog, voorkomt, had V. Kier — wear 't maar een
byw. van verfterking is — wel een ander woord mogen kiezen.
474 Aileen Godt toegefchreven: de klemtoon van Kier verkeerd, en by een vluchtige lezing sod men al
licht op het denkbeeld komen, dat, naar Vondels bedoeling, alleen de nootwendigheit, en geen andere eigenfchap, aan God moest worden toegefchreven; terwijl by daar-en-tegen wit zeggen, dat zy
toe to fchrijven is aars God alleen, Stond er:
Dan dees nootwendigheit, llechts Gode toegefchreven,
de regel sot nog nlet moos, maar ten minften duidelijk zijn.
470,481 Die rain of sneer soeldaedigheit: verita: „uit welken fchoot, de Hemel, over hen die Hy
daarmede wil bevoordeelen, sun gaven, in zoodanige evenredigheid als Hy nuttig oordeelt, uitftort.
't Woord befcheidenheit heeft bier dezelfde kracht als in een gelijkfoortige zinfnede 't Fr. woord
difcretion zod bezitten.
Dit
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Uit Godts uitneementheit, zijn letterftraelen, lezen.
495 Het rnenichdom overtreft alle andre wezens bier
In kennifie, en de inenich, bet allereelfte dier
Eu waertfte fchepfel, komt ter weerelt volgens d' orden,
Den regel van natuur. by is dan niet geworden
Van eeuwigheit: want wat geteelt wort neemt begin.
zoo Dus fluit nu dit gevolgh een eedler wezen in,
Waer van de menfch ontfing den geeft, en ziel, en reden,
Verifant, en vryen wil, en andre uitneementheden.
Dit wezen kan niet zijn dan eeuwigh, of het fluit
Onendigh op een ry de werckende oirzaeck uit,
505 Het welck van reden wort verboden te gelooven.
Dus drijft Godts heerlijckheit en eeuwigh wezen boven,
Van waer het mindre ontfing zijn ingefchapen lot.
Dit fchepfel wijit ons dan den ongefchapen Godt,
De hooglilte uitneementheit, waer van d' nitneementheden
510 Ontleenen hunnen glans, om hoogh, en bier beneden.
Men kan niet lochenen of eene alwijze maght
Beleit, regeert het al, houdt alles door haer kracht
In orden, fchickt het al tot eenigh oirbaer ende,
En ooghmerck. deze is Godt en Godtheit, die men kende
515 Door dees geregeltheit der dingen, als die blijckt,
Daer elck zijn eindt bereickt, en van geene orden wijckt,
In 't op-en-ondergaen, in teelen, en in iterven.
Bit waer onmogelijck in hun die reden derven.
Dus wordenze al geftuurt, geleit van hooger hant,
5:20 Eene eenige oppermaght, een opperfie verftant.
De Godtverlochenaer, om fchooner verf te geven
Aen zijn Godtslochening, al t' ongerijmt gedreven,
Kent geene Godtheit, dan den hemel, aerde, en zee,
En wat men ziet om hoogh en laegh, in 't lang en bree.
595 Hy fmilt, om glimpigh ons 't bewijs van Godt e ontwringen,
In eenen naem het werck en d' oirzaeck aller dingen;
Of lochent het begin en eindt van dit heelal,
En geeft een eeuwigheit, zijn' droomen te geval,
Aen 't geen den oirfprong heeft alleen uit Godt genomen.
530 Om dit t' ontworfllen, dunckt hem alles voortgekomen,
Gefproten, niet van Godt, maer 't wezen van natuur.
Dees zat van eeuwigheit, naer zijn begrijp, aen 't ftuur
Der zaecken, die rontoin in eene ronde draeien:

Onendigh op een ry: d. 1.: „zoo men zijn oorfprong in den rij van het gefehapene tot in het onendige
vervolgt."
.521,5V. Vergelijk deze regels met de vertaling, door V. in de voorrede der „Leeuwendalers " • — Deel V,
blz. 597 — uit Lukanus, gegeven :
Al teat ghy ziet in 't long en bra
Is Godt, het zy dun lucht of zee.
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Dus waent dees draeier zich in zijnen droom te paeien.
Maer om geen' woordenftrijt te voeten, zonder nut,
Laet zien eens hoe natuur dien loffen grontbou ftut,
En wat men met dien naem naturelijck betekent:
Zoo kan elck tellen wie hier wel of qualijck rekent.
Uit veelerley gebruick van 't Grieckfch en out Latijn,
540 Wil 't woort natuur doorgaens vry twijfelachtigh zijn,
En wort naer zijn gebruick en dagelijx gemoeten,
Gepaft, gelijck een maet, op veelerhande voeten.
Het eigenfte bediet in Grieckfche taele kort
Aenteelinge van al het geen geboren wort;
545 't Bediet oneigentlijck den wercker, of het ende
Van let naturelijcks, en wat men daer voor kende;
Of zelf het wezen van wat oit is voortgebraght,
Het zy een toeval, of zelfffandigheit geacht;
Of 't wort gevat voor een der zellefftandigheden
550 Van Godt, of menfch, of dier ; of teffens voor de leden
Des lichaems van 't heelal, en wat daerin beflaet;
Of 't ziet op d' orde en ry der zaecken, haere maet,
En aert, en eigenfchap, en werckingen, en krachten;
Of op der dingen wet, en regel, en 't betrachten
555 Van ieders heil; of 't melt des menfchen flim men aert,
Eer d' opperfte gena hem betert, en herbaert,
Door haeren invloet min of rijcker me te deelen.
Dus ziet de zelve klanck van eenen naem op veelen.
Wy neemen, om krackeel en letterffrijt t' ontgaen,
560 't Uitwendige begin, den eerften wercker, aen
Van al het geene wat natuurlijck voortgekomen
Zijn' oirfprong uit die bron der dingen heeft genomen:
Want noemt men Godt natuur, in dien rechtfchapen zin,
De klanck beftemt het zelve, en fluff geen' latter in,
565 Maer d' opperfle natuur, den oirfprong der naturen,
In 't fcheppen, in de teelte, in 't baeren, in 't beffuren
En onderhouden van al 't geene is voortgebraght,
Daer goedertierenheit, voorzienigheit, en maght
Op 't allerklaerfte in ftaen t' aenfchouwen, en te mercken,
570 Gelijck des bouwers geeft gezien wort in zijn wercken.
In elcke taele, die des menfchen zin bediet
En uitbeelt, fpreeckt de tong of eigentlijck, of niet,
535

Dees draeier: zelfs in een godgeteerd betoog als dit, kan V, zich niet outhouden toe te geven aan
zijn zucht tot woordfpeling, en noemt by daarom hem, die 't ftelfel der draaiende dingen omhelst,
een draaier.
538 Tellers voor „narekenen, de flotfom opmaken."
so Wit 't woort : .... twijfelachtigh zijn: deze en meer andere plaatfen by onzen dichter bewijzen,
dat de uitdrukking, „lets wil . . zijn," voor „het is de aart, de eigenfchap van lets... te zijn," geenszins, als in den laatften tijd wel eens beweerd word, van nieuwerwetfchen oorfprong is.
sea Verfta: „dus heeft e'en woord verfcheidene beteekenisfen."
572,373 Of eigentlijek, of niet, En orerbloont: verfta: „of eigentlijk of niet eigentlijk, wear verbloemd,
ftguurlijk,"
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En overbloemt, en neemt het eene voor het ander,
Uit 's volcks gewoonte, en by de rederijckkunft fchrander
575 Gebezight tot cieraet van rede ; 't zy die treet
Op voeten, en op rijm, of klanck noch voeten meet.
Hier door is 't woort natuur geraeckt op veele trappen
En 't woort natuur gebruickt of voor Godts eigenfchappen,
Of wercken ; aengezien Godts wezen bier bene'en,
5b0 Oock boven, en alfins uit zijne wercken fcheen.
Dus zal het woort natuur de Godtheit niet beftrijden,
Maer eer den grooten Godt door 't groote werck belijden.
Die altijt was en blijft in wezen en in duur,
Kan niemant anders zijn dan Godt, of Godts natuur,
585 En d' eenige oirzaeck van elcke oirzaeck in Let baeren :
Dies d' ouden niet ontzien natuur, en Godt te paeren,
Met eenen zelven naem te noemen, eene kracht,
Een zelve wercking toe te fchrijven, eene maght :
Want d' uitvlan, die van Godt in alle dingen vlieten,
too De ftraelen, die van Godt in alle dingen fchieten,
En teelen, zonder endt, getuigen ons gewis
Dat Godt of zijn natuur in alle dingen is,
En alien dingen fchenckt hun wezen uit zijn wezen,
Hun vaegh, en leven geeft, en door de kracht van dezen
595 En van, en uit, en door, en am dien Godt ontftaen,
Bewogen worden, en geboren, en vergaen.
Geen loutre hooftflof, noch gemengde, in een gegoten,
Houdt Godt, noch Godts natuur, en wezen uitgefloten,
Dat dit heelal doordringt ; dies hangen wy voor 't Plot
coo Van ons bewijs hier aen 't is al gepropt van Godt,
Gepropt van Godts natuur. men fchuwe fchoolkrackeelen
Om naemklanck, zoo wy in de zaecke Diet verfcheelen.
Maer wil een ongodift, een Godtverlochenaer,
Godt, oirzaeck van zijn werck, en 't werck verwarren, daer
605 Zy tegens een gekant en daetlijck ftaen gefcheiden ;
Zoo zal 't momaenzicht van natuur my niet mifleiden
Om of te treen van Godt, natuur te zetten in
Godts troon, waer nit zy nam haer wezen, en begin ;
Schoon dees van eeuwigheit in Godts befpiegelingen
GJO Verbeelt lagh, als de fchets der nageworde dingen,
Die wy bevatten door vijf zinnen in 't verflant,
Of, zonder bet bewijs der zinnen, ftaen geplant
In 't redelijck begrijp. de Godtheit houdt haer ftede,
't Zy die (reel Op voeten, en op rijm, of klanck noch voeten meet: omflachtige wijze van to zeggen: „'t zij in dichtmaat, 't zij in proza."
sea D'aitrioen: voor „de uitvloeifelen;" 't woord uitvloed, hoewel zelden gebezigd, laat zich even goed
verdedigen als dat van uilweg, uithoek, uitham.
b94 Vaegh: d.
„groeikracht."
cos Daetlijck voor „facto, feitelijk."
575,570

409

410

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

En wijckt nature niet, als d' eerfte voor geen tweede :
Want d' eerfte blijft en is de wortel van 't getal,
Dat uit het eerfte fpruit, en altijt volgen zal.
De zellefftandigheit, en toeval, d' eigenfchappen,
Der dingen ziel, en ry, en loop, en regel, ftappen
En wijzen van natuur, die uit Godts wezen daelt,
620 Naer eenen Godt, waeruit het al zijn wezen haelt.
Dus onderworpen wy de dochter heuren vader:
Zy kenne hem als Godt, en fchuw Godts eerverraeder.
De Godtheit fchept alleen uit ydelheit, en niet,
En zonder ftof, en oock, behaeght het haer, uit iet :
os Natuur, Godts dochter, baert uit eerftgefchape ftoffen.
Godt flelt ze een wet, en eindt. zy heeft Godts wit getroffen,
Wanneerze 't ooghmerck treft, dat haer is voorgezet.
De Godtheit werckt door haer, als koning, door zijn wet:
Zy voert gehoorzaem uit den laft, haer ingefchapen,
630 En draeght, als fchiltknaepin, Godts lieverey en wapen.
Zy ftaet gebonden aen Godts regel, op haer wacht,
Ontfangt des vaders woort, en kent en eert zijn maght :
De Godtheit bint zich niet aen wet, noch maet, noch zegel,
En overfchrijt natuur, haer paelen, perck, en regel,
65, Zoo menighmael het zijn voorzienigheit behaeght :
Het zy d' almogentheit geheele rijcken plaeght,
Of zegent, ofte fchockt de weerelt uit haere orden,
In zaecken, die natuur niet toegefchreven worden,
Maer, buiten haeren ftijl, aen 't redelijck verftant
640 Getuigen dat dit draeft en drijft van hooger leant,
En d' oirzaeck, daer natuur op verr' niet toe kan reicken,
Ontdeckt eeu in eeu uit door menigh wonderteicken,
Zoo klaer, dat d' ongodift dit licht noit lochnen kon,
't En waer by d' oogen floot voor deze middaglizon.
645 De Godtheit kent begin, noch eindt, noch plaets, noch percken :
Natuur heeft haer begin, en plaets, en ruft to wercken,
Zoo ras het Godt gebiet. ontviel natuur de {tot
Beneen den manefchijn, of in het ftarlicht hof;
In wat gewefte, en oort, en vergelege hoecken
650 Zou d' Ongodift natuur, zijn afgodin, gaen zoecken ?
Doch ydel: want natuur derft wezen, en geftalt,
Indien het grontpunt, al haer fleunfel, haer ontvalt:
615

ats,sio Stappen En wijzen: verita: „zijn zoo vele ftappen en wijzen."
ass Godts eerverraeder voor „den verrader der eere Gods." De uitdrukking is echter niet zuiver.
Door des landheers zoildflrooper zal men hem verftaan, „die in dienst, op last, ten gevalle van den
landheer wild ftroopt," niet hem, „die het wild ftroopt, dat den landheer toekomt: „door: der
ftnids huisbreker, „den huisbreker, die dit voor den fmid verricht," niet „den diet, die ten huize
van den fmid break gepleegd heeft."
as Baert wit eedigelchape floffen : vents: „kan niets voortbrengen dan uit een vooraf gefchapene of
reeds beftaande ftof."
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Maer Godt, die by zich zelf beftaet, en by zijn wezen,
Oock eer natuur verfcheen, hoeft niet, als zy, te vreezen :
655 Want by geen fteun behoeft, als 't ongodift geraes,
Dat liever Godt verzaeckt, en afvalt, al te dwaes,
Om 't leengebiet van vrou natuur op noel te hullen,
En hier, gelijck het vee, alleen den buick te vullen,
Te fterven, zonder hoop van loon, en vrees voor ftraf.
610 Wie zulck een fpoeling lust, my luft geen verckensdraf.
D' aeloude dwaelgeeit zagh zijn driften niet te ftercken,
Noch op den titel van natuur dit uit te wercken,
Te brengen aen den dagh het wonderlijck heelal ;
Toen nam by haer dees eer, en fchonckze aen 't wilt geval,
665 Het t' zaemenrunnen der ondeelbre vezelingen
En ftoffe, aen een gekleeft, tot zoo veel hemelringen
Oin hoogh, en wat om laegh, ontftaet uit element,
Gemengt, en ongemengt. waer zinckt het brein in 't endt,
Wanneer het wort geperft, tot voorftant van zijn vonden,
670 Te zoecken flat en fteun aen harffelooze gronden!
Natuur noch wilt geval gebruickten oit befcheit,
Noch reden, noch verftant, noch wil, noch wijs beleit:
Hoe zoudenze dit werck dan levren aen onze oogen,
Dat wijfheit eifcht op 't hooghfte, en geeft, en alvermogen ?
675 Hoe zou het harde, en zacht, het vierkant, fcherp, en Romp,
Het hoeckigh, en het plat, en ronde in eenen klomp
Vergaeren by geval? hoe zou, met zulck eene orden,
Zoo menige gedaente, uit zulck een' baiert, worden
Gegoten in zijn' vorm, gepaft op zijne leeft,
680 Gefpannen op zijn raem ; indien vernuft, en geeft,
En oordeel, en beleit hier niet te rade gingen?
Wy fpreecken menfchelijck, om d' oirzaeck aller dingen,
By dees gelijckenis, te kroonen in 't heelal,
En geentins vrou natuur, of eenigh woeft geval.
6i5 Natuur kan zonder hant en verf geen lantichap fchilderen.
Wat kan dit wilt geval ? niet anders dan verwilderen.
Nu zienwe een ieder zaet ons levren zijne vrucht,
En teelen zijns gelijck. het aertrijck, en de lucht,
En 't water geven elck, oock zonder tegenfportelen,
690 Haer teelten : maer geen plant kan teelen zonder wortelen,
Geen dieren zonder ga. geen vogel is gewent
Te leven zonder lucht, en buiten 't element
Des waters leeft geen vifch, noch kan zijn kuite fchieten.
De zee, en eb, en vloet, en velt, en bron, en vlieten,
695 De loop van zonne, en maene, en itarren, net gepaft,
Volgends de theorie van Epikurus. Zie CICERO de Finibus, Lib. I, en LUCRETIUS de Reruns natura,
Lib. VI.
vs Ondeelbre vezelingen: „atomen," of wat men later „vaste ftof" noemde.
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Befiraffen 't wilt geval, zoo menighmael het bait,
En d' ooren afmat, die niet ongerijmders vingen
Dan zulck een ongeluit, gegroeit nit beuzelingen.
Leucippus evenwel roept even dwaes en dol,
700 Ten duiftren dolhuize uit, door 't venfter van zijn hol :
Ga heene, ontfluit een hof, van menfchen afgezondert,
Dat, vijftigh jaer geleen, berooft en uitgeplondert
Van al zijn Koningklijck en edelfte cieraet
En inboel, onbewoont en luy en ledigh ftaet;
705 Befpiegel het gebou met eenen verrekijcker,
Die 't allerfijnit vergrooft, en oordeel eens, wie rijcker,
Wie kunftiger zijn kunft en geeft toont overal,
In fpinragh, en in ftof, dan ons befchimpt geval :
Wat openbaeren zich verfcheidenheen van kringen
710 En trecken, zwier in zwier! wat fchrijver zou Bees dingen
Nabootfen met zijn pen ! wat kunftigh tekenaer
Neemt zoo veel tronien, zoo veel gedaenten waer!
Ick zie gebloemt tapijt, een' doolhof, rijck van dieren
En moniters, hoogh gewelf en zael by zael vercieren.
715 Het fchijnt of Rafels geeft, of Titiaen verrees,
Of Angeloos vernuft, Baffaen, of Veronees :
Maer neen, zy linen befchaemt, en roepen dat de ftoffen
Van 't wilt geval natuur .en 't leven overtroffen ;
Gelijck het op zijn tijt verwondring heeft gebaert,
Toen
't meefterlijck vernuft niet zagh 't fchuimbeckend paert
720
Te maelen naer den eifch, als d' oogen in bet leven
Aen 't leuterend gebit het witte fchuim zien kleven.
De fchilder worpt van fpijt de fpongi, nat van fpogh,
Naer 't paert toe, en verneemt het geeftige bedrogh,
725 Het montgebit met fchuim nathrelijck beftreecken,
cm Leucippus: zie het aanget. op vs. 147.
Verna: „toen de fchilder, ondanks al zijn bekwaamheid, geen kans zag ma het witte fchuim van
bet paard near den eisch, en zoo als wy dat by 't leven aan het gebit zien kleven, op zijn paneel
of to beelden."
em Leuterend voor „half openftaand, vacillans." Zie KILIARN in v. loteren.
ns Spongi: of fpons, als men thands — en reeds federt weer dan honderd jaren — zegt en lehriift.
lntusfehen heerschte reeds van ouds over de ultfpraak en fpelling van dit woord verfchil. By BARTHOL ENGELSMAN, Boek X, cap. 5, lezen wy ; die wolke is natuerliken hol ter manieren van eenre
fpongien. COORNHERT, Odysfea van Homerus, B. I, f0, 4b fchrijft:
Sommighe dienaren fuel men de tafelen blooten,
Die zy met dorffighe fponghens ghingen drooghen,
111:11iGHENS, in zijn Hofwijek, tot dronkaarts fprekende, daar-en-tegen: (Uitg. van Bun., Deel I,
blz. 341.)
Lett, fpongien, lett, foppen,
Lett, drinkers, die to bedd; gelyek le gronde gaet.
Ook WESTERRAEN, Lof der Zotheyd, blz. 109:
Gelijek een fponfy , aen de klippen van de &wren.
En met alleen de dfobters, ook de woordenboekfchrijvers zijn 't oneens over de Spelling van 't woord:
zoo vindt men by KIL/AEN fpongle, by I'LANTIJN fponfie. Ware het woord nog in zwang, ik toil
aan de eerfte Spelling de voorkeur geven, ale sneer in overeenftemming met het Fr. eponge, wear 't
van is overgenomen. Even zoo fchreef men orangien, niet oranfie, van orange, frangie, niet franjle,
van frange. Zie voorts HIIYDECOPER, Pr., Deel I, blz. 100 volgg.
740-724
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En zulx dat geen verftant dit oit heeft afgekeecken.
De fchilderwijfheit, ftrax verlaeten van de kunft,
Bedauckt nu 't wilt geval, voor zulck een eere en gunft.
Hy volgh"t geval, wien 't lull, terwijl zijne ooren jeucken :
730 Een dolle houdt geen ftreeck. by raeskaelt wonderfpreucken,
En louter hemelval, of fchudt de menfcheit uit,
De reden en 't verftant, en flaet een dierfch geluit.
Een woeft gebou, dat, vuil beflagen, en befchimmelt,
Van vezelingen knelt, en van gedaenten grimmelt,
735 Naer dat de wint en lucht die vormt, en t' zaemenftuwt,
Waer in iet aertighs fpeelt, of iet Baer 't oogh voor gruwt ;
Wat laedt dit meer dan ftof, of droogh, of nat van waeflern,
Een afch, die licht verftuift, en 't blaezen .van den aeffem
Niet weerftaet ? eveneens gelijck de lucht om hoogh,
740 Betrocken met een wolcke en nevelen, het oogh
Mifleit door beelt op beelt, daer reuzen in verfchijnen,
En lant- en zeegedroght, gedaenten, die verdwijnen
In eenen oogenblick, of zich op ons gezicht
Verandren naer de drift des wints, of naer het licht
745 Der zonne haer befchijn'. wat wil by nu befluiten
Om Godts voorzienigheit op dit geval te ftuiten,
Gelijck een licht rancket een' yfren oorloghsbal?
Zoo bier verftant uit ftraelt, het is geen los geval,
Maer 't eeuwige vernuft, dat alles kan beweegen,
750 Waer door ook 't minfte ftof zijn wezen heeft gekregen,
En al het zant voor wint tot bergh, en duinen zwelt,
Daer d' Oceaan op breeckt, en al bet zeegewelt.
Maer wat gelijckenis kan dit by 't fcheppen haelen !
Ick zie hier iet uit wat; geen mijnen, geen metaelen,
755 Geen bloemen, geen gewas, geen water, lucht, noch vier,
Noch fteenrots, nochte bergh, geen' vogel, vifch, en dier,
Geen menfch, geen diamant, geen perlen, geen robijnen,
Geen hemelhoogh gewelf, waer uit de ftarren fchijnen,
En houden haeren tredt , gelijck een heirkracht breet
7co In 't vierkant op trompet en trom des maerfchalcks treet.
't Natuurlijck werckftuck en het kuuftigh melt zijne oirzaeck,
Een oirzaeck vol verftants. 't geval behoeft de voorfpraeck
Van een kranckzinnigh hooft, dat nutter lagh geboeit,
Daer 't ftof van zijn geval tot zulek een wonder groeit,
765 Dat dit de heerlijckheit des Scheppers kan verdooven,
Terwijl de weerelt komt dus heerlijck aengeftoven.
Zoo 't reuckeloos geval, verfteecken van vernuft
Een licht raneket : ranket is 't zelfde als raket. Zie AILIAEN in V.
Hy wil zeggen: „al die verfchijningen, door het toeval ontaaan, kunnen in geen vergelijking komen
met gew:mehten der Jehepping."
9c4-766 Yenta: „dewijl door zijn verklaring aan to nemen en aan het toeval zulk een wonderkracht toe
te fehrijven, de heerlijkheid Gods by de waereld overplaatst."
7 47
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En weft, in 't wercken Godts voorzienigheit verbluft,
Dat moft ons blijcken door gefchicktheit, ftijl, en orden:
77o Nu zienwe by geval van 't ftuiven iet geworden,
Daer niet dan wildernis en woeftheit in verrchijnt,
En 't keurigh oogh, hoe naeu het zoeckt, en zich verpijnt,
Geen evenredenheit noch eindt in kan bemercken,
Waerop de wercker ooght, eer by begint te wercken.
775 Befpreng een bladt met inck, wat zietghe ? een ongeftalt
Van vlacken, kleen of groot, naer dat de fprengkel valt;
Geen letters, nochte fpreuck, gefpelt uit woorden, naemen,
Voorzetfelen, en lidt, en bywoort, die te zaemen
Ons melden, dat de pen van een geleerde hant
780 Getrocken wiert. hoe zou 't geval dan met verdant
In 't werck to raede gaen, het welck men dus begunftigh ?
Geen kenners fchatten oit den dollen fchilder kunftigh,
Die 't dolhuis zinneloos misverft met fchildery.
Gelijckt nu Rubens kunft en tafereel hier by,
785 Daer tekeninge en verve, in 't hoogen en verdiepen,
Als tegens vrou natuur, om ftrijt in 't kunftperck liepen;
Waer zal deer nachtuil zich verbergen voor den dagh,
In zijne fchaduwen van fpinneweb, en ragh?
De meefters zullen zich van lachen naeu onthouden.
70o Dat nu de vezelaers, die deze weerelt bouden
Uit vezelinge en gruis, eens opftaen uit dien droom,
En weigeren 't geval in 't wilt den vryen toom,
Door kennis van Godts kung, waer voor wy, onder 't ftuiven,
Eerbiedigh een gordijn van zijde en purper fchuiven.
795 Indien bier by geval een Tegenvoeter quam
Opdondren uit den grout der aerde t' Amfterdam,
In 't nieugebout ftadthuis, en niemant zagh noch hoorde,
Die hem bedieden kon den bou, die 't oogh bekoorde,
T' aenfchouwen door en door dit achtfte wonderwerck,
soo Zoo vol geriefs, zoo fehoon, zoo duurzaem, vaft en fterck
Dat al de weerelt fchijnt, oock d' eeuwigheit der Barren,
Door zijn beftendigheit te tergen, en te farren;
Hoe zou hy, als verbaeft, voor 't hooft gellagen, ftaen!
Hoe zou de wortel van den grontflagh hem verflaen,
805 Die met den bofchtop van zijn ingeheide paelen
Ten afgront, op het hart van Pluto, fchijnt te daelen,
Te rijzen wederom ten hemel, met de kruin
Der trotfe gevelen, van marmer en arduin;
Daer al de wilde zeen, en watergoOn in woelen,
810 Dolfijn en meeremin in leven, en krioelen;
ow Op het hart ran Pluto: zoo zong V. vroeger van Amfterdam in zijn gedicht op die ftad, reg. 4.
En fchiet, op Plutooe borft, haer wortels door 't nwerafeh.
bl. 93.
Zie Deel
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Daer Amfterdam, gekroont met haere wapenpracht,
Van Stroomgoon onderftut, in haere weelde en kracht
Gezeten, wort begroet van Afie, en Afrijcken,
Amerike, en Europe, en wat de vlagh moet ftrijcken
815 Voor haere zeebanier, vereert met rijckdom, vrucht
En fchat, uit elck gewefte, en zegenrijcke lucht.
Indien de wiltfte Moor, en zijn vijf zinnen fpeelden
Op 't Hollantfch Kapitool, gewelven, marmerbeelden,
En orden, en cieraet, van d' eene in d' andre zael;
820 Wat dunckt u? zou by zich verbeelden, dat dees prael,
Dit goddelijek gefticht, door Kampens geeft ontloocken,
Tot Aemftels eer voltoit, uit vezelen en fmoocken,
En roock, en damp, en ftof, en gruis, van overal
Te hoop geronnen waer, by redeuloos geval?
825 De Raet van Amfterdam behoeft zich niet te moeien:
Het raethuis zou van zelf wel uit den afchhoop groeien.
Wie Maroos boecken fpreeckt, dat hemelfch twaleftal,
Hoort klanck van hemelval, geen zinneloos geval.
Hoe heerlijck vaert de vlain van 't oude Troje fpeelen!
830 Wat fchuift de kunft hier op al fchoone tafereelen,
Van daer de brant ontfteeckt, tot daer Eneas fcheit,
En 't overfchot des volcks in Latium geleit,
Door lant- en zeegevaer, en oorloghsavonturen;
Een werck, dat Rome en zelf de weerelt zal verduren,
835 En kunftigh t' zamenhangt van ftof, en ziel, en geeft,
Verftommende den mont des wijften, die het leeft.
Zou nu een waenwijs hooft met reen beweren kunnen,
Dat, by geval in 't wilt, die letters t' zamenrunnen
Tot wooden, regels, en een ry van boecken, daer
so 't Geluckighfte vernuft zijn kracht zoo menigh jaer
Aen hing, en in verfmolt? dat waer een dwaeze reden.
Men diende zulck een hooft op 't aenbeelt weer te fmeden.
Hy vaert noch echter voort, en fchimpt al even grof:
Hoe quam de bouheer van de weerelt aen de ftof,
845 Aen anbeelt, hamer, finis, en nijptang, om te fmeden
Dit fchricklijck werreckiluck, doorwrocht in al zijn leden;
Want nit een niet komt niet, en iet dat levert iet?
Wat eifcht dit een gevaert van wercktuigh, zoo men ziet
Op grootheit, en gewight! wat fchroeftuigh heeft die packen
850 Gevijzelt, en geitut, bezorght voor 't nederzacken,
En fpatten uit zijn lijck, en loot, en waterpas?
Spreeckl voor „aanfpreekt, raadpleegt."
HemeIral — geval: indien deze herhaling van 't woord val geen toeval, maar opzettelijk is, kan ik
niet vinden, dat er een zeer gelukkig rezultaat door wordt verkregen, en zeker geen klank van
hemelval.
an Uit zijn
d. 1.:
zijn verband." De bier gebezlgde uitdrukking is aan 't ceewezen ontleend;
de lijken noemt men de touwen die om 't cell zltten, en er alzoo als 't ware het lichaam van uitmaken.
827
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Wet maght heeft radt by radt gehangen in zijne as,
Die &lit' voor overwight behoedt, en zulcke ronden
Met reepen om en om verzekert, en gebonden?
855 Lukrees, nu eer hem, als een' Godt, in uw gedicht.
Die zulck een' nevel fchuift voor 's leerelings gezicht,
Is dees, gelijck een zon, verfchenen nit het duifter ?
En die den fchepper van den goddelijcken luifter
Der fcheppinge berooft, is dat de wijze tolck,
860 Die 't licht e Athene ontftack, voor al het Grieckfche volck,
En, fchildrende een geval met flijck en zwijneborftelen,
Wet zich bier tegens kant in 't vechtperck af wil worfielen?
Is dit de meefter, die alle ouden ver verdooft,
hooft?
Pytagoras verftomt, en Plato flaet voor
ass Lukrees: zie het aangeteek. op vs. 148.
Nu eer hem.... Godt, enz.: deze en de volgende regels zien op hetgeen Lukretius in zijn werk,
Lib. I, vs. 63 feq. met betrekking tot Epikurus zegt:
Humana ante oculos foede cum rita jaceret
In terris oppreifa grari jab Relligione,
Quae caput a coeli regionibus ofiendebat,
Horribili fuper afpectu mortalibus inflans;
Primum GRAJUS homo mortaleis tollere contra
Eft oculos aufus, primusque obfiftere contra ;
Quem nec fama Dam, nec fulmina, nec minitanti
Murmure comprejfit coelum, fed eo magis acrent
Virlutem irritat animi, confringere ut arcta
Naturue primus portarunt claufira cupiret.
Ergo ririda xis animi percicit, et extra
Proceffi t longe fiammantia moenia Mundi;
Atque Onme inmenfam peragrarit mente animoque:
Unde refers nobis victor quid poffit oriri,
Quid nequeat; finita poteftas denique quoique
Quanam fit ratione, atque alte terminus haerens,
Quare Relligio pedibus fubjecta vicVfim
Obteritur, nos exaequat victoria Coelo.
d.
Het frnachtend aardsch getlacht, in 't lage flijk gedrukt,
Ging onder 't loodzwaar wicht der Godsdienst neergebukt,
Der fombre Godsdienst, die, zoo 't heette uit 's hemels zalen,
Haar blikken dreigend op den ftervling af liet dalen,
Fen GRIEK dorst allereerst haar onbezweken zien
In 't norsch gelaat, haar 't eerst den fellen kampftrijd bién.
Geen ydle naam van Gan, geen donder nit den hoogen,
Die ooit zijn geest vervaarde of in 't grootmoedig pogen
Deed wanklen alles, wat een fchuchtren volkshoop hiel
In vreeze, was veeleer een prikkel voor zijn ziel,
Zijn duel was, met geweld de poorten op te Iluiten
Des kerkers, wear Natuur in boei lag, en zich, buiten
De naauwe perken van 't omgrensde waerelddal,
Een weg te banes door 't onmetelijk Heelal,
Hy deed het: en van hem, lints by verwinnaar keerde,
Was 't dat de rnensch voortaan der dingen oorfprong leerde,
Haar wording, eigenfchap, en teelingskracht — of grens,
Zoo bong zich Godendom en Godsdienst voor den mensch.
ass Met flijck en zunjneborflelen: dat is „voor verf, flijk — tot penceel, een borftel van varkenshair —
bezigende."
ass-ass Vondel valt Kier to laag op Epikurus, die, welke gegronde ftof tot tegenfpraak by ook door zijn
natuurkunde moge verfchaft hebben, echter als zedemeester een eervolle pleats onder de wijsgeeren
bekleedt. Nog al opmerkelijk is het, dat zijn lof als zoodanig verheven is door een ander onzer dichters, by wien men dien niet zoo licht verwachten zoO, namelijk door den zanger van Abtswoude,
Hubert Corneliszoon Poot, in zijn gedicht, getyteld: „Epikurus Hoven" en opgedragen aan Jan
Mesfchaert Dirkszoon. Zie Pool', Mengeldichten, I Boek.
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0 grovaert, ga nu heen: berg u met een' wijzer.
Een anckerfmidt behoeft een' moker, vier, en yzer:
De beeldehouwer hoeft een beitel, marmerfteen,
En hamer, otn zijn beelt, en ommetreck, en leen,
Met kunft, naer 't leven zelf, uit marmerfteen te houwen:
870 De Godtheit eifcht noch flof, noch reedtfchap, om te bouwen :
Natuur, by Godt geftelt, door vocht en hitte werckt,
Gebruickt zelfftandigheen, hoedanigheen, en merckt,
Hoewelze reden derft, wat zaden zy wil mengen,
Om elck tot zijn gedaente en zulck een wit te brengen,
875 Als Godts voorzienigheit van eeuwigheit befchiet:
Maer zijne almogentheit befchickt haer werck uit niet.
Wat uitgearbeit wort door teelen, of door kinderen ;
Godts volheit blijft de zelve, en weet van geen verminderen.
Men zy hier noch om ftof, noch zaet, noch hulp beducht:
sso Een onuitputbre bron fpringt eeuwigh in de lucht.
Wie flof en wercktuigh eifcht bekent zijn onvermogen,
En zwackheit, die alleen geftut wort uit den hoogen.
Dus blijft een zelve maght, als 't pall, het allergrootft',
Die flof beftelt, en uit die ftof het werckituck booth:
885 Want Godts volkomenheit en wijfheit en vermogen
Staen boven en in top. geen reden kan gedoogen,
Dat Godt van buiten en zijn minder iet ontfangkt,
En by het wilt geval, of vrou natuur bedanckt
Voor floffe, en aenteelte, en vermogen om te teelen,
s9c, Of raet om dezen kiomp in leden uit te deelen,
En al dit ongelijck te brengen in zijn you;
Te fcheiden vocht, en droogh, en hitte, en kille kou;
Te fchicken licht en zwaer, een ieder op zijn ftede;
Te fcheiden nacht, en dagh; te baeren twill, en vrede,
895 Naer aert en eigenfchap van ieder element,
Het werck met groot ontzagh zijn wetten volght, en kent,
En met den fchoudren helpt de weerelt onderfchooren,
Gelijck vier zuilen, die tot dezen grontbou hooren.
Schoon Godts befpiegeling het al voorheene zagh,
900 En fchickte op 't voorbeelt, dat in zijn voorbeelding lagh
Van eeuwigheit, noch ftont de weerelt eerft te ftichten.
Zy ftraelde niet uit Gode, als uit de bron der lichten
865

a

Kinderen: 't fchijnt, dat men dit woord hier als w.w, heeft op te vatten, in den zin van 't Fr.
enfanter.
a97 Met den ,fehoudren: ablatieve vorm, als meermalen,
noo roorbeelding is in de daad het zelfde als oerbeelding, even als voorleden en relleden niet verfchillen.
Te recht heeft echter V. begrepen, dat by, van God fprekende, het woord rerbeelding niet kon bezigen, daar dit woord ook dikwuls, in min gunftigen zin, als fynoniem van: „herfenfchimmige
droomery," of althands els tegenftelling van „verftand" wordt gebezigd, en er in elk geval tusichen
de zaak welke het uitdrukt en de Alwetendheid Gods eenige ftrijd is; roorbeelding was daarom bier
gepafter, als ongeveer gelijk van beteekenis (zoo als 't hier genomen wordt) met „voorbefchikking."
.us Uit Code: V. laat hier uit, even als 't Lat. ex, den abl. regeeren. Zoo ook vs. 926: ran Gode.

DE WARREN VAN J. VAN VONDRI..

417

418

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

De ftraelen. dit voorzien van verre, als in 't verfchiet,
Gaf haer geftaltenis, noch vorm, noch ftof, noch iet.
905 Voorzien veroirzaeckt niet de voorgeziene zaecken.
Men zietze om datze zijn in wezen, of genaecken.
Uit geen nootzaecklijckheit van Godts nature nam
Zy haer begin, en plaets, en wezen ; nochte quam
Te voorfchijn van zich zelve, of nit zich zelf gefproten :
sit De wil der oirzaecke is tot zulck een werck gefchoten,
Dat boven vrou natuur zich zette in dees gefialt :
Geenfins gelijck de fchijn van iet op 't water valt,
De fchaduw 't lichaem volght, naer dat de ftraelen fluiten.
Zoo 's weerelts wezenheit of Isheit quaem te fpruiten
915 Uit een nootwendigheit, uit een' onfaelbren noot,
En dwang uit Godts natuur, zoo heerlijck en zoo groot
Wy haer in 't leven zien ; wie zou met tonge of pennon
Dan 's weerelts eeuwigheit verzaecken, en ontkennen ?
Zy waer nootwendigh, niet vrywilligh, voortgebroght :
920 Geen menfch door weldaet oit aen danckbaerheit verknocht.
Wie hoefde zijnen mont en lippen oit te reppen
Om Godt den fchepper lof te zingen voor het fcheppen ?
De Godtheit fort zich zelve in alle wezens uit,
Zoodanigh dat 'er niets Godts wezen buitenfluit,
925 En alles zweemt en treckt naer d' oirzaeck aller dingen,
Vooral de menfchen, die hun maght van Gode ontfingen,
En met d' onfterflijckheit der ziele zijn begaeft,
Die haeren oirfprong zoeckt, en naer de ftarren draeft.
Maer, fchoon de wercken Gode in zijn natuur gelijcken,
930 De wercken moeten. Godt, hun bron en oirfprong, wijcken.
De fchepper en het werck zijn twee, niet eenerley :
Dus blijft het onderfcheit onendigh tuffchen bey.
Men fmede eenzellefheit niet uit gelijcke dingen :
En geen uitwendigh werck nootwendigh komt ontfpringen
935 Uit Godt, en zijn natuur : want, zoo men dit befienft,
Wy blijven eeuwigh van Godts kenniffe vervremt,
En kunnen tuffchen Godt, als oirzaeck, en zijn wercken,
De weerelt, dit heelal, geen onderfcheit beinercken.
Wat raeft Lukanus ? wat raeskallery is dit?
940 De zon, de zee, de lucht, het aerdtrijck, elck een lidt,
Isheit : een nieuw woord, en 't welk ik my niet herinner ergends, dan bier by V., te hebben aangetroffen. Het heeft b!ijkbaar geen fortuin gemaakt en in de dead, de famenftelling is niet gelukkig. De uitgang heid, waar zy moet dienen om een eigenfchap uit to drukken, fluit zich aan by
eon adject. of hover by een adverb., als in goedheid, wijsheid, reehtfchapenheid, nabijheid. Maar
een vorming van dit toevoegfel met een 9e perf. van den tegenw. tijd eens werkwoords Is sets geheel
onregelmatigs, wear my althands geen tweede voorbeeld van bekend is. — Zelfs zoft ik wezenheit,
voor wezenlijkheit, dat mede in dezen regel voorkomt, af keurenswaardig achten.
939 Lukanus: niet de Latijnfche dichter van dien naam, maar de leerling van den ketter Marcio, die
vreemde begrippen omtrent de natuur der dingen voorftond, en o. a. beweerde, dat niet de gel, ook
niet het lichaam des menfchen, maar iets enders zoO opftaan.
914

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

Een deel te noemen van het goddelijcke wezen :
Of 't lichaem van 't heelal, daer Godt in wort geprezen,
Te mengen met dien Godt, zoo dierfch, en grof, en plomp,
Gelijck de ziel, de vorm des menfchen, 's helmet-11s klomp
945 Bezielt, en onderhoudt! men fcheide het onendigh
Van d' endige natuur, 't vrywilligh van 't nootwendigh.
De werckende oirzaeck en oock d' entlijcke oirzaeck tiaen,
En zien haer werreckfluck geruft van buiten aen ;
Terwijl de ftof en vorm de wezentlijcke deelen
950 Uitlevren, en verknocht door eendraght niet krackeelen ;
Dies noemt men d' eerfte twee d' uitwendigen alleen,
En d' andre inwendigen : naerdienze in 't algemeen
Verfchillen in de wijs van 't werck te veroirzaecken.
Men kan dan, zonder Godt zijn majefteit te raecken,
955 Den naem der Godtheit, die de wezens broght in 't licht,
Op 't voorhooft van 't gebou, door d' oppermaght gefticht,
Niet houwen, noch Godts werck der dingen oirzaeck noemen.
Geen invloet van Godts kracht in 't werck kan dit verbloemen,
Zoo lang de reden werck en oirzaeck inderdaet
960 Gefcheiden houdt, en d' een recht over d' ander ftaet.
Zy zien elckandere aen, gelijck verknochtelingen :
Maer zonder opzicht blijft een eerft, voor alle dingen,
In zijn nootwendigheit van wezen, als het was,
In zijn vrywilligheit van fchickinge, om op d' as
965 Van 's hemels uurwerck eens den wijzer van de ftarren
Te draeien, zonder tijt en 't eeuwigh te verwarren.
De ronde van den ring der weerelt is beperckt,
Oock haer volkomenheit : zoo moet hy, die dit werckt,
Vrywilligh wercken, en de weerelt, en de fchatten
97o Van haer volkomenheit begrijpen, en bevatten :
Want zoo het wezen van een onbepaelde maght
Nootwendigh werckt door dwang, en arrebeit met kracht ;
Het brengt iet voort, dat van geen paelen wort begreepen,
Van geenen ommekreits befloten, noch beneepen.
975 Hoewel de weerelt nu Godts eigen werckftuck is,
En van geen' andren kan gefticht zijn ; 't gaet gewis
Dat haer de Godtheit niet geteelt heeft, als de ftraelen
Natuurlijck, van de zon gefchoten, nederdaelen :
Veroirzaeeken: dit woord ftaat hier niet op zijn plaats en doet het vaers kreupel gaan. De eerfte
fylbe is en blijft kort ; terwijl de tweede niet anders dan lang kan worden uitgefproken. Oorzaken
is, hoe men 't keere en trots alle voorvoeging, een daktylus, en kan alzoo aan 't eind van een
alexandrijn geen plaats vinden.
054'966 Waarfchijnlijk heeft V. in deze periode 't oog gehad op het ftelfel van Gasfendi en zijn volgers,
die God wel is waar als Schepper der atomen aannemen, doch de veranderingen en verfchikking
der Itoffen aan de vereeniging en fcheiding der ftofdeeltjes toefchrijven.
9C2-9C6 Lees: „maar altijd blijft een eerfte, noodwendige oorzaak, die voor alle dingen beftond, en in
haar eeuwig beftaan voortduurt, en die, zonder eenig toezicht of beltuur van buiten, uit vrijen wit
sties gefchikt, den tijd van de eeuwigheid gefcheiden heeft," enz.
DM
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Noch als de hitte en gloet ons toegloeit uit het vier,
Maer als ons trots ftadthuis het voorhooft ftout en fier
Om hoogh heft, door den wit en kunft des grooten bouwers,
Die naer zich treckt het hart en d' oogen des aenfchouwers,
Zoo lang als Amfterdam de merckt der weerelt blijft,
Die met den fchoot vol gouts haer beurs en handel ftijft,
Zoo vaft als dit bewijs is 't zeker opgenomen,
985
Dat deze weerelt niet natuurlijck voort kon komen ;
Naerdien deze opkomft ftof vereifchte, die geenfins
In 't wercken wort gezocht van Godt, noch bier, noch gins :
Want Godts vooruittreen kan geen ftof voor zich gehengen ;
990 Dewijl de Godtheit zelf de ftof eerft voort moet brengen.
Veele ouden, die dit niet begreepen, droomden iet,
.Dat eeuwigh was, als Godt. zy lochenden het niet,
En noemden d' eerfte ftof den baiert, , noit geworden,
Wanfchapenheit, en nacht, en mengfel, zonder orden ;
995 Een eeuwigh oorelogh van zaden ondereen,
Waer uit d' eendraghtigheit des wonderwercks verfcheen.
Dat d' eerfte grontftof is van Gode voortgekomen,
Moet fchrap ftaen tegens fpoock van tang gedroomde droomen :
Want zooze uit zich, en niet uit Gode alleen, ontftont;
i000 Zy waer beginloos, en Godt zelf: maer op dien gront
Geen redelijck verftant zijn zekerheit zal bouwen.
Men kan geen wezenheit van ftof met ooge aenfchouwen,
Of vatten in 't verftant, die niet haer paelen heeft,
Uit haeren eigen aert zich zelf te kennen geeft,
1005 En zich gewilligh buight voor 't opperfte behaegen,
Dat geen beginfel kent van eeuwen noch van dagen,
En onbegreepen blijft. hoe neemen dan dees twee
De ftof en Godtheit beide in d' eeuwigheit haer fte
Geen wezenloofheit kan zich baeren, nochte fcheppen
ion Zy moft eerft wezen zijn, indienze zich zou reppen.
AI wat dan wort uit niet, dat wort eerft voortgebraght
Van iemant anders, en een ouder kracht, en maght:
Hierorn [naerdien men niet oneindigh op kan fteigeren
Den toren, die doorgaens den klimmenden blijft weigeren
1015 Dees werckende oirzaeck in te haelen door de vlught]
Moet d' opperfte oirzaeck, [niet een anders kint en vrucht,
Maer die de jonger baerde, en d' outfte blijft van allen,
Oock Godt, of Godtheit heet, waer voor wy nedervallen,
Dewijl zy alles fchept, beftuurt, en onderhoudt,]
loco Ons ftuiten aen den trans, waeruit zy 't al befchout
980

ona-ms Herb/Ile/lag der regels van Ovidius:
Unus erat toto naturae callus in orbe,
Quern dicere chaos, rudis indigedlaque moles, ens.
oaa Tegen.s /pooch voor „tegen gefpook, fpookery."
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Wat in en buiten haer gezocht wort, en gevonden.
Dees eenige oirzaeck, niet te peilen, niet te gronden,
Noch t' achterhaelen ; die alleen uit zich beftaet,
Van elders niets ontleent, noels fteunfel neemt te beet;
1025 Was eeuwigh, en voor al. geen wezen ftont bier buiten,
Geen werckende oirzaeck, deer dit wezen uit kon fpruiten :
Want, was 'er ergens een te vinden, zy waer Godt
Met recht by ons genoemt ; en deze wort tot clot
Vooraen geftelt ; want zy nootzaeckelijck moft blijven
1030 In wezen, aengezien geene oirzaeck haer kon drijven
En nederftooten uit den ftoel van 't hooghfte koor,
Waeruit elx wezen af quam vloeien, en waer door
Het al beftaet, en werckt wet wercken kan ; een reden
Van outs en noch beftree:n, maer nimmer afgeftreden,
ions Schoon d' eenige eeuwigheit beftormt wiert van dit flijck,
Dat Godt en weerelt fteit in eeuwigheit gelijck,
En aen de weerelt pooglit een eeuwigheit te geven,
Om Godt te lochenen, en niet voor hem te beven ;
Terwijl het volght in 't wilt het wetteloos misbruick,
1040 Dat geene Godtheit kent, noch aenbidt, dan den buick.
De grootfte kringk begrijpt de mindere onder 't ineeten.
D' oirzaecken volgen, als de fchakels van een keten,
Elckandre, en hangen alle aen d' allereerfte vaft,
Aen wie de naem van werck noch noit wert toegepaft,
1045 Als d' andre, die nu 't werck der hooger oirzaeck worden,
Dan weder d' oirzaeck van een laeger, in haere orden.
't Bepaelde wezen hangt alleen van 't onbepaelt,
Dat noit begreepen wert : hoe diep men nederdaelt ;
Hoe hoogh men opklimt; hoe veel trappen tuircben beiden
loco Men telt, het laeghfte wort van 't hooghfte niet gefcheiden,
Maer blijft door bant by bent en onderling verknocht.
Wie 't endt der keten greep, en onverdrietigh zocht,
Langs al de fchakels, moll ten lefte d' eerfte krijgen.
Het tijdtlijck door den tijt van 't eeuwigh af komt ftijgen.
1055 Wie vliet of ftroom opftreeft, in 't ende d' ader vint,
Waer uit bet water fpringt, en opwelt, en begint.
Al fpreit een eick zich uit in telgen, onder 't bloeien,
Men zietze uit eenen flam, nit eenen wortel groeien
In veele roeringen van alles wet zich roert,
loon Een allereerfte is, die alle andere ommevoert,
En omtreckt, en beweeght. een opgefpanne veder,
Deze regels zijn een foort van omwerking van hetgeen in den beroemden reizang van Lucifer
te lezen is, Deel VI, blz. 230.
/020,1029 Dit dust niet volkomen op hetgeen V. in den beginne heeft gelleld, dat narnelijk de befpiegeling
der Godheid a priori onmogelijk is, en dus a posteriori begonnen moet warden.
1039,1040 Hier doelt V. op de Epikuristen, die van de leer buns meesters aangaande het genot een
fehroomelijk misbruik maakten.
1021-103G
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Of zackende gewight alle uurwerckraden weder
En weder ommedraeit, en, op een wiffe maet,
Den wijzer draeit, en fix de klock en uren flaet.
1065 Almeeter, onbepaelde, eerfte oirzaeck, hoogh gezeten,
O oppertrap en trans, begin der lange keten,
0 bronaer, wortel, ftam, beweger, veer, gewight
Van 't hemelfche uurwerck, dus onfaelbaer in zijn' plicht ;
Wie zijt, wat zijtghe niet, die alles houdt in orden
lo7o Wat van, en uit, en door, en om u is geworden!
Wie kuntghe zijn dan Godt, het eerfte en lefle alleen!
Oneindigheit, ghy fmilt ten lefie in 't eenigh een,
Het eenigh middelpunt, dat, buiten alle ronden,
En zonder ommetreck, oock alfins wort gevonden!
1075
De Godtverlochenaer beftrijt pit onbefcheit
Zich zelven, t' elckens by een zelleve eeuwigheit
De weerelt geeft en Godt, en fteurt bet ganfche leger
Van zijn, bewijsreen: want, is Godt alleen beweger
Van alles wat beweeght en omgedreven wort!
loso Wie hoort niet hoe 't gebou van zijn bewijsreen {tort,
En neerploft van zich zelf? zoo wijckt de zwackfte een' fiercker.
Kan niets uit zich ontftaen, en eifcht het werck een' wercker,
Een oirzaeck: want geen ding zijn eigene oirzaeck is;
Zoo fchiet zijn grontbewijs van d' eeuwigheit hier mis;
1085 Dewijl by nergens kan een hooger oirzaeck vinden
Dan Godt, wiens maght alleen dit groot gewelf molt binden,
En bouwen, zonder iet; en die alleen ontftont
Van eeuwigheit uit zich, in 't onbepaelde ront.
Moet alles buiten zich de maght, en kracht ontleenen,
1000 En wezen, en ontftaen, en werckinge, uit den eenen
Den onbepaelden Godt, in top van 't endtloos rijck ;
Wie felt de weerelt, die bepaelt is, dan gelijck
Met Gode ; naerdemael geen redelijcke wetten
Gedoogen neffens een twee eeuwigen te zetten ?
1095 Lijdt d' orden en de ry der oirezaecken niet
Dat d' opperoirzaeck, die alle onderften gebiet,
Beneden ftijge, en zweef met evenoude veeren
Aen 's weerelts zy, die Godts oneindigheit moet eeren,
En noit befchieten kon het onbefchietbre wit
noo Van 't licht der eeuwigheit, daer Godt in heerfcht, en zit;
Hoe kan een waenwijs brein, door reden niet te teugelen,
De weerelt dus voorzien van onvermoeide vleugelen,
Waer me zy fireven komt uit d' eeuwige eeuwigheen,
Dat niemant uit kan
noch zal, dan Godt alleen ?
Wederom een herinnering aan den ftraks aangehaalden reizang.
Met Gode : zie het aenget. op vs. 902.

/072-1074
1003

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIEN.7a.

Hoe durf een waenwijs brein dus ftout naer boven ftappen,
En d' eeuwigheit, de kroon van 's Hooghften eigenfchappen,
Vereeren, zoo verwaent, aen dezen ronden kloot,
Gelijck hem d' almaght naer heur fchets zoo kunftigh goot ?
De dwaelgeeft blijft bier kort in zijne ftelling fteecken.
Illo Men hoort de fuffenden zich zelve wederfpreecken.
Zy blazen teffens beet en koudt uit eenen mont.
Bouvalligh is 't wat niet op waerheit is gegront.
De waerheit wil zich niet met dwaelingen vermengen.
Men kan twee fcrijdigheen tot geen gelijckheit brengen.
Meer eeuwigheen dan een te kroonen, zonder Plot,
1115
Heeft dit heelal, van outs, allengs, gelijck een' Godt
En Godtheit, ingevoert, en noch met glimp van reden,
Door lift en misverffant, in 's vollecks brein gegleden.
Men redeneerde: indien 't gemengde uit 't vruchthaer zaet
mo Der elementen fpruit, gevormt wort, en beflaet ;
En billijck kindren pall en erfnakomelingen
Hunne ouderen, daer zy den oirfprong van ontfingen,
Te dienen; billijeker zal 't paffen onzen plicht
Dat elck uit danckbaerheit altaer, en tempel {fiche,
1125 En elementen diene, en eere, die het leven
Onze oudren, en doorgaends hun bloet, en afkomft geven
Dus zaeide een mifverftant het endeloos getal
Van Godtheen in het hart der volcken overal.
Dus zienwe heden noch veraerden dees geflachten,
1130 Die geen godtsdienftigheit, noch Godt, noch afgodt achten,
Zoo hoogh als ampt, en eer, en 't voordeel van hunn' ftaet;
Een zucht, die nimmermeer vernoeght wort, noels verzaet:
Want buiten Godt is niet dan ydelheit, en wroegen.
D' oneindigheit alleen kan lijf en ziel vernoegen.
Is dit heelal niet meer, in 't nimmer meetbre ront
1135
Van Godts oneindigheit, die noit haer' omtreck vont,
Dan een ondeelbaer punt ; wat is de kloot der aerde,
Noch noit van iemants vuift gewonnen met den zwaerde,
Dan meer als ydelheit, en een gedromnden niet,
1140 Waer in de kroonzucht wroet, en firoomen bloets vergiet,
Om ongewis bezit ? en wat is d' eer der ftaeten,
Waerom flaetzuchtigen elckandren dootlijck haeten,
En fchuppen, zonder eindt, toch meer dan een geluit,
Dat flechts een oogenblick, van verre, in d' ooren tuit ?
1145 Wat fpannen hier te hoop al lagen, lift en loofheit!
Wat ftapelenze een' bergh van gruwelen en boofheit
Tot aen de wolcken toe, op hoop van aerdtfch genot,
En roepen overtuight: mijn degen is mijn Godt.
1105

uaa

Een gedroornden niet: niet vrordt hier niet alleen mann. gebezigd, maar zelfs in den Vlaamfehen
nomin. emphat. gefteld.
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Elck fmede zijn fortuin : een ieder paff' te raecken.
1150 Geen Godtheit flaet het oogh op menfchelijcke zaecken.
De welluit is alleen het allerhooghfte goet.
De ziel vergaet als 't lijf. de hel is zonder gloet.
Geen bant van maetfchappy houdt menfch aen menfch verbonden.
Gena noch gramfchap wort om hoogh by Godt gevonden.
1155 Men bezige de grijns van godtsdienft, zooze ons dient,
En anders niet. 't geluck heeft alleman ten vrient.
Wie onder leght, al blijckt zijn pleit en zaeck rechtvaerdigh,
Verlieft de gunft des volcks, en is geene eere waerdigh.
Natuur heeft noit gedwaelt uit haer befcheide ftreeck,
1160 Ten waer door 't hoogh beleit. zy wanckte, 'loch bezweeck.
De beurt van teelen, en van baeren, en van fterven,
Verrotten, en vergaen, opkomen, en bederven,
Bezielt, en onbezielt, het reOnloos onvernuft,
En 't redelijcke, elck houdt zijn tijden: niemant fuft;
1165 Een ieder weet zijn eindt en ooghmerck te bereicken,
Waer toe het wiert gefchickt. deze orden is een teicken
Dat een het al beftiert, bewaert, en onderhoudt.
Hy blijft dan blint wie hies de Godtheit niet aenfchout,
Die 's weerelts fcepter voert, waer onder Godts getuigen,
117 0 De domfte fchepfels, zich van zelfs gewilligh buigen.
De godeloofte in top en yolk maght geftelt,
En die geen' vyant vreeft, noch laegen, noch gewelt,
Hoe dol van tirannye en lafterzucht bezeten,
Bekent 't geen by verzaeckt by monde, in 't boos geweten,
1175 Dat Godt in wezen is, hem pijnight dagh en nacht,
Verfchijnt, verfchrickt, en dreight, en uitperft, om met kracht
Te melden wat in 't hol van 't harte leght gedoken,
Daer Godt te recht zit, en geen quaet laet ongewroken.
Zoo veel voorfpellingen van 't geen gebeuren zal,
Imo En aen den vryen wil gebonden hangt, de val,
De droevige ondergangk en opgangk van de ftaeten,
En rijcken, koningen, en volck, en onderzaeten ;
Een iegelijcks geluck, en ongeluck, en tijt;
Wat ieder in zijn bloet of ampten quetft, en lijdt,
1185 Of endelijck geneeft, en zaift; de wijze, en orden,
De ry der oirzaecken van al wat ftaet te worden,
Zoo menigh jaer voorzien, voorzeght, ten trooft of fchrick,
En krachtigh uitgevoert, geen uur, geen oogenblick
Noch omzien fpader dan ter zaecke was befehoren ;
00,1170 Waer onder, enz.: verfta: „wear onder zich de domfte of redelooze fchepfels buigen en er ge1180

tuigenis van afleggen." De zin is echter vrij duister gelteld.
En aen den vryen wil gebonden hangt: yenta „dat men naar verkiezing doen of laten ken." — Men
zoii echter deze beweering even goed ale bewijs tegen 't beftaan van den vrijen wil kunnen doen
gelden, vooral in verband met hetgeen volgt vs. 1188, 1189.
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iioo Dat laftigh zwangergaen van 't geen noch ongeboren
Te baeren ftaet; getuight en overtuight ons van
De Godtheit, zonder wie dit niemant riecken kan :
Want een verftant, het welck kan boezemen en dringen
In (lees geheimenis der ongefchape dingen,
1195 Die noch te worden ftaen, kan lichter alles zien
Wat tegenwoordigh is, en was, en kon gefchien,
En wat verftaenbaer is: en kent het dit al t' zamen,
Het kent al 't mogelijcke, en draeght hierom de naemen
Van eerie alweetenheit, en alvermogentheit:
noo Want alter dingen bron, en oirzaeck, is 't befcheit,
De weetenfchap, en fchets der zaecken, zelfs waerachtigh,
En die het alles kent is by gevolgh almaghtigh.
Oock leert d' ervaerenheit dat een voorweetenfchap
Van 't ongebeurde zit op eenen hooger trap
1205 Dan 't menfchdom immermeer van onder kan beklimmen;
Naerdien zijne oogen hier verduiftert zijn van fchimmen,
En donckre fchaduwen. zoo ziet een hooger dan
Ten tranfle uit, daer geen oogh des ftervers uitzien kan :
En dees is Godt alleen, wiens ongeftuite ftraelen
1210 In endeloofbeit al wat wegh fchuilt achterbaelen.
Geen fchepfel heeft die maght; naerdien 't aenftaende niet
Bepaelt is in zich zelf, noch in zijne oirzaeck ziet,
Die noch geene oirzaeck is van 't geene kan gebeuren,
Of niet gebeuren. wat verftant ontiluit de deuren
1215 Van dees verholenheen. am klaer te zien vooruit
Wat warden zal, wat niet, met eenigh vaft befluit,
Ten zy 't gezicht zoo fterck, zoo klaer zy in het ftaeren,
Dat het de dingen zie, als ofze alreede waren
In wezen, juift en net gelijckze zullen zijn,
Verna: „want Hy, die de bron en oorzaak eller dingen is, is ook tevens Hy die ze alle vooraf
befchikt, gekend en er de konkrete voorftellIng van bezeten heeft, de Opperite waarheid, de Almachtige. De ervarenis heeft ons bovendien geleerd, dat het boron het bereik van den mensch is,
hetgeen nog gebeuren moet vooraf te weten; om dat 'a menfchen blik niet dan duister in de
toekomst ziet. Alleen een hooger wezen kan vooruitzien wear de blik des ltervelings niet reikt;
en dat hooger wezen is God, wiens oogen overal in bet oneindige been zien. Geen fchepfel bezit
die macht; immers hetgeen nog gebeuren moet hangt af van oorzaken die zelve nog onzeker zijn,
en het menfchelijk veritand is buiten heat om lets zekers te benulten aangaande hetgeen a] dan

12C0-3210

niet gebeuren kan, ten zij 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 Cast was, is onbepaald en eindeloos, en er is geene die hear overtreft. Er is
in alle zaken een verband, zy hebben alle dezelfde wijze van beltaan en kunnen maar langs een
wijze overfchouwd worden; wie dus op een punt de toekomst ziet, weet die in alles te overzien.
Alzoo is de Voorwetenfchap het kenmerk der Godheid alleen."
MO Des .1 ferrers voor „des fterfeltiken." Zoo ook Herfehepp. B. X, vs. 1004.
Zy rernam 't gefleen des ftervers, ree ver Poen.
Eigentlijk zofi men door flerrer near den cart der teal moeten verItaan „iemand wiens gewoonte
het is te Jlerren," gelijk men met drinker, fpeler, Seinand aanduidt, die zijn gewoonte maakt van te
drinken, te fpelen, met bakker, ,fehenker, den zoodanige, wiens beroep of bediening het is, te bakken,
to ,ickenken: — en minder juist is de uitdrukking, Welke men bezigt, wanneer men, fprekende van
perfonen, die men aan een of ander fpel heeft bezig gezien, zegt : „ik vroeg aan de fpelers, of zy
haast gedaan hadden." Juister zoo men zeggen : „de fpelenden."
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En ftaen van eeuwigheit befpiegelt in dien fchijn,
Gelijckze Godt voorzagh 1 't vermogen, dat dit kende,
Is zeker onbepaelt, en kent noch grens, noch ende ;
Dewijl men boven dit geen ander ftercker vint,
En geen toekomenheit zijn helder oogh verblint.
1225 Hier is een redenheit, een wijze, een overtreffen,
En die 't aenftaende kent in 't een, kan 't al befeffen.
Voorweetenfchap van 't geen van verre wort verwacht,
Is dan een teken van de Godtheit, in haer kracht;
Eene eigenfchap geenfins medeelbaer aen de minderen,
1230 Gelijckze hangt in Godt. wat kan 't vooruitzien hinderen
Door veerheit! wat kan ftaen in 't licht van 't alziende oogh!
Wat geeft of menfch voorzien, dat wort geleert om hoogh
Van Godt, die 't al voorzagh. nu luifter hoe de zielen
Dit leengoet van voorzien door 's hemels gunft behielen.
De ziel is zelf een licht, bequaem voor nit te zien
1235
Wat eeuwen lang hier na zal op zijn' tijt gefchien :
Doch z' is gelijck een kaers en fchijn in een lantaren,
Die doncker haer verbiet door glazen op te klaeren,
En 't leven en de kracht van haeren ftrael verftompt.
1240 Hoe 's lichaems mift haer weer belemmert, en bedompt,
Zoo veel te minder deeltze in kenniffe, en in klaerheit:
Maer Godt, de kenner van alle ongefchape waerheit,
Belieft het midlerwijl te rucken 's menfchen geeft
Veel hooger van den romp des lichaems en zijn leeft,
1245 Om dus ontboeit van ftoffe en aerdtfcheit op te ftijgen
In 't hemelfch kabinet der geeften ; daer verkrijgen
De zielen een gezicht, en oogh, dat verder ziet
Dan d' ooghftrael uit het hooft, oock klaer, en anders niet
Als waer al 't lichaem oogh. daer wort geen ziel verduiftert,
1250 Door 's lichaems damp, en wolck, daer fpreecktze Godt, en luiftert
Geheimenifien van nature noit verftaen.
Hier draeit voorfpellinge op; dies neem haer' niemant aen
Gelijck een weetenfchap van 't aenftaende, eene kennis,
Die ploy zet in 't verfUnt, door oefninge en gewennis,
1255 Maer voor een drijvende hoedanigheit, en zucht
Haer krachtigh ingedruckt, gelijck het licht in lucht,
1220

Dat dit kende: om 't rijm; de zin vorderde: „dat dit ken."
mm Redenheit: met dit woord wordt waarfchijnlijk gemeend „logisch verband."
Ben overtreffen: t. w. „met de oogen des veritands:" overtreffen ftaat bier voor „overzlen."
1216 Lees: „die de toekomst gedeeltelijk kent, kan hear geheel doorgronden."
12311 Lees: „die honker zijnde, door hare glazen aan de kaars verbiedt met voile!' fchijn te Ttralen."
Men bedenke, dat in Vondels tijd de lantarens nog, zoo niet van hoorn, dan toch van ruw en ongeflepen glas waren. De vergelijking, hoezeer dichterlijk en juist, is noch duidelijk, noch dichterlijk uitgedrukt.
1141-114 Godt, de kenner.... Belieft het: moest zijn, den kenner: zie HUYDBC. Pr., III Deel, blz. 218.
sass Een drijeende hoedanigheit: (real uitgedrukt, voor „een eigenfchap van den geest om den loop des
tijds vooruit to drijven."

mm
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En Gode alleen ontleent, wien 't luft de vergezichten
Der zielen met dien glans en klaerheit toe te lichten,
En onder 't geeftendom te mengen, en hun hof,
1260 Daer niets gehandelt wort dan goddelijcke flof.
Zoo zagh men een gezicht van Cyrus, voor bet baeren,
Den wijngaert Alien befchaduwen met blaeren.
Dus zagh de moeder van den Grieckfchen weereltvorft
Den fieren leeu gedruckt op haere zwangre borft.
1265 De wichlaers zagen, toen Auguftus wiert geboren,
Hoe hem het groot gebiet des aertboOms was befehoren.
Zoo droomde Hekuba, in haer' bevruchten ftant,
Hoe zy een fackel baerde, om Pergamum in brant
Te zetten, als in 't ende aen Paris is gebleecken,
127o Die Troje door het vier der fchoone heeft ontfteecken.
Een ry hiftorien bezegelt overal
Hoe vaft de profecy, voor d' uitkomft van 't geval,
De zaecke tegentradt een menighte van jaeren,
Waer uit de Godtheit zich by elck woude openbaeren.
1275
Vier winden fternmen uit vier ftreecken overeen,
En fpreecken eerie fpraeck, en wijzen in 't gerneen
Op eenen zelven Grodt, die met zijn zonne en wolcken
Beregent en befchijnt den oogft van alle volcken,
Van daerze in 't ooften rijft, tot daerze in 't weften zinckt:
1280 En fchoon de godtsdienft dwaelt, verbaftert, of verminckt,
Mifverft, of opgetoit met glimpen, en verniffen;
Geen afgodift, hoe wilt, wil zijne ongodtheit miffen,
En liever ftroom, en boom, en bergh, en bofch, en fteen,
Gedierten, aepetant, woeftijn, wanfchapenheen,
1285 En monfters, en gefpoock bewierroocken, en eeren,
Dan heel godtsdienfteloos zijne erfgewoonte ontbeeren.
Gebeden, offerhande, altaer, en heilighdom,
En tempels, rijck of arm, de weerelt door alom
Gezaeit, eeu in, eeu uit, en namaels noch te zaeien,
1290 Bewijzen hoe elck een de Godtheit zoeckt te paeien
Door eenigh kerckgebaer : en dees belijdenis
Astyages, koning der Meden, zou namelijk, volgens Justinus, gedroomd hebben, dat zijn dochter
Mandane een wijnitok baarde, welks bladeren geheel Azien overfchaduwden. De waarzeggers meenden in dien droom een voorfpelling te zien, dat zy het licht aan een zoon zod geven, die zijn
grootvader van den troon ftooten en Azien overheerfchen zofi; en werkelijk had dit met Cyrus plaats.
1263,1264 Ik heb wel gelezen dat Olympias, de moeder van Alexander, die hier bedoeld worth, voorgaf
van een Jiang bevrucht te zijn; ook dat er merkwaardige teekens by zijn geboorte pleats hadden,
als o. a. het verbranden van Dianaas tempel te Efefen; loch waar V. het verhaal van dien droom
gevonden heeft, is my niet gebleken. Zie BAYLE, Diet. Grit. in v. Olympias.
1265,1266 Oak van Accia, de moeder van Augustus, was verhaald, dat Apollo, onder de gedaante van een
Bang, dien zoon by haar verwekt had.
Ism Verna: „die, om dat by voor Helena in (minne)vuur blaakte, aanleiding gaf tot het ontfteken van
het vuur, dat Troje verwoestte."
1270 Daerze: ze is hier natuurlijk „de zon;" in proza zoil de zin niet in den haak geacht worden; bier,
daar geen misvatting mogolijk is, hindert de genomen licentie niet.
ices Zi jne ongodtheit voor „zijn afgod."
1261,1262
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Getuight dat dit een recht by alle volcken is,
De Godtheit met ontzagh eerbiedigh te bejegenen,
Die d' overtreders ftraft, godtsdienftigen kan zegenen.
1295 Dees drift fchijnt van nature in 's menfchen hart geplant,
En doorgaens voortgereickt, gefterckt van hant tot hant,
Zoo waft dat iemant, die het tegendeel wil leeren,
Natuur en heuren ftaet en recht fchijnt om te keeren.
Doorreis den aertboOm: vraegh de tijden lang voorheen
1300 Gefleeten, eeu op eeu: bera u met Hebreen,
Chaldeen, Egyptenaers, twee flagh van Indiaenen,
Wijsgeerige Arabiers, en Griecken : volgh de vaenen
En arentilanderden van Rome: fpreeck den Gal,
Den Tarter, Rus, en Duitfch: zy wijzen overal
1305 Op eenen zelven Godt. hun fchoolen, priefterdommen,
Natuurwijze, en Sibille, en fpreeckenden, en ftommen,
Op boeckftaef, ftarrekuncle, en tekens afgerecht,
Een wijfheit, die gebloemt in loofwerck fpreucken vlecht;
Zy melden eenen Godt, een ongefchapen wezen.
1310 Zy leeren eenen Godt aenbidden, dienen, vreezen;
Behalve dat men ganfch veraerde wilden vint,
Of eenen waenwijs, die uit ragh een weerelt fpint,
En eer een dier gelijckt, en gaerne Godt wil derven,
Om, als een ftinckend kreng, naer lijf en ziel te fterven.
1315
Dees groote eenftemmigheit is een bewijs, zoo hecht
En klaer dat niemant Godt kan lochenen met recht.
De wijze en domme beide op eene wijze fpreecken.
De domme wort by wijl mifleit door booze treken;
De wijze nimmermeer, zoo lang by 't licht bewaert,
1320 En van dien titel niet verandert, noch veraert.
Wat uit de willekeur des menfchen komt te fpruiten,
Is ieder niet gemeen, en moet op veelen Ituiten,
Of wort verfcheidenlijck gevolght, en opgevat,
En niet doorgaends beftemt, verandert zich, en fpat
1325 Dan hier dan ginder uit. de wilden zijn genegen
Te volgen hunnen aert, en kromme en flimme wegen,
Vermijden wat hun' lull en boofheit innetoomt.
Zy moften billijck dan, naerdien de boofheit fchroomt
Voor Godts rechtvaerdigheit, de Godtheit los verwerpen;
1330 Noch wetenze 't geloof hun kindren in te fcherpen,
Twee flagh van Indianen: flag is „foort"; doch neemt geen meerv. aan, gelijk dit leatite doet. Wie
V. hier echter onder die twee foorten van Indianen bedoelt is niet volkomen duidelijk. Oppervlakkig zoii men denken, dat by bier denkt aan Oost- en West-Indien ; doch uit hetgeen onmiddelijk
voorafgaat, en volgt, moet men opmaken, dat by alleen van Aziatifche of althands den ouden
bekende volkeren fpreekt. misfchien van de bewoners van het vafteland van Indien en van den
Indifchen Archipel.
taw Natuurwijze voor „naturalist, natuurkundige," even als V. elders vaak letteratze voor „letterkundige"
bezigt.
1301
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Dewijl Godts kennis traegh gefmoort wort in 't gemoedt ;
Hoe woeft en wilt het zy veraert, en opgevoedt;
Hoe bijfter elck verfcheelt van anderen, in 't kennen
Der Godtheit, dieze ontzien to quetfen, en te fchennen.
1335
Om d' oirzaeck ga te flaen, waer door dees kennis fpruit ;
Zy vloeit nit 's hemels mont, of wort geboren uit
Eene overleveringe, of fchijnbaerheit der dingen
En gront, en grontbewijs, die hunne kracht ontfingen
Uit overtuigingen van reden en befcheit,
1340 Geenfins te lochenen dan uit hardtneckigheit.
De mont des hemels kon zich zelven niet beliegen,
Geen overlevering der oudren 't kint bedriegen
In zulck een hooftzaeck : want zy merckten uit wat clam
En ongefchapenheit hun wezen oirfprong nam.
1345 Het fchijnbaer grontbewijs, beftemt door 't licht van reden,
Kon niemant wederftaen, als by zich overftreden,
En door eenftemmigheit van alien vaft geftelt,
Daer overlevering noch Godts orakel gelt ;
Een grontbewijs, dat, fchoon de menfch het wil verdrucken,
1350 In 't hart gewortelt blijft, en niet is uit te rucken.
Het zy orakel dan, of overlevering,
Of licht van reengebruick, waer door men dit miffing;
De Godtheit bleeck zoo klaer, dat fchrandren twijflen, hoe men
Dees kennis beet, of leer, of zelf natuur zal noemen.
1355 Hier ftuit my een, en zeght : waer toe veel overlegh ?
Belieft het u, zoo baen den allerkortfien wegh,
Om Godt te vinden, en dus wijt niet om to draven.
Men hoeft van Memfis flechts dry mijlen door te grave'
Naer 't roode meer, zoo zeilt de zeeman met een' lull
1360 Uit onze noortzee kort aen d' Indiaenfche kufl.
Weiaen, nu luiftert toe. Godt is niet ver te zoecken.
De waerheit fieunt op zich, en hoeft geen bergh van boecken.
Geen droom, noch dronckenfchap benevelt my, die ken
En buiten twijfel fiel dat ick in wezen ben,
1365 Niet eeuwigh was. zoo quam mijn wezen dan te fpruiten
Van niet, of van een let. van niet, dat kan niet fluiten :
Want niet is maghteloos. zoo fproot ick van een let.
Dit let was eeuwighlijck in wezen voor het niet,
Was 't al, en eenigh al, en kende geene paelen;
1370 Het was 't begin van al wat hier of quam te daelen :
Want was 'er buiten dit let daetlijx, of in fchijn,
Schijnbuer: hier niet in den zin, die thands uittluitend aan 't woord gehecht wordt, ale tegenover
wezenlijk ftaande, maar in dien van „blijkbaar." Verge]. vs. 1353.
taw By zich overfireden voor „overreed, niet door anderen, maar door zijn eigen verftand, of zijn eigen
geweten."
1358-13co Hoe jammer, dat DE LESSEES Vondel niet gekend heeft!
lees
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Dat moll nootzaeckelijck van niet gefproten zijn.
Is dit het enckel al, wat is 'er uitgelezen
Van wijfheit, goetheit, maght, dat in dit Touter wezen
1375 Niet entloos uitmunt? klim en klauter nu niet fteil
Door doornehaegh, en rots: hier is uw hoop, en heil.
Kunt ghy u zelven, en uw' oirfprong overweegen,
De Godtheit loopt u zelf met opene armen tegen.
Dit blijckt clan klaer, het zy men 't kort of lang bepleit,
1380 Dat Godt den menfch inzaeide een zaet en mogentheit
Van redenkavelen op 't geen de zinnen grijpen,
En deelen aen 't verdant, wanneer het koom te rijpen,
Waer door men fluiten kan dat een alleen gewis
Van niemant hangt, en dit der wezens oirfprong is,
1385 Die by dit een beftaen, en willigh, als verbonden,
Gehoorzaemen zijn wet, en almaght. op die gronden
Beruft d'eenftemmigheit van 't endeloos getal
Der tongen, zoo gedeelt in zeden overal,
En fpraeeke, en aert, en zin; doch eens in dit befeffen
1390 Der Godtheit, als een wit, dat ieder ftaet te treffen,
Om 't wroegen des gemoets te paeien, en t' ontgaen
De ftraffen, die hierna en nu te wachten Jaen,
By reuckeloos verzuim van Godts natuur en wezen
Te kennen, en oprecht te minnen, en te vreezen.

HET TWEEDE BOECK.

VAN GODTS EIGENSCHAPPEN.
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HET TWEEDE BOECK.

1. Voortgang, van het bewijs dat 'or een Godt is, tot Godts eigenfchappen (vs. 1-16),
eenighzins afbeeldende hoedaenigh, hoe groot, en wat Godt is (17-26).
2. Onmogelijckheit van uit te fpreeeken wat Godt is (vs. 27-46); en reden van deze
onmogelijekheit (47-76).
3. Godt kan niet laeten te zijn (vs. 76-86).
4. Godt is geene ftof (vs. 87-96). Godt is niet t' zaemen gevoeght (97-104). Begrijpt niets ftrijdighs noels onnatuurlijcks in zich (105-116). Godt is geen lichaem
(117-150), in Godt is niets toevallighs (1:1-188). Godt is louter wezen (189-194).
5. Het is noodigh Godt in zijne eigenfchappen dieper te befpiegelen (vs. 195-220).
De talrijckheit van veele wezens wijzen naer een eenvouwigh wezen (221-242).
6. Godts eigenfchappen ftaen eerft te bewijzen buiten den bijbel, door het Licht van
nature en reden (vs. 243-256). Alle wijzen fchrijven Gode zijne eigenfchappen toe
(257-272).
7. Godts wezen is eenvouwigh en ongemengt (vs. 273-3461.
8. Godt is volkomen (vs. 347-416.)
9. Godt is een, enckel, en alleen (vs. 417-512).
10.

Godt is onendigh vs. 543-678).

11. Godt is onmeetbaer (vs. 679-708).
12 Godt is wezentlijck overal tegenwoordigh (vs. 709-746).
13. Godt is onveranderbaer, (vs. 747-762). Tegenworpinge; of dit niet met Godts
vryen wille ftrijt (763-770). Dit wort wederleght (771-806.)
14.

Godt is nootwendigh bet geen by is (vs. 870-822). Alle natuurlijcke werckinge is

eenpaerigh, en eenerhande (823--832), maer betoomt Godts vryen wil in uiterlijcke
werckinge niet (833-844).
15.

Godt is onfterfelijck, en 's levens oirfprong (vs 845-872).

16.

Godt is eeuwig (vs. 872-926). Onderfeheit tusdchen tijt en eenwighei1, (627-942).

Ongerijmtheit in 't lochenen van Godts eeuwighcit (943-958). Hoe heerlijck Godts
eeuwigheit is (959-1000).

Di WISIOCEN VAN J. VAN VUNDEL. IX

28

434

KORTE INHOUT VAN HET TWEEDE BOECK.

17 Godt is almagtigh (vs. 1001-1058). Onderfcheit tufrchen Godts inwendige en
uitwendige werckinge (1059-1076).
18.

Godt is alwijs (vs. 1077-1097.)

19. Godt is alwetende (vs. 1098-1142).
20.

Godt is algoet (vs. 1153-1192). Tegenworpinge, wat d' oirzaeck van het quaet

der zeden is (1193-1214), niet Godt (1205-1218), maer het redelijeke fchepfel, dat
veranderbaer, en bekoorhaer, vrywilligh het goet verwaerlooft, en ten quade overflaet.
(1219-1238).
21.

Godt is de liefde, (vs. 1239-1258). Uitwerckingen van Godts liefde (1259-1298).

22.

Godt is heerfchapper 1 ) en eigenaer aller dingen (vs. 1299-1322).

23.

Slotrede, beveftigende Godts voorzienigheit, in zijne uitwendige wercken breeder

t' ontvonwen (vs. 1323 —1350).
1 ) Beer fchapper voor „heerfchappy voerende," een zonderlinge uitdrukking I to meer, dear wy 't
woord heerfchap bezitten, dat hier voldoende was. De uitgever van 1700 heeft er herjchepper van gemaakt, wat wel waar is, doch hier niet to pas komt.
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licht, dat nit nature en reden firaelt, en fchijnt,
Weer voor onreden vlught, het misverftent verdwijnt,
(
Is als een morgenflar, in 't ooften opgerezen,
‘
En heeft den ongodift verzekert, en bewezen
..,
Dat Godt in wezen is, en niemant aen den dagh
/ K.
S
Van dees nootwendigheit, en waerheit twijflen magh,
Ten weer by, fnooder clan de dieren, in dit levee
De reden, en 't gebruick van reden, hem gegeven
Van dien algoeden Godt, te fnoot mifbruicken wou.
to Een wachthont blij ft zijn 1 heer, oock in der loot, getrou,
En kent den meefter, en weldoender, die hem voedde,
Terwijl by nacht en dagh het huis bewaeckte, en hoedde :
En zou het redelijck vernuft met harte of mont
Miszaecken zijnen heer ? gewis de trouwe hont
15 Befchaemtze in reden, die den naem van menfchen voeren,
En hunne laftertong ter noot uit vreeze fnoeren.
Nu fleet ons ga te flaen in dees geheimenis
Hoedanigh, en hoe groot, en wie dees Godtheit is,
Zoo verre ons reden en begrijp heur naer kan ftappen,
20 En kennen, in nature en aert, en eigenfchappen,
En werck ; terwijl de fchors van 't lijf de ziel belet
Dees klaerheit in haer kracht t' aenfchouwen, zonder fmet ;
'''•
c 1`,:1.ito

a Onreden

ET

voor „wie de rode mist, de redelooze."
enz.: namel. in 't vorige Boek.
, Snooder voor „dommer, ellendiger," als meermalen.
14 Milzaeeken: 't zelfde als: „verzaken."
4

En heer(,
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En wy, met fchaduwen en iterflijckheit betogen,
De Godtheit nit ontzagh met onze eerbiedige oogen
so Beipieglen in 't verfchiet, aen 't hemellehblaeu gewelf.
De Godtheit kent alleen op 't allernaeuft zich zelf.
Toen Hiero, dwingelant van Syrakuze, vraeghde
Simonides, Wiens fiijl van dichten hem behaeghde,
`Vat Godt was, Melt by by den wreeden koning aen
so Om uitftel van een' dagh, hem noodigh in 't beraen
Op zulck een zwaere vraegh. de dagh voorby geftreecken,
Verzocht de dichter noch, om 't antwoort uit te fpreecken,
Twee dagen uitftel, en daerna een dubbeltal,
En telckens langer dagh. de dwingelant beval
35 Hem endelijck befcheit van dit vertreck te geven :
Toen borft de dichter uit, door dwang bier toe gedreven :
Hoe ick my langer heb beraen, en afgepijnt,
Hoe my dit duifterer en min uitfpreeckbaer fchijnt.
Zelf Arifloteles bekent ons hoe 't omneetbaer,
o Waerby men Godt verfiaet en Godtheit, is onweetbaer.
Oock zeglit men lichter wat Godt niet is dan wat by
In wezen is. wie zwijght, en fchroomt van Gode vry
Te fpreecken, weet volmaecktft van Godts natuur te fpreecken.
De wijften blijven zelfs in hunnen adem fteecken.
45 De tongen fiamelen in 't noemen van het geen
Onnoembaer is, en noit ontkleet den menfch verfcheen.
D' onmooghlijckheit van Godt in zijn volkomenheden,
Gelijck de feliepiels, klaer te kennen, fpruit nit reden.
Het werck des fchepfels, en 's wercks oirzaeck ftaen gelijck,
so En even eng bepaelt : de Godtheit en de blijck
Der Godtheit in zijn werck al 't ongelijck. de paelen
Des fchepfels kan men eens, maer nimmer achterhaelen
Den onbepaelden Godt. geene evenredenheit
Is tulIchen deze bey : want d'Allerhooghfte ontzeit
so Zijn werck d' oneindigheit, en foot het binnen percken.
Om onze kennis elan, die zwack is, bier te fiercken,
Ontzeght men eerft aen al wat uit Godts wezen ilraelt
Den aert der fchepfelen, door 's hemels maght bepaelt;
Dan eigent men aen Godt den hooghiten zoo veel punten
so Van deughden, als men in 't gerchapen uit ziet munten ,
Doch ongelijcker en oneindighlijck in Godt,
Die ons volkomenheit befnoeit heeft en geknot
Vertreck: „uitftel."
De zin is: „het fchepfel, en het werk, door het fchepfel voortgebracht, hebben beiden evenzeer
hun vaste gren,, en men kan het eene in 't andere naar zekere beginfelen herkennen. Tusfchen het
werk der Godheid daar-en-tegen en de Godheid zelve beftaat dit verfchil, dat men het eerfte, als
binnen grenzen befloten, kan kennen en bepalen, de Godheid, die aan geen palen gebonden is
nimmer."
ss Zijn werck: verfta: „aan hetgeen den mensch werkt, aan het werk des fchepfels, waarvan vs. 49
gefproken is.

es
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Van hooger tack en top, op datwe niet en fteigeren
In hooghmoedt al te fteil, en hem zijn wierroock weigeren.
65 Door dit ontzeggen en toe-eigenen van 't een
En 't ander wort dan Godt, naer ons begrijp, belen,
Noch klaerder door "t ontzegh der dingen, in dit leven
Tot zijn volkomenheit den fchepfele gegeven :
Want noemt men Godt te recht een ongefchapenheit,
70 Dat 's waerheit in haer kracht, en klaer en meer gezeit
Dan lets toe-eigenen aen Godt, het geen de menfchen,
't Zy goetheit, wijfheit, maght, ontfingen naer hun wenrchen:
En ons verftant begrijpt aldus een zekre maet,
Daer Godts volkomenheit oneindigh hooger gaet,
75 En geene lucht den geeft van d' allerfnelfte pennen
Kan draegen, om Godts ftreeck en voorgang naer te rennen.
Zoo Godt van eeuwiglieit uit zich ontftaet, geen fchijn
Van reen gedooght dat Godt kon laeten niet te zijn :
Want zellefftandigheit, die maghtigh is te konnen
so Ontftaen, gedurigh is geweeft, en noit begonnen,
Of konde worden : maer dit lefte wort ontkent
In Godts nootwendigheit van wezen, zonder endt.
Zoo Godt nit zich ontftaet, wort d' oirzaeck uitgefloten,
Door ten nootwendigheit uit Godts ontftaen gefproten :
so Maer Godt ontftaet uit zich : zoo lochent dit befcheit
Een onbeftaenbaerheit in Godts beftandigheit.
De Godtheit is geen ftof: want ftof laet zich bootfeeren,
En luiftert naer de hant, die ftoffen kan verkeeren.
Oock is geen ftof 't begin des werckers, die treet voor
so In order, 't werckftuck volght den wercker op zijn fpoor.
Is Godt en ftof het zelve, en een, en onverfcheiden,
Zoo lijdt de Godtheit van zich zelve in 't toebereiden,
En in 't veranderen der floffe, die gevormt
Verbetert of verilimt, [bet welck Godts aert beftormt,
95 Ziju louterheit ontkent,] en (milt aldus te gader,
Den wercker en de flof: dit fmet de louterl'te ader.
Godt lijdt geen koppeling: want wat men t' zaemenfmilt
Is fpader dan elck deel, dat wijt van Godt verfcbilt,
Die geene fmilting lijdt, en d' eerfie is van al 't ander,
100 't Welck door een anders maght zich min of meer verander.
't Gemengde is fcheibaer, en wanneer 't zich fcheiden laet,
Zoo keert een ieder deel in zijnen eerften flaet,
Dan is het wezen van den mengelklomp verloren.
De zin is: „nog beter wordt God beleden, door Hem te ontzeggen, (d. i.. „niet toe te eigenen")
die hoedanigheden en deugden, weike als menfehelijke eigenfchappen worden befchouwd, en alleen
een hetrekkelijke waarde bezitten; terwiji de volkomenheid Gods pozitief en abfoluut is."
so Den ,feheprele: geen drukfout voor den , Tchepfelen, als nit 't voorafgaande zijn blijkt; den fchepfele
is hier de fterke bulging, even als men den inenfehe zegt.
as Dot: verfta: „met betrekking tot zijn eigenfehap."
C7,68
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Dit voeght de Godtheit niet, die blijft gelijck te voren.
Waer eenigh wezen lijdt, daer woelt een ftrijdigheit
In wezen, en natuur, het welck de vrientfchap fcheit :
Want waer gelijckheit is van aert, daer valt geen lijden.
Geen gelijckaerdigheit heeft ergens me te ftrijden.
Deze evenaerdigheit grijpt plaets in Godt alleen :
Ho Zoo wort in Godts natuur geen ftrijdigheit geleen.
Waer ftrijt valt, moet in 't endt het zwackfte een ftercker wijeken.
Maer Godt gevoelt geen' ftrijt: zoo kan by niet bezwijcken.
Geen wezen lijdt gewelt uit zich, het welck zijn' aert
Beooreloght, en zijn zelftandigheit bezwaert :
115 Dus werden geen gewelt, noch onnatuurlijckheden
In Godts zelfftandigheit en wezen oit geleden.
Godt is geen lichaem, dat zijn maet en leden heeft,
En deelbaer is : want dit zijn heelheit wederftreeft.
Zoo Godt een lichaem is, en iemant dit begunftigh' ;
Ho Een lichaem is alleen natuurlijck, of wiskunftigh.
Natuurlijck is het niet: want Godt wert noit beweeght.
Wiskunftigh is het niet : zijn louter wezen veeght
Den toeval nit, die geen wiskunftigh kan verlaeten,
Dat zijn hoegrootheit heeft, en onderfcheide maeten.
125 Elck lichaem is bepaelt, in 't ronde, of in 't gekant,
En al 't bepaelde wort begreepen in 't verftant :
Eer nu ons eng begrijp Godts wezen zal omvatten,
En grooter zijn, zoo moet dees vafte grontveft fpatten.
Een levend lichaem ftrijckt den prijs voor 't leveloos
130 In edelheit, en 't geen bezielt wort, leeft altoos
Door 't leven, hierom danck' het lichaem vry het leven,
Dat geese lichaemen in adel voor ziet ftreven.
Indien nu boven Godt niet eelers is, wat fchijn
Verbloemt dat Godts natuur een lichaem zoude zijn?
335
Godt is geen lichaem, neen: want d' opperfte beweger
105

see

De rrientfchap: namel. „de overeenftemming, de harmonie der onderfcheiden deelen."
too Erenaerdigheit: een zeer gepast woord om de Kier bedoelde eigenfchap Gods aan te duiden, en
waarvoor men moeiljjk een fynoniem zoil vinden.
us Geen wezen lijdt gewelt uit zich: vul aan : „maar er moet een oorzaak buiten of zijn, die het geweld
aandoet."
s:. Bezwaert: „bemoeilijkt."
us Godt wert noit beweeght: zoo vs. 135:
d' Opperile Beweger
Beweeght de lichamen en al 't geflarrent Leger
En blijft zelf onbeweeght.
Zoo ook Handel. II: 25: Op dot ick niet beweeght en worde, en XVII: 13: gamer' fry oock doer en
beweeghden de fchare. Zie HUYDEC. Pr., I Deel, blz. 273.
120,23 De zin is: „een lichaam is of natuurlijk (d. i.: „een lichaam, dat een fyziek beltaan heeft,") of
wiskunftig (d. i.: „een lichaam in abftrakten sin"): God nu is geen natuurlijk lichaam ; want dit kan
door een kracht van buiten bewogen warden, en God wordt niet bewogen door zoodanige kracht
(zie vs. 135 volgg.): evenmin is God een wiskunftig lichaam; want de aart van zijn beftaan is in
ltrijd met den toeval, accidens, die onaffcheidbaar is van wiskunftige lichamen."
128 Wet bier gezegd wordt is Minder juist; immers een wiskunitenaar kan zeer goed het onbepaalde,
b. v. de ruimte, begrepen tusfchen de hoeken, die gevormd zijn door twee rechte, elkander doorfnijdende en in 't oneindige verlengde hjnen, bevatten.
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Beweeght de lichaemen, en al 't geftarrent Leger,
En blijft zelf onbeweeght; terwijl by eeuwigh draeit
De hemelronden, dicht met ftarren overzaeit.
Een lichaem, dat beweeght, beweeght zich zelven mede,
14o Door toeval: maer die grijpt in Godts natuur geen itede :
En Godts nature wort geen lichaem toegepaft,
Dan van verblinden, die hem zoecken by den taft :
Als eertijts 't Heidendom d' oneindigheit bekrompen
Befloot in ruwe ftof van woefte mengelklompen,
145 Of ieder element, of oock in al de vier,
Of in het hemetlfch heir, en zijnen ommezwier ;
Of noemden Godt de ziel der weerelt tegens reden;
Of maelden hem een' menfch, met ommetreck en leden.
Dus dwaeldenze in den droom, en buiten recht befcheit,
150 Onkundigh van Godts zuivre en loutre eenvouwigheit.
De toeval eigentlijck geenfins in Godt kan hanger:
Want wat voltrocken is, dat kan niet meer ontfangen.
De toeval wort alleen bet wezen bygezet,
Waeraen noch iet ontbreeckt, eer 't in zijn wezen net
155 Voltrocken is: maer Godt, verheerlijckt door de ftraelen
Van zijn volkomenheit, en die begin, noch paelen,
Noch oirzaeck kent, waer door by tot Glees hoogheit klotn,
Behoeft den toeval niet tot zijn volkomendom.
Het wezen wort gevolght van toeval, min volkomen.
160 Dit gaet Godts kroon te na, die wort hem niet benomen
Door onvolkomenheit. Godts loutre eenvouwigheit
Gedooght in ons begrijp ter noot bet onderfcheit
Van zellefftandigheit, en toeval. in Godts wezen
Wort d' enckle wezenheit ten hooghfte ons aengeprezen
165 Want Godt is enckel zijn, en wezen ; daerom fluit
Godts loutre eenwezenheit alleen den toeval uit.
Waer toeval ftant in grijpt, daer zijn verwifielingen ;
Want toeval, nit zijn' aert, vaert uit en in de dingen.
Wort dan de Godtheit iet toevallighs toegepaft,
i7o Zoo wortze wiffelbaer ; zoo lijdt de Godtheit laft :
Maer 't luidt ongoddelijck dat Godts natuur verandere.
Wie huwt dan zelfftant bier en toeval aen elckandere?
Al wat toevalligheit in zich heeft, is niet al
Het geen zijn aert vereifcht: want bier bet toegeval
175 Wort buiten 't wezen van zijn fteunfel zelf gevonden :
Maer Godt is louter al wat in hem is te gronden ;
Den toeval: „het uccidens, dat gene wat van buiten by komt, in tegenftelling van het proprium, of
wat van nature eigen is aan het wezen." Als toeval is te befchouwen hetgeen aan een zaak of perloon behoort, maar er even goed niet aan behooren kon, en Sit ftelt V. by de Godheid — en zeer
logisch — onmogelijk. Verge]. ook vs. 174, 175.
Met andere woorden „al wat veranderhjk, al wat vatbaar is bate te outfangen of verlies te lgden,
is niet volkomen." Vergelijk bier vs. 287, 187.
eec Leg vooral, tot good veritand van dozen regel, den k]emtoon op in.
lea
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Zoo wort de toeval dan met recht in Godt gewraeckt,
Ten waer men in hem zocht iet dat geen Godtheit raeckt.
Godts wezen zelf heeft noit van buiten iets genoten,
18o Het welck natuurlijck uit zijn wezen blijft gelloten;
Dewijl het buiten zich niet anders leenen kan:
Want niet eenvouwigers, niet zoo eenformighs dan
Godts wezen in zich zelf gelooft wort, en geprezen :
Maer Godts zelfflandigheit is eigentlijck zijn wezen :
185 Dus is 't zelfflandigheit al wat Godts wezen heeft,
Aen wiens eenvouwigheit geen toeval hangt, noch kleeft,
Noch nimmer hechten zal, ten zy men was wil leeren
Dat Godt verandren kan, vermindren, en vermeeren.
Uit dit ontzeggen vloeit, als uit de bron een vliet,
190 Dat Godt zijn wezen, en natuur is, anders niet:
Want wou men buiten dit in Godt noch iet gehengen,
Men zou de louterheit van Godt met iet vermengen,
En buiten Godts natuur en zijne louterheit
Jet eigenen aen Godt, 't welck zijn natuur ontzeit.
195
Dewijl Godts wezen is 't eenvouwighfle van alien,
Zou 't iernants oogh miffchien en inzicht niet gevallen
In eigenfchappen Godt, met onderfcheit gedeelt,
Te zien door 't zwacke brein des menfchen afgebeelt;
Daer deze eenvouwigheit in 't minft niet kan gehengen
200 Haer in verfcheidenheen van dingen te vertnengen;
Een rnengfel, dat rechtuit met Godts nature flrijt.
Wat raet mu onzen hals t' ontllaen van dit verwijt?
Indien hier middel waer Godts wezen te bevatten
Op eene wijze en Mick, en zonder uit te fpatten
205 Tot dees verfcheidenheen; wy fchoven flux een fchot
Voor dees vrymoedigheit, en riepen : Godt is Godt:
Maer dan bleef Godts natuur met zijn hoedanigheden
Noch even onbekent, en buiten 't perck van reden:
Dies dwingen reden, noot, en nut ons toe te tram
210 Op dees verfcheidenheit, om dit eenvouwighfte Een
Te grijpen dus beknopt, gelijck gemengde dingen,
Die door hun form en ftof en anders t' zamenhingen:
Want d' Opperfte openbaert zich zelf naer ons verftant,
In menige eigenfchap, zijn werckftuck ingeplant,
215 En 't zienelijck heelal, in zoo verfcheide ftucken,
Om zijn eenvouwigheit in ieders hart te drucken.
Wie d' eigenfchappen dan der Godtheit gadeflaet,

mo Dit ontzeggen: t. w.: „van den toeval aan Gods wezen."
,nom zou De zin is: „dewiji het %Nezen Gods zelfflandig, onvermengd, onveranderlijk en alzoo van enkelvoudige natuur is, zota deze of gene het wellicht ongepast oordeelen, dat men aan God verfchillende
eigenfchappen toekende, naar de onvolkomen menfchelijke begrippen geformuleerd; immers die
enkelvoudige natuur duidt geen afdeeling in onderfcheidene hoedanigheden."
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Gebruicktze als kenbaerheen, geen mengfel in der daet,
Noch veelheit. 't eenigh Een, eenvouwigh, zuiver, (impel,
22o Wort nimmermeer gefplift, noch weet van kreuck, en rimpel.
Het menfchelijck geflacht, dat in den aenvang vroegh
Zijne oogen op den aert van alle dingen floegh,
Zagh eene ontelbaerheit van veel verfcheidenheden
In 't wezen van natuur, van boven tot beneden,
225 En ftont, gelijck verbaeft, voor zulck een groot gefticht.
De wijzen zagen in verfcheidenheen een licht,
Dat hen op eenen wees en allereerften varier,
Waeruit dees veelheit fproot; als nit eene eenige ader
Veel beecken; als een bofch van telgen uit een' ftam.
20 De waenwijs, toen bedrogh, en bast- en ftaetzucht quam
Ter weerelt, en bet volck van fimpelheit veraerde,
Genaeckte niet den (tam, die magbt van telgen baerde,
Noch oock de bronaer, die zoo veele beecken teelt,
Maer nam het werckftuck aen voor de oirzaeck, en bet beelt
2:35 Des heeren voor den beer, en eerde d' eigenfchappen
Der ftoffen zelfs, als Godt. langs deze wenteltrappen
Geraeckt d' ontelbaerheit der Goden vaft in zwang,
G-efteven door genot, fchijnheiligheit, en dwang.
Men moet clan d' eigenfchap der dingen onderfcbeiden
240 Van Godt, wiens ooghmerck was ons hooger op te leiden
Naer hem, wiens eigenfchap van 't wezen niet vericheelt;
Wiens fimple eenvouwigheit gemengt wort, noch gedeelt.
Oln d' eigenfchappen dan des Opperften t' ontvouwen,
Ten minfte zommigen, en hem hier door t' aenfchouwen
245 In zijn hoeclanigheen, ontleenen wy geen licht
Hit openbaeringen, orakel, en gezicht,
Gefchiedeniffe, en fpreuck van Godts gewijde bladen ;
Maer zullen met nature en reen ons eerft beraeden,
Om voegelijck bet vlies te lichten van bet oogh
250 Des fcbemerenden, die ten eerfte niet zoo hoogh
Kau opzien in lien glans, en vreeft geloof te geven
De nimmer faelbre blaen, door 's hemels Geeft hefchreven,
Die als met zijne hant de pant der fchrijvren trock.
Hy volge dan natuur en reden met zijn' ftock.
255 Wanneer de mift van 't glas der oogen is geftreecken,
Zal 't heist opklaeren, daer by eerft van zat verfteecken.
Wat Godt ge-eigent wiert met reden en befcheit
Van wijzen, eeu op eeu, genegen en bereit
Te volgen 't rechte (poor van 't opperfte behaegen,
200 Dat magh den titel van Godts eigenfchap wel draegen.
Onneenen to goon licht Uit openbaeringen, enz., d.
„willen wy voor 't oogenblik zoodanige bewijsgronden ter zijde ftellen als one door de Openbaring verfchaft worden, en ons," enz.
251 En vreefl: d. Kier: „en nog aarzelt, twijfeit," enz.
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Deze eigenfchappen zijn de weerelt door bekent,
En lang, van hant tot hant, in 't reedlijck brein geprent,
Oock zulx dat zy den naem van redelijck verliezen,
Die voor 't gemeen befluit den dootfchen onwegh kiezen,
285 En volgen in woeftijne, en wildernifie onnut
Een Heidenfch flagh, dat lang den menfch heeft uitgefchudt.
Het algemeen befluit der wijzen melt de zotten,
Die eigenzinnigh, hier en daer, te zamen rotten.
Bewijs heeft uit by hen. geen een en twee telt dry.
270 Zy laftren 't wackere oogh in hunne fuffery.
Aldus kan. eigen waen verftant en zin verduifteren.
Een halsfterck muilpaert wil naer toom noch fporen luifteren.
D' eenvouwigheit van Godt gemoetme, en zweeft vooruit,
Een eigenfchap, die ftip en louter buiten fluit
275 De f zamenfmilting van al 't onderling verbonden ;
Een t' zamenfinfiting noit in Godts natuur gevonden.
In alle fchepflen zijn veel dingen onderfcheen,
Oock in der daet ; maer in der dingen fchepper een
En 't zelve. vraeghtghe hoe Godts eigenfchappen fcheelen,
280 Indienze eenvormigh zijn, en d' eenheit hangt in veelen ?
Zy zijn alleen in 't brein verfcheiden opgevat,
Naer menfchelijck begrijp, en reden, buiten dat
Vermelt haer onderfcheit geen daetlijckheit van binnen.
De t' zamenfmilting hangt in ons verftant, en zinnen :
2ss In Godt is louterheit. wie reuckloos anders fluit,
Voorziet niet wat gedroght uit dezen revel fpruit.
Volkomenheit veraert terftont in 't onvolkomen,
Indien de louterheit Godts wezen wort benomen :
Want fpreeckt men eigentlijck, de Godtheit blijft altoos
200 Een louterheit, een geeft, lichaeme- en floffeloos,
Geenfins aen eengegroeit, onmaghtigh iet te lijden,
Volkomen; ongedeelt, geheel aen alle zijden,
Geenfins deelachtigh, noch beftaende uit onderfcheit
Van toeval, form, en fioffe, en zellefflandigheit,
295 Noch eenige oirzaeck, 't zy ufiwendigh, of inwendigh.
Dus ftaet d' eenvouwigheit in louterheit beflendigh.
Maer 't lufime dieper in Godts heilighdom te gaen,
Ten dienft van elck wien 't lull dees godtsfpraeck te verftaen.
Wie zou niet wenfchen met de Godtheit te verkeeren,
300 Om in ootmoedigheit en ftilheit aen te leeren,
Tot dat, van 't flerflijck pack ontflagen, dees gordijn
171 Haleerck voor „halsftarrig, koppig."
Bniten dat Vermelt, enz.: verfta , ,,buiten dat beitaat in de werkelUkheid geen onderfcheid tusfchen
de verfchillende, door ans denkbeeldig aangenomen eigenfchappen."
SOL Van 't Jterjlijck puck ontflagen: deze woorden hangen natuurlijk niet, gelijk de konftruktie zoS medebrengen, van gordijn af; maar ftaan op zich zelve, voor „wanneer vvy zullen ontflagen zijn van 't
fterfehjk pak."
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Gefchoven werde, en Godt ons levendigh verfchijn'?
Die d' eerfte wercker is der fioffe koft niet wezen
Dan floffeloos, naerdien zelfs d' eerfte ftoffen rezen
305 Uit zijne alwerckzaemheit: hierom is Godt geen ftof.
De ftof, indienze wercke en voortbreng' fijn en grof,
Verandert, en veraert: maer Godt blijft onbewogen,
En wil veraerden noch verandering gedoogen,
In zijn natuur; zoo kan de Godtheit ftofwijs niet
:no De fieun' en oirzaeck of beginfel zijn van iet.
Wil Godts eenvouwigheit geen lijbre maght gehengen
In zich, zoo kan geen maght zijn louterheit vermengen.
Waer mengfel is, daer zijn verfcheide dingen een.
Verknocht door eenen bant to zamen in 't gemeen,
315 En dees verknochtheit eifcht een oirzaeck tot verbinden;
Zoo aloft men buiten Godt een' t' zamenhechter vinden,
Die voor dit mengfel leefde, en 't mengfel t' zamen lijmt:
Maer deze haegemunt klinckr valfch, en on gerij mt.
De fioffefeheider kan gemengde fioffen fcheiden,
3i,'0 Dies eifcht de mengelklotnp een' fcheitsman tuflehen beiden,
En d' algemeene bant, die 't mengfel t' zamenhielt,
Gebroken, als een fnoer, zoo leght de klomp vernielt.
Gezonde reden kan van Godt dit geenfins dencken:
Want zijne louterheit zich nergens door laet krencken.
325 In alle mengfelen beftaet hun deught in 't deel
Zoo groot Hoch edel niet, als t' zamen in 't geheel;
Ick fpreeck van deught en waerde in dit geheel begreepen :
Want een gedeelde waerde is flechter, meer beneepen
In 't deel dan in 't geheel. beftaet Godts waerde dan
3so By 't mengfel van 't geheel, zoo moet de Godtheit van
Een ieder deel en lidt haer deught en waerde ontleenen:
Dat's onvolkomenheit, die noit heeft doof gefcheenen
Godts louterheit, en glans, die geen vermengen lijdt,
En rijck in 't eenigh is. geen aenfioot, hoe men wrijt,
335 Kan Godts eenvouwigheit van haeren glans verileecken.
Een diamant alleen kan diamantileen breecken.
't Getal van een gaet voor 't meervouwigh. in het veel
Heeft menigh enckel een alleen zijn eenigh deel:
Wie durf dan Godt, die 't eerft van al is, laeger zetten,
Gefchoren voor „weggefchoven, opengefchoven."
Haegentunt : „flechte, ongangbare count,'' numisinu exprobratum, zie KILIA EN in r. Zco zegt litTYGHE NS
in zijn Simenfche wijsheit, no. 1008:
Ala f' in doncher wordt gold!,
Gaet de Haegh-count roar good geld.
Even als Hagemunt zeide men Hugeprefker, hagefchool, voor de zoodanige, die niet door 't openbaar
gezach waren gewettigd. Zoo oak Deel V, blz. 733, hueghaltaer. Het woord hung brengt daar overal
de gedachte mode aan : „zwerver, landlooper."
cau,cus De zin is, „de dengdzaamheld van een mengfel beitaat niet zoo zeer in de voortreffelnkheid van
een der beftanddeelen, hoe groot ook en edel, maar in de volkomen harmony der deelen."
cue

318

443

444

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

En 't ongemengelt een met mengeltal befmetten!
Godt leent van buiten geen nootwendigheit, maer geeft
Nootwendigheit aen al wat op zijn wezen zweeft.
Dus blijft geheel en al hier 't mengfel uitgefloten,
Het welch beftaet uit veele, in eenen klomp gegoten.
345 Eenvouwigheit verworpt de veelheit, en houdt slant
Als veelheit inneftort, door 't fpringen van den bant.
Volkomenheit bezit in Godt de hooghite trappen,
En ftraelt, gelijck een zon, nit al Godts eigenfclrappen,
Met zulck een' vollen glans, dat ghy niet noemen kunt
250 Een eigenfchap, waerin liner licht niet uit en munt.
Zoo deze in Godt bezweem, de Godtheit moil bezwijmen.
Och, ofze mijnen geeft met haeren gloet in 't rijmen
Ontftack, hoe zou men Godt zien gloeien in mijn dicht,
Dat nu niet fleigren kan in 't ongenaeckbre licht
365 Van Godts volkomenheit, waer van ion 't aerdtfche leven
Den fchepfelen alleen een voncksken is gegeven!
Verheelt u eens, wat is gezicht, en fcherp gehoor,
In oogh en oor? en Godt is enckel oogh en oor.
Wat hoort, wat ziet by niet, die zich laet zien noch hooren,
360 Dan in een' fchijn en klanck, uit dien volbouden toren,
Wiens fpits het al deurboort, en altijt hooger rijft,
Daer lucht noch geeft een pen kan draegen, die niet yft,
En naeu in 't ftijgen heeft den laeghften trans getroffen,
Of zy komt al verbaeft van boven nederploffen,
365 En roept : flak d' oogen toe, en ftaeck uw onderwint :
In Godts volkomenheit zijn alle ftarren blint.
Begrijp beknopt al wat ghy buiten Godt moet lover,
De Godtheit gaetze in liner volkomenheen te boven.
Zy fteunt niet buiten zich, maer blijft onwrickbaer ftaen
370 In haer eenvouwigheit. gefchape wezens ftaen
Alleen het oogh op haer volkomenheen te zamen,
En hun bepaeltheit zwicht, en moet zich billijck fchaemen
Voor 't onbepaelde goet, dat alle goet bepaelt,
medeelt van zijn deught, die entloos nederftraelt,
an En neervloeit in 't heelal. de Godtheit, uit de toppen
Van haer volkomenheit, ftort neder, als by droppen,
De gaven van dit goet, naer dat het haer behaeght,
Daer elck den titel van volkomenheit of draeght
Naer d' uitgift, afgeftort van 's hemels tinne en daecken,
380 By geen volkomenheen van laeger te genaecken;
Want wie 't oneffen der volkomenheen gelijckt
By een, bevint hoe bier het minder 't meerder wijckt ;
En als men 't meefte goet bejegent, in dees fchim men,
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365 Onderu

voor „onderwinden, peging."
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[Want dit heelal is nacht by Godt] clan baet geen klimmen
Naer hooger, en men blijft voor 't allerhooghfte ftaen,
't Welck volftaet, en bier hangt niet onvolkomens aen.
Wat deught den fchepfelen, Godts werck, wiert ingefchapen,
Die was in d' oirzaeck eerft, als 't koningklijcke wapen
In 't gouden zegel, eer het ftont in watch geprent.
no Dus blijckt, in 't endigh en 't volkomen, zonder endt,
Eene evenaerdigheit in deughden : want zy zweemen
Naer GOdts volkomenheen, daer zy Naer kracht uit neemen ;
Hoewelze oneindelijek in d' oirzaeck munten uit,
Doch eindigh in bet werck, dat uit zijne oirzaeck fpruit.
395 In 't noodige beftaen van Godts volkomen wezen,
t Welck niet kan niet beftaen, wort zulcks ons aengeprezen
't Volkomen wezen van deze onuitputbre bron,
Dat zoo dit wezen niet in wezen wezen kon,
Het waer de bronaer niet noch oirfprong van de ftroomen,
400 Die zulck een' Oceaen uitlevren. dit volkomen
Stuit nergens op een ftrant, wort nimmermeer gepeilt
Van dieploot, noels vernuft, dat op dien afgront zeilt.
In dees volkomenheit is zadtheit, en genoegen.
Hier mangelt niet: bier is niet anders by to voegen:
403 Gelijck een fchael, vol wijns gefchoncken aen den rant,
Geen druppel meer verzwelgift : gelijck de zon, van brant
En levend licht en gloet dooritraelt, doorgloeit ten vollen,
Geen' gloet in haeren kloot, terwijlwe hem zien rollen,
Rontom de weereltkloot om hoogb, meer zwelgen kan:
410 Gelijck de lucht volpropt, niets ydel laet noch wan.
Maer laet ootmoedigheit de floute tong betoomen:
Haer onvolkomenheit ontluiftert Godts volkomen,
En ftamelt woort op woort. de fchildergeeft verclwaelt,
Die met zijn doove verf bet vier van Troje inaelt,
415 Of 't gloeien van de zon, gelijckze ftraelt in 't leven.
Waerom ? geen doove ftof is zulck een kracht gegeven.
Godts enckele eenigheit in wezen vloeit en drijft
Uit zijne eenvouwigheit, die buiten mengfel blijft,
En geenfins t' zamenhangt uit ondereengegoten
420 Verfcheidenheen; gelijck al wat uit ftof gefproten,
Door eenen bant verknocht, uit form en ftof beftaet,
En weer aen deelen fpat, in 't breecken van den draet.
In d' eenigheit wort Godts volkomenheit gevonden,
Die geenen bant behoeft, en al wat hangt verbonden
425 In adel overtreft, en roept : ick ben 't alleen,
Die uit my zelve ontfta, het eenigh louter een,
Waeruit d' ontelbaerheit van zoo verfcheide dingen,
385
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Wun: „ledig, ydel." 't Is 't Lat. ranum.
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Als beecken uit haer bron, eene enckelheit ontfingen,
En daerze in eindigen. Godts enckelheit ftelt maet
410 Aen elcks hoedaenigheit, hoegrootheit, aert, en ftaet.
Oock blijcktze in ieder werck, het welch in alle deelen
Zijne oirzaeck dancken moet : en naerdemael de veelen
Of veelheit in getal, en eene eenzelf heft vaft,
Als eigenfchappen, ftaen de wezens toegepaft,
435 En deze eenzellefheit en veelheit, als de ftraelen
Van water, uit haer bron, het enckle wezen, daelen,
Zoo blijft deze eenigheit een eigenfchap, geplant
In 't wezen, op zich zelf, in eenen vaften ftant.
Kan geen volkomenheit den Opperften gebreecken,
440 Zoo kan geen menighte van Goden hem verfteecken
Van d' enckele eenigheit; 't en waer men tegens reen
Optellen wilde meer volkomenheen dan een :
Maar dit befchaemt zich zelf, naerdien de troongenooten
Door onvolkomenheen, uit hunnen troon geftooten,
445 Teri aerde ftorten, in den twift om 't onderfcheit.
Het hemelfch hof gedooght in d' Oppermajefteit
Geen mangel, nochte fmet; dies onderfcheit de fprengkel
Der onvolkomenheit Godts eenigh een en enckel
Van d' opgetelde Goon en Godtheen, lang alom
4so De weerelt door gezaeit, by 't blinde afgodendom :
Hoewelze noch doorgaens in top een Godtheit zetten,
Van zoo veel minderen gehoorzaemt in haer wetten.
Waer d' allerhooghfte maght in veelen zit gedeelt,
Is geene monarchy ; want geen regeerder fcheelt
455 Van anderen, naerdien zy evenmoedigh draven,
En een' gemeenen laft gelijckerhant hanthaven:
Dus blijckt in dit gebiet een medeelachtigheit
Van maght, en van gezagh, en glans, en majefteit ;
Want ieder draeght zijn deel: zal nu de ftaetbant klenamen,
460 Die dees gedeeltheit bint, zoo gelt 'er overftemmen,
En elck byzonder zwicht voor 't algemeen gebiet :
Dat voeght den aertsmonarch des hemels zeker niet;
Dies zit eene enckle maght in top van 't rijck der rijcken,
En 't laeger moet de vlagh voor 't enckel eenigh ftrijcken.
Dit blijckt ons in nature, in burgerlijck gezagh,
465
En kunft. een zon verlicht al 't aertrijck met den dagh.
Een ziel alleen regeert in 't lichaem al de leden,
Een veltheer 't gantfche heir, een vorft zoo veele fteden,
Een eenigh roer de hulck, in 't grondelooze nat.
470 Een uurwerckveder drijft zoo menig yfren radt:
Op dat ick overila den koning van de byen,
Die onder 't eenigh hooft to velde gaen, en ftryen.
Zoo ftaet, natuur en kunft ons tot dees waerheit leidt,
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Wie lochent dan met recht Godts enckele eenigheit,
Die ftaeten wetten ftelt, de vorften kan regeeren,
Natuur in wezen houdt, de kunften doet vermeeren ?
Wat overeenkomft van een veelheit fpruit uit een,
Die moet nootzaeckelijck beftaen by een alleen :
Nu zienwe in elck gellacht een eenigh, 't welck de veelen
400 Een maet verftreckt; aldus ontfangen zy en deelen
't Meervouwigh uit het een : maer d'overeenkomft van
't Meervouwigh fteunt alleen op 't wezen : bierom kan
Geen veelheit, maer het een, voor andren uitgelezen,
Alleen 't beginfel van alle andre dingen wezen.
485 Het eigen wezen van al wat gevonden wort
Is een alleen ; maer Godt, in veelen uitgeftort,
Aileen zijn wezen is, en anders niet. waer blijven
De droomers nu, die meer dan eene Godtheit drijven ?
Daer menige ordens zijn, in hoogheit ongelijck,
490 Zal 't noodigh zijn dat d' een voor d' andere orden wijck'
In waerde, en in gezagb ; of ftaenze t' zamen effen,
Zoo deelenze in haer ftaet ; zoo magh zich geen verheffen ;
Want elck ontleent en treckt uit 's anders haere maght :
Zoo heeft dan elck gebreck van heerlijckheit, en kracht,
i95 En geen van alien is voltrocken, en volkomen.
Dit kan men niet van Godt gevoelen, zonder fchroomen,
Die door volkomenheit de kroon der kroonen fpant,
Daer 't enckel een in blinckt, de fchoonfte diamant.
Indien de Godtheit quaem t' aenfchouwen haers gelijcken,
500 Zy moft haer veer en kroon voor eenen Fenix ftrijcken,
Die zijn geheilight hooft verheft in onzen dagh,
En bromt, naerdien by noit zijn wedergade zagh ;
Tervvijl met zonnegout en purper, om zijn vlogels,
Befprengkelt, en gevolght van eenen ftoet, geen vogels
505 Hem onder d' oogen zien dan met eerbiedigheit,
Daer zulck een regenboogh den eenigen geleit
Naer d' oude Zonneftadt, gewoon de fenixveeren
Met tempel en altaer en wierroockvaten t' eeren,
In ftede van den Godt, die enckel blijft en een,
510 En alle fchoonheit fchiep, daer oit de zon op fcheen.
Men vraege Trismegift, in wijfheit hoogh to zetten,
Die den Egyptenaer door onderwijs en wetten
Zoo lang van overouts Godts licht ontfteecken heeft,
Waerom hem 't volck den naem van Drymael grootfte geeft.
515 Helaes, had Zonneftadt behartight 's helts geboden,
Zy zou Godts enckelheit, in endelooze Goden,
Niet lochenen, door vier, altaer, en offerfmoock,
476

Zonnefladt: „Heliopolis."
su Trismegift : zie over dezen het aanget. Deel VI, biz, 119.
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Noch dieren niet alleen, maer geen ajuin en loock,
Als Godtheen, eeren, en die gruwelen verbloemen.
520 Hy noemt Godt naemloos ; want men hoeft hem niet te noemen,
Die geenen naem behoeft, nu 's wezens enckelheit,
Zijn eigenfchap, hem klaer van andren onderfcheit.
Dus fpreeckt dit grout vernuft. dit leeren tien Sibillen
De leerzaemen, die Godt en waerheit leeren willen.
525 De wijfte wijzen zelfs, befaemt in 't Heidendom,
Beitemmen eenen Godt, en d' eenigheit alom ;
Hoewel dees kennis wiert benevelt van veel droomen,
En 't licht, als door een wolck, hun toeftraelde onvolkomen,
Die meer tot welluften en ydelheit gezint,
530 Of traegh in 't onderzoeck, te reuckeloos en blint,
Op 't fpoor van blinden, vail den onwegh innefloegen,
En in 't verfcheenen licht zich al t' ondanckbaer droegen.
Dus raeckt de logentael in zwang, met eenen fchijn
Van waerheit, en zy fnoerde een' aenhang aen haer lijn.
535 Godts eenige enckelheit wort godeloos gelaftert.
Der Goden aental groeit, ter wijl bet volck verbaftert.
De fpraeck der wijzen volght 't meervoudige getal
Van Goden, naer den ftijl, de ftaetzucht ten geval.
De reuckeloofheit kan den middelwegh niet raemen :
540 Zy lochent d' enckelheit of lochentze al te zaemen.
Dees eert geen Godtheit, die, veel hondert aen een rift.
Dit paft den afgodift, en dat den ongodift.
Dat Godt oneindigh is, voor 't licht van reden bloot leit,
Die hem volkomen fchat in wezen, in hoegrootheit,
545 In zijn hoedaenigheit, in wijfheit, goetheit, maght,
En ieder eigenfchap, uitwercking, deught, en kracht.
Al watghe in Godt gemoet, getuight by is onendigh ;
Het zy by zich befpiegle inwendigh, of uitwendigh;
Inwendigh, in ontftaen en wezen onbepaelt ;
oso Ultwendigh, in 't heelal, dat nit zijn wezen ftraelt;
Hy ziet d' oneindigheit omvatten al 't volkomen,
En 't wezen, en ontftaen, en al wat uitgenomen
5 .43
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Tien Sibillen: wy weten, dat de naam van Sibillen gegeven word aan waarzeglters onder de Heidenen, die met een hooger li ght begunftigd waren, en waarvan fommige, zoo men beweert, de komst
van den Meslias of een zijner bedrijven voorfpeld hebben, wat zeker wel zoo zijn zal; want wie een
weinigje goeden wil bezit, zal altijd zeer licht voor profecy aannemen wat een ander, met een
weinigje vernuft begaafd, hem als zoodanig wil opdringen; en zoo kostte 't Mahomet weinig
moeite, zijn leerlingen te beduiden, dat by de „Trooster" was, door 't Evangelie beloofd. — Bovendien fchijnt het aan geen twijfel onderhevig, of vele der zoogenaamde Sibyllijnfche orakelen, wear
men zich in de eerite kristeneeuwen op beriep, zijn gefchreven na de gebeurtenisfen die zy heetten
to voorfpellen voor 't overige worden de tien Sibillen, wear V. van gewaagt, in de gefchiedenis
aldus vermeld: de Delftfche, die lang voor den Trojaanfchen oorlog zed geprofeteerd hebben: de
Erythreefche, de Kumeetche, de Kumaanfche, de Samifche, de Hellespontifche, de Libyfche, de Perzifche, de Frygifche en de Tiburfehe. Volgends P. PETIT, die in 1600 een work uitgaf, de Sibylla,
zoft er niet moor dan eene Sibille beltaan hebben, Herofyle genaamd, die to Erythrea geboren word
en to Kume in Italtht overleed.
Den onwegh voor „den verkeerden wog," als meermalen.
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Wat heerlijck in hem fchuilt, of uitfchijnt in het oogh
Der fchepfelen: hoe diep, hoe lang, hoe breet, hoe hoogh,
555 Geen wezen is 'er, niets uitneemende gefproten,
Dat van zijn wezen niet bevat wort, en befloten
In d' aertsvolkomenheit van zijne oneindigheit.
Dees hemelfehe eigenfchap den fchepper onderfcheit
Van 't fehepfel, onvoorzien van zulck een prachtigh wapen;
Hoewel
't ontzeght in Godt en Godtheit 't geen 't gerchapen
560
Bepaelt, het ftelt nochtans iet onbegrijpzaerns waft,
Dat d' onbegreepenheit van Godts nature paft.
D' Atheenfche wijfheit pooght in dit gebeim te dringen,
En noemt de Godtheit Pan, of d' Alheit aller dingen;
565 Want wat 'er is, en was, en namaels worden zal,
Verbeelt u endeloos de Godtheit is het al,
Der dingen Oceaen, naerdien men Baer kan viffchen
Ontelbren overvloet van licht, geftalteniffen,
Schakeerfel, wezens, deught, en haer volkomenheeTh,
570 Als in een' boezem van al 't edelfte by een.
Hier wenfchte ick tong, en tael, om uit te fpreecken hoe men
Der dingen eerfte en endt met eenen naem zou noemen,
Die naemloos is, en blijft, en geenen naem begeert,
Of naemen zonder endt, waer door by wort vol-eert,
575 En teffens uitgedruckt. wat tong heeft dit vermogen?
Geen tong: want wift men dit, Godt bleef niet onvoltogen
In zijuen ommetreck; wanneer men in de fchool
Van Griecken zulA een zon wil tekenen met kool.
Maer om d' oneindigheit naer 't leven of te maelen,
360 Behoeftze zelf van zelf in ons verftant te daelen,
Zich uit te fchilderen in haer oneindigh licht:
Al maeltze zich ten deele in 't eindigh voor 't gezicht
Der menfchen, die den dagh der Godtheit lang verfliepen,
Hoe klaer deer opging, en gezien wiert in 't verdiepen
585 En in 't verhoogen van het licht en duifternis
Der fchepfelen, waerin Godt onvolkomen is
T' aenfchouwen, noch ter tijt, tot dat de ziele ontbonden
Het morgenlicht verfchijn', van nacht noch avontftonden
Gevolght, en nagetreen, en zy verdraegen magh
b
590 D' oneindigheit te zien, op haeren fchoonften dagh.
Indien oneindigheit Godts wezen wiert benomen,
Dat lochende terliont 't volkomenfte volkomen
In wezen, en ontftaen, nootwendigheit, en kracht,
Uitwerckinge, enckelheit, eenvouwigheit, en maglit,

ass
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Pan: zie de Opdracht der Leenwendalers, Deel V, blz. 596.
Die naendoos is: die sod naar de konitruktie flaan op het voorafgaande nwsn, dat mann. is, doch
flaat in de daad op: der dingen eerfte en endt, namel. ',God."
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En wat dit wezen, dat onmengbaer onverfcheiden
In eigenfchappen is, gedurigh zal geleiden.
Godts eigenfchappen, wat vernuft hier tegens ftorm,
Om haer te moniteren door onderfcheit van form,
Zijn niet dan loutre form, en wezen al te zamen.
on De zwackheit van 't verftant wil door verfcheide naem en
Vereedlen Godts natuur, en wezen: maer dit must
Niet goddelijcker uit dan op 't uitfteeckend punt
Van d' eenige enckelheit des wezens. wat byzonder
In 't brein wort opgevat, dat hangt begrepen onder
605 Het wezen. noem nu vry al watghe noemen wilt;
Ick hoor geene eigenfchap, die 't allerminft verfchilt
Van d' ander. fchijnt u dit te doncker en te duifter ;
De reden toont het u met blijck, en heldren luifter.
Wat door een zelve form, die louter, ongemengt,
610 En onbepaelt is, zoo veele eigenfchappen brengt
Aen zich, en onder zich, gewis dat is een teken
Van boven anderen in hoogheit uit te fteecken,
Die, door verfcheidenheen van formen en van reen,
En noch bepaelt, dit goet bezitten in 't gemeen.
615 Indien nu onderfcheit van ongelijcke trappen
In Godts des Opperften heilbaerende eigenfchappen
En zuiver wezen waer, zoo zou 't oneindigh fchoon
Door eenerhande form en reen niet deze kroon
Bereicken, maer een fnoer van perlen e zamenlezen,
620 Uit veel verfcheidenheen van 't ingekrompen wezen.
Godt zou door d' eene form onmeetbaer zijn geacht,
Door d' andre wijs, en goet, door d' andre d' eerfte maght!
Dat voeght zijn grootheit niet: want onderfcheit van veelen
Aen een verbonden, ftelt een heelheit toe uit deelen:
en En wat 's eenvouwigheit in wezen en beftaen
Doch anders als verfchil, en mengfelen verfmaen?
Wie rijck by zich is hoeft niet meer by een te raepen :
Dat voeght gefchapenheit, maer geenfins 't ongefchapen.
Is tuffchen eigenfchap en wezen onderfcheit
630 In Godt, zoo leent het iet: dit quetft Godts majefteit.
Waer onderfcheit beftaet, daer wort iet aengewonnen,
Dat uit den wortel vloeit van 't wezen, noit begonnen.
Indien zijne eigenfchap in 't wezen niet beftaet,
En onderfcheiden wort van 't wezen in der daet;
635 Zoo moet menze elders dan uit 's wezens boezem haelen.
595

Verna: „en wat voortdurend de natuur zal blijven uitmaken van dit wezen, welks eigenfchappen
een en onvermengbaar zijn."
cou-sua Lees: „het zwakke verfiand wil God verheerlijken, door Hem verfcheiden namen toe te kennen,
aan zijn verheven eigenfchappen ontleend ; maar men kan er Hem geen fchenken, Znner meer weardig, dan dien van Len to zijn,"
59>,590
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Wie zulck een kluwen zoeckt zal wijt van Godt verdwaelen.
En fchoon Godts eigenfchap en wezen, als gedeelt
En formwijs, itaen in 't brein byzouder afgebeelt,
Nochtans wort bier door niet gelochent noch beftreden
640 D' eenvouwighfte enckelheit van Godts volkomenheden;
Naerdien dit onderfcheit in haer geen' voetftap plant,
Maer buiten Godts natuur, in 't menfchelijck veritant,
Het welck, hoe fcherp wy oock vernuft en zinnen flijpen,
Te plomp blijft om geheel Godts hoogheit te begrijpen,
645 Gelijckze in wezen is; of naer d' eeuvouwigheit,
Eenvormigh op het hooghfte, en fchuw van onderfcheit:
Maer wy begrijpen Godt ilechts fluckwijze, onvoltogen,
Naer d' evenredenheit des fchepfels, dat onze oogen
Alleen een' Mick en fchijn en ftrael der Godtheit geeft;
650 Een geeft, die heimelijck in alle dingen zweeft:
Want zou Godts eigenfchap zich eigentlijck fchakeeren,
Gelijckze in ons begrijp, genegen aen te leeren,
Zich fpiegelt, Mick op blick ; gewis in alien fchijn
De regenboogh zou min dan Godt verfcheiden zijn.
D' oneindigheit van Godt, te vatten noch begrijpen,
655
Zich van geen tijt noch plaets laet fluiten en benijpen,
Noch menfchelijck verftant, te kranck om in der daet
Dit wezen aen te zien, in top van zijnen ftaet.
D' oneindigheit zweeft op onachterhaelbre pennen,
660 En beelt zich uit in 't brein, door kennen en niet kennen
Van Godt, en alles wat den dingen ingeftort
Beknopt in hem alleen by-een gevonden wort,
Ten min& naer de kracht, waer door hy eeuwigh zwanger,
Zich uitbreide in der tijt, of korter, ofte larger.
665 Verbeelt u eens, ghy zaeght in eenen Mick op een
Geftapelt al het fchoon, en alle uitneementhetIn
Der fchepfelen, wat zou dit zien genoegen baeren!
Hoe zou uw ziel, geraeckt van brant en yver, vaeren
Ten lichaeme nit, am zulck een fchoonheit en genot!
67o Dit 's eindigh: denck nu, wat 's oneindigheit van Godt.
Schoon Godt d' onendigheit alleen is, nochtans dwerrelt
Het hooft van Epikuur, als hy 't begrijp der weerelt
Onendigh noemen durf, en drijft dat dit heelal
Beftaet uit weerelden, verknocht aen maet, noch tal;
675 Uit weerelden gebout van vezelen, die drijven,
Of kleven: midlerwijl laet hy een ruimte blijven,
En ledigheit, op dat elck lichaem zich beweegh'.
Zoo droomt by, en noch acht Lukrees dien droomer fne6gh.
Nu geeft onmeetbaerheit d' oneindigheit 't geleide:
6so Want waer men d' eene vint, daer vint menze alle beide,
Oock d' overalheit van Godts tegenwoordigheit,
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Een eigenfchap, die niet van 't eeuwigh wezen fcheit.
Wie Godts oneindigheit in zijn befpiegelingen
Beftemt, zal d' andre mede oock alfins door zien dringen.
642 Onmeetbaerheit begrijpt het al wat uitgeftort
Van Godt, oock binnen Godts natuur begrepen wort,
In wezen, en in kracht: want zoo 't vernuft wil vaeren
Op dezen Oceaen der wezens, zijne baeren
Gaen weiden, zonder ftrant. waerheen 't vernuft zich went,
690 Het ziet een bare zee, een enckel element,
Een eenigh aengezicht der Godtheit aen met vreezen,
En ootmoedt en ontzagh. op Godts ongrondigh wezen
Drijft dit heelal, gelijck een fpongie in 't zoute nat,
Doortrocken van de zee, van fchuim en water zadt.
695 De kracht en 't wezen van de Godtheit leeft volkomen
In d' allerminfte flip. waer Godt niet wort vernomen
Is nergens: want hy is al teffens, naer zijn maght
En wezen, overal. geen duifternis, geen nacht
Ontfchuilt zijn alziende oogh. geveinftheit noch gepeinzen
700 Ontfchuilen 't eeuwigh licht, dat heenftraelt door het veinzen,
In 't hart zit, en van 't oogh der ziel de nevels vaeght,
Dies Godt met recht den naern van hartekenner draeght.
Maer fchoon de Godtheit ons gedachten klaer kan weeten
Door d' alomwezenheit, nochtans Godts ongemeeten
705 Hoegrootheit is bier in volkomener in glans,
Naerdienze wezentlijck, en eigentlijck, en gantfch
Het al vervult en propt, en Diets laet ledigh blijven,
Zoo wel beneen 't geftarnte, als daer geen ftarren drijven.
Dees alomwezenheit des wezens, fchoonze vloeit
710 Zelfftandigh overal in alien, en doorgloeit
En onderhoudt, en voedt zoo veel gefchapeniffen,
Noch wortze niet getaft, noch hoeft geen fmet te wiffen
Uit haere louterheit: gelijck des menfchen ziel
Na'et zielen van het lijf een fmet van 't lichaem hiel :
715 Want Godt is plaetfeloos alfins in alle dingen
Zoo tegenwoordigh, dat hy alles kan doordringen,
En blijven fmetteloos in wezen, endtloos wijdt
Gefcheiden van al 't geen beftaet in plaetfe, en tijt.
Hy blijft in louterheit van wezen dicht gefloten.
,,,. Ongrondigh voor „ondoorgrondelijk."
Gelijck eon fpongie: een fpons: zie hierboven, Boeck I, vs. 723, blz. 412. Deze vergelijking van 't
Heels! met een fpons moge duidelijk zijn en tot de oogen fpreken, verheven is zy niet. By het
bezigen van bee}den behoort men er zoodanige te kiezen, die de beteekende zaak onder meer
grootfche en edele afmetmgen voorftellen, niet die hear onder een verkleinde of belachlijke gedaante
vertoonen.
711 GeTchapeniffen voor „gefchapen dingen." Ik zoil 't woord noch durven verdedigen noch durven berispen. 't Is waar, wy vinden den uitgang is of nis doorgaands alleen achter de le pert pruef. gebezigd, als in groetenis, gebiedenis, ergernis, wennis, kennis ; doch enkele reizen ook achter 't deelw.
als in gefialtenis (voor geffeltenis), gebeurtenis.
914 ' t Zielen voor 't bezielen. Zie het aanget. Deel VI, blz. 748.
Os

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

blijft hy verre en dicht, byeen en uitgegoten :
En of hy neérdaelt, op een endelooze wijs,
In 't fchepfel, by behaelt in hoogheit eer en prijs.
En fchoon hem Plato durf de ziel der weerelt noemen,
Hy wil hierme geenfins de dwaelingen verbloemen,
713 Die d.' ongefchapenheit vermengen plomp en grof
Met 's hemels lichaemen, cn taftelijcke flof.
De diamantknoop van d' alomheit, alfins vintbaer,
En d' eindeloof heit is zoo krachtigh onontbintbaer
In een gevlochten, en doorvlochten, en geleit,
7:30 Dat eer de form en ftof van ieder wezen fcheit,
Daer 't wezen wezen blijft, dan deze van elckandere
Te fcheiden zijn, en Godt in ongodt eer verandere.
Wie d' overalheit van 't oneindigh wezen knot,
Ontkent oneindigheit volkomenheit in Godt.
7:35 De groote Trismegift beftemt de vafte gronden,
Daer nergens ommetreck, en anis wort gevonden
Een zelve middelpunt in zijn' volkomen kloot.
Hoe fpreeckt (.1' onreden dan zoo fchandelijck zoo fnoot
Van Godt, als of dit Reef een lafterlijck gevoelen.
pa Indien de zonneftrael in geene modderpoelen
Ontwijt wort, noch befmet, hoe laegh zich 't licht vernert ;
Hoe wort Godts wezen zelf, dat geeft is, dan onteert
En door het flijck bevleckt ? het zy dan grove zinnen,
Die uit d' alomheit van Godts wezen latter fpinnen,
745 En zuigen zulck een gal; terwijl de honighby
Hier geur van trooft uitzuight, en niet dan leckerny ?
Het godlijck wezen weet van geen veranderingen
En houdt een aengezicht, terwijl alle andre dingen
Verandren op hun beurt, opkomen, en vergaen,
75a De wafter fchepfels ilechts door zijne kracht beflaen.
De Godtheit, louter een, eenvouwigh, en onendigh,
Volkomen, ongemengt, onmeetbaer, en nootwendigh,
En buiten lijbre maght, door geen verandring fcheit,
Noch in hoedaenigheit, noch in zelfftandigheit,
755 Noch in hoegrootheit oock, van ftaet, en eigendommen ;
Een vaft bezit, waer in zy zit in top geklommen.
Die gantfch volwaffen is, geen' aenwas meer behoeft.
Dat eeuwigh bloeit, en blooft, wort van geen buy bedroeft.
In onverknochtheit is geen bant, of fnoer te breecken.
7(10 De Godtheit wort by gout, by louter gout, geleken,
Een fenixerts, waerop noch vier noch kanckrigh nat,
Hoe lang men hover beproeft, het minfte wint en vat.
7m Zoo

72:i

9n

Ononibintbaer: de oude uitgave heeft [tier: en onibinibuer, wat kennelijk het gevolg eener druklout was.
Lijhre maght: 0. 1.: „macht, die iets te lijden heeft."
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Deze onverzetbaerheit, al even fchoon in 't bloeren,
Schiint 's hernels vryen wil en vryheit te befnoeien,
765 En Godt den willekeur t' ontweldigen met kracht :
Want kan hy anders niet dan d' onverzetbre maght
Hens toelaet, dat betoomt het dus of zoo te willen.
Is wil als wezen een, en buiten het verfchillen,
Zoo flaet een zelve wil, als 't wezen, eeuwigh vaft,
770 Dat geen verandering van dus en anders paft.
Maer d' onverzetbaerheit, in 't hemelfch te befpeuren,
Betoomt geenfins Godts wil, in 't vrye willekeuren ;
Naerdien hy in een' blick met zijn voorzichtigh oogh
Uit d' eeuwigheit het al doorzien heeft, van zoo hoogh
775 Hy, zittende in het licht, te moet zagh alle tijen,
En ieder op zijn orde en beurte heeneglyen,
In hun nootwendigheit, in hun gebeurzaemheit,
En vryheit, naer bet lot een ieder toegeleit;
Dies ftrijt de Godtheit, noch inwendigh, noch daer buiten,
78o Met zijnen vryen wil, noch eeuwige befluiten,
Niet meer veranderbaer dan Godt in zijn natuur.
D' alweeter, eens gezet in aller dingen ftuur,
Ontfchoolen oirzaeck, wit, noch geene omilandigheden,
In 't grondelooze diep, van boven tot beneden.
785 Wie twijfelt aen gewight, behoeft gewight, en fchael :
Godt hoeft gewight, nods fchael : by kent het altemael.
Het noit veranderen gedooght geen lotgenooten,
En wort in 't fchepfel niet van boven ingegoten ;
Dewijl dit meetbaer blijft, van plaets en tijt bepaelt,
vio En van geftalte en perck verwifrelt, en verdwaelt.
Dewijl geen fchepfel oock in zich volkome fchatten
Van allerhande goet kan in zijn wezen vatten,
Is G odt nootwendigh het volkomendom alleen,
Door eenen aert, gepaft op zijn hoedaenigheen.
795 Der fchepflen wifling komt uit hunnen aert gefproten,
En hun zelfflandigheit vrywillighlijck gevloten
Hit Godt, waerom zy flux verliezen hun gefialt
En wezen, alzoo ras Godts invloet hun outvalt.
Het fchepfel heeft dan geen bezitting als van boven,
soo Den onveranderden, in eeuwigheit te loven.
Hit d' onverandertheit, die noit bezwijcken kon,
Ontfpringen levendigh, als uit een zelve bron,
Twee beecken, tweelingen, bekent door hunne naemen,
Nootwendigheit, met een onfterflijckheit te zaemen :
.0. Nootwendigheit, nzeteen onflerflzjekheit te =men: vrij tautologisch voor het eenvoudige „noodwendigheid en oniterfelijkheid." Uit de wijze, waarop de woorden nzeteen en to :amen, die letterlijk 't zelfde
beteekenen, in 't veers gebracht zijn, zoil men al Hat tot de gedachte komen, dat, near des fchrljVera bedoeling, ook de beide fubitantiva 't zelfde beteekenden, of te fameu an denkbeeld leverden,
wat echter V. niet heeft kunnen meenen.
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Nootwendigh in beftaen, inwendigh werck, en kracht;
Onfterflijckheit, befchut voor 's (loots gewelt en maght.
Door (lees nootwendigheit der Godtheit, noit volprezen,
Kan Godt noch wezenloos, noch geenfins anders wezen
Dan hy zich in zijn' wil en wezen toont, en melt,
slo Het eerfte wezen, dat alle andre wezens ftelt,
Beftaet by zich, door zich, ontleent geen' Nun van buiten ;
Dies kan men op dien fchilt Godts noodeloosheit ftuiten.
Verciert volkomenheit de hooghfte majefteit,
Wie neemtze 't hooftcieraet van haer nootwendigheit?
815 Beftaetze in fimpelheit, gedurigh, en beftendigh,
Wie !chat dan 't wezen van de Godtheit onnootwendigh ?
Staet Godt in lijbre maght ten doele boogh noch pees,
Wat hoot is 't dat by voor veranderinge vrees?
Wie hem berooven durf, verfteecken van 't nootwendigh,
820 Ontkent d' eenvouwigheit, het duurzaem, en onendigh,
En onveranderlijcke in Godts nature, en aert,
Oock zijn volkomenheen, in een trezoor bewaert.
Wat nu Godts werck belangt, de Godtheit t' aller ure,
En oock van eeuwigheit, brengt voort uit haer nature
sn Nootwendigh 't geenze werckt, en werckt bier tegens niet,
Als Godt van eeuwigheit zich zelf bemint, en ziet:
Want deze wercken Godt in Gode alleen uitdrucken.
Men kan 't inwendigh dan 't nootwendigh niet ontrucken :
Want Godt van zich ontftaet, en eeuwigh werreckrijck
830 In zijn inwendigh werck zich zelven is gelijek,
En oock nootwendigh: want, op dat men dit bezegel,
Al wat natuurlijck werckt bewaert zijn ftreeck en regel.
Doch dees nootwendigheit in 't wercken wederftreeft
Geene aertsvolkomenheit, die Godt haer' luifter geeft;
835 Naerdien dit niet geperft uit nootdwang komt te fpruiten,
Maer uit natuurbedwang. men kan oock niet befluiten
Uit dees nootwendigheit van wercking, dat Godts wil,
Die vry is, fta geboeit, en ingetoomt, en ftil
In wercking, buiten Godt en Godts natuur gefloten:
sio Maer wat gebeurzaem is, wort hier alleen verftooten
Uit Godts nature, op dat uitwendigh vrye wil,
Inwendigh Godts natuur dus wercken door verfchil.
Wy zien natuurdwang dan inwendigh in het wercken :
De vrye willekeur laet zich van buiten mercken.
Nu blinckt de tweede flrael uit d' onverandertheit,
845
805

Boogh not* pees: ongelukkig uitgedrukt; Want dear een pees een gedeelte van een boo; uitmaakt,
levert elk der beide woorden een en 't zelfde beeld. Stool noch pees ware beter geweest, of liever
minder flecht ; want dat God geen gevaar te duchten heeft van kwetfende wapenen, is op zich zelf
nog geen bewijs, dat hy daarom aan geen verandering onderhevig is.
no Lees: „naardien God van eeuwigheid tot eeuwigheid hetgeen by gefchapen heeft ziet en geed bevindt." Hier zweefde V. Genejis I: 4a voor den geest.
ate
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D' onfterflijckheit, die Godt en fchepfels onderfcheit:
Want 's levens oirfprong heeft de hantveft van te leven
Der menfchen zielen en het geeftendom gegeven,
Dies vloeit het oock uit Godt dat geen Nan haer bederft:
850 Maer 't is onmooghlijck dat der geeften fchepper fterft,
Naerdien de lijbre maght uit Gode blijft gefloten,
En 't godlijck wezen niet gemengt is, noch gegoten
Uit zellefftancligheit, en toeval, form en ftof.
Zijne eerfte eenvonwigheit van wezen overtrof
855 Wat wezen oit van Godt ontfing, of zal ontfangen.
Zoo kan geen flerflijckheit aen 's levens fchepper hangen;
En dit ontzeggen van het fterven &it geheel,
In Godt en zijn natuur, het rechte tegendeel
Des doots, dat is de vaegh des levens, door wiens zegen
sac De Godtheit, buiten zich, alleen niet ziet beweegen
En roeren wat zich roert, in dien gerchapen. kring,
Maer oock gedurigh hangt in een befpiegeling
Van haere louterheit verruckt, en opgetogen;
Terwijl, gelijck om ftrijt, Godts wijsheit, en vermogen,
865 En goetheit onderling in 't fpieglen houden aen,
En in 't befchouwen van Godts wezen roerloos ftaen
Gefpannen in haer kracht, op 't fpits van alle punten,
Die endeloos in Godts volkomenheen uitmunten.
Zoo leeft d' onfterflijckheit in zich geruft, en ftil;
870 Terwijlze buiten zich door haeren vryen wil
Het al regeert, en ftuurt, vrywilligh onbedwongen,
En geenfins door de kracht van haer natuur gedrongen.
Gelijck d' onfterflijckheit verlochent het vergaen,
En 't leven melt in Godt, den oirfprong van 't beflaen
375 Der dingen, buiten Godt, die noit verrotting kende;
Zoo lochent (1' eeuwigheit in Godt begin, en ende:
Want wat beginfel heeft en endt, dat komt en gaet,
En lijdt door 't fchocken en verandren van zijn' ftaet:
Gelijck een fchepfel lijdt, en dult, by wellecks lijden
sso De tijdt beftaet, en rolt op wiffeling van tijden,
En beurt van niet en iet te wezen, of van iet
Het wezen van bet iet te fmilten zien als niet.
Uit d' onverwiffeling van Godt, in ftaet gebleven,
Wort hem dan d' eeuwigheit met reden toegefchreven.
ss5 Hy kent noch voor noch na: want eeuwigh kent geen maet,
Die tuffchen pael en pael een ruimte leggen laet.
In d' eeuwigheit verfchijnt een even vrolijck bloeien.
.n De raegh des lerens: d. i.: „de bloem, de groeikracht des levens."
::73 Verlochent het rergaen voor „alle gedachte aan 't vergaan buiten Suit."
ass Verroiting: een woord, dat V., zoo hy voor onze hedendaagfche kiefche ooren fchreef, hier niet gebruiken zod, doch waarmede hy eenvoudig „vergankelijkheid" bedoelde.
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Een wezen, een gelaet, een vaegh, van geen vermoeien
Gevolght, een zelve kracht, een maght, een leveed licht,
890 Een tegenwoordigheit, de glori van mijn dicht.
Is Godt te yore niet geweeft, en na geworden,
Zoo blijckt hier onderfcheit van opkomft, voortgang, orden;
Zoo leent hy zekerlijck by eene uitheemfche maght
Zijn wezen, want het wert van niet tot let gebraght.
son Dees maght dan d' oirzaeck blijft, waer van hy was begonnen,
Die jonger is als zy: maer dit 's te grof gefponnen.
Zoo kent hy geen begin, en by gevolgh geen endt:
Want een, die eeuwigh was, voor eeuwigh blijft gekent.
Men kan van yore oock niet, hier hellept geen verbloemen,
000 't Gefcha.pen neffens Godt den fchepper eeuwigh noemen,
Verweeren zonder fchaemte, als Heidens zonder reen,
En dolle Manichean, twee evene eeuwigheen,
Of twee beginfiels, een ten goede, en een ten quaede,
Ten zy men door die drift den eenen Godt verraede:
oo,5 Gelijck de waenwijs noch, tot fchennis van Godts lof,
Godts eeuwigheit vereert aen d' allereerfte ftof;
Daer zonder d' eeuwigheit de Godtheit wort mifprezen,
Als vreemt van d' eigenfchap, onfcheihaer van Godts wezen.
Indien men neffens Godt let eeuwighs ftellen ga,
!no Dat fleept een' langen ftaert van wangedroghten na,
WeOrfpannigh tegens Godts natuur, en rijpe reden.
De fchepfels draeven hoogh, als ongerchapenheden,
Onmeetbaer, eindeloos, en onveranderbaer.
De Godtheit blijft dan niet der dingen bron, van waer
91; Het al zijn' oirfprong nam, en voor den dagh quam flapper.
De Godtheit leght van zelf clan of alle eigenrchappen,
En titels, dieze voert, waerby nu helder blijckt
Dat al wat wezen heeft voor 't eeuwigh wezen wijckt.
Indien deze eerfte kroon de Godtheit wordt benomen,
9i:'0 Zoo voert het fchepfel trots den titel van 't volkomen,
En 't ongefchapen en het fchepfel flaen gemeen
In d' eigenfchap, met recht gekent in G-ode alleen;
Een ongelijekheit niet te warren, noch te mengen.
De vafte kernel kan geen voor noch na gehengen
H5 In d' eeuwigheit, die 't al begrijpt, en overfpant,
aot Na cone „naderhand," als meermalen.
Een min good to kenren regel (hoedanige er sneer zijn In dit antlers fraili berijmde gedicht), wane
de eene helft van 't vaers op de andere rumt.
,00 Lees: ,,de eeuwigheid, die alleen by God beftaat, toekent aan het eerfte ftof," aan de prima saaierhs,
door fommige Filozofen aangenomen, en waaruit zich, volgens hen, later alle famenftellingen zoutlen
hebben gevormd.
Olt En rijpe red en: lees: „tegen de rijpe reden, tegen bet gezond verftand."
•::: De j"cheplels draeren hoogh: verila: „indien men dit aanneemt, clan draven" enz. Beter echter had
V. gefchreven: „dan is dat eeuwige, 't Welk men tegen God Melt, geen fchepfel, maar een ongefchapen lets."
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En niet gemeeten wort dan van d' onmeetbre hant.
De tijt en d' eeuwigheit in duurzaemheit verfcheelen,
Als tacken nit een' ffam, doch ongelijcke deelen,
En tegens een gekant: want wie den duur beziet,
930 Het eene kent zijn endt en oirfprong, 't ander niet.
Het eene zweeft recht door, op voortgang, en beweegen :
Het ander ruff in ftilte, en ffnet bet fchocken tegen.
Het eene wort geffuit, en neemt in 't ende een keer :
Het andere ffaet pal, en wanckelt nimmermeer.
925 Het eene ontfangt zijn maet van uurwerck, klock, en ffarren,
En zonne, en maene, om niet in 't voortgaen te verwarren:
Het ander meet geftarnte, en zon, en maen, en al
Wat uit zijn' ring alleen een duimbreet deelen zal
In 't duren, afgemerckt door eeuwen, jaeren, dagen,
vi.o En uur en oogenblick, faizoenen, zomervlaegen,
Den winter, lente, en herfff, gebruickt, of fnoot mifbruickt,
Tot dat Godts eeuwigheit den Tijt de vleugels fnuickt.
Wil d' ongodift nu Godt zijn eeuwigheit berooven,
Als ofze ftrijt met Godt, indien zijne oirzaeck boven,
9-15 En in een hooger lucht dan Godt, de fchepper, zweeft;
Zoo fchiet by mis: want Godt geene oirzaeck kent, noch heeft:
En zat 'er boven Godt iet goddelijx gerezen,
Dat waer met reden Godt, en 't allerhooghfte wezen.
Godts wezen is Godt zelf, die van geene andre hangt,
959 Maer by zich zelf beftaet. wie eenen Godt ontfangt,
Die noch op andren iteunt, verdwaelt van Godt, den eenen
En eeuwigen, in 't licht der fcheppinge elck verfcheenen.
Een onderworpen Godt, en een aenhangeling
Van iet wat anders, fluit zich zelven uit den ring
D55 Der endtlooze eeuwigheit, met reden eerft te kennen.
Men fan niet, zonder Godt te lochenen, te fchennen,
let zetten boven Godt, in eeuwigheit, en kracht:
De reden kent een' Godt, een eeuwigheit, een maght;
Inclien de duurzaemheit, in hemel en op aerde,
960 Den Bingen hun waerdy, en meerdre of mindre waerde
Verleent, hoe heerlijck fteeckt 't geen eeuwigh duren zal,
En was en blijft door zich in wezen, boven al
Wat wezen heeft, dan uit; dat 's Godt, die voor onze uren
In wezen was, en geen begin 'loch eindt van duren
965 Berekent, en verduurt wat binnen zijnen ring
Een korte duurzaemheit of oogenblick ontfing,

Deze regels kennen worden aangemerkt als een herhaling van vs. 102] volgg, van het Eerfle
Boa*,
cranes En gem begin noch eindt ran duren Berekent voor „en wiens tijd van duren zich niet berekenen
laat by een begin of een einde," met andere vvoorden: „wiens duur begin noch einde heeft."
943 volgg.
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Of noch ontfangen zal, uit Godts geduurzaernheden,
Noit achterhaelt van 't brein, en d' allerfnelfte reden!
Zoo veel volkomenbeen van maght, en goet, en fchoon,
o 7 o En eere, en majefteit, en rijckdom, die Godts kroon,
Als perle en diamant verrijcken, en floffeeren ;
Dat vol-op, dat gejuich, dat eeuwigh triomfeeren,
Al teffens op een punt met eenen buck gevat,
Wat fchept dit eenen bergh, een' onwaerdeerbren fchat
Van
allerhande goet, in 't hooghfte goet te vinden!
57U
Nu wroet de weerelt om, dien molfhoop, ghy verblinden,
Die d' eeuwigheit van Godt verfmaet om aerdtfch genot,
Om tijdelijck gewin, om fchoonheit, die verrot,
En uit de graven flinckt; om moordende venijnen,
tso Uit fchael' en gouden kop, vol blinckende robijnen,
Te drineken, en een Godt te fchijnen, die bedeeft,
In 't midden van zijn prael, voor 's lijfwachts helbaert vreeft.
Wat is uw heerlijckheit, by 't eeuwigh rijck geleecken?
I3ouvalligh, kort van duur. de vleiers, die u fmeecken,
985 Staen uw geluck ten dienft, en reede op bun vertreck,
Zoo ras bet weiflend lot u aenzie met den neck.
i\faer 's hemels eeuwigheit, in eenen ftant gebleven,
Is een volmaeckt bezit van 't nimmerzatte levee,
Op eenen vaften troon, die niet bezwijckt, noch wanckt;
990 Die 't al beneen zich ziet, wet flibbert, fpat, en fchranckt.
Men balflemt hier geen lijck, beluit met klanck van klocken.
Geen flaetfi volght de baer, met traenen en met nocken,
In 't flaetigh rougewaet. geen roukleet vaeght het ftof.
Geen fchenckel, dootshooft, rib, noel ' zerck, noch kerreckhof
995 Vermaenen bier van 't ende, op 't voorfpoock te genaecken.
Het levee neftelt bier in Godts turkoize daecken,
En zweeft door d' eeuwigheit, die, hoe men dieper ziet,
Te minder wordt bereickt, en uit bet oogh verfehiet,
Dat, moede en afgemat van uitzien, in die ronden,
moo Een evenwijde, noit den omtreck heeft gevonden.
Nu volght d' almogentheit, waerop de godtsdienft bout:
Want Godt de weerelt fcbiep, regeert, en onderhoudt
Door d' almaght, zonder wie noit waer nit niet geworden
Dit woncterlijck heelal, gellicht op zulck een' order',
1005 Waerdoor men zeker fluit, dat Godt, dus werreckrijck,
Geduarnentheden: hier is, cm het rijm, min gelukkig het meerv. voor bet enkelv. genomen. V, bedoelde namelnk de eigenfchap Gods van eindeloos te duren, uit Welke eigenfchap by vs. 938 gezegd
heeft, dat aan het fchepfel een korte of eindige duurzaamheid is medegedeeld.
ono Schranckt: ,fehrankrn wordt door KILIAwN vertaald, grallutorio gradu incedere, rarieare, varicari,
d. i.: „wijdbeens, op Itelten gaan ;" het heeft bier de beteekenis van: „hinken, mank gaan."
sos Op 't roorrpoock te genaecken: verfta: „dat, door zulke verfchijnfelen of teekens voorfpeld, ook niet
lang wegbltjft."
no 0 Verna: „wel een nieuwen, evenwMligen, maar nooit den buitenften cirkel vindt." Het bend is fchoon,
dock Wet volkomen duidelti k uitgedrukt.
D,7
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Veel weerelden uit niet lion fcheppen te gelijck ;
Gelijck de fchilderkunft betoont in 't heerlijck praelen
Van 't eene Huck, hoe zy natuur alzins in 't maelen
Kan natreen; en gelijck ons heerlijck raethuis fpreeckt,
mu) Hoe menigh trots gebou in Kam pens herffen fteeckt ;
Hoewel by ftof behoeft, daer Godt uit niet kan wercken,
Waer in d' almogentheit der Godtheit zich laet mercken
Op 't allerklaerfte : want geen evenredenheit
Is tuffehen niet en iet : en deze uitwercking fcheit
1015 Alleen Godts almaght of van al 't geleent vermogen.
Dus praelt d' almogentheit, om hoogh in top voltogen,
Waervoor de Grieckfche fchool t' Athene flout verfuft,
Om datze noit lees maght begreep in haer verfuft.
Maer uit d' oneindigheit van 't wezen kan men lezen
i000 Dat Godts almogentheit den aert volght van zijn wezen ;
Want d' almaght in haer kracht het wezen zelf gelijckt,
En is het zelve, of iet dat niet van 't wezen wijckt,
Oock d' eigene eigenfchap. is 't wezen dan onendigh,
Zoo volght de mogentheit het wezen oock nootwendigh
1025 In zijne onendigheit : want elck van bey beftaet
Uit evenmatigheit, een godsmaet, zonder maet.
Door deze almogentheit kan Godt dan t' aller ure
Uitwercken door de kracht en vaegh van zijn nature
Veel meer dan al het heir der fchepfelen vermagh
1030 Te wercken ; eene blijck zoo klaer gelijck de dagh :
Naerdien in 't fchepfel geen vermogen is befloten,
Dat niet van boven nit de Godtheit komt gefproten,
En uitmunt in den flam. zoo dan d' almogentheit
Des fchepfels maght behelft met grooter majefteit ;
1035 Zoo ftreeft gewiffelijck het goddelijck vermogen
Zijn fchepfel wijt voorby, en uit der menfchen oogen.
Godts almaght ftreeft reght door, geen rots baer' voortgang breeckt,
Behalven 't geen rechtuit zich zelven wederfpreeckt,
Als teffens zijn en niet te zijn; een vafte waerheit,
1040 En redenkaveling, en toets, en eerfte klaerheit:
Want Godt vermagh al wat gevat wort in 't verftant,
Zoo wet bet lochenbaere, als 't geen men {telt in itant :
we De Grieckfehe ,fchool: Welke fchool hier eigentlijk door V. wordt bedoeld, is my niet klaar; wellicht
de nieuwe akadesnie te Athene, die in de eerlte helft der vierde eeuw voor onze jaartelling bloeide
en Argezilaiis en Karneades tot voorgangers had.
ulyots Seheit Alleen Gorits almaght of: min juist voor : „onderfcheidt Gods almacht."
low Eene blifek : verge]. Deel VIII, blz. 468. Het fchijnt, dat V. eerst laat op bet voorbeeld van oudere
fchrijvers, aan dit woord het yr. gellacht is gaan toekennen.
10:0 Het adject. voile behoort ook by redenkaveling en toets in den volgenden regel.
1040 &rile klaerheit: d. i.: „een bewijs, 't welk wegens zijn groote klaarheid in de eerlte plants genoemd
mag worden."
roan Zoo wel het lochenbaere, ale 't geen men fiat in Rant: d. 1.: „zoowel het betwistbare als het onbetvvistbare."

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

Doch teffens het gefielde aen 't lochenbaer te binden,
Beftaet geenlins, naerdienze elckandre voort verilinden.
Dat Godt meer weerelden oneindigli fcheppen kan,
1045
Door zijne almogentheit, en beerelijcker dan
Dees' wonderbaeren kloot, in wiens onmeetbre ronden
Ontelbre duizenden van mijlen- zijn gebonden;
Ontkent de wijfle niet, die dit volbout heelal
1050 By Godts onmeetbaerheit een punt aclit, en een' bal.
Ghy fchilders, bier is geeft en licht om voort te leeren.
De rijckfte in 't vinden, en de wijfte in 't ordineeren,
De maghtighfte om zijn werck tot d' allerjongfte ftreeck
Te voeren, dat 'er niet volkomens aen ontbreeck',
1055 Is Godt alleen, waerin [o die hem moght volkennen !]
De wijfheit en de maght, als in een renbaen, rennen,
En ftrijcken eenen prijs, op zulck een lange ry,
Daer geen van beide in kunft haer weLsTga rent voorby.
Om uit d' almogentheit niet ongerijmts te fluiten,
1060 Befpiegelt men haer werck, van binnen en van buiten.
Godt werckt inwendighlijck nootzaeckelijck en ftil,
Uit kracht van zijn nature, uitwendigh, door zijn' wil,
Die vry is, en geenfins aen nootdwang ftaet gebonden.
Godts nootwerck wort aleens en eenerley bevonden :
1065 Het vrye werck fchakeert zich door verfcheidenheen.
Godts almaght werckt doorgaens natuurlijck ftadigh heen ;
Vrywilligh, niet doorgaens, maer naer heur welbehaegen.
Men client in d' almaght oock dit onderfcheit te draegen,
Dat Godt geftadigh niet te werck gaet naer zijn maght,
1070 Noch tegens reki oit werck te voorfchijn heeft gebraght,
.Mier boven reden, als in 't fcheppen is gebleecken,
Toen, by 't gebreck van ftof, Godts werckftuck niet bleef fteeken.
Het wercken, nit natuure of 's hemels vryen wil,
Verdelght oock d' almaght niet, door 't fpitfe fchoolgefchil ;
1075 Want elck behoudt zijn recht in evenwight te zaemen:
Dit wil Godts vryen wil, dat Godts natuur betaemen.
De wijfheit is in Godt een kennis, die het al
Wat was van eeuwigheit, en is, en worden zal,
Door d' allerhooghfte en eerfte oirzaecken, in haer klaerheit
loso Befpiegelt in Godt zelf, den fpiegelkloot der waerheit :
Want die zijn wezen kent, begrijpt en kent met een,
Ben punt.... en een' Sal: beter of een bal — en beter nog ware eene der benamingen weg gebleven, die nu toch geen klimax vormen.
1006,1067 'Verna: „in den natuurlijken loop der dingen werkt Gods almacht doorgaans (d. 1.. „beftendig,
voortdurend), doch fomtijds, niet doorgaans, handelt zy alleen naar haar welbehagen en dan wordt
die natuurlijke loop der dingen veranderd."
103,1074 De zin is: „wat ook door de fchoolfche geleerdheid geredetwist worde, de vraag, of een werking krachtens Gods natuur beftaanbaar zij met een vrijwillige werking, verkort Gods almacht in
geenen deele."
loan Den fpiegelkloot voor „den hollen fpiegel."
1050
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Van haeren oirfprong aen, zoo veel gefchapenheen,
En al wat mooghlijck is te wezen, en te worden,
Te waffen, te vergaen, een ieder op zijne orden,
10S5 Ook tot het min& toe ; met een wat ieder ding
Vermagh of niet vermagh, naer elcks bejegening.
Zy weet omfiandigheen, gelegentheen, en reden
Van op- en uitkomfi, wijze, en voortgang, morgen, heden,
En gifiren, en wat fireeck de renbaen van den tijt,
1090 Die voortvlieght, nit den ring van 't eeuwigh deelt, en fnijt.
Men noem' dees wijfheit dan Godts licht, dat opgerezen
Van eeuwigheit, uit kracht en kennis van Godts wezen,
Het al in eenen Mick ontdeckt, behoudens dat
Het ooghmerck wort vereifcht, zoo lang vooruit gevat
1095 Van 't alziende oogh ; naerdien men niet in 't niet kan vinden,
En zonder 't iet het oogh gelijck flaet met de blinden.
Dees kennis krijght met een, indien men ruiner weit,
Den titel en den naem van Godts alweetenheit,
Die, louter oor en oogh en licht, door duifternifien
1100 Noch veerheit wort belet te poltren, uit te viffchen,
T' aenfchouwen, te verfiaen al wat verflaenbaer zy,
En kenbaer voor 't begrijp, op d' endelooze ry
Der dingen, zoo die naeckt voor haer, de zon der zonnen,
Die 't al doorftraelt en ziet, zich niet verborgen konnen ;
1105 Een kennis, die geenfins grontoirzaeck is van al
Wat is en was, en nod), een wezen worden zal ;
Dewijl geen ding befiaet in wezen en vermogen
Door iemants weetenfchap, en 't zien van 's anders oogen,
Maer door zijn eige form : want wat men kent voor iet,
Dat is door zijn natuur, en niet om dat men 't ziet.
Dus brout d' alweetenheit, die alles kent naeukeurlijck,
Geen' woeften mengelklomp van 't noodigh, en gebeurlijck :
En z' onderfcheit in 't goede en quade, hier beooght,
Wat Godt nootwendigh wil, en wat by flechts gedooght,
1115 En toelaet, om geenfins een oirzaeck te verfirecken
Van fnoode gruwelen, en nootlots lafiervlecken :
Want die 't aenfiaende ziet, kent klaer en naeckt vooruit
Den wortel, en den gront, daer 't lafierftuck van fpruit.
Die goet en quaet voorzagh, voorzagh elcks eigenfchappen,
1120 En aert, en op wat voet een ieder aen quam Happen.
Dus wort de vrye wil door nootdwang niet bedroeft,
Noch uit zijn' winckelhaeck met domme kracht gefchroeft.
Dus fchuift men licht een fchot voor ongebonde fchennis,
Die Godt durf van zijn' aert vervreemden zonder kennis,
1125 En opperfie oirzaeck noemt van goet en quaet met een,
Veel fnooder dan de drift der dolle Manichean,
En 't blinde Heidendom, die met hunne ommewintfelen
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Voortteelen goet en quaet, uit tweederlei beginfelen.
Naerdien Godts wijfheit by de wijften wort geacht
1130 Een kennis, die het al befpiegelt in zijn kracht
Te yore, fchept, beftuurt, en onderhoudt in wezen,
Wort in Godts wijfheit Godts voorzienigheit geprezen,
En cl' een in d' anders aert by zornmigen gemengt.
Hoewel de Godtheit zelf dit mengen licht gehengt
1133 In ons begrijp (dat Godts geheelheit niet kan deelen,
Wiens eigenfchappen van zijn wezen niet verfcheelen,
Noch onderling, maer een uit haer nature zijn)
Nochtans op dat deez' een' in d' andre niet verdwijn',
Gelijck men d' eene verwe in d' andre ziet verdreven;
1140 Zoo zullenwe op het left den glans der wijfheit geven
Aen Godts voorzienigheit, twee zufters, eens en een,
En zoo gelijck, als uit Godts aengezicht gefneen.
Nu laet Godts goetheit hier op 't bladt te voorfchijn komen,
Een eigenfchap, daer Godt zijn' naem heeft afgenomen :
1145 Want Godtheit goetheit heet, en goet als Duitfchlant fpreeckt;
Een uitdruck van elck ding, waeraen geen ding ontbreeckt,
En dat volkomen is, waerin verfcheide tongen
Vereenigen in zin, gelijck van Godt gedrongen.
Dees goetheit evenwel wort, zonder onderfcheit,
nao Te ruim bepaelt, indien zy Godts volkomenheit
In haeren ring befluit, en ftof geeft tot verwarren :
Want even als de zon, in vafte en loffe ftarren,
Zich fpieglen kan, zoo deelt -volkomenheit den glans
Alle eigenfchappen mede, uit haeren hooger trans,
1155 Dies zy volkomenheen door deze reden heeten.
Om dan Godts goetheit hier rechtmaetigh of te meeten,
Hoewelze onmeetbaer is, en weit, in 't lang en 't bree,
Gelijck een endelooze en grondelooze zee ;
Zoo noemen wy haer bell de voefter aller dingen,
1160 In Godt en buiten Godt : want alle goeden fpringen
Aileen uit deze bron der goetheit onvermoeit.
Wat in de Godtheit blinckt, en leeft, en tiert, en bloeit,
Oneindighlijck in eere, in majefteit voltogen,
Oneindighlijck in 't fchoon, in wijfheit en vermogen,
1165 Oneindigh in bezit van blijfchap, weelde, en fchat,
In deze goetheit wort het al beknopt gevat,
En wat daer buiten wort gegoten, als by fprengkelen,
In 't fchepfel, min of meer, dat vloeit uit eenen enckelen
Algoeden zegenaer, die zijnen rijcken fchoot
ino En vollen boezem noit voor eenigh fchepfel Hoot.
Hoewel de fchepfels nu fchakeeren, en verfcheelen
1143

Want Godtheit goetheit heel: zie Boeck I, vs. 44 en het aanget. aldaar.
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In goetheit, daerze min of rijckelijek in deelen,
Naer dat het Godt behaeght ; dit ongelijcke lot
Ontkent hierom geenfins de goedigheit in Godt,
1175 Maer melt zijn' vryen wil, in 't {torten van zijn giften ;
Zijn wijfheit op het hooghile, en billijckheit, in 't fchiften,
En onderfcheiden van zoo veelerhande goet,
Waervoor oock 't allerminft hem billijck dancken moet:
En d' ongelijckheit geeft een' luifler aen 't gefchapen,
1180 Dat affteeckt door de draght en 't ongelijcke wapen
Des feheppers, eveneens als overfte en foldaet
Verfchillen in hunn' draght en ongelijck cieraet,
In dienft van eenen vorft: want blonck 'er in 't verheffen
Geene ongelijcke waerde, en deelde elck fchepfel effen
1185 In 't goet, men ftoot met recht dat d' oppermajefteit,
Uit kracht van haer nature, en een nootwendigheit
De weerelt had gebaert ; dit werckftuck waer geworden
Uit redenlooze maght, daer wijfheit, ftreeck, noch orden,
Noch keur, noch billijckheit doorgaens in wiert gemerckt,
1190 Maer alles eveneens gemaelt ftont, en beperckt;
Gelijck de fchildergeeft, die plomp in 't ordineeren,
De beelden ftelt alleens, geen verwen kan fchakeeren.
Is Godt de bron van 't goede, is al 't gefchaepen goet,
Wat 's oirfprong van het quaet, dat, als een weereltvloet,
1195 Den aertkloot overfiroomt, en, tegens recht en reden,
Verweldight en verkracht de tucht, en goude zeden,
By wijzen ingevoert? om nu voorby te flaen
Natuurlijck erfgebreck; kan eenigh quaet ontftaen,
Dat niet zijne oirzaeck heeft, waer door het komt te fpruiten?
1200 En boezemt men naer d' eerfte, op wie, en waer zal 't ftuiten ?
De Godtheit fteeckt in fchult. men ftelt door deze blijck,
Dat fnoode zeden zelfs Godts wille zijn gelijck,
En lochent dat het goet, in 's hemels borft gelloten,
Zich gaerne mededeelt, en uitziet naer genooten.
Dees regel houdt zijn' ftant, 't is waer, oock zelf in Godt,
1205
Waer d' oppergoetheit werckt, en ieder ding zijn lot
Uit haeren boezem fchenckt; dies alle dingen zweemen
Naer 't hooglate goet, waeruit zy hunnen oirfprong neemen :
Want wezenlijeker wijs Godts goetheit geenfins wort
1210 Den fchepfele eigentlijck van boven ingeftort;
Naerdien naturelijck geene eigenfchappen vaeren
De goedigheit voor de goedheid. Goedig voor goed laat zich verdedigen, even als waardig voor waard;
offchoon de woorden in beteekenis uit elkander loopen imthers is „een goedig meisje" daarom
niet altijd „een goed meisje," en een handeling kan hem die ze bedrijft veel waard en toch alles
behalve „een waardige handeling" zijn.
1183 In dienft van eenen vorft; een volkomen overtollige achterlap, dat bovendien nog by vs. 1181 t' huts
behoorde.
1500 Boevemt voor „peilt, zoekt."
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Ter vafte ruftplaetfe uit, daer zy gewortelt waereu.
Wie mededeelt verlaet terftont zijn wezen niet,
Noch eenigh lidt, maer weckt in eenen andren let,
1215 Dat 's gevers aert gelijckt. de leerling leert aendachtigh,
En wort zijn meefters kunft en wijfheit dus deelachtigh.
Aldus fchakeert de zon, van 't hemelfchblaeu gewelf,
Den bloemhof, en behoudt zijn wezen voor zich zelf.
Maer om den poel van 't quaet der zeden nu te vinden,
Of 't quaet der mifdaet; laet den blinde op "t fpoor der blinder
Zich zelf verbijfieren, en 's menfchen toeverlaet,
De bron van al het goet, als oirfprong van het quaet,
Betighten tegens recht; de reden zal ons leiden
Naer 't fchepfel, van de deught verbaflert, en gefcheiden,
1225 Dewijl 't veranderlijck en willelbaer van aert,
Het ingefchapen goet der Godtkeit niet bewaert,
En in zijn' plicht bezwijckt vrywilligh, door 't bekooren
Van 't fchijngoet, daer Godts beelt en gunft in wort verloren;
Geenfins genootzaeckt door een nootlot, al te grof:
123o Want waer de nootdwang heerfcht, verlieft de deught liner flof.
Waer 't menfchelijck geflacht veranderloos, hoe zouden,
De deughden haeren glans en kroon en loon behouden!
De vrye willekeur, in 't micken even fchoon
Op 't een en 't ander wit, ons voorgeflelt ten toon,
1235 En 't wiffelbaer gemoet des menfchen zijn dan d' ader
Van 't quaet, in 't overflaen ten quaede: maer de vader
Der goetheit draeght geen fchult, al drijft dees Turckfche leer
Den vryen wil, als flaef, tot fchennis van zijn' beer.
Uit 's hemels goetheit vloeit de goddelijcke liefde,
1240 Die zich en 't fchepfel mint, veel min haer fchepfel griefde,
Maer voert het op naer Godt, der dingen uiterfie endt
En bron, ow dit, daer Godt zijn' aert heeft in geprent,
Met hem en zijn natuur eendraghtigh te verbinden.
De liefde zoeckt altijt het befte des beminden,
145 Wil zich vereenigen met dat beminde pant:
Want deze deught fchept luft een' onderlingen bant
Te leggen, tufrchen twee of meer verfcheidenheden.
Hoe nu dees bant meer klernt, te flercker hecht de reden
Van 't minnen den beminde en minnenden aen een.
1250 Hoe dees verbintenis den minnaer nailer fcheen
V. wil zeggen: „wie lets aan een ander mededeelt, behoeft daarom niet altijd lets van zijn
wezen te laten varen, of to verliezen."
1237 Dees TarcLfche leer: een zet in 't voorbygaan tegen de Dordsch Gereformeerden, wier leer van de
predeftinatie by op eene lljn Melt met de Turkfehe leer van het fatalismus.
isso Geestig is bier, waar van een Turkfehe leer gefproken is, ha beeld van den fleaf en den beer te
pas gebracht.
12. Den beminde en minnenden: minnenden fleet even als beminde in 't enkelv.; die n achter 't eerstgen. woord drukt geen meerv. uit, maar (teat er alleen om de famenfmelting voor to komen.
1313,1214
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Te raecken, hoe de liefde in 't minnen heeter gloeide.
Godts goetheit, uit wiens aert dees liefde in 't fchepfel vloeide,
Raeckt Godt op 't allernaeufte aen 't vaderlijck gemoedt :
Zoo brant de liefde in Godt met een' volkomen gloet;
1255 Dewijl de liefde, van Godts wezen onverfcheiden,
Niet laeten koft zich zelve in 't fchepfel nit te breiden,
Zoo weinigh als in 't minfte een wezen onvergaen,
In 't fcheiden van zijn form, kan duren en beftaen.
Geen hartstoght is in Godt .natuurlijcker t' aenfchouwen
1260 Dan liefde en blijfchap bey, hoewelze zich ontvouwen
Geenfins als lijbaerheen in Godt, die nimmer lijdt.
Aeloude wijzen zelfs Godts liefde, die niet flijt,
Maer endeloos in kracht door alles been kan dringen,
Verheffen, als begin en oirzaeck aller dingen,
1265 En die niet toelaet dat de-flan van Godt altoos
Blijf zonder ooft, en vrucht, en tack-e- 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 fap en kracht zijn tacken mee,
1270 Die fchaduwen den gront rontom, in 't lang en bree :
Want ongeveinfde liefde is kenbaer door haer blijcken.
Zy zoeckt gemeenzaemheit, en koeftert haers gelijcken
De wederliefde van 't geliefde, alleens gezint,
Omhelft dan billijck weer het geen haer eerft bemint.
De Godtheit voelde een' gloet van liefde in 't harte ontvoncken.
1275
Toen goetheit en de glans der fchoonheit in haer bloncken,
En onder 't fpiegelen den wil met eenen treck
Verweckten tot dit goet, dees fchoonheit, zonder vleck.
Godts liefde, door den wil genegen zich te paeren,
1280 Wort zwanger door clien gloet, en wil ten lefle baeren
Dit wonderlijck heelal, wat leeft, en niet e11 leeft,
Daer Godts gelijckenis of min of meer in zweeft,
Naer dat ze die befchijnt, befchaduwt uit den hoogen,
Gezint zijn heerlijckheit in ieder te beoogen,
1285 En 't openbaeren, als in een' ontfloten troon,
Wat d' Opperfte al bezit van 't entloos goet en fchoon.
De fchepper komt uit liefde om laegh zijn fchepfel tegen.
Wat evenredenheit valt hier in 't overwegen
Der waerdigheit van 't een en 't ander! 't bemelfch hof
1290 Verheerlijckt bier het niet, of iet uit Oche, en ftof.
Wanneer het derwaert keert, van waer het was gefprooten,
Dan triomfeert de liefde in 't heil van haer genooten.
Gelijck een torts haer vlam in eenen fpiegel ziet,
Liibaerheesz: „gewaarwordingen, die God ondergaat, waarby God iiidelijk is."
Lijdt voor „lijdelijk, in paslieren toeftand is."
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En uit den fpiegelkloot de vlam te rugge fchiet
Naer 't licht, van waer ze fchijnt; dus eindigen de dingen
Ten lefle in Godt, daer zy hun wezen uit ontfingen,
En ruften in het punt, dat alles naer zich treckt.
De wederliefde ruff in 't goet, dat haer verweckt.
De heerfchappy, daer Godt op 't hooghfle in zit geklommen,
moo Befiaet in rechtsgebiet, en oock in eigendommen
Der dingen onder hem. gebieden, en verbien,
Toelaeten, loon en ftraf voeght dezen heere, wien
De grootfte fcepter voeght van hemel en van aerde,
Door kracht van zijn natuur, waeruit bet al zijn waerde
1105 En mogentheit ontleent, wat aen zijn voeten zit,
Hem billijck kent your 't hooft, het heerelijckfte lidt.
Door kracht van eigendom vermagh by te vermeeren,
Te minderen, te hoen, t' ontluikren, te vereeren,
Gelijck het hem behaeght, ter eere van zijn rijck,
1310 En zonder dat Godts maght Godts recht verongelijek',
Dat by aen zich behoudt, van niemant te bedillen :
Want d' eerfte wet van al is 't allereerfie willen.
Een herder handelt dus zijn kudde zacht, of ftraf,
Zy leeft en fierft ten dienft des meefters en zijn . ftaf.
1315 Dees heerfchappy is niet der Godtbeit aengeftorven,
Door erfrecht, noch door koop, noch gift, of gunft verworven,
Noch oudtheit van bezit, noch inbreuck, en gewelt :
Het recht der fchepping heeft hem in 't bezit geftelt,
Zoo wel als 't onderhoudt van zijn gefchapenillen.
1320 Wie kan dien titel dan uit 's hemels voorhooft willen !
Indien het fchepfel aen Godts wezen bangt alleen,
Zoo fiaet het onder Godts gebiet, en anders geen.
Dewijl geen werckvernuft zijn wijfheit en vermogen
Te werck ftelt, zonder eerft in 't werckftuck te beoogen
1325 Een zeker eindt, en wit, waerom het wercken zal ;
Zoo kan de weerelt niet door eenigh wilt geval
Opdonderen, maer eifcht een' werckheer, die befleepen
De fchets van dit heelal bad in zijn' geeft begreepen,
En elcks hoedanigheit, hoegrootheit, en gewight,
1330 Getal, en maet, en worm; en hoe by dit gefticht
Bell onderhouden zou, beftieren, en regeeren,
Eer zijne maght begon te fcheppen, te bootfeeren
Dit heerlijck meefierftuck, met eere en prijs gekroont.
Dus Wert voorheene ons Godts voorzienigheit getoont.

1295

Spiegelkloot: bier voor 't eenvoudige . fpiegel. De fplegels in Vondels dagen hadden nog veelal een
holvormige oppervlakte, en van daar de hier gegeven benaming.
Ge.fehupeniffen voor „het gefchapene," even wettig als belijdonis, gefloltenis, behoudenis, enz.
3370 Opdonderen voor „met greet gedruisch plotfeling te voorfchijn komen." Dit woord, reeds meermalen
by V. aangetroffen, is hier ter plaatfe zeer juist gekozen en krachtig van ultwerking.
3294
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1335 Een

veltheer ftelt bierom zijn vaenen in flaghorden,
Eer zy noch hantgemeen met 's Vyants benden worden.
De zeilkunfl fchrijft aldus den zeebou wetten voor.
Dus draeft al wat 'er is, op 't voorgeleide fpoor:
Want Godts voorzienigheit de fchets is van de zaecken,
1340 En ry der fchepfelen, geneight hun wit to raecken,
Waertoe die zijn gefchickt, geordineert van Godt,
Een ieder trapsgewijs, en met een zeker Plot;
Gelijck de Godtheit die verbeelde in haere zinnen
Van eeuwigheit, eer zy dit werckftuck quam beginnen.
1345 Dees waerheit, fchoonze wort gelochent ftijf en flerck
Van 't ongodift gefpoock, zal blijcken uit Godts werck,
Zoo klaer in 't fcheppen als 't regeeren van 't gefehapen,
En Godts voorzienigheit, gelijck een fcheutvry wapen,
Verdadigen het hart, dat op de Godtheit bout,
1350 En in 't gefchaepen haer befpiegelt, en aenfchout.

HET DERDE BOECK.

VAN GODTS WERCKEN.
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KORTE INHOUT
V .1 N

HET DEILDE BOECK.

I. Voortgang van Godts eigenfehappen tot de uitwendige wercken van zijne voorzienigheit in het byzonder (vs. 1-26)
2. De ongodiften verlochenen Godt of liever de Goddelijeke Voorzienigheit, gelijek
Lukrees, Epikuurs Schiltknaep (vs. 27-36).
3. Godts voorzienigheit blijckt in zijn fchepfelen (vs. 37-60), in de geregeltheit en
orde der fchepfelen (61-74), en hun einde, waartoe zy gerchickt zijn (75-90).
4. In den menfeh, de kleine weerelt (vs. 91-98); in d' ontleding des lichaems, (99-198):
in het wezen der ziele (199-232).
5. In de groote weerelt (vs. 233-240): in de grootheit der aerde (241-268): in
d' untelbaerheit der dingen (269-292): in de verfcheidenhcit (293-338).
6. In de kracht en het vermogen der fchepfelen (vs. 339-378).
7. In de fehoonheit der fchepfelen (vs. 379-418) : in de fehoonheit der Vrouwe (419-460).
8. In de hooftftoffen (vs. 461-494).
9. In d' aerde (vs. 595-530): in de heelzaemheit en artfeney der dingen (531-560):
in het gefteente (541-560): in den erts (561-586): in bloemen, loof, en kruiden en
dieren (587-620): in het leeraeren der fchepfelen (621-652): in de voorzorge en bewaernisfe der feliepfelen (653-678).
10. In het water (vs. 679-702).
11. In de lucht (vs. 703-778).
12. In het luchtendom (vs. 779-810).
13. In het vier (vs. 811-828).
14. In bet geftarnte en den loop der ftarren (vs. 829-852).
15. In de ziele, buiten het lichaem (vs. 853-987): in den vryen wille (985-998):
in d' onfterflijckheit der ziele (998-1034): kenbaer uit haere werckingen (1335-1104):
en in de kracht van het geweten (1105-1112): in de louterheit der ziele 1113-1120) :
in hacre beftendigheit (1121- 1136). Trismegift getuight de onfterfelijekheit der ziele
(1137-1144). Apolloos orakel en de Sibillen getuigen het zelve: (1145-1156). En d'
outfte en doorluchtiglate wijzen, en alle volcken getuigen onfterfelijckheit der ziele
(1157-1178).
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16. Godts voorzienigheit blijckt in bet geeftendom, by ons het engelsdom genoemt
(vs. 1179-1192).
17.

Gelijckenisfen, bewijzende, dat Godts voorzienigheit de weerelt regeert en onder-

bout (vs. 1193-1248).
18. Zy blijckt in het regeeren en onderhouden der fchepfelen (vs. 1249-1290): en
uit het ampt van 't Geeftendom, by Griecken, Romainen en orakels bekent (1291-1316):
inzonderheit ook by Epicleet (1317-1228). Zy blijckt in de beftiering der Monarchyen
(1329--1336).
19. Tegenwerpinge der Epikureen, dat alles in 't wilt drijft (vs. 1337-1370).
20. Het ontkennen der goddelijcke voorzienigheit verhief Fortuin met der tijt tot een
Godin, in Cebes tafereel geeftigh afgebeelt (vs. 1371-1384).
21. De Fortuin wort van weereltwijzen en den meeften hoop noch aengebeden (vs.
1385-1392),
22.

Slotrede, beveftigende dat Godts voorzienigheit het al regeert, en beftiert, ten

befte van den menfch, Godt ter eere (vs. 1393-1418).
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-

avonts noel), in 't groeien van de
fchimmen,
Den glans van d' avontzon, gedaelt beneen de
kimmen,
Zien fchijnen door de zee, en 't fchuimend. pekelzout,
Met ftraelen gefchakeert, en purpergloet, en gout,
5 Getuigen van het licht, dat, nauwelijx verdweenen,
De weerelt heeft verquickt, gekoeftert, en befcheenen;
Zoo zullen wy nu Godt, en d' oppermajefteit
Befpiegelen in 't werck van zijn voorzienigheit;
Dewijl onze oogen niet die zon van alle zonnen
to In haeren vollen glans en dagh verdraegen konnen.
Den iterfelijcken is een perck en maet geftelt,
Waerop hun kennis {tuft, die van verlangen fmelt,
Om eenmael Godt te zien, in zijn volkomen wezen,
Van geen begrijp volkent, van geene tong volprezen.
i5 Wy ilaen dan bier van verre alleen Godts ftappen ga,
En volgen hem bevreeft, als in zijn fchaduw, na.
Men hoorde en zagh van outs hoe razende ongodiften
De Godtheit lochenden, en logentael verniften
Met een geverfde grijns van waerheit, die nochtans
20 Niet naliet door 't bedrogh te ftraelen met Godts glans :
ELIJCKWE

In 't groeien van de fchimmen: d. i. „by 't verlengen der fehaduwen."
a Logentael: de oude uitgave heeft logental, wat, hoezeer het misfchien to verdedigen ware, hier
waarlehijniuker uit een drukfout zal onttlaan ztjn.
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Een andre fchool, terwijl verlegen, en verlaeten,
Verzaeckte, om dat dit klonck te godtloos, en verwaten,
Zoo flijf de Godtheit niet, als Godts voorzienigheit,
En wert de mont geftopt met -reden en befcheit.
25 Haer nafleep evenwel, godtvruchtigheit ontwaffen,
Durf Godts voorzienigheit noch lattren, en verbaffen,
G-elijck van outs Lukrees, op 't fpoor van Epikuur,
Die geen voorzienigheit wou kennen dan natuur,
Of 't reuckeloos geval, en ftof der vezelingen,
so Als oirzaeck van 't heelal, en groot gevaert der dingen,
Voorheene met bewijs getoomt, en wederleit.
Het wort dan tijt dat wy nu Godts voorzienigheit,
[Gelijckze in 't fcheppen blijckt, en hoeden, en regeeren
Van 's hemels fchepfelen,] hanthaeven, en verweeren,
35 Op dat elck ongodift, verftomt door breeder blijck,
Zijn godelooze vlagh, Godts kroon ter eere, ftrijck'.
Dat fcheppen heerelijck vooruitdraeft in de wercken
Van Godts voorzienigheit, is ons getoont in 't itercken
Der reden, die haer eert, als oirzaeck van 't heelal
90 Der weerelt, en geenfins natuur of wilt geval
Dit toefchrijft, buiten Godt, aen 't fchepfel, tegens reden;
Gelijck d' Epikureen, en die hun duiiterheden
Noch eeren, boven 't licht van reden en befcheit.
Geen dwaelzieck neuswijs kan ons deze zekerheit
45 Berooven, zoo het blijckt en blijft onoverftreden
Dat door een vaft befluit en raetflot al de leden
Van 't weerelfche gevaert gepaft zijn op de leeft
Der wijfheit, als het lagh in Godts alwijzen geeft
Met zijn omftandigheen begreepen, om te micken
50 Op 't wit en eindt, waertoe de fchepper dit wou fchicken.
Oock blijckt dit, naerdemael elck fchepfel is gewent
Te wercken voor zich zelf, tot een byzonder endt,
Waertoe het wert gefchickt: dewijlze oock alle poogen
Eendraghtelijck Godts eer en glori te beoogen;
55 Dus merckt men merckelijck in ieder wezen iet,
Dat door zijne orden en bequaemheit ooght en ziet
Op 't voorgeftelde wit. uit dees geregelde orden
Kan Godts voorzienigheit heel klaer bewezen worden,
Als uit een merck, dat zy den fchepfele inneprint,
so Op dat men aen het krooft de moeder keno' van 't kint.
De fchepfels kregen elck in 't fcheppen Rant en fteden,
Godelooze rolagh: goddeloos is het tegenovergeftelde van goddelijk; — godeloos is, wat hier bedoeld
wordt, „zonder God."
,.0 Baetgot: met dit wooed verftaat men „zoodanig befluit, dat met rijpen of voorbedaehten rade genemen is."
so Krooll voor „gelaat, pliglionontie," ale meermalen.
30
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Hun krachten, eigenfchap, en hun hoedanigheden,
Gemaetightheit, geflalte, en orde, wight, en maet,
En tal, als ieder paft, naer zijnen plicht en ftaet,
65 Om 't eindt, waerop het ooght, te beter te bereicken;
Gelijck dit helder blijckt, by meenigh fchijnbaer teicken.
Dit ordineeren, dit welfchicken van elck ding
Tot zijn rechtmaetigh eindt, in 's weerelts ronden ring,
Meldt dat voorzienigheit, eer zich de tijt quam reppen,
70 In haeren raet befloot dit wonderwerck te fcheppen.
De werckelijcke maght, die zich heeft voorgezet
Een zeker heilzaem eindt, waerop zy mickt en let,
Ziet wijfielijck vooruit, en wort in 't werck geprezen,
Dat uit voorzichtigheit zijn' oirfprong fchept en wezen.
Zoodanigh is het werck der fchepping, die men ziet
75
Dat allefins haer eindt en oirbaer wit befchiet:
Want fcheppen is een werck van Godt, den eerften wercker,
Die 't al om 't uiterfte endt, de Godtheit zelf, die ftercker
Dan iet elcks heil beooght, uit niet heeft voortgebroght,
so En tot zijne eigene eer voltrocken, en volwrocht;
Dies Godts voorzienigheit, in haeren raet gezeten,
[Daer alles wert gewickt, getelt, en net gemeeten,
En tot zijn eindt gefchickt,] de weerelt heeft gebout,
Tot zulck een groot gevaert, gelijck men dit aenfchout,
55 En zijn ontelbaerheen, hoedanigheen, vermogen,
Geftalte, en ftaet, en plaets, en tijt, gewelf, en bogen,
Verfcheidenheen, en orde, en maet, met treck begaeft,
Of tegenheit, gelijck het ruft, of heenedraeft,
En drijft, en ommedraeit in ongelijcke kringen,
so Ter eere van Godts oogh, de fchiltwacht aller dingen.
Ick laet den fpiegelkloot der groote weerelt ftaen,
En zie vooreerft den menfch, de kleene weerelt, aen,
In Griecken met dien naem verheerlijckt, en verheven,
Dewijl men hier in 't kleen afmeeten kan naer 't leven
95 Wat in dit groot heelal, in 't groot, befpiegelt wort;
En Godt zich in den menfch beknopt heeft uitgeftort,
Als ftedehouder van den nimmermeer gezienen,
En onder wiens vernuft alle andre fchepfels dienen.
Wie uiterlijck den menfch, van top tot teen, beziet,

Gemaetightheit: niet maet, want dot volgt later, maar vermoedelijk temperament, waarvan het een
letterlijke vertaling is, waarvoor wy geen betere bezitten.
so SchiMbaer voor „blijkbaar."
67,88 Met treck.... Of tegenheit: d. i.: „met een aantrekkend, of terugftootend vermogen." — Zie hier
boven, blz. 177. — Het beginfel der polariteit in de natuur is bier door V. op korte, maar duidelijke
wijze voorgelteld.
al Den fpiegelkloot: zie vs. 1094 van 't vorige Hoek. — Hier echter, vvaar van de waereld, die „rond"
is, gefproken wordt, is het woord in alien deele gepast.
so De kleene weerelt: zie Deel I, biz. 153.

so
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loo Wat lidt ontbeert zijn ampt, bewaert zijn' hoefulagh niet,
Daer 't pail? en wie het min& in 't lichaem wou hervormen,
Herftellen, zou by niet de voeghlijckheit beftormen,
De Godtheit in haer beelt onteeren, daer geen man,
Al waer 't Prometheus zelf, set in berifpen kan?
105 Der leen gedaente en ftant de domften leert opmercken;
De voeten, reedt ten gang, de handen om te wercken,
Het hooft, gelijck een hof, voor 't rijck verftant gebout;
Dat, uit dien hoogen trans, door d' oogen fchiltwacht houdt,
Deur d' ooren hoort al wat zich openbaert van buiten.
no De mont ontfangt de fpijs. de tong door klanck kan uiten
Wat in den boezem fchuilt, naer eifch van elcke zaeck;
Terwijl geen ander dier begaeft is met de fpraeck.
Hoe blinckt het aengezicht, vol goddelijcke zwieren,
Ten hemel opgebeurt, terwijl alle andre dieren
115 Ter aerde gaen gebuckt! wat al verfcheidenheen
Van tronien beftaen in zulck een eng en kleen
Begrijp als 't aenfchijn is, om menfchen t' onderfcheiden!
Hoe weeligh gaet de neus door alle geuren weiden!
Hoe dertel krult het loof van 't blonde hair om 't hooft,
120 Natuurlijck als een kroon, die kroonegout verdooft!
En wat geftaltenis kan d' oogen meer gevallen
Dan 't hooft, zoo rontheit is d' uitnemenfte van alien,
Gelijck een hemelwelf, dat, kunftigh ront gebout,
De krachten van de ziel in zich befloten houdt,
125 Waeronder d' andre leen zich onderlinge roeren,
Om, "t hooftgezagh ten dienft, hun plichten uit te voeren.
Stont eerbaerheit het toe, men kon niet rijck genoegh
LTitdrucken welck een zorgh d' alwijze vader droegh,
Om menfchen door den menfch te planten, en ontfangen,
130 Te koefteren, te van: maer fchaemte verft de wangen,
Dies wy bequaemheit, form, en ftof, en ftant van elck
Byzonder teellidt nu bedecken, en de melck
Zien fpringen uit de borft en bronaer van de moeder.
Waer toonde zich natuur voorzichtiger en vroeder,
135 In 't queecken van de vrucht, die, na de baerens fmart,
Het bloet der kraemvrou zuight, en aftreckt van het hart:
Terwiji de liefde fchijnt de moeder te verrucken,
En 'A y niet laeten kan het kint aen 't hart to drunken,
Te kuffen, reis op reis, alsof zy 't moorden wou
140 Van vrientfchap, zonder maet, vervoert van gunft en trou!
Hoefflagh voor „post." Zie blz. 118.
Les Leert opmercken: beter had V. aan de eifchen der uitfpraakleer voldaan, indien by gefchreven had
op leert mereken.
109 Deur d' ooren: bier bezigt V. den dialektvorm deur, om den onaangenamen klank te voorkomen, die
door d' ooren te weeg gebracht zoO hebben.
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Wat wilt Godts wijfheit niet al vonden nit te vinden
Om d' aenteelt van den menfch met banden te verbinden!
Hy heeftze, knoop op knoop, verzekert, en bewaert,
Oock tegens fneede en ftael van Alexanders zwaert.
145 Laet gift, laet moortgeweer zich matten, en vermoeien,
Het menfchelijck geflacht vereeuwight zich in 't groeien,
Tot dat de jongfte menfch den draeiboom fluiten zal
Van zulck een endeloos aenwaffende getal.
Indienwe man en vrou, zoo fchoon als ergens blaeckten
Van
onbefproke minne, aenfchouden, deze naeckten
150
Befchaemen 't fchoonft van vee en vogel, dat op 't ruim
Der aerde en lucht braveert, gekleet in vel, en pluim.
Hier zwicht Apelles kunft, al heeft hy al zijn leven
Getekent, en de verf op 't levenfte verdreven,
155 En licht, en fchaduwen, en hoogh en diep gezocht ;
Noch ftaen de beelden 'tom, en dootfch, en onvolwrocht.
Praxiteles befterft, en geeft den moedt verloren,
Schoon by geluckigh leaft in 't fnijden van yvoiren:
En Fidias, die tijt en marmerfteen verklinckt,
160 Verdriet het dat geen ftrael uit Venus oogen blinckt,
Terwijl hy om de kunft zijn' yver pooght te koelen;
't Verdriet hem dat zijn hant geen' aderflagh kan voelen,
Geen lidt zich rept, en roert. wat oogh zijn werck beviel,
Het leefde alleen in fchijn, en zonder geeft en ziel.
165 Hoe zou Godts werckftuck dan voorzienigheit ontbeeren,
Die alle kunft verdooft, hoe kloeck de meefters leeren!
Indienwe dieper met des ledefhijders hant
En Ines doorfnuffelen 't geheim van 't ingewant,
En ieders wettigh ambt, wat vint men in die holen
17o Al wijfheit, en vernuft, en overlegh gefcholen!
Hoe vlieten d' aders hier, als beecken., door het lijf!
Wat winckels dienen hier den menfch niet tot gerijf!
De maegh fchaft dranck en fpijs, en koockt voor al de leven.
De lever levert bloet. de galleblaes beneden
175 Ontfangt de geele gal, die vaeght het lijf van flijm,
En andre vuilicheen, by wijlen taey, als lijm.

De dichter wil zeggen, dat de banden, waarmede het menschdom in zijn opvolging door voort.
feeling van lid tot lid aaneengefchakeld is, zoo kilning gevlochten zijn, dat het zwaard van Alexander, 't welk den Gordiaanrchen knoop doorhakte, niet in ftaat zou zijn die te fcheiden : met andere
woorden, dat geen macht ter waereld die zou kunnen ontbinden.
154 De rerf op 't levenfle verdreven: verfta: „de kleuren op zoodanige wijze gefchakeerd, dat zy het
leven zoo goed mogelijk nabykomen." Dat rerf verdrijren voor colorer disponere, vinden wy ook
later, vs. 798, terug.
150 Die tijt en mannerfteen verklinckt: ftoute en echt dichterlijke wijze om to zeggen, „die zijn tijd geheel toewijdt aan het vervaardigen van beeldholiwwerk uit marmer."
HT Des iedcfniplers hoot: ledefnijder is hier „ontleedkundige, anatomist."
172 Winckels: 't zij voor „hoeken," 't zij, gelijk ik uit de woorden lot gerijf meen te moeten opmaken,
in den thands gebruikelijken zin genomen.
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De long fchept lucht, en is een blaesbalgh onder 't woelen,
Om 't hart, de bron der hitte, in zijnen gloet te koelen.
De milt, een ftanckriool, verzwelght de zwarte gal,
rso En loutertze doorgaends, al 't lichaem ten geval.
Maer om niet al te diep in kelders te verdoolen,
Laet vry Vezaels verflant dit onderzoeck bevolen,
Die vierigh zijnen geeft en 's levens tijt verileet,
Terwijl hy lijck by lijck aen fnipperlingen fneedt,
185 En klaeghde dat het brein van d' allergrootfte kloecken
Noch fufte in menigh lidt op 't fcherpfte t' onderzoecken;
Het zy geraemte, en fpier, en zenuwen, en aer,
Het brein.in 't beckeneel, een mengfel, wonderbaer
Beflagen, als chnent, om onverfuft te vatten
too De reden, het verftant, den wil, de ry der fchatten
Van ons gedachteniffe en flaep : ick zwijgh 't gezicht,
Daer d' ooghkunft om verdwaelt, in 't zoecken van dit licht;
Het riecken van den neus; den galm en klanck in d' ooren;
Den fmaeck, de fpraeck, op 't bladt der gladde tong herboren;
195 't Gevoelen, dat zich fpreit, en weit van top tot teen ;
En hoe de ziel alma gaet waeren door de leen,
Geheel in ieder lit, en uitmunt door haer vonden,
Tot 's levens draet geknipt, zy endtlijck wort ontbonden.
Indien het mooghlijck waer met verwen en penfeel
too De redelijcke ziel, des menfchen waertfte deel,
En form, gelijckze leeft, naer 't leven of te maelen,
tux

Vezaels verflant : Andreas Vezalius, of „van Wefel," gelijk zijn geflacht oorfpronkelijk fchreef — ale van
de ftad Wefel herkomftig, en waarom het ook drie wezels in zijn wapen voerde — was de laatfte eener
dynaftie van geleerden, die zich, byzonder in 't vak der geneeskunde, beroemd en verdienftelijk hadden gemaakt. Zijn bet-overgrootvader, Pieter, had als arts vermaardheid gehad ; diens zoon, Jan, was
lijfarts van Keizer Mashniliaan en eon yvrig verzamelaar van fchriften, zijn vak betreffende; Everard,
die na hem kwam, had zich een naam verworven door z ijn kommentarien op de werken van Rhazes en op de Aforismen van Hippokrates; Andreas de Dude, eindelijk, was hof-apotheker van Keizer
Karel V. Uit dezen Andreas werd de bier door V. bedoelde op den 31 December 1514 to Brusfel
geboren. Zich, op 't voetfpoor van zijn voorvaderen, reeds als knaap met anatomic en byzonder met
entomologie hebbende bezig gehouden, ging by te Leuven ftudeeren, en vervolgens te Montpellier, van
waar hy zich near Parijs begat, onder de leiding van den vermaarden Jacobus Sylvius. Naauwlijks
veertien jaar oud, doch het reeds tot een verbazende hoogte in zijn vak gebracht hebbende, keerde by
naar Brabant terug, werd achtereenvolgens tot protector en leeraar in de ontleedkunde to Leuven, tot
Hoogleeraar te Venetien, te Bolonien, to Padua en te Piza beroepen, en gaf, na vertchillende wetentchappelijke vertoogen gefchreven to hebben, op zijn 28ste jaar, in 1543, het beroonde werk de humani
corporis fabrica uit, hetwelk een geheelen omkeer in de wetenfchap der ontleedkunde to weeg bracht
en nog heden den mannen van 't vak tot een Bids ftrekt. Dat het by zijn verfchnning aan hevige kritiek ten doel ftond is licht to begrijpen de geheele fakulteit (toad tegen den ltouten nieuwlichter op; doch Karel V, aan wien 't bock was opgedragen, nam Vezalius in zijn betcherming en
verbond hem aan zich als lijfarts. welk ambt by vervolgens ook by Filips II bleef bekleeden. Gedurende zijn verblijf aan 't Spaanfche hof overkwam hem een noodlottig geval, dat beftemd was een
Bind te maken aan een loopbaan, die anders nog hoogst nuttig voor vele lijders, zoo wel als voor
de wetenfchap had kunnen z ijn. Geroepen tot de lukopening van een Spaanfchen Grande, had hy
naauwlijks het men in het hart gezet, of by ontdekte dat de man maar fchijndood was geweest. Over
het gepleegde feit van mooed en goddeloosheid beticht en voor de Inquilitie gedaagd, werd hy door
hear rechtbank ter dood veroordeeld: welk vonnis, op de fmeekingen van Filips II en zijn Hof, veranderd werd in een bedevaart naar 't Heilige• Graf. Zijn rein derwaarts werd gelukkig volbracht;
doch op de terugreis werd hy door fchipbreuk op de kust van Zante geworpen, waar hy, in October
1564, van gebrek ellendig omkwam: ja, zijn lijk zoit een prooi der vogels en Wilde dieren zijn geworden, indien zekere goudfmid daar ter plaatfe het niet herkend en hem een graf bezorgd had.
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0 welck een Godtheit zoude uit dezen omtreck ftraelen!
Maer heur onzichtbaerheit, waer doorze Godt gelijckt,
Haer oirfprong, laet niet toe dat iemant dieper kijckt,
205 In 't binnenfte geheim van zulck een hemelfch wezen,
Uit zijne werckingen befpiegelt, en geprezen:
Want even als ons oogh, op d' aerde en aen 't gewelf
Des hemels, alles ziet, maer nimmermeer zich zelf,
Zoo gaet het met de ziel, die kan zich zelf niet kennen,
Noch
volgen in cle vlught de fnelte van haer pennen.
210
Het oogh ziet eellighfins zich zelf in kriftalijn:
Zoo wort de ziel in 't werck alleen, als in een' fchijn,
Gezien: gelijck de form des zeilffeens zich laet mercken
Door haeren treck, gekent in veelerhande wercken.
Wat taey een bant de ziel en 't lichaem t' zamenbint,
215
Een paer al 't ongelijck van aert, oneens gezint,
't Welck, jaeren lang gehuwt, zoo noode komt te fcheiden;
Dat '8 een geheimenis, waerop cle wijfien beidden,
Zoo lang de weerelt hing, en rufte alleen op Godt:
220 Maer geen van alien vont den fleutel van dit clot,
Al fchreef men van dien bant geheele flapels bladen,
Het raetfel blijft, gelijck de vryheit om te raeden,
Tot dat het wezen van de ziele, klaer, en puur,
Gekent wort, buiten 't werck en merck van haer natuur,
52 .25 Gelijck de Godtheit haer, ganfch louter, zonder frnette,
Te voorfchijn broght uit niet, en eerft in 't lichaem zette.
De ziel [van Godt begaeft met reden, die den menfch
Van dieren onderfcheit] opffijgende aen de grens
Des hemels, boven 't licht der Itarren en haer kringen,
too Vergeefme clat ick haer een poos vergeete in 't zinger.
Tot dat mijn zangluft fins de fnaeren hooger treckt,
Daer zy van 't lijf geflaeckt, geen form des menfchen ftreckt.
De kleene weerelt wijckt voor d' aenkomft van de waerde
Der groote, het begrijp van hemel, lucht, en aerde,
too Dat loutre wonderen in zijnen kloot befluit,
Hoegrootte, ontelbaerheit, fchakeerfel, krachten, uit
D' Almogentheit gefchept, oock, fchoonheit, en wat ftucken
Een' opgetogen geeft van 't aerdtrijck opwaert rucken
Naer Godt, waerme 't gemoet vereent, van boven ziet
240 Hoe alles, buiten Godt, , verdwijnt in enckel niet.
Het aerdtrijck is zoo groot, dat niemant, hoe bevaeren,
In vijftigh eeuwen en 'loch dry paer hondert jaeren
V, wil te kennen geven, dat de aarde, hoewel reeds 5600 jaren beftaan hebbende, nog niet geheel bezocht of gekend is. Hy drukt echter deze gedachte, die op zich zelve volkomen joist is, verkeerd uit, door te zeggen, dat, in weerwil der verbeterde rniddelen van vervoer, er nog geen reiziger geweest is, die de geheele oppervlakte des aardbodems bezocht heeft. Dit bewUst niets anders,
clan dat de aarde groot is in betrekking tot den leeftijd der menfchen en tot de hulmnidclelen, waarover deze kunnen befchikken.
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Den ganfchen aerdtkloot heeft doorwandelt, en bezocht;
Al fchijnt de zeilkunrt nu in haeren top gebroght,
En
Tichoos leerling, Blaeu, om dit begrijp te weeten,
245
Dien kloot, op 't Hollantfch ftrant, zoo net heeft afgemeeten,
Dat by veele ouden ftreeft in hemelmaet voorby,
Ter eere van de fiadt, die zich verheft aen 't Y:
En noch is 't aertfch gevaert, by 't hemelfch te gelijcken,
250 Een enckel punt in 't oogh, verlieft op fiarrekijcken:
Want wanneer d'aerdtkloot recht de flarren fiaet in 't licht,
Dan fnijt die kloot geen punt uit 's hemels aengezicht.
Is elcke liar zoo groot als d' aerdtkloot in haer rijzen,
Of grooter, naer 't befluit van alle ftarrewijzen,
255 En fchijnenze evenwel, hoe wijdt zy flaen van een,
Dus klein op ons gezicht; wie kan van hier benetm
Met zijn gedachtenis het hemelfch rout bepaelen,
Daer zoo veel duizenden van diamanten praelen
Aen dien doorluchten ring, gepaft als aen de hant
260 Van Godts onmeetbaerheit, die ooft en weft befpant?
Is d' aerdtkloot nu zoo groot, gelijck de meefters fluiten,
Hoe groot is dan 't gewelf der hemelen van buiten!
Nu peilt de hooghte van den hemel, zoo ghy kunt,
Tot 's aerdtrijx navel toe, of 's afgronts middelpunt:
265 Heeft deze grootheit noch haer endt en zekre paelen,
Wie kan d' oneindigheit van Godt dan achterhaelen ?
En wat is dit heelal, indien men Godt befchou,
In grootheit meerder dan een druppel morgendou!
Men daege Euklides hier, den vorft der rekeningen,
270 Om ons d' ontelbaerheit van alle fchepfelingen
Te tellen, drup voor drup, geltort van 's hemels kruin,
En al het ftuivend zant, gewaeit fangs zee in duin.
Maer dit voorbygerent, de kofielijcke waerde
Van allerley metael, gefteente en (chat, in d' aerde
Begraven,
en ontdeckt, terwijl de gierigaert
275
Zijn moeders ingewant en boezem nimmer fpaert,
Wort nimmer volwaerdeert. wat teelen Godts landouwen
Al kruiden, planten, ooft en vruchten, onder 't bouwen
t44 Al fchijnt de zeilkunft enz. Ja, in de dead was dit maar fchijn: en nu moest er na anderhalve eeuw
nog de ftoom by komen.
ass Blaeu: de
boekdrukker en wiskundige, vroeger meermalen in dit werk genoomd ; zie Deel I,
blz. 665. III 25, 300, 458 volgg.
252 Dit zal moeten beteekenen: „dan is de aarde nog niet meer dan een punt aan den hemel."
acs Euklides: de geleerde Griekfche wiskundige.
Den rorfl der rekeningen: geestig gevonden titulatuur, mite men rekeningen in de beteekenis van
berekeningen leze.
an Sehepfelingen voor „feheppingen of fchepfels." Zie betgeen over dit wodrd is aangeteekend Deel VII,
blz. 434; ik voeg er by dat fcheppeling er nog door zoo kunnen en verdedigd worden met het voorbeeld van drenkeling, banneling, hemeling, van drenken, bannen, henielen, — maar fchepfel nog met
den uitgang ing te verlengen is wet kras.
en Dit roorby gerent: d. i.. „om hier over been te ftappen, ma hier niet van te fpreken."
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Des flaeffchen ackermans, die klav en klonte breeckt,
Daer 't kouder is, of daer de zon van hitte fteeckt!
Wat teelen zee en last al viachen, vogels, dieren,
Die by hun element, of aerde, of water tieren,
Of zweven in de lucht ; terwijl elck neften bout,
In fteenrots, hol, en bofcli, of weiden zicli onthoudt,
285 Zijn jongen worpt, en broet, en aenvoedt, zonder elide!
En fchoon de menfch, door vier, en water, en elende
Van pea, en bongersnoot, en oorlogh, wort vernielt;
Men ziet hoe d' ommeloop der wijde weerelt krielt
Van menfchen, zonder tal, op datwe nu niet dringen
290 In 't rijck van 't geettendorn, genoemt verfiandelingen
By d' oude Atheenfche fchool; een fchrickelijck getal,
Dat niemant rekenen, noch oit voltellen zal.
Hoe kan d' ontelbaerheit der dingen ons verflommen,
Als Godts volkomenheén in alle wezens brommen,
295 En 't endeloos getal, verfcheiden uitgerpreit,
Ons in de kennis voert van d' eenige enckelheit!
Noch wonderlijcker blijckt de God theit in 't fcbakeeren
Zoo veeler fchepfelen, die hunnen fchepper eeren,
Als door den horen, vol van overvloet geftopt,
300 Met allerhande vrucht, en tot de keel verkropt,
Gevult, en opgehoopt, waer door de woefte wiltheit
De Godtheit kennen kan, in haeren fchat en miltheit,
Zoo rijck en uitgeftort: want druckt een' zegelring
Aileen een eenigh beelt en wapen in een ding,
3Q5 En kan een druckvorin flechts een zelve boeckftaef drucken;
Wie twijfelt dan dat Godt, in endelooze thicken,
Door 't fcheppen zijne maght en miltheit heeft getoont,
En in dit wonderwerck zijn majefteit gekroont ?
Ick fla verfcheidenheen in zoo veel dingen over.
310 Hoe rijck fchakeert by plant, en kruit, en bloem, en lover,
En geur, en kleur, en fmaeck, en fappen, en geftalt!
Schoon Zegers bloempenfeel het vorftenoogh gevalt,
Zijn verf is zonder ziel, en geur, en kracht, en leven :
En Chinaes bloempenfeel moot lof den fchilder geven,
315 Die zulck een' regenboo :, h en krans van bloemen maelt,
g
In paeu, en papegaey, en fenixveeren praelt,
280

2oo,s1 Genoont verflandelingen By d' oude Atheenfehe fchool: de naam, dien de Griekfche wijsgeeren, al-

thands de fchool van Plato, aan de geesten fchonk, was: genii, hier door V. met rerflandelingen vertaald; de overzetting is niet gelukkig en doet bykans denken aan die van ingenieur door vernal leling, welke Hooft had uitgedacht.
am Zegers bloempenfeel: ale over den beroemden bloemfchilder Seghers, Heel V, blz. 554 EDIgg.
al: Chinaes bloempenfeel: V., of zijn korrektor, gebruikt hier de fpelling china, terwill by elders, b. v.
in zijn „Zungehin," Sinn fehrijft ; mijns era chtens soil de ware fpelling TSina behooren te zijn, even
.als Ozer; tf vervangt in onze taai de eh der Franfchen.
Den Milder: niet Zegers, ala 't verband zoil doen meenen, maar „God."
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En levende feftoen, gewaffchen aen de boomen,
Daer 't water naer Peking, door d' aders van de ftroomen,
Het oofterfch hof bevloeit, waerin de Tarter pronckt,
sso Met zonnegout gekroont, aen 't morgenlicht ontvonckt,
Dat rijzende uit den daeu, in roozen opgeloocken,
Dien rijcksmuur ziet gefloopt, zijn noortftar ingebroken.
Indienwe gadeflaen het wilt en tarn gediert,
Dat in de golven zwemt, of in de wolcken zwiert,
325 Of in de beemden weft, woeftijnen, en waeranden,
Moet Snijders het penfeel niet worpen uit zijn handen,
En roepen: al ons kunft is niet befpieglens waert.
Hier is verfcheidenheit van onnavolghbren aert.
Heeft Rubens niet geklaeght, in 't fchilderen en ftrijcken
sso Op zijn panneelen, dat by naulijx twee gelijcken
In alle tronien van 's konings Nee'rlant vont?
Ick zwijgh van elcks natuur. oock melt ons d' avontftont
Hoe alle heiren, die in 't gulden harnas fpeelen,
En monftren aen de lucht, in hunnen glans verfcheelen:
335 Waeruit men zeker fluit en fterckt, in alien fchijn,
Dat does verfcheidenheen in G-odt oneindigh zijn;
Dewijlze alleen uit hem, die noit verwelckt in 't bloeien,
En zijnen rijcken fchoot, en vollen boezem vloeien.
De kracht der fchepfelen verheft ons in den dagh
340 Van d' allerhoogfte kracht en maght, die 't al vermagh.
Waer flaen natuur en kunft voor ftil, om uit te wercken
De wondren, daer Godts maght zich levende in laet mercken,
De bron en oirfprong van nature en weetenfchap?
Men zet op aerde in zee en lucht en vier geen' flap,
345 Daer Godts ahnaghtigheit en kracht ons niet bejegen,
Als d' elementen zich beroeren en beweegen,
En fcheuren uit hun lijck. fchoon zee en aerde flaept,
De lucht en hitte u ftreelt; zoo dra het aerdtrijck gaept,
En d' afgront, en de zee; de wint begint te blazen,
350 De lucht te donderen, te blixemen, te razen,
Te regenen, wat blijft van menfchen of van vee,
Of bofch, of lant, of ftadt geruft op zijne fte!
Wat wort van hagelfteen en donder niet geflagen!
Wat fteenrots ftort niet in! waer treffen 's hetnels plaegen
355 Op fteen, en rijcken niet! wat fteenen beer, wat ftrant
Befchut voor inbreuck bergh, en duin, en 't platte lant!
Men ziet de vloot op zee dan fteigeren, dan vallen,
Moe! Snijders het penfeel niet worpen nit zijn handen voor „moet dan zelf; Snijders het penceel niet
uit de handen werpen." 't Is hier een vraag. — Snijders was, als bekend is, een beroemde Vlaamfche
fchilder, tijdgenoot van Rnbbens, en die zich byzonder toelegde op het fchilderen van dieren.
337 's Konings Neftlant: de „Spaanfche Nederlanden."
333 Heiren, die in 't gulden harnas fpeelen voor „ftarrenheiren," als nit het vervolg blijkt.
3, Seheuren nit hun lijek: zie hierboven, biz. 415.
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Gelijck, op een rancket, te rugh gekaetfte ballen
Afftuiten in de baen, en volgen Inter geval.
no Verzamel eens 't geflacht der reuzen overal,
Oock 't gruwzaem ongediert, de leeuwen, tigers, beeren,
De flier en elefant, den walvifch in de meeren
En noortfchen Oceaen, den draeck, de krokodil,
De flangen, onder 't gras gedoken, loos, en flil;
365 Wat ftapelen ze een' bergh van krachten! eene plante,
Een worm vermoort een' belt. een fteekende tarante
Berooft den menfch zijn raft en flaep. by weent en fehreit,
Of danft, en lacht zich doot, ten zy het evel fcheit,
Door kracht van tegengift: en om van km& te fpreecken,
370 Zet Archimedes eens uit 's weerelts ronde en ftreecken:
Hy Licht den aertkloot met een' hantboorn uit zijne as.
Ick zwijgh van 't bufrekruit, een' oogenblick, die ras
Den muur van Mechele verplette aen gruis en mortel,
En Delff, 's Lants hooftftadt, fcheen te Nicker van haer" wortel.
375 Van flarren rep ick niet, noch oock van zon en maen,
Zoo fterck van uitftrael, fchoonze oneindigh van ons ftaen.
Bereken nu uit elck Godts krachten in 't byzonder,
En telze al teffens op: wie zwicht niet voor dit wonder!
Nu openbaert zich bier de fchoonheit van 't heelal,
380 Die my voor 't voorhooft flaet. aen welcke leden zal
Ick 't fchoone lichaem van de weerelt belt beginnen
T' ontleden ? wie verruckt mijn' geeft, verftant, en zinnen,
In 't openfchuiven van dit goddelijck tooneel,
En Godts vertooningen ? 6' weereltfch luftprieel!
3‘■ .5 0 lantfchap, daer natuur zich zelf aen heeft gequeten,
En elck om 't rijckft volwrocht, voltrocken, niets vergeeten!
Wat ordineerder heeft die vonden uitgezocht,
En elck zoo wel gefchickt, en op zijn plaets gebroght,
Den voorgront, achtergront, dat flaeuwen, en verichieten;
&melte', d. i. rake!, als meermalen.
Den draeck: in de da,gen then V. fchreef werd aan het beftaan van den time& of „vliegende reushagedis," zoo als by in fabel en legenden worth voorgeiteld, nog bepaald geloof gehecht.
zoo Tarante: de Lyeofa Tarentula Apulirte, een infekt, dat zijn naam aan de Cad Tarente in Apulien
ontleende. Naar een overoud volksgeloof, in Italien en Spanje nog heerfchende, drrjft zijn Reek den
gewonde tot danfen aan.
ass Tegengitt: gewoonlijk werden het Theriakel en het Mithrydation daarvoor gebezigd. Het beste middel
werd echter daarin gedcht te bettaan, dat men den patient op de maat der muziek zoo lang liet
danfen, tot dat hem het zweet uit alle porien brak en by zoodoende het gif kwijt raakte.
au),371 Archimedes vorderde tot volvoering van het hier bedoelde kunstituk iets meer, don uit 's weerelts
rondo en Jireecken te worden gezet, name!. een „fteunpunt," om zijn hantboont op te doer werken.
37,374 Lees: „ik zwijg er van, hoe 't buskruit, in een oogenblik den muur," enz. De lament/ening van
den zin is niet zuiver ; doch de hier genomen vrijheid is hoogst dichterlijk en Itelt ons bet gebeurde te aanfchouwelijker voor.
373 Den mune van Mechele: in den jare 1546 Hoeg de blikfern ill 't buskruithuis aldaar en (meet het
met den toren en 300 huizen onder de voet.
374 Delff, 's Lants hooftrtadt : verkeerd voor : „een hoofditad," d. i. „eene der Item hebbende, en alzoo
regeerende of hoofdfteden van het Land." Over het ongeval, dat aldaar plaata had, zie Deel VI,
3.0
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376

blz. 373.
Uitftrael: een good woord, en dat beter dan eenig ander hetgeen bedoeld wordt uitdrukt.
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Hier bofch, daer korenvelt, gins weiden, elders vlieten,
En ope lucht, en bron, die uit den heuvel fpringt?
Gins blaeut geberghte, en rots: bier quinckeleert en zingt
De nachtegael in 't wilt. wat vliegen daer al vogels
By vlughten door 't geboomte, of drijven op hull vlogels
395 Bezadight in de lucht, of over 't effen meer!
De vrolijcke landau, verquickt door 't fchoone weer,
Aen 't groeien, dat men 't kruit en groene gras hoort piepen.
Apelles volght natuur met kunft na, in bet diepen
En hoogen op zijn maet. by ftarooght, en verdrijft
400 Zijn verwen liefelijck. wie Tuft, en achterblijft,
Hy volght zijn leitsvrou kloeck en wenfcht haer in te flappen,
En leght den geeft te weicke op aert en eigenfchappen
Van 't leven, en gelijck men elck in 't leven vint.
Hy ziet zich aen de zon en haeren opgang Hint,
405 In alle fpeelingen van water, licht en wolcken,
En purperglans en gout. bier wort de koey gemolcken.
Daer fteeckt de viffchers pinck om verfchen vifch in zee.
Hier rijt een heele vloot voor ancker op de ree,
En ginder fchoeit de jaght op 't fpoor der hazewinden.
410 De bracken fnuffelen, om 't vlughtigh hart te vinden.
Het nett, vol oievaers, in top van Plot en borgh,
Verwacht met open beck het aes, door 's vaders zorgh
In 't groene velt gevifcht. wie kan de fchoonheit noemen,
Die zich in 't weligh vee, en ooft, en zaet, en bloemen,
415 En ftarren, zon en maen, en wolcken openbaert!
Hoe fchoon fchakeert natuur de tulpen fchatten waert,
Gewogen tegens gout, verheven tot A uguften,
De fchoonfle en dierfte bloem, waerop oit byen ruften!
De fchoonheit van de vrou, die 't al te boven gaet,
420 Op aerde, en nimmermeer het hart en oogh verzaet,
Ontvonckt de leeuwen zelfs, ontdeckt zich hier in 't leven,
Zoo fchoon als Godt haer fchiep, om aen den menfch te geven
Een proef van weelde en lull, die, eeuwigh uitgeffort,
In Godts befpiegelinge alleen genooten wort.
425 Het aenzien en genot der fchoonheit van de vrouwe,
Een zaligheit gefchat, heeft duizenden in rouwe
En fchipbreuck van hunn' fiaet, gezontheit, lijf en ziel,

390

Piepen: vergelijk over de beteekenis van dit woord het aangeteekende, Deel VI, blz. 641.
Verdriilt Zijn verwen: zie het aangeteekende hiervoren, blz. 477, vs. 154.
401 In te flappen voor „op hare fchreden te achterhalen, in te halen."
40% Leght den geeji te weicke: „zijn geest te weicke of te weeke leggen" is: „zich voor geruimen tijd
ernftig en aandachtig op een zaak toeleggen."
4)7 Avagn!len: de Temper augullus, de augalla regina en andere tulpfoorten, waarop reeds meer door
V. gezinfpeeld is. Zie Deel VII, blz. 657.
42:1,424 Die, eeuwigh uitgeflort, enz.: verita: „die eenmaal in het Godsrijk in haar volheid alleen genoten
zal worden door hen, die Gods aanfchijn genieten (als thands de engelen en gelukzaligen)."
307
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Gedompelt over 't hooft. de wijfte en fterckfte hiel
En boeideze, gelijck haer flaeven aen de keten
430 Van 't blond en hangend hair. zoo raeft gees dier, bezeten,
Betovert van het fpoock, als d' overdwaelfche menfch,
Die bundling op dit aes der fchoonheit, ieders wenfch,
Eu welluft, aenbijt, Godt en naem en faem en flammen
Ter zijde zet, om zich in 's vleifters minnevlammen
435 Te fmilten als het ys, of waffen beelt in 't vier.
Dat kan een wulpich inisbruick der fchoonheit; en zoo dier,
Zoo dier bekoopt een dwaes dit fchijngoet, 't welch genooten
Noch naeulijks, of berou komt fchichtigh toegefchooten,
En treedt het misbruick van Godts fchepfel op de hiel.
440 Elendigh was by dan, die in haer ftricken viel,
Gevangen, en gefmoort, om eenen Mick der oogen,
Een vreught, in eenen droom, gelijck een damp, verviogen.
Wat eifcht dees fchoonheit dan? wat was Godts wit en endt,
In 't fcheppen van dit beelt, dat maght van zielen fchent?
445 Hy wil het hart des mans aen haere trou verbinden,
En leeren in dit fchoon een grooter fchoonheit vinden,
Een welluft, die de ziel in Godt genieten zal,
Die d' opperfchoonheit is, en weelde, en 't eenigh Al.
Ghy zoudt in dit gezang de vrou nog fchooner hooren,
vrees door dees meermin een' Heiligh te bekooren ;
450 Maer
Indien bevalligheit en deught, en gunft, en geeft
Van boven vall' en zwier' in 't lichaem, fchoon van leeft.
De jeught, die hart en oogh befnoeit, en fpaent van 't minnen,
Verdooft de dappren, die een ganfche weerelt winnen,
455 En ondertuffchen ftaen ten dienft van 't vrouwenbeelt,
Dat dickwijl met hun kroon en fcepter heeft gefpeelt,
Zoo menigh treurfpel voerde op bloedige ftellaedjen,
Noch roockende van moort der grootfie perfonaedjen.
Wie twijfelt, zoeck diet ver om klaer befcheit en blijck:
460 De fchouburgh waeght hiervan, en zekerfte kronijck.
De zichtbre weerelt fterckt in 't algemeen de reden,
Die Godt in 't fchepfel zoeckt : nu haer voornaemfte leden
Befpiegelt in deze aerde, in water, lucht, en vier ;
Vier broeders, t' eener draght geboren, om ons Bier
465 Te dienen tot gerijf, zich onderling te mengen,
En door hun wiffeling veel mengfels voort te brengen,
Naer elcks verfcheiden aert, die left of allereerft
De wijile En flerckfle hiel en boeideze: lees: „den wijfte en fterkfte, of de wijIten en iterkften
hield en boeide zy." Hier wordt kennelijk gezinfpeeld op Salomo en op Samfon.
eso 't Welch genooten Noels naeulijks voor „'t welk nog naauwelijks genoten is."
,g4,4sz Verfta: „indien bevalligheid, deugd, enz. in een fchoon lichaam zijn nedergedaald en daarin uitblinken."
ace De fchouburgh waeght hierran, en zekerfle kronijek: konftrueer • „de fchouwburg, (die ale de) zekerfte
kronijk (mag aangemerkt worden), gewaagt hiervan."
4%8,420
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Of min of meer regeert, en in het mengfel heerfcht.
Aldus beftaet ons bloet uit geele en zwarte galle,
470 En bloet en flijm. de zwarte is d' onderfte van alle,
Als aertfch nit zijn natuur, van 't natte flijm omvloeit,
Als water, kout en vocht. de geele galvlam gloeit
In top, gelijck het vier, en geeft alle andren 't leven.
In 't midden zweeft het bloet, gelijck de lucht gedreven.
475 Zoo lang elck mengfel hout een evenredenheit,
Is 't lichaem op zijn kracht : maer heerfcht'er onbefcheit,
Door 't fpringen uit den bant, en regel to verkeeren,
Zoo rijft 'er oorelogh, als in een ftrijt van heeren.
Dees overgang van vocht en droogh en heet en kondt,
480 Of een gematigheit, of woeften baiert brout;
En is de Proteus zelf, die, borlende uit de vlieten,
Zoo veele grijnzen en gedaenten aen kan fchieten.
Dit 's d' eenige oirzaeck van het waffen en vergaen
Der wezens, die alleen uit element beflaen,
485 En wiffelen van ftaet, geftorven, of herboren.
De ftof behoudt haer' duur : de formen gaen verloren.
Zoo lijdt het weecke wafch, en blijft een zelve ding,
Verandert naer het merck van 's konings wapenring.
Zoo hooft men een geluit met ongelijcke toonen
490 Den vader van 't heelal in d' elementen kroonen;
Terwijl by alles hier beweeght en ommedrijft,
En, eeuwigh onbeweeght, in ftaet en wezen blijft.
Nu geeft zich "d 1 aerde bloot, die fchoonze, laegh gezoncken,
De minfte hooftftof fchijnt, en aen den hals verdroncken,
495 Z' is evenwel niet min dan 't water, en verdooft
Elck element in waerde, en ziet het over 't hooft.
Houdt Godt daer boven hof met zijn verftandelingen,
En zuiver geeftendom ; de vader aller dingen
Schonck 't menfchdom het palais der aerde tot een leen,
50o Daer hem het fchoon gewelf des hemels overfcheen;
Bezaeit met zonne, en maene, en mindre flonckervieren ;
Hy d' aerde leven ziet van kruiden, boomen, dieren,
En glinftren van metael, en koftelijck gefteent;
Terwijl het water flechts met viffchen is beleent,
505 Het element van lucht en vier fchier ledigh bleven,
Als armer uit hunn' aert, ten dienft van 's menfchen leven.
Het aerdtrijck fteunt op Godt, en op zijn tegenwight,
Omvangen van de lucht, terwijl zoo menigh licht
Rontom den aerdtkloot draeit, voltreckende zijn ronden,
610 En fchiltwacht, d' Oceaen, met d' aerde in vre verbonden,
wit Le Proteus : zie over Proteus, VIRG. Lantg., IV B. ( peel V, blz. 374).
.7 Verftandelingen: zie hierboven, vs. 290.
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Haer in zijne armen vat, de lippen kuft van 't ftrant.
Door deze vaftigheit der aerde, in haeren flant,
Betreet de menfch den groat, en arbeit op zijne urea,
Of flaept en ruft, gelijck alle andere naturen,
515 Die met vijf zinnen, als de meufchen, zijn begaeft,
En 't leven, dat op d' aerde in 's levens renbaen draeft,
Die hunne voefter is, en kruiden teelt, en aeren,
En vruchten, om het al wat ademt te bewaeren.
Zy levert flotlen uit, tot allerley gebruick,
520 Op dat de menfch in butte en huizen fchuile en duick',
Zich van metaelen diene, en reetfchap om te bouwen
Den acker van de zee, en fteden, en landouweri.
Nu ren den aerdtboOm door, en boor en zie u moe,
En tart, en rieck, en fmaeck, de Godtheit Itraelt u toe,
525 Bejegent u alfins in haer gefchapenheden;
Al Godt wat ghy verneemt, van boven tot beneden.
Waer vint men nu een' menfch, die elcks vernuft verkloeckt,
En Godt niet vinden kan, indien by 't onderzoeckt?
Dat monfter magh vermomt, als menfch, den grout betreden,
530 De klaeu verraet het dier, veraert van Godt en reden.
Wie zich van artfeny wil dienen, dat by ga,
En 't wijs natuurboeck, vol geheinanis, open fla.
Doorfnuffle mijnen, ftof, en fleenen, planten, dieren;
Dan blijckt hem hoe natuur het alles weet te ftieren
535 Tot eenigh heilzaem ende, en elcks behoudenis,
Waer van 't aeloudt gebruick een ondervinfler is,
Oock zulx dat dootelikke en moordende vergiften
Van akonit en flang door louteren en fchiften
Verlaeten hunnen aert, en fteeckende venijn,
540 Door kunft en weetenfchap verkeert in medecijn.
De diamant, de vorft der koftelijcke fteenen,
Verdrijft zwaermoedigheit van 't harte, en ftilt het weenen.
De vrolijcke fmaragd ontwringt vergift zijn kracht,
Zet 's gramfchaps oploop neer, heeft uit zijn' aert de maght
545 Om zwindelinge in 't hooft en evel in te toomen,
Gychapenheden: zie Deel VI, blz. 246. 't Is 't zelfde als gefchapenisfen, dat wy elders ontmoet hebben.
Met andere woorden „zoo iemand is er niet, of 't is maar in fchijn een mensch, en in der daad
een redeloos dier."
534 Ben anderrinflet: waarons bier dit woord in 't vr., dear het voorafgaande,. waar 't op ilaat, onz. is?
Waarfchijnluk daarom, om dat men zich alle denkbeeldigo wezens, gelejk deugden, hartstochten,
hoedanigheden, eigenfchappen, enz., wanneer die verperfoonlijkt worden, onder vrouwelijke gedaanten pleegt voor to ftellen.
538 Akonit en flung: PLINIUS, Hist. Nat. XXII, 2, zegt, dat de akonijt, door een ervaren hand in zuiveren
wijn toegediend, van den flangenbeet geneest. Over de bereiding van geneesmiddelen uit Ilangen
vergelijk Hist. Nat. XXIX, 38. Voor 't overige vereenigt V. ook elders de beide vergifteh: zoo fpreekt
by in zijn „Palamedes," Deel II, biz. 451, van
Geen akonith nogh fpogh van draecken.
541 Verge!. PLINIUS XXXVII, 15. De byzonderheden, in de volgende regels omtrent de krachten aan de
edelgetteenten toe to kennen, zijn nsede by PLINIIIS in 't zelfde Book to vinden.
515
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En ons geheugenis te ftercken, en to vroomen.
De blaeuwende faffier het vel en vlies geneeft,
Verquickt het aengezicht, herfchept den droeven geeft.
De gloeiende robijn verteert vergifte treken,
550 En blufcht den geilen brant, door Venus vier ontfteecken.
Een hyacint verdrijft den damp, die 't brein verbluft,
Stilt dronckenfchap, en wet de ftompheit van 't vernuft.
De groene jafpis itulpt de bloetbron van de vrouwe,
Verftercktze in baerensnoot, en flaeckt het hart van rouwe.
555 De hemelfehe turkois verheught gezicht, en moedt.
De deught des bloetfteens blinckt in 't ftulpen van het bloet :
De kracht des zeilfteens treckt vijf ringen aen elckander,
En volght den noortfchen Beer en zuid-as, fix en fchrander,
Geleit de hulck in zee, dan voor dan in den wint :
560 Want zonder zeekompas zijn oogh en ftarren Mint.
Om door al 't ingewant der aerde niet te dringen,
Quickzilver, zwavel, zout, geniengt in 't hart der dingen,
Te fcheiden, en de klay, van allerhande verf,
Te graeven nit de mijne, en Plutoos duifter erf,
565 Tot heelzaernheit en dienft des menIchen; noch te daelen
Op 't middelpunt; mijn zang d' onedeler metaelen
Van yzer, koper, tin en loot, en hun gebruick
Vergeet, mu edel gout en zilver, in den buick
Der aerde, van natuur zoo hellediep verborgen,
570 Door Godts voorzienigheit, en vaderlijeke zorgen,
Om rampen te verhoen. o gierigaert! o fmart!
Men zeght, toen 't bloot geweer gezet wiert op het hart
Van 't zilver, in zijn jeught begaeft met roode kaecken,
Verfchoot die jeught haer verf, van dootfchrick wit als laecken.
575 Al heeft de goutzucht lang en fel op 't gout gepaft
Het gout behielt zijn kleur, dat eeuwigh is, en vaft ;
Oock drinckbaer door de kunft, die noch, in alle hoecken,
Niet rult, uit flechter ftof, de ziel van 't gout te zoecken,
Die maght van zielen moort, en dompelt in een' vloet
En
zee van traenen en vergoten menfchenbloet.
580
De duurzaemheit van 't gout behoudt nochtans haer waerde,
En wijft op d' eeuwigheit van Godt, die noit veraerde,
Maer fchepper blijft van 't gout. de ftoffefcheider raeft,
Die leven, tijdt, en ftof om 't gout in roock verblaeft,
585 En waent het gouden vlies, in 't grimmen van de draecken,

Then 't bloot geweer, enz.: verfta: „teen men het eerst near 't zilver, dat eerst rood was, delven
ging en 't met de fpade (of houweel) aanroerde, werd het bleek van fchrik."
677 Drinckbaar door de kukti: over het aurum potabile is in der tijd menige penneftrijd gevoerd, vooral
naar aanleiding van bet verhaal in Exod. XXXII: 20.
681-683 De dichter wilt niet en kon niet weten, dat goud zich even goed ontbinden laat ale elke ftof,
mats het gebezigde middel flechts krachtig genoeg zij.
672,673
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Door hulp der toverkunfte en haere min, te fchaecken.
De roos, de koningin der bloemen, fterckt het hart
In flaeute, en koelt den brant, in 's krancken koortfe, en fmart.
Narcis, die bronnen mint, verdrooght en vaeght de wonden.
590 Het brein, de lever, 't hart, van zwaricheen ontbonden,
Bedancken voor haer deught de trooftende melis.
Het hooft, zoo dra de damp in 't brein verdreven is,
Dat eerft benevelt was van koude vochtigheden,
Bekent 's levenders trou, betoont aen d' eer der leden.
595 Saffraen verheught den geeft. de roosmarijn verfterckt
Geheugenis, en brein, dat als voorheene werckt.
De heilige laurier verdubbelt onze krachten,
Verwarmt het ingewant, fchept vrolijeke gedachten.
De hyfop ruimt de borft van kille vochtigheen,
600 En als de ruime lucht den adem valt te kleen,
Ontfluitze flux de long, en al wat lagh gefloten.
Met mankop wort de flaep in 't beckeneel gegoten.
Peoni helpt de vier, en toomt de razerny.
Rabarber vaeght de gal. de wijnruit, altijt bly
605 Van verwe, reckt den tijt des levens, jaeght de peften,
En blufcht het vier der lucht in brandende geweften.
Sint Jans kruit heelt en ftreelt de zenuw, die, verwarmt
En opgedrooght, de kracht gevoelt, die haer befchermt.
Verftramde zenuwen, van koude dootgevroren,
610 Genezen van den vos, verquicken, als herboren.
De beveroli fterckt de zenuw, die verdrijft
Den ftormwint, die in 't oor, vol onweers, ruifchen blijft.
De pierworm fuft de leen, die van beroernis beven.
Hartshoren weckt het lijck, dat doot lagh, en vergeven.
615 Het fcorpioen verwarmt, en drijft het water neer.
De flinckeu elantsklaeu, een dier, van geeft zoo teer,
Biet Herkles knods het hooft, en heelt en helpt het evel
In 't hooft, wanneer het, dol van pijne, raze en revel';
Dus heeft voorzienigheit een tegenmaght geftelt,
690 Die 's menfchen jammeren met heelzaemheen vergelt.
Behalve dat ons plant en kruit en dier genezen,
Kan elck uit haeren aert en eigenfchappen lezen
Een leering voor 't gemoedt. de braeve dadeltack,
By Duitfchen palm genoemt, bezwijckt niet onder 't pack,
695 Maer heft het hooft om hoogh, en leert in tegenfpoeden
Volharden, en getrooft de fcha met baet vergoeden.
sac En haere min: verfta: „en door hear gunst," even als 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 zoogenaarnden 'teen der wnzen.
537-618 Vergelijk deze fraaie befchrijving van de geneeskrachten, in planten en dieren verborgen, met
een dergelijke in BiLDERDIJKS Ziekie der Geleerden.
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De kuifcheit wederftreeft, gelijck de lauwerier,
De vlamme, en flaet geluit in 't heiloos minnevier.
De wijngaert, om den olm gevlochten met zijne armen,
630 Leert man en vrou uit liefde elckandre trou befehermen.
De zwangre korenaer, die, zegenrijckft van zaet,
En allervolft, haer hooft ter aerde hangen laet,
Leert ootmoedt aan den rijcke, en adel, en geleerde.
De zonnebloem, die nooit zich van de zonne keerde,
Vermaent
ons 't oogh te flaen naer aller lichten bron,
635
En 't aengezicht van Godt te kennen in de zon.
De boomen leeren Godt te zoecken in den wortel.
De kuifche weduw volge in eenzaemheit de tortel,
Op haeren dorren tack. Arachne leert al ftil
640 De huisvrou haere hant te flaen aen wol en fpil,
De zyworm desgelijcks. de ftomme en file kraenen,
Met kaien in den beck, tot zwijgen ons vermaenen,
En waecken op de wacht. de zwaluw, d' ojeva6r,
Elck roept: een ieder neem' faizoen en tijden waer.
645 De wackre veltmier leert by tijts den nootdruft fpaeren :
En d'arbeitzaeme bie leert winnen, en vergaeren,
Oock onderdaenigheit aen 's konings majeiteit;
De fiere leeu gena, de hont getrouwicheit,
De clang voorzichtigheit. de fchiltpadt leert de vrouwen,
650 Als huisvrou, onder 't dack, haer huis en drempel trouwen :
En d' arent, die zijn neat leert vliegen in de lucht,
Den oudren wijft het fpoor van ftrenge kindertucht.
De hooghite wijfheit en voorzienigheit van boven
Is van geen fchepfelen in 't fchepfel te volloven,
655 Veel min te lochenen, naerdienze ons alfins blijckt,
En krachtigh tegenftraelt, en nergens in bezwijckt.
Wy zagen dit ten deel voorheene in 's menfchen leden,
Gepaft op hun gebruick, van boven tot benden:
En zoo men in een dier of plante iet wraeckt, en fcheit,
600 Verandert, of verftelt, dat is wanfchapenheit.
Een ieder ding voorzien, en ftaende, als op zijn hoede,
Getuight dat d' oirfprong vloeide en afquam van een vroede
Verftandige natuur, die 't geenze teelt en baert,
Gelijck een moeder, ftreelt, in windelen bewaert.
665 De fchors bekleet den boom, gelijck de Ethel de vruchten.
De bloem luickt op en toe, naer d' ongelijcke luchten.
De ftam behoudt zijn vaegh in wortel, en in pit.
Het wilt verdadight zich met klaeuwen, en gebit.
De vogel is ter vlught voorzien met taeie pennen;
Arachne: „de fpin."
Zijn neJ1 voor „zijn jongen."
coc Windelen: 't zelfde als windrelen.
Ca,
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Het wilt ter jaght gefterckt met pooten om te rennen;
Het aerdtrijck, door en door, met aderen gelaeft ;
De kille noorder as met bofch en hout begaeft ;
De itrant met duin bezorght, of fchrickelijcke rotten,
En bergen, om 't gewelt des Oceaens te trotfen.
675 Het hol bewaert den vos, de vogel bout zijn neft.
De wint verdrijft de lucht, en zuivertze van peft.
Het vee den acker melt, als danckbaer voor zijn voeder.
De Godtheit baert en voedt, getrouwer dan een moeder.
Nu volght het water d' aerde onfcheitbaer, even als
Een
vryer, die zijn lief blijft hangen om den hals,
680
Aen d' eene en d' andre zy. het water met zijn plaffen
Kan d' aerde zuiveren, en alle vlecken waflen.
Het blulcht den brant des viers, wanneer de zwavel woelt,
En alle hitte wort gemaetight, en gekoelt
685 Door 't water, dat zich mengt met veel gefchapenheden,
Haer onderling vereent, en helpt te zamenkneden.
Het water lefcht den dorft, beftelt den menfchen dranck.
Het fpringt ter bronaer uit, en gaet gezwint zijn' gangk,
Schept ademtoght, en loopt door d' aders van de beecken,
690 Tot dat het ftroomen baere, en koome in zee geftreecken,
En bruis', van zee in zee, tot in den Oceaen,
Waeruit het wiert gefchept, en opfteegh naer de maen,
Van waer het, door de zon geloutert, neergeflegen
In 's aertrijcks open fchoot, gelaeft met daeu en regen,
695 Verfchiet van vruchten teelde, en baerde, jaer op jaer.
Het water levert vifch uit ftroorn, en zee, van waer
De vlooten 's weerelts oogft in alle havens fleepen,
Zoo lang als d' Oceaen op zijnen rugh de fchepen
By heele boffchen draeght, den menfchen tot gerijf.
7w; Dus dienen alle leen der weerelt 't ganfche lijf
Tot 's 'evens onderhoudt, en wijzen ons, in 't zingen,
Op Godts voorzienigheit, de voeftervrou der dingen.
Hoewel het element der lucht, in 't eerfte boeck,
Ons naer de Godtheit wees, dees fchoolvrou is te kloeck,
705 In 't onderwijzen van leergierige fchoolieren,
Om vruchteloos en fiil haer fchool voorby te zwieren.
Terwijl de lucht de long der dieren adem geeft,
Bewaertze en onderhoudtze in 't leven al wat leeft:
Terwijlze dient de tonge, en oogen, en alle ooren,
710 Kan ieder fpreecken, zien, en klanck en ftemmen hooren,
670

no Gefehept: hier: „opgenomen," t. w. „als waterdamp."
Optieegh naer de rnaen: verfta: „door de aantrekkingskracht, welke de maan er op uitoefent, near
den hemel of de bovenlueht fteeg."
695 V erfchiet — of verfehot, gelijk men thands zegt — is: „overvloed, gepaard met verfcheidenheid." Zie
Uitl. Woordenb. op HOOFT in v. verfehieten.
705 Dees fchootcrou: t. w.: „de lucht."
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En zonder haeren dienft, die deze leden ftut,
Waer ieder ftom, en blMt, en doof, en ganfch onnut.
't En zy de levenden hier lucht en adem fcheppen,
Kan geen der levenden zich roeren noch verreppen :
715 Zy {Jaen al teffens doot, als beelden op een ry,
In warmer, en metael, en watch, en fchildery.
Zy kunnen fpijs en dranck een wijl in kommer derven,
Maer moeten zonder lucht en aemtoght, daetlijck fterven :
Want ingeboren gloet eifcht koelte, oock wint, en lucht,
72o Die 't bloet ontvonckt, eer 't vier den geeft geef met een' zucht.
De lucht verquickt en voedt de levendige vieren
Der geeften, die door bloet en aer en zenuw zwieren.
De lucht treckt hitte en kou by beurten uit en aen,
Waerby alle aenteelte en opvoedingen beftaen.
De dunte van de lucht met recht leert vraegen hoe men
726
Haer beft en eigentlijck begrijpen zal, en noemen,
Een lichaem, of een' geeft, of jet, dat, tufichen tween
Gehangen, element geheeten wort, of geen.
Zy hoeft een groot begrijp, om zich geheel t' ontvouwen :
730 Noch is haer dunheit niet to voelen, noch t' aenfchouwen ;
Ms hadze die met geeft en zielendom gem een,
Of met de Godtheit zelf, die noit het oogh verfcheen.
Noch wonderlijcker is 't, dat dit verdunde wezen,
Een lichaem in der daet, terftont, gelijck genezen,
735 Te zamenrunt, hoe fel het iemant klieft, en deelt.
t' Gefcheurde lichaem wort op ftaenden voet geheelt.
Geen web van fpinnekop of Kamerijckfe draeden
Na 't fcheuren wort hernaeit, men ziet de fcheur, en naden.
Hier zeilt dees hooftftof nu de fpin en wevery
740 Van menfchelijck vernuft, als lagh het ftil, voorby.
Oock kan de glori van Godts wijfheit Dimmer fterven,
Daer 't zelve luchtpunt grijpt en maelt ontelbre verven,
Op eenen oogenblick, als 's nachts, by helder weer,
En klaeren maenefchijn, verfchijnen, tot Godts eer,
746 De ftarren aen de lucht, om laegh de landeryen,
Vol vruchten, vol geboomte, en vee aen alle zyen,
In eene zelve lucht, die voor onze oogen hangt,
En daer de fpiegel van 't gezicht dien fchijn ontfangt,

Zic4 verreppen voor ,.zich van zijn pleats bewegen."
Opvoedingen voor „opkweeking, voeding," in algemeenen zin genomen.
no Of geen: beter : „of iets enders."
no Genezen voor „geheeld," zoo vs. 730.
735-740 De denkbeelden, bier omtrent het wezen der lucht ontwikkeld, mogen ons thands belachlijk
fchijnen, zy waren in den tijd toen V. fchreef nog de elgemeen heerfchende.
737 Kamerijckfe draeden voor „karnerdoek, toile de Cambrai."
73s Men ziet de fcheur: lees: „of men ziet" enz.
741 Grijpt voor „begrijpt, bevat."
714
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Gelijck de fpiegelkloot, waarin gedaenten fpeelen,
En
wat natuur fchakeert, om d' oogen me te deelen
750
Der dingen zichtbaerhe(Th, nu wil ick by de maen
En maenefchijn my op een' heuvel zetten gaen,
Of op een' bergh, in 't groen, daer duizent fchelle keelen
Van nachtegaelen vroegh mijn oor met wiltzang ftreelen,
55 De levenwecker vaff in eicke en beucke ruifcht,
De Zuiderzee op ftrant met zachte baren bruifcht,
Gezang van jofferen, en blijde muzikanten,
En fluitgalm opwaert rijft, uit telge, en teere planten :
Hier yang ick te gelijek gezicht en zoet gerucht
7oo Van verf en klanck en glans, in eene zelve lucht;
Terwijl het morgenroot my toebloofl uit den ooften,
Een morgenzon belooft, die 't flaeufte hart zal trooften,
En fchijnen in den daeu, op 's aerdtrijcks ronden ring,
Zoo levendigh en fellown als zy te water ging.
De dunte van de lucht kan draegen, en vervoeren
760
Van plaets in plaets wat zich beroert en niet kan roeren,
Geruffer dan de kiel, gevoert door 't fchuimend groen ;
Dewijl de waterbergh voor boegh, en galioen,
De kromme fleven, rijft. hoe laftigh valt het roeien
77o Den ffroom op, dat zelfs ros en winden kan vermoeien!
En rijt men over bergh en fteenrots, of een baen,
Van langer hant gebaent, op hoe veel arbeits ftaen
De kortfte wegen zelfs! hoe zweeten en hoe hijgen
De muil en wagenaer mu op den top te ftijgen!
775 Maer 't luchtige element fchenckt vogel, vee en menfch
Een licht en open padt en doortoght, naer hunn' wenfch,
Genegen om den menfch te helpen, en te dienen,
En, in des menfchen dienft, den nimmermeer gezienen.
Nu door de lucht geftreeft, om hoogh in 't luchtendom,
7so Dat, by betrocken weer, de hemelen alom
Vermomt voor 't aengezicht des aerdtrijcks, en de volcken,
Dan min, dan meer, naer 't zwerck, en d' overdrift der wolcken
Zich fpreiden op ons oogli. bier houdt de donder huis,
De blixem, bagel, ys, en vreeffelijck gedruifch
Spiegelkloot voor fpiegel, als meermalen.
De Zuiderzee: dat V. bier bepaaldelijk de Zuiderzee noemt, gevoegd by de omflandigheld, dat by
zelden natuurtafereelen anders maalde dan gelijk by ze uit eigen herinnering kende, doet my onderliellen, dat by by deze bevallige befchrijving zich een avond voor den geest ftelde, by de Hinlopens
of by andere vrienden in 't Gooi, in de nabyheid van 't ftrand doorgebracht. De heuvel of bergh,
hier genoemd, belet dat wy aan een foiree op 't Muiderflot denken, waar de grond geen verhevenheid kent buiten de opgerichte batteryen.
779 't Luelitendoni: een nieuw woord, waarmede V. datgene bedoelt, wat federt „de daxnpkring" werd
geheeten.
,a / En de volcken: beter „en der volcken," tenzij men verfta „en voor de volcken."
700,793 Niter 't zwerck, en 0' overdrift der wolelien Zich fpreiden op ons oogh: verfta : „naarmate het zwerk
of de voorbydrijvende wolken (woorden, die hier fynoniem zijn) het uitfpanfel min of meer aan ons
oog onttrekken."
79
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Van winden, regen, daeu, en ftaertftar, als gezanten,
Om tegens godtloos bloet Godts veltbanier te planten;
Of 't lant te zegenen, zoo minzaem en getrou,
Als of de hemel daelde op d' aerde, zijne vrou,
Haer' boezem fireelde, op dat zy zwanger, alle jaeren,
7so Op elck gezet faizoen, hem vruchten quam to baeren,
Te laver aen haer bora, te koeftren in den fchoot,
Waeruit gewas, en ooft, en bloem, en koren fproot.
De wolcken in de lucht zijn waterige dampen,
Om hoogh gevoert, door kracht van 's hemels goude lampen,
795 Van waerze op ons gezicht zich fpreien, gins, en hier,
Gefchildert, gefchakeert van water, lucht, en vier,
En heet, of koudt, gelijck het mengfel valt in 't wrijven.
Dus wil de regenboogh zijn verf om hoogh verdrijven
In 't fchijnfel van de zon. zoo dreight de roode roe
soo De trotfe koningen. zoo blinckt een kroon ons toe.
Zoo fchijnt een fnelle flar by duifter voort te fchieten.
Zoo zuight de hoos het vee, of berft aen meer en vlieten,
En roept, dat eene maght het al regeert, en ftiert,
Der menfchen moedtwil toomt, of 't quaet den breidel viert.
805 Dan daelt het eene hof, het ander klimt, en klavert:
De zee verdrinckt haer ftrant: het aerdtrijck fchudt en davert:
De braudende Etna ftaet in gloet, en zwavelvlam:
De fteden !torten in, eer iemant merckt hoe 't quam.
Wanneer de Godtheit niet te roer zit, ftadt, noch muren,
sto Noch torens, bergh, noch rots Godts wint, en weer verduren.
Indien ick 't luchtendotn, dat prof is, vliegh voorby,
Naer d' allerfijnfle lucht om hoogh, wil d' adorn my
Begeven : want zy kan noch pen noch adem draegen,
Is louter, ongefteurt van buien, damp, en vlaegen,
815 Een naburin des viers, dat mijnen geeft ontfteeckt
Met eenen verfchen gloet, waeruit de Godtheit fpreeckt,
En Nimrots tempel dreight, en zijn Chalcleeurche fieden,
Daer 't vier bewierroockt wiert, geviert, en aengebeden.
Al is het aerdtfche vier maer fchijn van 't element
s5to Des viers, dat hemelhoogh niet fchijnbaer wort gekent,
785

Die Jlaertfler, die daar tusfchen de winden en den dauw geplaatst wordt, toont, dat Vondels denkbeelden aangaande de hemellichamen nog niet volkomen helder waren. Waarfchijnlijk hield by de
ftaartfter voor een dwaallicht of St. Elmusvuur in 't groot.
787-7C2 Hier fpeelden wellicht aan V. de regels voor den geest nit het Perrigilium Veneris:
Ut pater totis crearet vernus annum nubibus,
In finum maritus imber fluxit aintae conjugis;
Unde foetus mixtus omnes aleret magno corpore.
Ip.fa venas algae mentem permeante fpiritu
Intus occultis gubernat procreatrix viribus,
Perque coelum, perque terras, perque pontum fubditunz, caet.
Tna Zijn tett. — verdrijren: zie hierboven, blz. 484.
ox De roode roe: de „itaartfter," toen nog algemeen voor een bode van onheil gehouden, die groote
ftaatsomwentelingen voorfpelde.
T.

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST

Noch kan ons vier om laegh brantftichten, en befchermen,
Is gout- en yzerfmidt, kan koocken, en verwarmen,
Genezen door artfny. bet toetfl oprechte flof,
Scheit louterheit van 't valfch, en fchift bet fijn en grof,
Is
oirfprong en de bron van roeringe en beweegen,
825
En, zonder 't heil des viers, het menfchdorn zat verlegen.
Op dezen grontflagh flack men outervieren aen,
In Afie, en Euroop, voor Vella, en Vulkaen.
Maer 't luilme hooger aen, in 's hemels blaeuwe tenten,
830 Door alle kreitfen Keene, en boven d' elementen,
Den goddelijcken dagh, nit Godts gefchapen licht,
Te fcheppen, daer geen zwerck noch wolcken mijn gezicht
Verbieden ga te ilaen bet uurwerck, dat de tijden
Der weerelt onderfcheit, en, onder 't ommeglijden
835 Van zoo veel raden, haer de hant wijfl, die gewis
BeWijft dat Godt alleen den albeweger is.
Hoe flaeu verfchiet nu d' aerde! ick benze quijt van onder.
Al wat mijn oogh verfchijnt, is wonder boven wonder.
Wat grootheit, fehoonheit, maght, en rijcke ontelbaerheit
810 Ontvout zich in 't geflarnte ; een fchooner majefleit
Dan immermeer de- paeu kan fchildren, en fchakeeren,
Wanneer hy voor zijn ga, met zijne ontvouwe veeren,
Den flaert vol oogen praelt, en bunt van hoovaerdy
Met zijne vleugelen haer kraeckend fireeft voorby.
845 Het groen en blaeu, met gout befprengkelt, geeft te kennen
Wat rijckdom vrou natuur te koft hing aen die pennen.
Ick zie den hemel aen, gelijck een' bruidegom
Van d' aerde, zijne bruit. by hangt een' mantel om,
Vol fleenen geborduurt, gezoomt met goude zoomen,
8M) En perlen, elck om 't fchoonfl. zy blaeckt, en ziet hem komen
Dus uitgeftreecken, en ontfinigt, met ftercker gloet
Van liefde, in haeren arm den vorft, die haer gemoet.
Het luftme hier den dans van vafte en loffe ftarren,
Die ninnner onderling verdwaelen, noel] verwarren,
h55 T' aenfchouwen, in de vreught van 't hemelfch bruiloftsfeeft.
Hoe blinckt die fchoone riem des bruigoms, daer mijn geeft
De twalef tekens merckt, waerdoor de zon de ronden
Voltreckt om ieder jaer. het fchijnt hy wort bewonden
Van dry paer lichten, die, met eenen fchoonen zwey
so Ten dans rondom hem gaen ; terwijl de bruiloftsrey
Van zoo veel duizenden, met hant aen hant te gader,
en Is oirfprong en de deem: moat zijn. Ls oirfprong en been.
on Baden voor raderen.
on Ontrowee 1, aren : tegenwoordig zoa men ontrouwde fchrijven; waarom weet ik niet, daar men tech
geroutven en niet gel:owed fchrijft.
e3 Lee .1 larren: love is wel het tegenovergeftelde van caste, maar de benaming lee flarren voor
„dwaahterren" klinkt Loch vreemd.
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Den ronden dans befluit, en aller glanffen vader
Van verre tegenjuicht, en danckt voor 't rijcke licht,
Dat in elx oogen fchijnt, en ftraelt uit zijn gezicht,
En
zonder 't welek de lucht en aerde en hemel duifter,
8135
Vergingen, zonder glans, en levendige luifter.
Wat zet de hemel hier al fchiltwachts uit by nacht!
De duifternis verleent de ftarren gloet, en kracht.
Hoe wort de bruit dan heel, dan half, dan niet befcheenen!
87o Hier moet Hevelius geen' verrekijcker leenen,
Om fproet en vleck en licht, in 't aenfchijn van de maen,
Te zoecken met den bril, en aerde en Oceaen
In zijne maenekaert te maelen, en de deelen
Der onderweerelt, rijck van bloedige krackeelen,
375 En arm van veiligheit, eendraghtigheit, en pais,
Die hier ten reie gaen, in 't hemelfche palais.
0 fchepper van de zon, waerby wy adem haelen!
Verlangt het al wat leeft, des morgens, naer de ftraelen
Van 't allerfchoonfte licht, dat ghy gefchapen hebt;
880 Hoe komt het dat de menfch zich zelven dus machept,
Noch redenloozer dan de wilden, en verblinden;
En hun verwanten wreet verfcheuren en verflinden
Met tanden van metael; berockenen geen quaet
Te gruwzaem, uit een zucht tot overgang van ftaet,
88.5 En heerfchluft, zonder 't oogh te flaen op 't ongefchapen;
Geen licht noch Godtheit zien, noch kennen dan hun wapen,
En 't glinftnn van een kroon, die, krenckbaer door gewelt,
In eenen buck, als fneeu, gelijck hun leven, fmelt?
Wat is 't een wonder, dat de hemel weet te paffen,
890 Elck etmael juift ront om te drijven op zijne alien,
Te monftren 't hemelfch heir, in aller menfchen oogh,
Van ooften naer het weft! wat veltkortou, wat boogh
Kan koegel, ofte pijl, wat blixem ftraelen fchieten
Zoo fnel door lucht en zwerck! wat watervallen vlieten
895 Zoo fnel ter fteenrotfe af! en evenwel bewaert

De bruit: de „maan."
Hevelius: Johannes Hevelius, in 1611 te Dantzig geboren, alwaar hy een post als Raadsheer bekleedde, was een beroemd fterrekundige, die gedurende meer dan vijftig jaar den loop der hemellichamen waarnana en vele fchoone ontdekktngen deed. Behalve door hetgeen hy aangaande de
maan ontdekte, maakte hy zich verdienitelijk door zijn Selenographia, waarop V. zinfpeelt vs. 873.
Talrijke andere gefchriften gaf hy uit, en de fterrekunde zoO hem nog meer hebben te danken gehad, zoo niet een felle brand in 1670 zijn huts, met zijn kostbare gereedichappen, boeken en handfchriften, benevens zijn drukkery, in asch had gelegtl. Acht jaar na dat hem alzoo een gelijk lot
als hier ter ftede zijn kollega wiskundige en boekverkooper Blaeu getroffen had, flied Hevelius, op
zijn geboortedag, den 28 January 1687, door geheel Europa hoog geacht.
870-816 De zin van deze alles behalve duidelpke regels fchijnt te wezen, dat, naar de meening des dichters, by zoo veel orde, veiligheid, eendracht, enz. als aan den hemel heerscht, terwijl zy op de onderwaereld („het benedenrond, de aarde") ontbreekt, men geen vlekken in de mean meet gaan zoeken.
mx Bril: hier in den zin van „vergrootglas."
see In eenen buck voor „in een oogenblik."
eve
eve
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De lone ftar, van 't weft in 't ooft, haer ftreeck en vaert,
Of fnelft, of traeger, naer den hoefflagh, daer de zeven
Een hooge of laeger wijck en wachthuis wiert gegeven,
Veel hondertduizenden van mijlen wijt van een ;
soo Om van geen vafte ftar te reppen, als met geen
Vernuft noch ftarreboogh te fchieten, noch te meeten,
Hoe arbeitzaem by nacht, de ftarrekijckers zweeten ;
Terwijl Kopernicus het ftargewelf houdt ftaen,
En om zijn eigene as den aerdtkloot om leert gaen.
905 0 welcke lichaemen van Heinen, welcke ronden
Verftommen ]tier vernuft en ftarrewijze vonden,
In 't gadeflaen wat Godt, om hoogh geruft en ftil,
Ons flechts van verre toont door 't glas van oogh en bril!
Hier noemt de reden Godt den oirfprong van 't beweegen,
sio Die, buiten vrou natuur en haer gewoonte en zegen,
De ftarren ommedrijft alleen door zijne hant,
En niet door eene vorm haer wezen ingeplant :
Want al wat van natuur bewogen wort, moet ruften
Op zijnen ftoel, gezet van Godt, den albewufien :
915 En ruckt men het van daer, het zoeckt den ouden ftaet,
Zijn eigen element, waer buiten • het vergaet.
Gedurigh draeien dwaelt onendigh van 't volkomen.
Zoo lang de fiarren dan het ruften wort benmnen,
Is 't zeker dat natuur des hemels loop niet fpoeit,
920 Maer d' almaght het gevaert der kreitfen ommeroeit.
Natuurlijck pooght elck ding zijn ende te bereicken,
En eigen nut, geenfins een anders : dat 's een teicken
Hoe niet natuur, maer een verfiandige oppermaght
De flarren ommedrijft, die 't menfchelijck geflacht
925 En de onderweerelt wou door haeren invloet fiercken,
Verleenen vaegh, en groey, en leven, geenfins wercken
Ten befte van zich zelve, uit kenniffe, en vernuft.
Hier ftaet nu d' ongodift verbijftert, en verfuft;
Terwijl de Godtheit hem beftraelt met 's hemels zegen,
930 Langs onnaturelijcke en ongewoone weegen,
En by zoo zegenrijck dien overvloet ontfangt,
Door 's hemels loop, die van den albeweger hangt,
ass De toffe _Oar voor „de losfe fterren — zie vs. 833 — of planeten," waarvan er then — zie vs. 897
zeven bekend waren.
De zeven: lees : „aan de zeven planeten."
908 Glas van .... brit: verge4jk het aangeteekende op vs. 872.
909-020 De redeneering van V. is deze: „al wat zich volgens de algemeene natuurwetten beweegt, moet
eindelijk ftil Roan en rusten : een eeuwigdurende beweging is ftrijdig met de natant . ; en dewijl nu
de planeten zonder ophouden haar loop volbreugen, is bet klaar, dat haar beweging niet volgens de
natuurwetten plaats heeft, maar door Gods byzonderen wil wordt beftuurd."
so, Door haeren invloet: aan den onmiddelijken invloed der fterren op dit ondermaanfche werd Coen
niet getwijfeld.
ma Onnaturelijeke.... wegen: d. i.: „wegen, die in ftrijd zijn met den gewonen loop der natuur." Vergel.
bet aangeteekende op vs. 909-920.
so,
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Gemaetight wort, en volght het eeuwige behaegen,
Zoo lang de hemel 't licht der dwaelenden zal draegen,
935 En d' achtenveertigh vaft op hunne fchiltwacht ftaen,
Die met den achtften kreits eendraghtigh ommegaen,
En, in d' ontelbaerheen, om ieders wijck te mercken,
Verdeelen al den kloot in zoo veel ftarrepercken.
Wie nit het ftarreboeck de Godtheit kennen leert,
940 En nimmer in 't misbruick der ftarren haer onteert,
Door blinde afgodery, of ftarrewichleryen,
Die 's menfchen vryen wil, en Godt hierin beftryen,
Heeft in ontelbaer licht het eenigh licht gezien,
Dat eerit de zon ontftack, waervoor de nachten viien.
945 Nu wenfchte ik mijne keel te fpannen, om te zingen
Hoe Godt zich in de zon, het fchoonft van alle dingen„
T' aenfchouwen geeft, gelijck de levendige fchijn
Des hemels zich laet zien in fpiegelkriftalijn :
Maer onvermogen zal mijn' wenfch en wil verfchoonen ;
950 Naerdien de kreitfen zelfs al juichende hun toonen
In ongelijcken klanck vereenigen om hoogh,
En my het zielendom hier boven heeft in 't oogh.
Ick fchey van 't lichaemdom, en zweve op fijner penuen,
Om Godt in 't aengezicht van 't zielendom te kennen,
955 Dat naer de Godtheit zweemt, waerby op onzen dagh,
Geen ander fchepfel, in gelijckheit, haelen magh.
Al fchijnt dees waerheit vreemt, zy zal uit reden blijcken,
Indienwe Godt en ziel elckandre zien gelijcken.
De ziel is geeft, geen lijf uit aertfche ilof gebootft,
960 En Godt is lichaemloos, en geeft, doch allergrootft,
Een ongefchaepen geeft : zoo zweeft de ziel met reden
Noch hooger dan de zon, daer zellefftandigheden
Van geeften legeren, en naderen Godts troon.
De ziel is onverknocht, en draeght hierom de kroon
965 Van Godts onfterflijckheit, een' titel, in dit levee,
Den onvernuftigen en ftommen noit gegeven,
Die met bun lijf vergaen ; terwijl de ziel, in ftaet
Van duren, door Godts hant gehanthaeft, niet vergaet,
En danckt den eeuwigen, uit Wien zy wiert geboren.
no Wat is de ziele al lichts van kenniffe befchoren,
Die door de zinnen vat al wat zich openbaert
934 Der dwaelenden: der „planeten."
.s,aaa Oudtnds verdeelde men den hemel in acht-en-veertig fterrebeelden, en op een hernelglobe ken
men bovendien acht cirkels onderfcheiden, t. w. „den Equator, de twee keerkringen, de twee pool•
cirkels, de twee koluren — waarvan de eerie door de eventrachts-punten, de tweede door de zonneItands-punten goat — en de Ekliptika of zonneweg. Deze laatfte cirkel wordt bier waarfchijnlijk als
de achlffe kreits bedoeld, waarmede de 48 fterrebeelden eendrachtigh onnegaen, d. i. „gezamentlijk
medegaan met de omwenteling des kernels."
so. Zielendom : „de geestenwaereld," gelijk in den volgenden regel met lichaetndorn wordt bedoeld wat
thands ook wel met het woord „ftor wordt uitgedrukt.
064 De ziel is onverknocht : voila: „de ziel is nit Karen aart vrij en onbelemmerd."
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Van buiten, en in zich vergadert en bewaert
Een' onwaerdeerbren (chat van alle weetenfchappen,
Tot datze Godt genaeckt, fangs zijn gefchape trappen,
ins Door redenkavelen van d' oirzaeck tot het werck,
Van 't werck tot d' oirzaeck toe, zoo hemelfch, boven zwerek,
En lucht, en element, en fionckerende vieren,
Oock flaeuwer licht, gemaelt als beeldewerck, en dieren.
Aldus gemoetze Godt, het oogh, dat alles ziet.
uso De Godtheit kept het al, en redenkavelt niet.
Wat tegenwoordigh is, wat was, wat nook zal worden,
De Godtheit ziet het al, een ieder op zijne orden :
De ziel behoeft den bril, terwijlze in 't lichaem quijnt,
En haer een nieuwe ftar, dan hier dan daer, verfehijnt.
985
De vrye wil, de ziel des menichen bygebleven,
Verheftze in waerdigheit, om naeft aen Godt to zweven
Met al het geeftendom, dat door den kernel vlieght.
Hier wortze in 's lichaems fchors gequeeckt en opgewieght,
Tot aenwas van 't gebruick der redelijcke kracliten.
tso Zy wort niet afgezet, als bloemen, uit geflachten
In d' afkomft, maer ontfpringt uit Godt, haer 'tam, en wit,
Beheerfcht het ganfcbe lijf, is heel in ieder licit,
Dock heerlijcker in 't een, en donckerder in 't antler.
Zoo grenzen Godt en ziel naburigh aen elckander.
995 Ontfingze niet van Godt d' onfterflijekheit te leen,
Zy had dees majefleit met haeren Godt gemeen,
Die blijft nu eigenaer, en leenheer. alle rancken
Van zielen moeten hem voor 't hemelich leengoet dancken.
Maer om d' onfterflijckheit der ziele alleen door 't licht
moo Van reden en nature, als in een veergezicht,
Te toonen aen 't verftant ; dewijl des menichen oogen
Het wezen van de ziel geenfins aenfchouwen mogen ;
Zoo zal een, heurche my verfchoonen, dat ick bier
Beknopt ben in 't bewijs, cm niet dit zielpapier
1005 Met klancken te beflaen, die krachteloos verdwijnen,
En weer fcherpzinnighe6n dan grontbewijzen fchijnen.
De reden is te grof, die laegh fangs d' aerde kruipt,
Het grontbewijs te dun, dat door de vingers druipt:
De middelmaet houdt ftant. in 't ftercken van een waarheit
tow Zoo noodigh, dient gelet op bondigheit, en klaerheit;
Behoudens naer den aert der ftoffe : want indien
Men bier de wifkunft eifcht, om toonbaer to bedien,
ara

Flaeuwer licht, gemaell als beeldewerck, en dieren: y erfta: „flaauwer lichtende fierrebeelden, aan
welke onze verbeelding de gedaante beeft gegeven van perfonen, voorwerpen of dieren."
rs0 Zy wort niet afgezet: afretten float hier in den zin van: „voortteelen," gelijk elders berhaaldelbk
afzetfel voor „kind, nakroost," gebezigd wordt.
t0o4 Zielpapier voor „dit papier, 't welk over het wezen der ziel handelt."
Ion Bedien: famengetr. van bedieden, „beduiden."
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Door maeten en getal, den eigen aert der zielen,
Die noit, als 't lijf, in 't lot der fterflijckheit vervielen;
Dat
waer een onbefcheit. men eifch' geen' klaerder dagh
1015
Van reden dan de zaeck natuurlijck geven magh,
En dit vernoeght een hart, dat niet, als ziende blinden,
Een taftbre reden eifcht, die bier niet is te vinden.
Een zelve grontbewijs en evenredenheit
1020 Getuight d' onfterflijckheit van d' oppermajefteit
En 's menrchen ziele, [is 't vry by Godt haer te gelijcken]
Uit beider werckingen, die voor de zinnen blijcken,
En wijzen ons verftant op 't geen onzichtbaer is.
De wijze Atheenfche fchool, al fchietze zomtijts mis
1025 In wijze en vonden van d' onfterflijckheit te ftercken,
Begreepze nochtans klaer uit al de fchoone wercken
Der ziele, die bier in de ftommen overtreft,
En, elementfch noch aerdtfch, zoo hemelfch zich verheft;
Terwijl het lichaem hier verftuift in ftoffe; en aerde,
1030 Daer zy, geflaeckt van 't pack der aerdtfheit, naer heur waerde,
Den hemel zoeckt, van waer de geeft zijn' oirfprong nam,
Die niet uit grove ftoffe en aerde fpruiten quail",
En eerze weder ftreeft naer boven met haer pennen.
Als eene godtheit, uit haer wercken zich laet kennen.
Indien des lichaems form in 't wercken niet beftaet
ton
By 't lichaem, zoo beftaet haer wezen in der daet
By 't lichaem allerminft ; want werck en wezen hangen
Vermaeghfchapt, en verknocht; dies gaet de form de ganen
Van 't fterflijck lichaem niet, wanneer dit wort vernielt,
low 't Welck van de ziel, zijn form, geformt wiert, en gezielt.
Maer dat de ziel haer werck kan buiten 't lichaem wercken,
Zal onze reden klaer door kracht des wezens ftercken,
Dat 's lichaems form verftreckt, waeruit dus onvermoeit
De wercking van het lijf, als uit haere ader, vloeit.
1045 Het wezen van de ziel dan, by zich zelf beftaende,
Kan duren buiten 't lijf, wanneer dees fchors vergaende,
Den gait verhuizen ziet, dien zy gehuisveft hadt,
En zijnen oirfprong zoeckt, langs. 't vry en open padt.
De ziel verkeert van ftaet, maer niet van haer nature :
. 1 leerlingen.
De wijze Alheenfehe fchool: de Akademisten, of Plato en z *
lots Elementfeh voor „ftoffelijk, materieel."
'032 Spruilen: de oude uitgave heeft fpuiten, wat verdedigbaar ware, indien 't op zich zelf ftond; doch
wear van den oirfprong van den geest gefproken wordt, kan alleen het woord fpruiten te pas komen.
103. Form: bier gewis niet in de beteekenis van „gedaante ;" want 10 . dan zoo V. waarfchijnlijk vorm
gefchreven hebben, en vs. 1040 gerormt, zoo als gewoonhjk en niet geformt, en 20, ftaat de vorm
beneden het wezen; terwijl bier de benaming form, in dit zelfde vs. 1040 aan de ziel gegeven en
dus hooger dan 't lichaam gelteld wordt. Vermoedelijk moeten wy form hier opvatten in den ain
van „beweegkracht" of „bezielende kracht." Zie ook vs. 1043 en 1044, 1050 en 1053.
low En zijnen oiriprong zoeckt: lees: „en die zijnen oirfprong" : immers het is de gast, waarvan vs. 1047
gefproken is (de ziel), die zijnen oirfprong zocht, en niet, ale de konftruktie zoft meébrengen, de
fehors, vs, 1046 genoemd,
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um Want, als de form van 't lijf, of buiten 't flaen der ure.
Gefcheiden uit haer hut, zy met een onderfcheit
Haer' flaet to kennen geeft door werekinge, en beleit.
Als form des lichaems wercktze, in 't brein en al de leden;
Als lichaemloos en vry, zy hooger aen gaet treden,
1055 Doorzweeft het geeftendom, en tuight en melt alom
Haer afgefcheidenheit, en duurzaem eeuw'ighdoni.
Al ftaeckt de ziel haer werck in 's lichaems ledemaeten,
En 't lijek, als zy verhuift, en .t lichaem leght verlaeten,
Zy leeft nochtans in ftaet en wezen. 't wercktuigh fchort
loso Zijn werck door haer vertreck: de fmidt, zoo 't vier hem wort
Benomen, fmeedt niet weer. geen wan kan koren wanness
Of ziften, zonder hant. als 't paert is uitgefpannen,
Dan ftaet de wagen flil. de ziel kan nietemin
Noels wercken, buiten 't lijf, haer werck, dat lidt, noch zin,
1065 Noels beckeneel vereifcht. hoewel de zielefchenners
En haer onfterflijckheits beichimpers en ontkenners
Dit mooghlijck achten, noch ontkenuenze wel flijf
Dat een verhuifde ziel blijft wercken buiten 't lijf.
Zy waenen wat men vat wort eerft in brein begreepen
no En zinnen: geen verftant, hoe fcherp, hoe fijn geilepen,
Kan wercken dan op 't geen in 's menfchen harflens fpeelt,
Verfchijnt, en door den zin 't begrijp wort higebeelt.
Wy ftemmen oock met bun dat onze ziel de fchatten
Van al 't verftaenbre hier wel ftofwijs op kan vatten
1075 Door haer verbeeldingen; maer fluiten evenwel
Dat zy niet ftofgewijs hierop haer oordeel veil';
Naerdienze dickwijl ftemt, gelijckze zelfs belijden,
De dingen, die rechtuit met 's menfchen zinnen firijden:
Gelijck wanneer verftant of reen een far vergroot,
loso Veel grooter dan de ring van 's aertboOms ronden kloot;
Of foffeloosheen weet van 'loan t' ondericheiden,
En verwen, en gedaent, waerin de zinnen weiden,
Van haere ftoffen fcheidt. oock beelt de wil dit uit,
Die buiten het verftant de weelde en welluft ftuit
1085 Om reden, en omhelft, naer voorval van de tijden
Of zaecken, rampen, die met zin en neiging ftrijden.
Indien 't verftant alleen op aerdtfche welluft zagh,
En wat de zinnen noodt, in 's weerelts blijden dagh,
Op 's weerelts ydelheit, vergangklijckheit, en feeften;
moo Hoe zou des menfchen ziel, in 't lichaem, met de geeften
Zich mengen, en by Godt verzaeinen in gefpreck?
wsu-tosz Verna: „want de toettand der ziel onderfcheidt zich door verfchillende werking, wanneer zy,
als form des lijfs, „In het liehaam" werkt, of wanneer zy, daarvan gefcheiden, iu en op zich
zelve float."
Ms 't Lijck .... en 't Hamm: een pleonasme: beide fubftantiva zijn bier van gelijke beteekenis.
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Waeruit ontfpringt haer luft en goddelijcke treck ?
Want blinde en dooven, of door toeval, of gefchapen,
Aen verwen nochte klanck zich binden, en vergaepen:
1095 Nu leeft de ziel alleen zoo zaligh nergens niet
Dan daerze 't hooghfte goet befpiegelt, en doorziet.
De Godtheit, die door 't licht van fchoonheit en vermogen,
De krachten van de ziel kan houden opgetogen,
In 's hemels hooghften trans. nu haecktze naer 't befcheit
tioo Der wijzen, om den glans van haere onfterflijckheit
T' aenfchouwen, eerze ontboeit, in d' allervolfte klaerheit,
Beklaeght de lochenaers van deze onfaelbre waerheit.
Voor zoo veel werckingen, die 't eeuwigh zielendom
Ontvouwen, ftaet de mont des tegenwrijters ftom.
1105
De vierfchaer van 't gemoedt verdaghvaert goddeloofheit
En overtuightze, en ftraftze om d' overtuighde boofheit.
Hoewel de dwingelant to recht zit in zijn zaeck,
Hy velt zijn vonnis zelf, gegeeffelt van de wraeck.
In 't fterven lochent by met fidderen en beven
1110 Dat vromen, bier gedruckt, de fchelmen, in dit leven
Gezegent, met de ziel verrotten in bet graf,
En Godt geen deughden kroone, en geene boofheit ftraff'.
Indien de ziel, een geeft, geen' ftrijt voelt, als de leden,
Een' ftrijt -van hooftfloffe en al haer hoedanigheden,
1115 Een ftrijt, (lie d' oirzaeck is van 't rotten en vergaen,
Zoo kanze buiten 't lijf en op zich zelf beflaen :
En is de dierfcheit bier flechts krenckbaer, en bederflijck,
Zoo treft de ziel haer ende, en duurt, en leeft onfterflijck.
En zoo de hooftilof blijft, alleen verkeert van ftaet,
1120 Wie droomt dat d'eedle ziel, die hooger draeft. vergaet?
Men ziet door ouderdom des menfchen kracht bezwijcken,
De zinnen, traegh en Romp, de jongkheit minft gelijcken,
In werckingen, en kracht, gehoor, het feel gezicht,
De reuck, de tart, en fmaeck ontbreecken in hunn' plicht,
1125 Als d' oude rijft in top, bezaeit met grijze haeren,
En d' afgeleefde fteent, om 't overwight der jaeren,
Terwijl by reede gaet met eenen voet in 't graf :
Dat melt den ondergang des ftervers, door den ftaf
En krucken onderftut, en hoe die krachten hangen
1130 Aen elernenten, daer zy leven van ontfangen :
Doch zoo bet oordeel en verftant, ons ingeftort,
1117

Verna: „en is het alleen 's menfchen ftotfelijite deel, dat bier op aarde aan vergankelijkheid en bederf onderhevig is."
1119 Verna: „en zoo zelfs des menfchen Roffelijke deel in wezen blijft en alleen een andere gedaante,
een anderen vorm aanneemt."
/131-1196 Ile dichter had zich zelven kunnen aanhalen als een bewijs voor de waarheid van hetgeen by
bier betoogt ; doch men zoo hem dan hebben kunnen tegenwerpen, dat juist by een uitzondering
maakte op den enders vrij algemeenen regel, dat, by 't klimmen der jaren, niet alleen de lichaamskrachten afnemen, maar ook de geestvermogens verzwakken.
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Door 't waffen van den tijt geenfins vertnindert wort,
Maer aengroeit, dat 's een merck, en een onfaelbaer teecken
Hoe 's menfehen ziel, wanneer het lichaem is bezweecken,
1135 Niet afneemt, als die niet aen 't lichaem hangt gehecht,
En buiten 't lijf beflaet, door een onfterflijek recht.
Het drymael groot vernuft, in alle Egyptfehe iteden,
Om zijn hooglidraeventheit en wijfheit, aengebeden,
Getuight hoe Godt den menfch uit twee naturen mengt ;
1110 En teffens fterfelijck en nimmer fterflijck brengt
In 's weerelts ronden ring, als tuffehen twee naturen,
D' onfterflijckheit van Godt, en 't geen veraert in 't duren,
Verandert, en verfterft ; op dat de men fch getrou
Hier alle wonderen in 't licht befpieglen zou.
Apollo, raet gevraeght, in 't Heidenfeh koor te Malte,
1145
Of, na het lijek, de ziel noel' bleef in haer geftalte,
Dan ofze (molt, berecht Polytes op zijn vraegh :
De ziel, aen 't lijf verknocht, gevoelt en lijdt de plaegh
Van 't rotten, en bezwijckt door 't fterfelijcke lijclen ;
1150 Maer komtze fnel, als 't lijf vergaet, het lijf t' ontglijden,
Zoo ftijghtze in 't hemelfehdom, daer wortze simmer grijs,
Noch in haer' ftaet gekrenckt. (lit won Godts eerftc wijs
Voorziende w'ezen dus voorzien, en ordineeren.
Sibillen, voor Auguft, befaemt door profeteeren,
1135 En, onder Nero, noit op logen achterhaelt,
Der zielen ftraf en loon ons hebben afgernaelt.
Ferecides heeft eerft deze eeuwigheit gedreven
In Griecken ; Pythagoor zijn meefters les gefteven :
Toen volghden Sokrates en Plato Pythagoor,
1160 En Ariftoteles betradt het zelve fpoor :
Al fchijnt by zommigen benevelt in haer klaerheit,

ma Het drynmel groat vernuft: „Trismegist."
alss In 't Heidenlch hear le Matte. By LACTANTIUS : Divinar. Inuit. Lib. VII de vita, cap 13, lezen wy:
Polylis yuidum eonjuluit Apollinent Milej iunt utrumne maneat anima poll mortent an diVolsainr:
et rejpondit hisce rerjibus:

qf vxrj „tay !ant

nil jeu,uoii nvO; at4ta XVIEETUG,
Vd-ayia vooucra noit- 1 . x. I. 1.

Sommigen lezen Follies en vernaan daardoor een inwoner van de Egyptifche ftad Folio. die by
Stefanus voorkomt : anderen houden het voor een eigennaam.
De Apollo Melejius wordt meeftal Didymaeus genoemd, waarover men kan naflaan PLINIus, Lib.
V. c. 29, en STR AI30, Lib. XIV.
Dat V. het rang had op deze plants van Lactantius is klaar: limners by vertaalt de zes vaerzen
lange orakelfpreuk zeer getrouw. Wait zijn „koor te Malls" betreft, by heeft bljkbaar de ftad Malitas in Klein-Aria:1 n met het eiland Melita (Matte' verward.
ms-lass Zeker heeft hier V. gedaclit Ran de date beroemde regels:
Dies irae, dies illa,
.S'olrel ft clam in foils,
Tells vate cum fibilla.
1157 Perecides: deze, een wiisgeer van 't eiland Sciros, leefalc ornftreeks de Ve Olympiade. Hy was een
leerling van Pittakus en een leermeefter van Pythagoras. Theopoinpus, door Diogenes Laertius bygebracht, beweert, dot lay de eerfte was, die over de natuur der Loden (chreef.
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De godtverlichte Aquijn ziet Stagirijt dees waerheit
Befpieglen in haer kracht, daer by d' onfterflijckheit
Der ziele voor 't gerecht der billijckften bepleit.
1165
eenftemmigheit, het recht der volcken, heeft dees reden,
Al 't aertrijck door, als noch in d' Indiaenfche fteden,
Bezegelt, met den ring der wijzen, die hun licht
Ontftaecken aen Hebreen, Cbaldeen, en 't feel gezicht
Van Trismegift, door wien de grijze Egyptenaeren,
1170 In top van wetenfchap, zoo hoogh geklommen waren,
Als zy, door 't mifgebruick van zijn gebloemde leer,
Verzoncken in den nacht der afgoon, die Godts eer
Bezwalckten. evenwel verweerdenze, in die tijden,
Der zielen overfchot, na 's lichaems overlijden ;
1175 Waer tegens Dernokrijt, en Epikuurs vernuft,
Gefteven door Lukrees, geraeft heeft, en gefuft,
Gelijck of 't menfchdom clan geredt wiert en gehulpen,
Als zerck en dootbus ziel en lichaern overftulpen.
Nu fluit het geeftendom den draeiboorn, daer het niet
iiso Gefchapens boven zich in hoogheit fteigren ziet.
De goddelijcke geeft van Plato heeft hun leven
En wezens oirfprong Godt, den hooghften, toegefchreven.
Hoewel het Heidendom verfchilt in hunnen duur
Van voor en na, gelijck in wezen en natunr;
1185 Of zy lichaemeloos gefchaepen, of te zaemen
Met hunne lichaemen in 't licht te voorfchijn quaernen,
Uit element, of iet wat hemelleh : in 't gemeen
Beftemt d' aeloude fchool der wijften doorgaends been
Den dienft en ampt en endt, waer toe de groote vader,
1190 Ten dienft van Godt en nienfch, hen voortbroght allegader,
Gelijck nu blijcken zal hoe Godts voorzienige aert
Al wat by fchiep regeert, en hanthaeft, en bewaert.
Indien een wildeman noch hoorde, op indite fprongen
En vingerdans, wat geeft door 't orgel quam gedrongen ;
1195 Wat goddelijcke galm zich fpreide in ieders oor,
En rolde in 't hoogh gewelf, door kerck, kappel, en koor ;
Zoo veele mengfels van regifteren en klancken,
1Vaervoor onze eeuwen noch Orlandoos zangluft clancken ;
Aquijn: St. Thomas Aquinas, geboren in 1224 op het kasteel Aquino, in 't koninkrtjk ICapels, begaf
zich, uit neiging tot een leven aan godsdienst en ftudie gewijd, in de orde der Dominikanen, en
haalde in 1255 te Parijs den tytel van Doctor in de Godgeleerdheid. In gemelde ftad onderwees hy
als Hoogleeraar de wijsbegeerte van Aristoteles, later aan verfchillende Italiaanfche Akademien de
godgeleerdheid ; doch weigerde volftandig alle hem aangeboden kerkeltjke waardigheden. Hy overleed naby Terracina, op reis zijnde, in vigtigjarigen ouderdom. Ztjn voorbeeldig leven, groote
kunde en talrijke fchriften hadden hem den eernaam van Doctor Angelicus doen verwerven; ook
noemde men hem den Engel der fcholen en den Arend der godgeleerden. In 1923 werd hy door
Paus Johannes XXII onder de kerkheiligen geplaatst. Zijn werken, herhaaldelijk op nicuw uitgegeven, zijn nog heeds in achting gebleven.
Stogirijt: Aristoteles, aldus genoemd om dat hy van Stagira geboortig was.
,,Os Orlandoos zanslu J1: zie over Orlandus Lasfus het aangeteekende Deel VI, Nal. blz. 11.
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Zou Ily gelooven dat geval die toonen mengt,
Als verwen ondereen, met kunft en geeft gefprengt?
Zou by gelooven dat die maetklanck en getalen,
Die weergahn, rijck van geeft, in 't volgen, en herhaelen
Van hoogh en middelbaer en laegh en grof geluit,
Dan ftaetiger, dan wuft, dan lang, dan kort geftuit,
1205 Zich zonder een• vernuft ontvouden ongebonden,
En niet door Swelings hant en zijn doorluchte vonden?
Gewilfelijck by moft bekennen dat veritant
En hant die pijpen ftelt, en haere keelen fpant.
Indien de wiltite Moor het licht der Amiraelen
12io Al triomfeerende, langs d' Ainfterdamfehe paelen,
Zagh uit de rijcke zee, op ons gezegent Y,
Aenftreven, door een bofch van maften, die te ly
En loefwaert op den ftroom hem met trompetten eeren,
En vlagge, en wimpel, daer by, onder bet laveeren,
1215 Zoo veele kielen mijde, en lofte, laegh op laegh,
De donders der kortouwe, om 't vrye Gravenhaegh
Te wecken met zijn komft ; zou dees Moorjaen gelooven,
Al zagh men noch maetroos, noch volck, noch ftuurman boven,
Dat zulck een zeekafteel gegroeit waer by geval,
R2o En zonder ftuurmans hant quam bruizen aen de wal?
Gewis bet domfte brein, hoewel 't geen boeckftaef leerde,
Moft fluiten dat vernuft dit boucle, en zelf regeerde.
Wie kan dan lochenen, dat d' opperfte natuur
De weerelt, zooze zeilt, laet drijven zonder ftuur ?
1225 Godts werck en d' eigenfchap des wercks, in 't overweegen
Gebleecken, fpreecken dit van alle kanten tegen,
Door grootheit, roeringen, gefchicktheit, fcboonheit, val,
Gernaetightheit, beftaen, en rijckheit van 't heelal.
Wie Godt van 't eeuwigh roer der dingen of wil zetten,
1230 Berooft hem 't heerlijckfte ampt, het welck beftaet in 't letten
Op zijn gefchapenheen, het menfchdorn allermeeft,
Waervoor zich alles buight. in Godt is kracht noch geeft,
Noch Godtheit, zit by van voorzienigheit verfteecken ;
Door Epikuur te fnoot en fchimpende geleecken
1230 By een gerimpelde waerzeggerin. zoo pleit
Zijn blintheit avrechts voor der goden majefteit.
De weerelt wort een groot en heerlijck huis geleecken,
Waerin men Godt in noaght en wijfheit uit ziet fteecken,
Als varier, huisvooght, Meer, en booft van 't huisgezin.
1240 Het ampt des huisvooghts is te letten op gewin
En voordeel van het huis, en alle huisgenooten
Te houden in hunn' plicht, de kleenen, en de grooten,
1200

non Swelings leant: zie over Swelingh, Deel II, blz, 162.
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De kinders, meefterknecht en knaepen, d' oppermaeght,
Slavinnen, en gezin, gelijck bet hem behaeght,
1245 Te leiden naer zijn hant, op dat het alles Brave
Naer eenigh heilzaem endt; de middelen en have
Verrijcke in zegeninge, en aenwas, vee, en vrucht
Gedye, en al wat dient gehoorzaeme aen de tucht.
Het eerfte en opperfte ampt des heerfehers heet by vroeden,
1:50 Zijn koningkrijcken, hem bevolen, te behoeden
Voor haeren onclergang: want wort hier flim gemickt,
Zoo dwaelt zijn ampt van 't wit, waertoe het wiert gefchickt.
De Godtheit, flaende 't oogh op 't heil van haer vertrouden,
Beftiert het werck, om dit te hoeden, te behouden,
1255 Ten oirbaer van den menfch, ter eere van de maght
En wijiheit, die het al uit niet te voorfchijn braght.
't Regeeren van al wat zich roert, en niet kan roeren,
Is Godts voorzienigheit volkomen nit te voeren.
De befte heerfchappy, zoo Plato wort gelooft,
1260 En Ariftoteles, beftaet in 't eenigh hooft.
Zoo zit een eenigh Godt aen 't roer van alle zaecken,
Die door zijn wijs beleit haer uiterfte genaecken.
De redelijcke ziel, die 't leven onderftut,
Regeert aldus de leen, tot 's lichaems befte en nut,
1265 Een ieder in zijn ampt, en kan, een ry van jaeren,
Den menlbh in zijnen ftaet behouden, en bewaeren.
Maer fchoon de Godtheit heerfcht, in 't hemelsblaeu gewelf,
En overal, zy heerfcht, of zonder middel, zelf,
Of oock door middelen: en, zonder 't medewercken
1270 Der Godtheit, zou men kracht, noch vaegh, noch leven mercken
In Godts gefchapenheen; geen ding zijn ende en wit
Befchieten, zoo het, als een block en molock, zit
Verlaeten van verftant, en krachten, en vermogen.
Indien den fchepfelen Godts invloet wiert onttogen,
1275 De ftarren zouden ftil in haere ronde ftaen,
Der elementen treck en tegenheit vergaen,
Oock d' op-en-ondergang, 't verwelcken en het bloeien,
De tijden, elck faizoen, bet ebben en het vloeien,
Der dingen beurten en verandering geftuit,
F2so Wat leeft en niet en leeft, het had al teffens uit.
Een blijckende bewijs en onweerfpreeckbre reden,
Dat 's hemels voorzicht werckt door zijn gefchapenheden.
Zoo treckt de meefter braef des leerlings pen en hant,
En fchrijft door haer om prijs. geen redelijck verftant
1285 Kan zeggen, daer hy geeft in letterer ziet zweven :
Wort hier film gentick!: verda: „gaat hy hierby een verkeerden weg."
L27.1 Molock: ,,niolik, vogelverfehrikker."
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De leerlings hant en pen heeft dit alleen gefchreven.
Zy fchreven bev, 't is waer, doch zonder meetier niet,
Gelijek men uit de kunft van fchrift en trecken ziet.
Zy fchreven te gelijck, om 't kunflighile met yver :
1s90 Maer d' eer komt eigentlijck den allereerften fchrijver.
De fchool Athene zelf bekent, dat Godt alom
Tot medewerckers heeft bet hemelich geeftendom,
En druckt de titels uit. zy noemtze wezens, wachten,
Verftanden, jonger Goon, en goddelijcke maghten,
P295 Bewaerders, middelaers, gaflaegers, die het quaet
Ontraeden, en het goet betiemmen met Nunn' raet;
Oock huisgetuigen van elcks wercken en vermeeten,
Verweerders voor 't gereclit, beftraffers van 't geweten,
Dat zonder fchaemroot lieght, voor hun doorzichtigh oogh ;
1300 Opvoerders van gemoedt en deughden naer om hoogh,
En, tuifchen Godt en menfch, beftellers der gebeden
En gaven, d' eene in 't hat, en d' andre naer beneden ;
Befchermers in den noot, der armen hulp en ftut,
Onzichtbaer by der hant, en die, tot 's menfchen nut,
1305 Door droom of teken hell bewercken, onheil keeren.
D' opreclite Sol:rates zijn huiswaclit hielt in eeren.
Belialve 't gadeilaen des bidders, fpellen zy
Het geen toekomende is door wifie profecy,
Verkondigen Godts wil, als opperfte gezanten,
1310 Bedrijven wonderen, vermaert aen alle kanten,
By Grieckfche en Roomfche volck, in fchriften en kronijck.
De item van 't ftomme beelt, de kerckdeur, zonder blijck
Van handen uit baer Plot; de duiven te Dodone,
orakels van Apol te Delfis; en Trofone,
1315 En Ammon, daer Jnpijn niet ledigh zat en ftom,
Bezegelden den aert en 't werck van 't geeftendom.
Hier kan ick Epicteet met eere niet verzwijgen,
Wiens aerde nachtlamp quam, na zijne doot, te ftijgen
Tot zuick een' hoogen prijs, als Luciaen haer kocht,

Uit deze geheele tirade blijkt, dat V. inderdaad geloofde aan 't geen Plato en min School
vernield hebben aangaande de befeherm- of geleigeesten; en dat by de orakelen by de onden niet
veer bedrog, maar voor werkelijke godfpraken hield. Ik hob reeds sneer doen epmerken, dat men
nog in inn tijd aan Plato en Ariftoteles ongeveer een geliik gezach als aan den Bybel en de Herbvaders toekende. Trouwens deze laattten ftotfeerden zelve bonne vertoogen met bewijsgronden
uit de fchriften der ouden.
mot Epicteet: Epiktetus van Hierapolis, een StoIfch wijsgeer, leefde ten tijde van Hero en was flaaf by
diens gunfteling Epafroditus.
/31,1 Tot zulch sea' hoogen prijs: name!. tot dien van 3000 drachmen, ongeveer 1400 golden van onze
moat, en toen sober een tienmaal grootere tom vertegenwoordigende. Lucianits zegt in zijn 7r9O;
comi4svtov, dat in zijn tijd iemand leefde, die het lampje van Epikteti t s had gekocht, in de
hoop diens wpsheid daarby te verwerven. En uit de historie dier lamp meent men te kunnen opmaken, dat Li/Manus, over wiens geboortejaar getwist is, een Mjdgenoot van Epiktetus moot zijn
geweest of kort na hem geleefd hebben.
1151-1316
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Dewijl hy by dit licht zijn fchriften hadt volwrocht.
De Godtheit, zeght hy, lieeft een ieder in dit Leven
Een' geeft, die hem bezorght en gadeflaet, gegeven,
Een' wacht, die nimmer flaept, noch oock bedrogen wort.
Wanneer de fchaduw 's nachts ter kamer inneftort,
1325 De donckre kamerdeur in Plot ftaet, en gefloten,
Dan zegh niet dat ghe zijt bevrijt van megenooten,
En eenzaem, want uw geeft, een Godtheit, is 'er in.
Dus paft bet geeftendom op huis, en huisgezin.
Hoe Godts voorzienigheit de ftreeck der heerfchappyen
1330 Kan recken, en den ftaet der grootfte monarchyen
Verkeeren, door de maght der vorften, en hun zwaert,
Dat, onder haer beleit, geen heir noch heirkracht fpaert;
Melt Ninus, Cyrus ftaf, het zwaert van Alexander,
En Cezar, die 't gewelt van Rome, 't een op 't ander,
1335 Verplet, en 't vry gebiet, al 't aerdtrijck door ontzien,
Leert zwichten voor een hooft, met neergeboge knien.
Nu laet ons den fcholier van Epikuur oock hooren.
Terwijl ick bezigh zat, om vlijtigh naer to fpooren
Der dingen oirzaeck, hing mijn oordeel WIT -Chen tween
1340 In twijfel, of een Godt de weerelt ftiert alleen
En gaflaet, en bezorght, dan of men bier beneden
De dingen by geval ziet drijven, zonder reden,
En roer, en ftuurmans hant: want als ick overwoegh
Hoe ordentlijck het al zich naer zijn voorfchrift droegh,
1345 En d' elementen waft elckanderen verftonden,
In hunne ftrijdigheit door eenen bant verbonden;
Hoe d' aerde vruchten teelde, en van den Oceaen
Omhelft wiert; hoe de loop van ftarren, zon en maen
Den dagh en nacht regeerde, en deelde de faizoenen

MO

1337

Den ,fcholier tan Epikuur! verfta: „de School, de navolgers van Epikurus."
Byna letterBike vertaling van de navolgende pleats van CLAUDIANUS in Ru num, Lib. I, vs. 1-19.
Saepe mild dubiam traxit .fententia mentem,
Curarent Superi terras; an nullus ineffet,
Rector, % incerlo fluerent mortalia cant.
Nam cum dispofili quaefisfem foedera mundi,
Praefcriptosque man fines, annisque meatus,
Et lads noctisque vices; tune omnia rebar
Confitio fermata Dei, qui lege moved
Sidera, qui fruges diverfo tempore nand,
Qui rariam Phoeben alieno jagerit igne
Compleri, Solemque fuo: porre.cerit undis
Lilora: tellurem medio librarerit axe.
Sed cum res hominum (coda caligine rolci
Adfpicerem, laetosque diet florere nocentes
Vexarique pios, rurfus labefacta cadebat
Relligio, caufueque viam non fponte fequebar
Alterius, cacao quae curru femina viola
Affirmat, magnumque novas per inane figuras
Fortuna, non arte, regi; quae Numina feuftt
Ambiguo, vet nulla petal, eel nefcia nostri.
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Van 't jaer, gedeckt met fneeu, of levendige groenen;
Dan feheenme dat de maght en raet en wil van Godt
Het al gebiet, en ftuurt, en ftaen houdt in zijn Plot,
En op des hooghften wenck de hemelfche aflen draeien;
Het ftrant de golven ftuit; het maeien op het zaeien,
1355 De fneeu den zomer volght, een ieder in zijn tijt:
Maer als my wederom bejegende de ftrijt
Der menfchen, en hoe wilt de ftaeten, rijck van rampen,
Krioelen ondereen, in nevelen en dampen
Van eeuwigh rnifverftant; hoe 't recht van 't (poor verdwaelt,
1360 De deught verftooten zit, de moort de kroon behaelt;
Dan lochende ick de maght en godtsdienft van de Goden,
En wat men Godtheit noemt, en fmaelde op hun geboden,
Om zekerder kompas te volgen, dat ons leert
Hoe Godt noch Godts gelijck der menfchen ftaet regeert,
1365 Met wijfheit, en beleit, waerop de blinden fteunen;
Of zoo men Goden vint, en zy zich niet bekreunen
Met 's menfchen heil en ramp; men houze niet te orient,
Wier majefteit met fmoock noch tempel is gedient.
Fortuin regeert het al. wie wil op Godtheen pallen!
1370 De kloecke zijn de roe des hemels lang ontwaffen.
Dees blinde razerny en drift van d' oude tijt
Heeft reuckeloos Fortuin tot een Godin gewijt,
Een Hint kranckzinnigh wijf altaer gebout, en tempels,
Geoffert aen den ftroom des Tibers, op haer drempels.
1375 Het rijp Thebaenfch vernuft ontkleede haer geheel
Van fchaemte, en reengebruick, in 't weerelttafereel,
Op haeren weereltkloot, daer al de toeloop rabbelt,
En raeft, en om haer dringt, naer gout en gaven, grabbelt,
Naer kroon, en zwaert, en fchat, en perlen, dieze ftroit,
1380 Van yore rijck van hair, van achter ganfch beroit,
Daer lamme, en blinde, Tier, en kruck hunn' nootdruft, raepen :
Een ongelijcke ftaet van erfrecht in 't gefchapen.
D' een vloeit van welluften in 't hof, vol overdaet,
En d' ander lijdt gebreck, en geeft den geeft op ftraet.
1385
Dat d' oirzaecken van fpoet en onipoet ons ontfchuilen,
In Godts geheimen raet, groef deze duiftre kuilen

1350

Levendige groenen: min verkieslijke worm. Green, wanneer het fubft. gebezigd wordt, bezit zoo
min een meerv. als alle andere fubftantiva, die een kleur of ftof aanduiden. Men zest niet : „dit
kleed is met rijke gouden overdekt," ,,er zijn kostbare zikeren, in dien boedel gevonden," „met
Ioodkleurige blaauwen was de lucht overtrokken," enz. 't Is waar, men zoil groenen kunnen verdedigen met het Engelfche greens; — doch dit laatlte verandert in 't meerv. van beteekenis, en beduidt
dan niet meer „gras," of „loof," maar „groente" of „warmoes," — of wel daarmede, dat groenen hier
zoil ftaan voor „kruiden." Maar green is reeds op zich zelf een collect. en dat is kruid niet. Men
kan wel zeggen: een kruid; maar geenszins : een green.
3375 Het rijp Thebaanfeh vernuft: „Cebes," over wiens tafereel herhaaldeljjk reeds gefproken is. Zie
Deel I, blz. 193; Peel IX, blz. 239,
ma Ganfeh beroit: namel. „van hair."
1370
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Van clwaelinge en fortuin, van outs: en lieden noch
Trees brave mannen toe, om dit vernift bedrogh
T' aenbidden, als zy meer bezit van ftaet, en klaerheit
1390 Van naem en aerdtfch gewin be-yveren dan waerheit,
En godtsdienft, vyandin van ftaetafgodery,
Die al de weerelt houdt in haere flaverny.
Schoon alle hemelen en heldre ftarretranffen
Doorgaends op eene maet ten reie gaen, en danifen,
1395 Om Godts voorzienigheit; terwijl, beneen de maen,
De ftaet der weerelt fchijnt, in 't op- en ondergaen,
Te luiftren noch naer town, noch roede, fpoore en regel
Van 't recht, der vroomen kroon, der goddeloozen vlegel;
Nochtans is Godt om hoogh de maght, die 't al beftiert,
1400 En, naer zijn wijfheit, zelf der zaecken breidel viert,
Of intoomt op haer tijt, van 't eerfte tot het lefte,
Den boozen tot een ftraf, de goede ziel ten beite,
En allebey ten prijs des Opperften, die 't al
Geleit, gebruickt, en Wendt zijn eere te geval.
1405 In d' uitkomft wort doorgaends het wijs beleit geprezen.
Al valt dit boeck voor ons te doncker om te lezen;
Godts wijfheit fpringt te rugge, our grooter fprong te doen.
Zy rnickt verkeert, en treft, daer 't niemant zou vermoen.
Godts zorge waeckt alom. zy zweeft door al de leden
1410 Van hemel, aerde en zee en zijn gefchapenheden.
De hooghfte liefde neemt op al haer wercken acht,
Maer eerft en allermeeft op 't menfchelijck geflacht,
Dat zoecktze nit al haer maght te redden, en te winnen.
Geen fterflijck menfch kon oit zich zelven zoo beminnen,
1415 Als Godt den menfch bemint, maer boven al de ziel,
Daer zijn genadigh oogh met zulck een' Tuft op viel
In 't fcheppen, datze deelt in 't ongefchapen leven,
Zoo hoogh als 't geeftendom verheerlijckt, en verheven.
tau Staetafgodery: hierdoor wordt veritaan „het bejach van hooge ftaats- en eerambten, van aardfchen
roem en waereldsch voordeel," waarvan in de beide vorige vaerzen gefproken is.
Doorgaends voor „by voortduring."
1408 Zy nickt verkeert: voor: „zy mikt oogenfchnni1jk zoo, dat men hear een ander doel zon toefchrijvan dan zy in de daad heeft." Of, met andere woorden, „zy beftiert de zaken op zoodanige wijze,
dat de uitkomst geheel enders is, dan men zich zoti hebben voorgetteld."
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1. Voortgang van Godts wezen, eigenfchappen en wercken, tot den Godtsdienst (vs. 1--20).
2. Lukrees, fchiltknaep

van

Epikuur, lochent

de goddelijcke Voorzicnigheit, en be-

fchimpt den Godtsdienft (vs. 21-38): oock het fcheppen uit niet, d'onftertlijckheit der
ziel en befchimpt alle hoop op loon, en vrees voor ftraffe (39-60). Hy belaft den godtsdienft t' onrecht met den

menfchenoffer, in Ifigenia beveftight (61-82): Tegenbewijs,

dat de wijsheit een onaffcheibare megenoote van godtsdienft is (83-112).
3. De ongodift drijft, dat Godt met geenen dienft van menfchen beholpen is (vs. 113-134):
en wort wederleght (135-154). Gelijekenis eenighfins aenwijzentle, hoe de danckbaerheit
van minder

neffens een ongelijck grooter niet onbetamelijck is (155-167): Dat vecle

dingen, zonder hun eigen voordeel, den menfchen dienen, die aen den godtsdienft verbonden zijn (168-210).
4. Tegenwerpinge dat Godt 's menfchen dienft kan ontbeeren (vs. 211--242) : Verdadiginge dat Godt den dienft des menfchen niet om zich zelven, maer om 's menfchen
nut begeert (243-286).
5. Genade en gramfchap worden Gode toege-eigent,
(vs. 287-296):

Godt

is

de

toevlught der

doch

niet menfchelijcker wijze

elendigen (297-302): Rechtvaerdigh in 't

beloonen, en weldaedigh (303-316): in 't ftraffen der boozen (317-344): Dat Godts rechtvaerdigheit hier of namaels het goet beloont, en quaet ftraft (395-356): Tegenwerpinge
dat Gode geen gramfchap paft (357-362): het welck beantwoort wort (363-382).
6. Godts omzichtigheit houdt de boosheit in toom en beletze uit to fpatten (vs. 383-408).
7. De

Godtsdienft is een verbintenis met Godt; uit kracht van het Latijnfche woort

(vs. 409-422): Godts volkomenheit en uitnementheit zijn alle eere waerdigh (423-492).
8. Bepaelinge van den Godtsdienft (vs. 443-448): De Godtsdienft is by het Heidendom vervalft, en de godtvruchtigheit wort by Epikuur befchimpt (449-466).
9. De volkomen Godtsdienft beftaet inwendigh, en uitwendigh (vs. 967-494) : Gelijck
de menfch uit ziel en lichaem (495-500) : en haere uitwerckingen (501-518).
10. Dewij/ Godt niet kan laten to zijn, heeft niemant reden aen de Godtheit to twijfelen (vs. 519-524).
11. Godts onverknochthcit melt zijne geduurzaemheit,

en vertrooft ons met zijnc be-

ftandigheit (vs. 525-530).
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12. Godts evenaerdigheit leert ons uitfluiten al wat Godts aert beftrijt (vs. 531-534).
13. Godts lichaemeloosheit leert ons alle aertfche luften verfmaden (vs. 535-540).
14. Is Godt geen toeval, zoo behooren wy geene toevallen van rampen te vreezen
(vs. 541-546).
15. Is

Godt

een

Touter en eenigh wezen, zoo wijzen ons ontelbaere dingen op den

eenigen Godt (vs. 547-558).
16. Godts eenvouwigheit vermaent ons alle dubbelheit te fchuwen (vs. 559-566).
17. Godts volkomenheit fluit den onvolkomen Godtsdienft uit (vs. 567-572).
18. Godts enkele eenigheit lijdt geene bygoden (vs. 573-576).
19. Godts oneindigheit vermaent ons tot ootmoedt en eerbiedigheit (vs. 577-586).
20. Godts onmeetbaerheit en overalheit befehaemt overal den fchijnheilige (vs. 587-600).
21. Godts onveranderbaerheit eifcht ftantvaftigheit (vs. 601-608).
22. Godts

onfterflijckheit

ons van d' onfterflijcklieit, en het leven, dat uit

verzekert

hem vloeit (vs. 609-630).
23. Godts almogenheit fterckt ons hetrouwen in noot, en verweckt eerbiedigheit, en
ontzagh (vs. 631-638).
24. Godts wijsheit vermaent ons tot ootmoedige gehoorzaemheit en ongeveinsde vromigheit (vs. 639- 651).
25. Godts goetheit vermaent ons tot danckbaerheit en wederliefde en fterckt de hoop
(vs. 655-676).
26. Godts heerfchappy eilcht danckbaere gehoorzaemheit en godtvruchtigheit (vs. 677-684).
27. Godts

voorzienig,heit fterckt het vertrouwen en eifcht gelaetenheit (vs. 685-698).

28. Nader bcrecht van den

Godtsdienft (vs. 699-712).

dienft is het opperfte goet (713-714):
in weereltfche

eere

(739-754):

Het einde van den Godts-

dit beftaet in 't lichaem niet (725-738):

noch in de

faem (755-778):

noch

noch in rijckdommen

(779-790): noch in mogentheit (791 -798) : noch lichaemelijcke gaven (799-810) :
noch in de vijf zinnen (811-818) : noch in de zedekunde (819-836) : noch in de goederen der fortuine, noch in de zeden, noch in weetenfchappen, en kunften, maer in het
befpiegelen der Godtheit (837-870).
29. Natuur

reden leeren en 'e ijzen ons tot den Godtsdienft, een recht der vole-

en

ken (vs. 871-906).
30. !lit den

inwendigen

vloeit de

uitwendige

Godtsdienft, die

ten

hoogften blijckt

in d' offerhande, zonder welck geen Godtsdienft volkomen is (vs. 907-940).
31. Oirzaeck, herkomfte, wijze, en einde der' offerhande, en de regel des levens, gefchept
uit de nature, en reden, leerende het goet verkiezen, het quaet verwerpen (vs. 941-1002).
32. De natuurwet is in
eenighlins bygebleven (vs.

't

algemeen aengenomen en zelf den val Ichen Godtsdienft

1003-1014): toen de natuurlijeke en redelijcke godtsdienft

verbaftert wiert (1015-1024).
33. De Godtsdienft ftaet tusfchen afgodery en ongodiftery (vs. 1025-1042).
34. Oirzaecken van het vervallen des natuurlijcken en redelijcken Godtsdienft (vs. 1043
tot 1074).
35. Herkomft der afgoderye (vs. 1075--1090): Hermes Trismegift voert den Godtsdienft, de wijsheit, en kunften in Egypten, de fcholen der Griekfche wijzen (1091 -1124):
maer het misbruick van zijne leere vermenigvuldight d' afgoden (1125-1172.)
36. Befluit

dat

d' ongodiften zelfs den Godtsdienft op hun dootbedde beveftigen (vs.

1173-1198.)

_____.
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Godtheit dus ontdeckt door ons befpiegeling,
haer natuur, en aert, en wercken, waerze ging
En uiticheen buiten zich, in 't fcheppen, onderhouwen,
Regeeren van 't heelal, en wat in haer gebouwen
Ons toelicht, daer den menfch het hooftgebiet in
pail;
Zoo fchaemt de twijflaer zich: zoo flaet de grondveft raft,
Waerop de reden leert den dienft der Godtheit ftichten,
Den dienft, die voor gewelt, noch lafteren zal zwichten,
Maer al de weerelt door, en eeuwigh, zonder endt,
to Als een natuurwet, fchijnt den menfche in 't hart geprent :
Want fchoon de volcken min of meer, oock gruwzaem, doolen
In Godt, en zijnen dienft, by ongelijcke fchoolen
Geleert, en ingevoert ; het algemeene flot
Staet Vail op dezen gront, zoo wijdt de naem van Godt
15 Den menfchen op de tong en lippen is beftorven ;
't En zy by heidenfch flagh, verwildert, en bedorven,
Of eigenzinnigen, beluft een nieuwe baen,
Die van de heirbaen wijckt, ter zijden in te flaen,
Op onverdaedighbaere en krachtelooze punten,
20 Om boven het gezagh der wijften uit te munten.
Lukrees, de fchiltknaep en de tolck van Epikuur,
E

In

1 De Godtheit dus ontdeckt voor „na dat wy, op de wijze als hierboven, het beftaan der Godheid bewezen hebben."
4 In hoer gebouwen voor „in hetgeen de Godheid gefchapen en verordend heeft."
12,13 By ongelijcke jehoolen Geleert, en ingeroert: d. 1.: „zoo als verfehillende, ftrijdige fcholen of fe ten
dien (den eerdienst) hebben ingevoerd of voorgefehreven."
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Een' Godt by hem, doortaft den boezem van natuur,
Ontvout, uit 's meeflers mont, al haer geheimeniffen,
Om in 't godtvruchtigh hart der menfchen uit te wiffchen
25 Het ingedruckte merck van Godts voorzienigheit,
Den Godtsdienft, en 't geloof, in fchijn, als of by pleit
Voor d' eer en majefteit der Goden, welcker grootheit
Niet afftijght uit den troon tot 's weerelts laeghte en fnootheit :
Want, zeght hy, het is heel nootwendigh dat der Goon
so Natuur en aert, by zich onfterflijck, eenen toon
Van oude in vrede volge ; en, in de hooge daecken,
Heel wijt van onzen ftaet en menfchelijcke zaecken
Gefcheiden, zich alleen onthoude, als die altoos
Bevrijt van jammeren en noot, en fmerteloos,
35 Door haere middelen grootmaghtigh heeft gefcheenen,
Geenfins uit nootdruft iet van ons behoeft te leenen,
Door geen verdienften tot genae bewogen wort,
Noch door verbolgenheit tot wraeckluft aengeport.
De zelve dichter, die het al regeert door d' orden
40 Der teelende natuur; ontkent dat iet kan worden
Uit niet, en fchept en baert een weerelt by geval,
Uit vezelinge, en ftof, gegroeit van overal;
Verlichaemt 's menfchen ziel, en laet de ziel bederven,
En zonder overfchot, gelijck het lichaem, fterven;
45 Stoffeert dit groot heelal met lichaemen, en laet
Een ledige ydelheit, waer 't lijf geen plaets beilaet.
Hy acht onfterflijckheit, noch Neil, maer ftil van harte,
Geruft, en zorgeloos, en vry van fchrick en fmarte,
Te leven, zonder hoop op loon, en vrees voor ftraf,
so Tot dat de zerck de ziel en dootbus decke in 't graf;
Gelijck by 't heeft gefchept uit Epikurus vonden,
Die flout de banden van den G-odtsdienft heeft ontbonden :
Want fchoon zijn pen den dienft der afgoon wederleght,
Dewijl ze oock zelf den dienft des waren Godt bevecht;
55 Zoo geeft ze vryen toom aen alle godeloosheit,
Daer dijck noch paelwerck ftuit den fpringvloet van haer boofheit,
Indien geen Godtheit zich met 's menfchen werck bekreunt;
Een droom des ongodifts, met fchijnreen onderfteunt,
Gelijck ons grontbewijs ontdeckt heeft, in het ftercken
60 Van Godts voorzienigheit, te kenbaer in haer wercken.
z2 Een' Godt by hem verfta; „die (t. w. Epikuur) by hem (Lukretius) als een God word

aangemerkt
of vereerd."
sa volgg. Vergel. LUCRETIUS, de Rerum Natura Lib. V.
so,o Eenen loon ran oude.... vole: d. i.: „denzelfden (frisfehen) leeftijd beware."
40,41 Volgends den bekenden regel van Lukretius;
Nullam rem a nail() gigni divinitus unquam.
4t VOigg, Vergel. LUCRETIUS Lib. III.
60 Des ongodifis : liever zoO ik hier lezen, om het harde, ja onuitfpreekbare discs: van d' ongodist.
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Lukrees, om 's vollecks hals t' ontlaften van het juck
Des Godtsdienfts, zoo by ftoft, ontvout het gruwelftuck,
In Aulis aengerecht, daer zelfs de Grieckfche Vorften
Hun wapens met den moort der zuivre maeght bemorften.
65 De dochter, met de huff op 't uitgekemde hair,
Dat nedervloeide, wert ter flincke zy gewaer
Den vader, die bedruckt by 't outer ftont verlegen;
Waerom de dimmers flux den blooten offerdegen
Verborgen, daer al 't volck, in traenen en geklagh
70 Uitberftende, bedroeft dit bloedigh treurfpel zagh.
Zy knielde, ftom van fchrick en angff, ootmoedigh
Het beet de droeve niet, datze, een vorftin zoo teller,
Den koning met den naem van vader heeft verblijt:
Want firaf door priefters hem ontweldight, en gewijt
75 Ten offer, voert men haer, al fidderende, eilaci,
Geenfins; om, naer den ftijl, een bruilofts offerftaetli
Te vieren, met de tortfe, op een doorluchtigh feeft,
Maer kuifch, en huwbaer, om mifhandelt, en bevreeft,
Gelijck een offerlam, in 's vaders dienft te fneven,
so Op dat de vloot voorwint naer Troje toe moght ftreven.
Dus fluit Lukrees, en roept, op datwe hem verftaen:
De godtsdienft voert den menfch tot zulck een' gruwel aen!
Indienwe geen gebruick en mifbruick onderfcheiden,
Noch dienften, die naer Godt, of ons van Godt afleiden,
sa Zoo wint Lukrees het velt, als by een' gruwel noemt
Dien gruwelijcken moort van Ifigeen, verbloemt
Met fchijn van offerhande en godtsdienft, om de kielen
Te voeren over zee, door 't flaghten en vernielen
Der koningklijcke maeght, voor 't godelooze altaer:
so En hoe veel gruwelen [het is al t' openbaerd
Zijn eertijts op den naem van godtsdienft doorgedreven,
By 't fchandelijck ontzagh voor valfche Goon gefteven,
Met looze orakelen en wichlery vergult:
Maer zeker dit belaft den godtsdienft met geen fchult,
85 Naerdien de wijfheit en de godtsdienft, vry van vlecken,
En onderling verknocht, een lijn te zamen trecken,
Oock zulcks dat geen van beide in wezen kan beftaen,
Ten zijze onfcheibaer en gehuwt te gader gaen.
Dus keert men ongodtsdienft en bygelooven buiten,
moo En alle afgodery, en dwaelende befluiten,
By weereltfchen gedicht, gelijck een' nutten clroom,
Om 't volck, den ftaet ten dienft, te leiden by dien toom:
CI

volgg. Verge]. LUCRETIUS, Lib. I, vs. 82 fg.

v. Straf voor „op ftrenge, ruwe wgze,"
Jo: — en by kon er by voegen: „hoe vele zijn niet bedreven op den nanm van den godsdienst,
in naain van den waren God!"
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Want godtsdienft ziet op Godt, en leert den ongezienen
En eeuwigen, in 't harte en oock uitwendigh, dienen.
ins Zoo treet Godts kennis voor, en uit lees kennis fpruit
De dienft, gelijck de naem in Duitfche fpraeck beduit.
Waer deze kennis noch ontfchuilt het oogll der bhnden,
Wat wonder is 't zoo daer geen' godtsdienft is te vinden,
Of van zijn fpoor verdwaelt, ter oirzaeck van 't mifbruick,
no Dat, als het ftomme vee, geen heil acht dan den buick!
En moet men om 't mifbruick 't gebruick der dingen laeten,
Zoo vint men geen gebruick van zaecken, noch van ftaeten.
Noch klampt ons d' ongodift aen boort met onbefcheit:
Is tuffchen Godt en menfch geen evenredenheit,
in Wat is de Godtheit dan aen 't menfchdom toch gelegen?
De Godtheit eeuwigh rijck, behoeft noch dienft noch zegen
Van eenen fnooden worm, die bier langs d' aerde kruipt.
Wat baet een druppel hats, die van een zeeklip druipt,
Den grooten Oceaen? wat nut kan Godt ontfangen
In Van 't fchepfel, dat geheel moot van een ander hangen,
En, ongehanthaeft van een hooger maght, vergaet?
•Wat hartstoght van genade of gramfchap kan 't gelaet
Der Godtheit, nimmermeer veranderbaer, beweegen?
Of is het met den menfch en Godt gelijck gelegen,
125 In onderhevigheit aen hartstoght, opgeweckt
Of nit eerbiedigheit, of 't geen ter fchennis ftreckt
Van die noit quetsbaer zit op d' allerhooghite floelen?
Gewis geen wijze kan zoo laegh van Godt gevoelen.
Hy bezight wat natuur hem nit haer' boezem gaf,
i3o Geenfins bekoort door loon, noch afgefchrickt door ftraf,
Den zwarten molock, daer de kinders voor verfchieten.
Of volght iet goets het lijck, hy zal het me genieten.
Zoo lang men op den bode uit d' andre weerelt wacht,
Wort bijfter misgetaft in dezen blinden nacht.
in Schoon tuffchen Godt en menfch geene evenredenheden
Te vinden zijn, noch ftrijt de godtsdienft met geen reden,
Die toelaet dat de vorft zich van een' minder dien',
Het zy dan menfch of-vee, gelijck we daeghlijcks zien.
Al kan oock door den dienft des voriten eer niet fteigeren,
•

los Gelijck de naent in Duitfche .fpraeck beduit: V. doet hier het onderfeheid opmerken tusfchen het
Latijnfche woord religio, hetgeen, Haar zijn etymologifche beteekenis, later in vs. 409 en volgg. op•
gegeven, eenvoudig eene „verbindtenis" met God te kennen geeft, en het Nederduitfche woord
godsdienst, „dienst van God." I)it laatfte toch onderftelt „voorafgaande kennis von het wezen dat
men dient," Het Latjnfehe religio brengt het vorderen van die kennis geenszins medc.
117 Eenen Mnooden worm: mood Cant hier, als meermalen, in den zin van: „nietig, verachtelijk."
(1.5,117 Verfta, in fulaftantie: „uit godsdienstyver."
gat Verlehieten: d.
„van kleur verfchieten, verfahrikt warden, bevreesd zijn."
332 V. nil zeggen: „ontfangt hy, na zijn dood, het loon voor zijn goede werken, by zal het genieten,
maar dat loon zal niet de drijfveer zijner (laden zijn."
113 Met andere woorden: „zoo lang men nog leeft."
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Al geeft hem deez' geen nut, hy zal den dienft niet weigeren
Te trecken met verlies uit een' verworpen flaef,
Oock uit mifdaedigen, noch bun geringe gaef
Verworpen, meniglnnael hen eeren, en beloonen,
En wat 'er is verbeurt verbloemen, en verfehoonen
its Door zijn gena0, zoo lang als d' onderdanige aert
Des dienaers 's heeren gunft in acbt neemt, en bewaert.
Dus groeit des vorften lof van goetheit, miltheit, grootheit,
Genade, en gunft, uit ilof, en ougeachte fnootheit,
En armoede, en gebreck. lchoon Godt geen eer begeert
la Om zich, wiens heerlijckheit vermindert, noch vermeert ;
Zijn goetheit zoeckt den menfch, door 't eeren van Godts wetten,
In zijn onfterflijck licht en vollen glans te zetten ;
Zich uit te ftorten in het fchepfel, dat by fchiep
Ter eeuwigheit, die noit haer baen ten einde liep.
155
Indien de grootfte vorft door iemant van zijn knaepen
Een arrem hondeken uit flijck van ftraet liet roepen,
En koefteren in 't hof met wijnen, en bancket,
Alleen uit loutre gunft, vernoeght dat beufch en net
Het opdiende, en hem danckte, op bey zijn achterpooten,
160 Voor onverdienbre deught, voor 's heeren min genoten,
Zonde iemant roepen dat de weldaet aen den hont
Befteet, den heer onteerde, en reden tegenftont ?
De menfch, hoe kleen hy is, wert van den ongezienen
Zoo hoogh in top gevoert, dat zon en maen hem dienen,
165 En al bet hemelfch heir, en wat nit element
Beftaet, het leve of niet, dit reedlijck fchepfel kent,
En ftillezwijgende eert, als fpraeckenze met tongen :
Wy dienen, onder Godt, en door zijn wet gedwongen,
Een' edeler clan wy ; zoo d' adel niet beftaet
570 In een wifkunftigh lijf, en overgroote maet
Des lichaems, maer in geeft, vernuft, gebruick van reden,
En deught, en mogentheit, en alle uitmuntentheden :
Want eene mugh, of mier, of wackre honighby,
Die leeft, verdooft de zon, en ftarren in waerdy.
175 De zon, en maen, en wolck, en lucht, en regen zweeten
Om 't groeizaem moftertzaet bun krachten toe te meeten.
Al 's moeders krachten gaen in arbeit oni de vrucht.
Hoe menigh koningkrijck en last en legertucht,
Oock heele weerelden, daer andre ftarren blincken,
110

no Ongeachte fnootheit: „nietigheid." Zie vs. 117.
no Opdiende voor „opzat."
pa En reden tegenflont voor „tegen de rede, tegen het gezond verftand indruischte, dwaasheid was."
no Een uiikunfligh
„een lichaam, wiskunttig zuiver in zijn evenredigheden ; — goed geproportioneerd."
177 's Moeders krachten: en niet der nmeder krachten, zoo als fommigen thands zouden fehrijven.
no Heele weerelden, daer andre flarren blincken:
„uitgebreitle rnken, onder een anderen fterrenhemel."
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En hof, en helbardiers gehoorzaernen op 't wincken
Van een' gekroonden dwergh, een kint, met wacht geftut!
Of dient natuur geen' menfch ? wat voordeel ofte nut
Geniet de zon, terwijl zy met haer heldre glanifen
Den hemel rijck ftoffeert, en alle ftarretranfien ;
185 Het aertrijck met haer hitte en ftraelen leven fchenckt,
Met groente en lover kleet, met bloem en aeren fprengkt ?
Wat voordeel treckt de maen uit ebben, en uit vloeien
Der vloeden van de zee, en elcks vergaen, en groeien ;
Dewijl de ftarren niets begrijpen van om hoogh,
190 En andren flaen ten dienft, gelijck een licht het oogh ?
Of dienen deze alleen de tamme en wilde dieren ?
Die weeten noch verftaen, noch laeten zich beftieren
Door eenen vryen wil, geen' ftommen ingeprent.
Zoo is de menfch alleen der dingen wit en endt.
195 Zoo dienen ze al den menfch, en onder hem 't vermogen ,
Dat tot dees heerfchappy den menfch heeft opgetogen.
Nu blijckt het helder, hoe dees reden bovendrijft,
Dat al het menfchdom aen Goclts dienft verbondon blijft ;
Dewijl dien aert alleen, door zoo veel goets verheven,
z),D De hantveft van zijn' Godt te kennen in dit leven,
En 't redelijck gebruick van reden is gegunt.
Hier draeit de godtsdienft op, als op zijn as en punt.
Zoo ftijght het minfle in top, ten dienfte van het meerder,
Tot dat het Godt genaeckt, dan kan de dienft 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 aercltrijek ftaet ten dienft. het water dient de planten.
De planten dienen vee, en dier aen alle kanten ;
De dieren wederom den menfch, de menfchen Godt,
210 Uitdeeler van elcks dienft, en toegeworpen lot.
Maer, zeghtghe, 's menfchen dienft geen godtsdienft zalverftrecken
Zoo d' Opperfte geen nut uit 's menfchen dienft kan trecken ;
Gelijck het fchepfel hier het fchepfel client tot nut;
Daer 't leven van den menfch beftaet by zulck een flut.
215 Een veltheer wort gedient, gehanthaeft van ibldaeten :
Een konings aenzien drijft op maght van onderzaeten :
Maer Godt beftaet by zich, ahnagtigh, rijck, en wijs.
Hy leent van buiten niets, noch groeit niet aen in prijs.
Wat klanck luidt valfcher, dan dees valfche fnaer te roeren,
220 Dat Godt zich van den menfch, als van een' mail, laet voeren,
En tot zijn dienft den menfch als voor zijn' wagen fpant,
Gelijck de menfch het vee bier breidelt met zijn hant !
180

1£19
20G

Dien aert voor „aan dat ras, aan die foort van wezens."
Met eene zueht: zal hier moeten beteekenen: „met gelijken yver;" does, hoe men 't uitlegge, 't is
niet meer dan een rijmlap.
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De menfch behoeft dien dienft, het vee zijn voer, en weide.
Dus blijft de nootdruft dan de bant van deze beide.
225 Het vee belieft den beer. de heer beloont bet vee.
Neem wegh bet nut: wat fnoer, wat bant verbint dees twee?
Zoo ftaen de maghtigen op hunnen troon, in 't midden
Des aenhangs, die in fchijn hen dienen, en aenbidden,
In 't harte hun fortuin, het tijdelijck genot.
23o De weereltwijzen gaen ten outer om dien Godt,
En fchoeien op de leett van eere en Itaet en voordeel
Den godtsdienft, daer het volck in yvert, zonder oordeel,
Gedreven onder 't juck in dienifen, daer men weer
De Godtheit me mifdient, dan haer de wettige eer
235 En glori geeft, gelijck zy zelfs te klaer belijden,
Dewijlze in 't harrenas elckaudre atom beftrijden,
Verzoenbaer evenwel in weereltlijck gezagh,
In godtsdienft nimmermeer; zoo 't godtsdienit heeten magh
Al wat op dezen naem en titel wort gedreven,
By
dienaers van 't geluck, die dit een verwe geven,
240
En venten hun vergif met brieven, en vergult,
Daer 't volck al gaepende naer luiftert met gedult.
De liefde, een' eigenfchap, in Godt voorheen befchreven,
Waerdoor het hem behaeghde uit niet den menfch te geven
245 Het wezen van de ziele, en 't lichaem, zoeckt al fill
Den menfch, dock niet om zich, maer om des menfchen wil,
Wiens wederliefde na den zeilfteen, en vermogen
Der Godtheit, die hem baerde en voortbroght, wort getogen ;
Dies keert des menfchen dienft ten dienft van zijnen Godt,
250 De ho.oghlte eerwaerdigheit, oni voordeel noch genot
Zoo {tip niet, als om dat de reden, en de waerheit
Hem voeren, buiten zich, naer deez' verfcheene klaerheit,
En 't goet, waermede by zich zelf vereenight vint,
Het allerwaertfte goet, noch noit genoegh bemint,
255 Geprezen, en geviert: en kan een overfchoone
Volfchaepe, en heufche maeght, een bloem, die met de kroone
Der fchoonheit, naer de ziel en 't lichaem, zit ge-eert,
En boven al 't geflacht der maeghden triomfeert,
Het edelmoedigh hart des jongelings verrucken,
250 Vervoeren buiten 't fpoor, am haer in 't hart te drucken
De zuivre liefde, die by tot heur waerde draeght;
Wat kan de Godtheit zelf, indien ze ons oogh behaeght?
Wat kan de bron van al de fchoonheit? wat de luifter
so,2,1 Verfta: „en die, als kwakzalvers op de markt, aan de hen aangapende, goed geloovige menigte,
hun logenachtige wear door middel van aanprijzende briefjes en fraai verguldfel weten te flijten."
241 Voorhecn befehreren: t. w. in het Tweede Boeck, vs. 50 volgg.
.1., Hear : ter wille der welluidendheid, dewij1 Suer waerde min aangenaam klinken zoO, fchrijft V.
bier Sear.
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Der ongefchape zonne, indien haer glans ons duifter
En doncker hart verlicht, niet wercken in 't gemoedt?
De Godtheit, uit haer' aert, volkomen fchoon en goet,
En die zich zelf uitftorte in 't fcheppen, om te vinden ,
Te zegenen den menfch, dien lieven godtbeminden
En eerft gezochten zoon, begeert en eifcht alleen
Den
menfch in haeren dienft, om, met hem eens en een
270
Geworden, langer niet by druppels, maer by vlieten
Of teffens al de zee der Godtheit uit te gieten
In 't fchepfel, met de reel' en vryen wil begaeft,
En een onfterflijekheit, die naer de ftarren draeft.
275 Zoo ruft Godts liefde clan, wanneerze magh bereicken
Den menfch, van haer bemint, gelijck het jongfte teicken.
Zoo wort Gods gloet van liefde in 's menfchen dienft vernoeght,
De menfch door dezen dienft den hemel toegevoeght.
Het mifbruick van Godts dienft, by kleenen of by grooten,
280 Kan geenfins 't recht gebruick van godtsdienft ommeitooten,
Gelijck het mifbruick van Godts naem by 't woeft geflacht
De Godtheit niet ontbloot van wezen, en van maght.
Laet ongodiften vry den dienft om fiaet verbafteren,
Of lochenen in 't hart, befchimpen, en verlafteren,
285 Als 't glas verloopen is, en 's weerelts glori fmelt,
Getuight de tong van 't hart wat count het meefte gelt.
Geen lijbre hartstoght wort de Godtheit toegefchreven,
Die menfchelijcker wijs gepraemt wort noch gedreven
Uit fteurnilfe, en gebreck, en zwackheit : want de flaet
290 Van Godts volkomenheit in aert en wezen laet
Geen kranckheit toe. de menfch gevoelt bier ftrijt in 't harte,
Begeerte, welluft, vrees, en ongelijck met fmerte :
Maer op haer wijze vint genade en gramfchap ftof
In Godt, die haer gebruickt alleen tot zijnen lof,
295 En 's menfchen eeuwigh heil, 't welck nedervloeit uit d' ader,
Van dien rechtvaerdigen en goedertieren vader.
Wanneer de menfch in ftrijt en tegenfpoet geraeckt,
En worilelt met den noot en jammeren, genaeckt
Hy biddende den troon der opperfte genade,
300 Te goet dat zy de klaght des fchreienden verfmaede.
Het mededoogen vint bier ftof, waerop het werckt,
En dien elendigen de hant reickt, en verfterckt.
Men ziet de vroomen zich doorgaends rechtvaerdigh draegen,
Dewijl rechtvaercligheit en deughden Godt behaegen,
305 Den vader en den beer van zijn gefchapenheen.
Zy offren hem hun hart, met offren en gebea,
205

dit zal willen zeggen : „het jongfte blijk zjjner almacht, het laatst gefchapene."
In deze beide repels wordt misbruik met den nadruk op de eerlte, vs. 109 en HI van dit zelfde
Boek, was het met den nadruk op de tweede lettergreep gebezigd.

27s Het jongfie teicken:
270,261.
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Verheffen zijnen naem, met given, en gezangen ;
Eene oirzaeck datze milt uit 's hemels lehoot ontfangen
De weldaet en den fchat, waer van by overvloeit
310 Want paft het Godts natuur, in weldoen noit vermoeit,
Godtvruchtigheit en deught te kroonen ; is 't een teken
Van onherkentenis, dat zy naer 's vroomen fmeecken
Niet luiftren wil, zoo moetze om deze ontgaen
Het vroome en oprecht harte in noot ten dienfte ftaen,
315 De deught herkennen, van vergelden niet verbafteren,
Een fchantvleck, in den medal met reden te verlafteren.
Nu vint men fchendigen, die Godt noch menfch ontzien,
De wetter, het gezagh en 't reek den rugge bier,
En fact en lant door roof en moort en brant verdelgen.
350 De Godtheit heeft met recht zich billijck dat to belgen.
Het waer een finet in haer, indienze ftil bleef flaen,
En zagh, als flour en doof, met goeden oogen aen
De fchellemftucken, Baer onnozelen oin treuren,
Terwijl bun geerien trooft noch noothulp magh gebeuren.
330 De gramfchap paft dan Godt zoo eerlijck als gena,
Op dat zijn heerfchappy in haere kracht befta,
Door begenadigen van 't goet, en 't quaet te wreecken.
De droefheit, vrees, en nijt, en vreckheit zijn gebreecken,
Die dwaelen buiten Godt: maer liefde, en billijckheit,
330 En gramfchap, en gena de kroon der majefteit
Des hemels, als robijn, en diamant vercieren;
Terwijl de weerelt zich van boven laet beitieren.
En, order 't hoogh gezagh van 't hemelfche palais,
Gewenfchte raft geniet, en ongefieurden pais;
335 Tenzij de Godtheit haer den toom viere, als door 't wrocken
Der koningen alom de koningkrijcken fchocken,
Of fpatten uit bun loot, tot een byzonder endt,
Den Opperiten alleen en zijnen raet bekent;
Die deugbden op den troon verheft door 't onderdrucken,
340 De boofheit kroont, our haer met kracht ten val te rucken,
Nadat ze op "t aertfch tooneel de rol heeft uitgefpeelt,
En afleght deze grijns, die wijt van 't aenzicht fcheelt.
Dan melt ors d' uitgang, welck van bey men fchat voor 't belle,
Het tijdelijck geluck, of 't eeuwigh op het belle.
Of valt 'er ttraf noch loon, als ziel en lichaem fcheit ?
345
Het firijt te regelrecht met Godts rechtvaerdigheit,
Dat ongelijcken, bier in weelden, of verdrieten,
Onherkenlenis voor „verfmading, verwaarlozing." Zoo fpreekt V. vs. 315 van de deught herkennen,
voor „lmar op prirs ftellen."
am Geen,n 1rooJf wy zonden bier geen hoof! fehrriven. Ik dud niet belliffen of V. mu met de maat
van 't races nit te komen, opzettelijk den nomin. emphat. gebezigd heeft, of dat by aan gebeuren,
als non onihreken, een dubbelen dativ ii s regeeren laat, wat mede verdedigbaar is.
311

523

524

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

Gelijck itaen na hun doot, een' zelven (tact genieten.
Wat baet het dat de deught naer heuren vader zweemt,
350 En heenfterft onderdruckt, en troolt noch heil verneemt?
Wat fchaet het d' ontucht bier onfchuldigen te plaegen,
Indien ze geene ftraf noch geeffels vreez', noch flaegen?
Nu lijdt de vroome op hoop, geduldigh in den rou;
Gelijck een ackerman, na zweet en ackerbou,
355 De vruchten van den oogft verwacht met ope fchuren.
De hoop op heilgenot kan ramp op ramp verduren,
Dat Godt genade en liefde aen zijne fchepfels toont,
Wort by de billijckften van deze rot verfcboont;
Maer geen' oploopentheit, van razernye ontfteecken,
360 In eenen oogenblick, geneight haer leet te wreecken.
Dit, roepenze, betaemt de hooghite goetheit niet,
Wiens gal niet overloopt, noch opwalt, fchuimt en ziedt.
Oln clan met onderfcheit lees hartstoght t' overweegen:
In 't mifbruick en gebruick is 't quaet en goet gelegen.
865 De toorne is middelbaer, beftrafbaer is de man,
Die zich met onrecht wreeckt, en niet betomnen kan :
De Godtheit, noit verruckt, vertorent zich met reden.
Zoo wort de gramfchap oock in wijzen zelfs geleden,
Do& in haer tijt bepaelt: dies fchept ons mifdaet hoop
370 Dat Godt genadigh zich laet zoenen na 'et verloop.
Wie hem geheel van toorne en belghzucht zocht t' ontkleeden,
Heeft d' eene zenu van den godtsdienft afgefneden,
Den menfch in dier veraert, de boofheit ingeplant,
Verwildert van vernuft, verbijftert van verftant.
375 Sibillen melden ons uit grijze en wijze bladen
Godts gramfchap, om vergrijp en lafterlijcke daeden,
Verzoenen 's hemels troon, door afflant van bet quaet.
De vrees voor ftraf bewaert en hanthaeft ftadt, en ftaet.
Waer tucht en gramfchap raft, is ruft noch ftijl van leven,
380 En wie de wetten eert 't gewelt ten roof gegeven.
Wie dus van Godt gevoelt, die elck beftelt zijn lot,
Gevoelt gewis niet laegh, maer allerhooglift van Godt.
Naer heuren: vergel. de aant. op vs. 261.
D' ontucht: dit woord beteekent hier: het tegenovergeftelde van tucht, alzoo : „een ongeordenden ftaat."
ass Vreez' : voor „te vreezen hebben." Intusfehen fchijnt V. in deze regels eenigzins in tegenfpraak
met hetgeen hy vs. 130 fchreef. Men onderfcheide enter wel, dat to dier plaatfe V. betoogen wil,
dat men de dengd om hoar zelve beminnen en betrachten moet, en niet uit hoop op belooning of,
als Route kinderen, uit vrees voor ftraf; terwijl hy hier zekerheid van loon of ftraf na dit leven
voorftelt als, voor de goeden een aanfporing tot lijdzaamheid, voor de bozen een teugel by hun
wanbedrijven.
sea Deze rot: „de ongodiften."
345 De toorne is middelbaer: d. i.: „vatbaar door bemiddeling te worden nedergezet," of wel: „in transaktie
te komen," als wy nu zouden zeggen.
347 Verruckt voor „van 't (poor gedreven."
377 Ferzoenen 's kernels troon: een beeldfpraak, hoedanig een wy nog heden ten dage bezigen, ale wy
b. v. van „een misdaad van gekwetlte nutjesteit" fpreken. Als majesteit voor „koning," zoo ftaat hier
's heniels troon voor „God," wien de Sybillen verzoenen, d. i.: „zeggen dat verzoend wordt," door ens.
30
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Doch luft het Epikuur noch echter zijne dieren
En kudden, zonder vrees, in 't wilt den toom te vieren ;
385 Hoe kunnenze geruft en ftil te weide gaen,
Zich meften, als het zwijn, met eeckelen en blaen,
Zoo Godt geen' moetwil toomt? hoe kan by, ftil van harte,
Geruft, en zorgeloos, en vry van fchrick, en fmerte,
Gebruicken wat natuur hem uit haer' boezem gaf,
300 Geenfins bekoort door loon, noch afgefchrickt door ftraf;
Indien het onkruit groeie, en ongetemde boofheit
Haer wortel fchiet' door 't zaet van zijne godeloofheit,
Die geene kranffen zoeckt by d' opperfte gena,
Behoudens datze flechts de fmert der ftraffe ontga?
395 Want nu zijn fpreeuwen dit voor eenen molock achten,
Wat aerdtfche ruft is hier ter weerelt te verwachten ?
Al bloeit de boomgaert fchoon, wat baet de krieckeboom ?
Geen ydel dreigen houdt de fnoepery in toom.
Zoo leert men achteruit, in Epikurus fchoolen.
400 De groote meefter doolt, hoe zou de fchool niet doolen!
Hy wacht noch op den poft uit Godts onfterflijekheit:
En wie verzekert hem, wanneer het leven fcheit,
Dat alle hoof heit blijft begraven, en vergeeten,
Zoo d' allerboofte dit ontkent in zijn geweten,
405 Daer Godt de vierfchaer (pant, en pijnight den tiran,
Die op dit zachte bedt geene oogen luicken kan,
Terwijl hy 's nachts, van fchrick gedootverft, bleecke fchimmen
Van d' omgebroghte fchaer hem gruwzaem aen ziet grimmer.
Hoewel de godtsdienft wort gefterckt door kroon en roe,
410 Noch ffaet de reden niet alleen den godtsdienft toe,
Maer houdt den menfch hieraen, naer lijf en ziel, verbonden ;
Gelijck de Roomfche tong den godtsplicht heeft gevonden,
Uit kracht van 's menfchen bant, en een verbintenis,
Die by 't opmerckend hart niet wijdt te zoecken is :
.415 Want Godt in kracht geftelt, met al zijne eigenfchappen,
En, onder hem, den menfch, op zoo veel hooger trappen,
Als fteen, en plant, en dier; dewijl, met reen begaeft,
Hy, met zijn hooft om hoogh, naer 's levens oirfprong draeft,
Zoo vloeit d' eerbiedigheit des kints tot Godt den vader
Zijne dieren En kudden: d. i. „zijnen volgelingen, hun die naar zijn voorfchriften levee."
Wut baet de krieekeboonti voor „wat zal de krieke- of kerfeboom opleveren 1" Epikurus hield zijn
fchool in een tuin, en van daar wellicht het beeld, hier door V. gekozen. De wijsgeer en zijn vrienden
waren echter — als reeds vroeger is opgernerkt — lang zulke wilde en ongebonden dieren niet als
zy door onzen dichter worden voorgefteld, en in elk geval is V. niet vrij te pleiten van eenige onbillijkheid in zijn yver tegen een Griekfchen wijsgeer, die 2000 jaren vddr hem leefde en oordeelde
naar 't licht van zijn tijd. Wel oefende zijn leer later eon grooten invloed nit; doch zelfs de wijsgeeren, die hem in Vondels dagen eenigen lof gaven, leeraarden tech geheel andere dingen als hy.
309 Door kroon en roe: d. i.: „door belooning en ftraf."
413 Den godtsplicht: „de uitwendige dienst, dien de mensch gebonden is te volbrengen.
411,913 Met andere woorden : „gelijk in de Latijnfche taal het woord religio gevormd is van ligare, binden."
393,334
as,
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Nootwendigh, als een beek uit heure bron en ader :
En deze eerbiedigheit vereifcht godtsdienftigheit
Aen Godts eerwaerdigheit, en oppermajefteit.
Het recht des godtsdienfts blijckt: want Godts volkomenheden,
Oneindigh uitgefpreit, verfchijnen in de leden
425 Der weerelt overal als ftraelen uit liner zon.
Het reedlijck fchepfel kent de Godtheit voor de bron,
Waeruit zijn wezen fpruit. het hangt met hart en zinnen
Geheel en al aen Godt, en (chat hem waert te minnen,
Te dienen, die den menfch nit niet zoo hoogh verheft.
4:30 Wie Godt en menfch aldus van wederzy hefeft,
En gaflaet, vint den gront des godtsdienfts om te bouwen,
Als 't zekerfte, waarop het fchepfel kan betrouwen :
Want d' edelfte nature, om haer uitfteeckenheit,
Wort billijck niet alleen de dienft van eer bereit,
435 Maer heeft de maght en 't recht van alle redelijcken
Te vorderen den plicht van godtsdienft, en zijn blijcken :
De menfcheit wederom, dewijl zy 't al ontfangt
Van d' opperfte nature, en aen haer wezen hangt,
Met reden blijft verknocht, verplicht den ongezienen,
440 Met al wat zy bezit, te vieren, en te dienen,
Naer d' ongefchreve wet, oock, zonder het gebodt,
Vrywilligh en van zelf te dienen haeren Godt.
Om naeckt den godtsdienft van 't natuurboeck dan t' ontkleeden,
De godtsdienft is een deught, waer door de menfch met reden
445 Den fchepper, eigenaer en allerhooghften heer
Der dingen, naer zijn maght, den dienft en fchuldige eer
Geheelijck opdraeght, beide inwendigh, en uftwendigh.
Wat Wanckelt ofte niet, dees waerheit blijft beftendigh.
Indien rechtvaerdigheit alle ongelijckheit flecht,
450 Den fchultheer niets onthoudt van zijn rechtmatigh recht,
Zoo magh de godtsdienft wel den naem van hooftdeught draegen,
Die Godt door dienften eert, en, ziende op 't hoogh behaegen,
Ontziet t' onthouden 't geen hem eigen toebehoort ;
Ontziet, door ongelijck en wat de Godtheit ftoort,
455 Te quetfen : want dit beet met reden, Godt te vreezen,
Waeruit de Godenvrees by mifbruick is gerezen
In 't Heidendom, bet welck Godts enckelheit ontkent,
Verbijftert in 't getal van Godtheen, zonder endt.
Uit zulck een ydle vrees voor krachtelooze Goden,
Door
Cekrops ingevoert, by Numaes wet geboden,
460

420

Bezbiedigheit, godisdierdtigheit, eerwaerdigheit: drie woorden op heit in twee regels, dat is twee
te veel.
is, en
436 Den plicht van godtsdienft, en zijn btijcken: „de godsdienstoefening, waarvan vs. 412 gefproken
bet daaraan verbonden eerbetoon, de cerentonien."
443 Verna: „om zonder verbloetning of woordenpraal te zeggen, waar de natuurlUke Godsdienst in beftaat."
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Heeft Epikuurs fcholier, Lukrees, den fchimp gevoedt,
Die teffens alle vrees bet menfchelijck gemoedt
Benemen wil, en van godtvruchtigheit ontkleeden,
In fchijn van elx natuur te toonen, en t' ontleden ;
465 Hoewel by buiten 't wit der waerheit mickt, en fchiet,
Die Godts voorzienigheit verftoot uit haer gebiet.
De zinnen leeren ons d' uitwendige eer berekenen,
Uit woorden, en gebaer, en onderfcheide tekenen,
Getuigen van bet hart, dat zich de majefteit
470 Der Godtheit onderworpt met alle eerbiedigheit.
Het hart inwendigh flemt met uiterlijcke daeden,
Bekent en looft de bron en fpringaer der genaden,
Die al wat reen gebruickt tot danckbaerheit verbint.
Het wenicht, gelijck van aert, en eens met Godt gezint,
475 Uit al zijn maght en kraeht, door redelijcke blijcken,
Deze edelfte natuur des fcheppers to gelijcken.
Dus eert het menfchdom Godt, gelijck 't gehoorzaem kint
Den goeden wader, niet alleen in fchijn, bemint,
En eert, en volght, maer oock in voegelijcke zeden,
4s, Gepait naer 's vaders aert, en billijckheit, en reden.
Rechtfchapen godtsdienft ziet geheel op 's hooghtten prijs,
Bettaet, gelijck de menfch, op tweederhande wijs:
Het uiterlijcke merck is 't lichaem met zijn leden;
D' inwendige opdraght, Godt van binnen aengebeden,
465 En boven al bemint, godtvruchtighlijck gevreeft,
Aendachtighlijck gelooft, is 't leven, en de geeft,
En ziel van dozen dienft. zy gaen dan beide t' zamen,
Gelijck godtsdienftigen, aen eon gehuwt, betaemen;
En zonder dit verbant van 't hart en 't uiterlijck,
4so Daer maght is, datze in 't een noch 't ander niet bezwijck',
Schijnt godtsdienft zijnen eifch en ommetreck t' ontbeeren :
Want Godt hegeert de daet, en 't innerlijck begeeren,
Het hart, en oock de Kant. zoo ftaet het godtsrecht fpits.
Zoo itaet de godtsdienft vol, in zijnen vollen krits.
De reden fchijnt dit zelf to leeren, te beveelen :
195
Want nu de menfch beftaet uit ongelijcke deelen
Van lichaem, en van ziel, en 's allerhooghften wenfch
Den halven niet begeert, maer den geheelen menfch;
Hoe zou de godtsdienft dan volftaen met een van beide,
500 Of lijden dat men ziel en lichaem decide, en fcheide ?
De godtsdienft eifcht dees twee ge-eigent aen den beer,
Noit hoogh genoegh gezet in top van prijs en eer.
Gelijck de roeringen van lijf en leden fpruiten
Zie De &rum Natura Lib. V.
su De roeringen voor „de bewegingeiC
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En vloeien uit de ziel, gekent in 't werck van buiten;
Zoo ftuurt d' opfpanning van 't aendachtige gemoedt
Den uiterlijcken dienft, ontvonckt door haeren gloet.
Gelijck de leli, van den zeilfteen overftreecken,
Den aert des zeilfteens volght, en uitdruckt door haer teken;
Zoo volght de hant het hart, en wat het hart beveelt.
Inwendige
aendacht wort ontvonckt door 't ingebeelt
510
Befpiegelen van Godts natuur, en eigenfcbappen:
En fchoon men in een wolck en nevel, als by trappen,
Hem in zijn fchepfelen bejegent van beneen;
De Godtheit overtuight het menfchdom in 't gemeen
Hs Dat al wat reedlijck is, zich onder haer moet buigen,
Gelijck d' eenftemmigheen der volcken dit getuigen,
In ongelijcken klanck van tongen, wijder dan
Men over zee en zant de ftarren fchieten kan.
Beftaet Godt eeuwigh en by zich, gelijck wy flooten,
620 En kan by niet dan zijn, wie durf hem dan verftooten
Hit zijn gedachtenifie, als of het mooghlijck zy
Dat Godt kan zijn of niet, daer d' ongodiftery
Haer zenu uit ontleent, en wanckelt in 't betrouwen
Der Godtheit, op wiens zijn in kracht het al moet bouwen?
In d' onverknochtheit van Godts wezen, zonder bant,
525
Wort zijn geduurzaemheit den zinnen ingeplant;
Terwijl het al bezwijckt, wat buiten hem gevonden
Van Godt zijn wezen leent, dat alles houdt verbonden
Aen dees belijdenis van d' oppermajefleit,
5.10 Die zijne aenbidders flerckt met zijn beflandigheit.
Wort geen gewelt noch ftrijt van onnatuurlijckheden
In Godts eenaerdigheit verdraegen noch geleden ;
Wat eigent men hem dan het geen zijn' aert vervremt,
En in gelijckheit niet met Godts nature &nit?
Zoo Godt geen lichaem is; wat wil men hem dan grijpen
335
En taften met der hant, of kerckren en benijpen,
Bepaelen in het aerdtfch? wat zoeckt men heft en ruft
In iet lichaemelijcks, en zinnelijcke loft,
Die, als het lichaem, fmilt? de wijzen zien dit over,
540 En laeten dees gedachte een' aerdtfchgezinde, en grover.
Is Godt geen toeval, die een flut en fleun behoeft;
Beftaet by by zich zeif; wie wort met recht bedroeft
Door toegeval van ramp, en ommeflaen van ftaeten,
505

De tell: die van 't kompas.
De flarren fehieten: wil eigenlijk zeggen „de ftarren meten," doch ftaat hier eenvoudig voor „de
Marren zien."
Saa Eenaerdigheit: (of evenaerdigheit, gelijk in de Inhouds-opgave ftaat) duidt die eigenfchap der Godheld aan, waardoor haar wezen een is, en geen vermenging lijdt met eenige andere naturen.
.0 En grover: t. w.: „aan hen, die grover zijn van cart, zinnen, of verftand."
443 Toegeval van ramp: „ramp, die temand to beurt valt, overkomt."
5O7
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Naerdien men zich op Godt, die vaft ftaet, magh verlaeten,
En fpreecken, als het al in noot is, en in laft:
Laet wanckelen wat wil: wat wanckelt, Godt ftaet vaft.
Is Godt een louterheit, een enckel eenigh wezen,
En anders niet dan dit; wat kan men t' zaemenlezen
Uit een ontelbaerheit van wezens, dan een Ick,
550 Een Godtheit, die zich toont te zien in eenen blick,
Gefmaeckt in elcken beet, en druppel, en te hooren
In allerhanden klanck en flemmen, niet te fmooren,
Te riecken overal in endeloozen geur,
Te taften allefins, al 's weerelts leden deur,
555 En van vijf zinnen milt aen ons verftant gefchoncken,
Dat, vol van Godt, vernoeght, verzaet, en overdroncken,
Godts zuivre eenwezenheit in eigenfchappen fmelt,
Als letters, daer men Godt in eenen naem uit fpelt?
Dat Godt eenvouwigh is, onmengbaer, zonder rimpel,
560 Vermaent ons zijnen troon eenvoudigh, vroom, en (impel,
En louter, zonder goet en quaet in een gemengt,
Te naderen, naerdien zijn lucht geen kreuck gehengt.
Geen bant kan aerdtfche ftof en 't hemelfch t' zamenhechten,
En duren in Godts gloet, die lijdt alleen d' oprechten,
565 Daer dubbelzinnigheit noch fchalckheit innefteeckt,
Maer een gemoedt, dat klaer de fchijndeught wederfpreeckt.
Zoo Godt volkomen is, wie moet met recht niet fchroomen
Te dwaelen in den dienft, die manck en onvolkomen
Hem opgedraegen wort? wie fchuwt de dwaeling niet
570 Met reden,. als by 't licht van klaerder waerheit ziet?
Wie pooght in deughden niet godtvruchtigh toe te nemen,
Die naer het voorbeelt van 't volkomen wezen zwemen?
Godt is het eenigh een, naer aller wijzen flem.
Men zette dan verwaent geen' afgodt neffens hem,
575 Van buiten, of in 't hart, of lochene in dien eenen
Een eenige enckelheit, een wezen, elck verfcheenen ?
Is Godts onendigheit, van plaets noch tijt bepaelt,
Van geen begrijp noch brein omvat, en achterhaelt,
Van geene liefde omhelft, na zijne eifch en waerde;
580 En is dit groot heelal van hemel, zee, en aerde
Geen punt te rekenen by dit oneindigh groot,
Dat zich alleen bevatte, en in zijn wezen foot
Wat fchoon, wat heerlijck ftaet te wenfehen, te begeeren;
Wie kan zich dan te laegli voor zijnen foci. verneeren,
585 En, kruipende in het flof, dees hooghfte majefteit
Opdraegen het volop van prijs, en danckbaerheit?
545
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Zoo Godt onmeetbaer is, en zweeft in alle dingen,
Het groot heelal vervult, en zielt, en kan doordringen,
Geen duifter hem ontfchuilt, geen Plot hem buitenfluit:
590 Wie leght de grijns niet af? wie treckt den fchijn niet uit,
Waer me de huichelaer zijn rol fpeelt, en loopt mommen?
Het hart verraet den fchelm, in 't midden van de flommen :
Want fchoon geen pijnbanck hem kan melden, en verraen,
Men kan zich zelven niet, de Godtheit minft ontgaen.
595 Laet weereltwijzen vry, op weereltfche tooneelen,
Uit zucht tot baet en itaet, hun rol ter kercke fpeelen,
Bedriegen 't oogh des volcks, dat weifelt, ofte lieght ;
Wie Godt bedriegen wil, zich zelven eerft bedrieght.
Godts tegenwoordigheit houdt al zijn hovelingen
600 In tucht, en ftilte, en toomt wat uit den bant wil fpringen.
Is Godt doorgaends de zelve, en onveranderbaer
In wezen, en gelaet, en raetflot : wat gevaer
Ontziet hy, die zich houdt aen dezen onbezweecken,
En, door 't veranderen der tijden en gebreecken,
605 In weldoen nimmermeer verandert, noch verkeert,
Maer onverandert Godt beftendigh dient, en eert?
Zoo zweenft de ziel naer hem, die niemant zal bezwijcken,
En ftaen, gelijck een rots, als alle dingen wijcken.
Is Godt onfterfelijck, en leeft hy niet alleen,
610 Maer zielt oock al wat leeft, door zoo veele eeuwen heen;
Wie fchrickt voor koudt gebeente, en 't geen zich niet kan reppen,
Voor dootshooft, en de doot ? hy kan het leven fcheppen,
Als 't leven is geblufcht. uit Godts onfterflijckheit
Is 's menfchen eedle ziel de hantveft toegeleit
615 Van uit des lichaems fchors geborften noit to fterven.
De balffem hoedt geen lijck voor rotten, en bederven,
Maer Godts onfterflijckheit den fterfelijcken menfch,
Die 's weerelts kerckhof vlught, om eenen hooger wenfch.
Zit Godt in d' eeuwigheit geruft, terwijl de tijden
uo De tegenwoordigheit der weerelt ons benijden,
En vliegen, als een pijl en oogenblick, voorby ;
Wat ydel oogh verhangt zich noch aen fchildery
Der weerelt, die haer verf verfchiet in zon, en fmoocken ?
Wie bout een' troop in 't rijck der weerelt, dat op roocken,
625 En damp, en nevels drijft, en klancken, en gerucht?
Wie neftelt bier? wie bout kafteelen in de lucht,
Die als een damp vergaen, verftuiven, en verdwijnen ?
De Godtheit kan 't vernis der weerelt ganfch verfchijnen,
Door kracht van haeren glans, en eere, en majefteit.
sso Men zoeckt ze in dezen tijt, en vint ze in d' eeuwigheit.
Godts almaght, in zijn werck uit niet volwrocht, t' aenfchouwen,
Der vroomen vryburgh is, en toevlught, en betrouwen,
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Terwijl ze hen befehut in 't uiterite verdriet.
Zy weckt eerbiedigheit in al wat Godt gebiet.
on Zy baert ontzagh in 't hart, dat fchrickt in 't overtreden
Van 't geen natuurwet leert, en fterckt door 't licht van reden :
Want zy 't gerecht voltreckt, en ftreng den godeloos
Naer d' uitmaet van het quaet weer inmeet voor altoos.
Godts wijfheit, die het al wat leert kan overtuigen,
G40 Vermaent de wijftcn zich en hun vernuft te buigen
Eerbiedigh onder haer, die fteigert boven 't geen
Ons zinnen en verftant bier ftapelen op een,
Onkundigh van den fchat, die eeuwigh fchuilt inwendigh
By Godt, in wijfheit en alweetenheit onendigh.
615 Zy toont ons pier alleen, by 't fchijnen van de naen,.
En ftarrelicht, en zon, in dezen Oceaen
Der wijfheit, eenen drup van 't geen in Godt belloten
In zijne oneindigheit alleen wort uitgegoten.
Wie knielt niet, die dit boort, en valt op 't aenzicht neer ?
on Wie weigert dienftbaerheit aen dien alwijzen heer ?
Wie waent, in overdaet, baldaedigheit, en fchennis,
T' ontfchuilen 't alziende oogh, d' alweetenheit, en kennis
Van deze zon, en geeft ; of ergens vry te zijn,.
Daer 't hart de Godtheit fchent, en aenbidt met den fchijn?
Godts goetheit, als zijn maght en wijfheit, elck verfcheenen,
655
Schijnt van de Godtheit zelf, in Duitfch, dien naem te leenen,
En voert ons weer te rugh naer zijn volkomenheit.
Zy treckt den menfch tot zich, door blijck van 't onderfcheit
Der goederen, waerin het menfchdom, wider veelen,
660 Onfterflijckheit, en maght, en redendom moght deelen,
En vryen wil, waer door de menfch een' Godt gelijekt,
Naer 's hemels aenfchijn zweemt, daer zon en maen voor wijckt.
Indien dees goetheit zweeft te hoogh voor alle pennen,
Wie weigert haer door geur van danckbaerheit te kennen ?
665 Godts liefde, die 't geliefde in wil en aert vereent
Met zich, en door een zucht tot weldoen zich verkleent,
Zich neerbuight, en van zelf de vlagh ftrijckt van haer grootheit
En volheit, om een' worm, een fchim, een aerdtfche fnootheit
Te neemen op haer' fchoot, te koeftren, als haer vrucht ;
670 Wat eifchtze van den menrche een wederliefde, en zucht
Tot dees menfchlievende natuur, den goeden vader!
Wie komt hem door de dienft van hart en zin niet nader
Gekropen aen het hart, beholpen met ons nut,
En nimmer van genade en fchatten uitgeput!
675 Die gaerne ons 't minder gaf, vermagh ons meer te geven,
In zijne onfierflijckheit, het onbepaalde leven.
oc,s,c36 Zie het aangeteekende Boeck I, vs. 39-52.

_____

532

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

Het recht van heerfchappy beveftight Godt alom,
Als eigenaer en heer in 't eeuwigh eigendom
Van al wat hier de menfch to leen ontfing van boven
sso Gehouden voor het leen den leenheer zelf to loven,
Te kennen voor dees deught naer lichaem, en naer ziel,
Te vreezen voor de ftraf, die fchichtigh op den hiel
Den boozen achterhaelt en naftapt, zoo verbaftert
Hy 's heeren hooftwet breeckt, en hem onteert, en laftert.
685 Houdt Godts voorzieRigheit een fcherper oogh en wacht
Op zijn gefchapenheen, om 't menfchelijck geflacht;
Regeert en onderhoudtze in wezen al 't gefchaepen ;
Wie droomt dat Godt geruft en zorgeloos blijft flaepen,
En zich met menfchen noch den Godtsdienft niet bekreunt,
690 Die 't menfchdom fcheit van 't vee, en op dees waerheit fteunt ?
Wie fchept geen' trooft hieruit in zijn verlegenheden ?
Wie wederftreeft Godts wille, indien by wort beftreden ?
Wie wort niet opgeweckt ter vromigheit en deught?
Wie fchept uit ydelheit verganckelijeke vreught ?
695 Wie twijfelt dat de ziel, als 't lichaem leght verbeeten,
In 't graf verrot, van Godt verlaeten en vergeeten,
Dewijl de boofwicht zelf, in 't fcheiden van den geeft,
Zijn ftraf genaecken ziet, en voor den rechter vreeft ?
Hier draeft de Godtsdienft op : maer om dien dienft noch nader
700 T' ontvouwen : en de wijs hoe Godt, der dienen wader,
Natuurlijck in 't gemeen gedient wort, naer het licht
Dat eerft van verre rees voor 't fterfelijck gezicht,
Zoo laet ons uit haer bron de beeck van godtsdienft leiden,
Die den godtvruchtigen en boozen hielt gefcheiden,
705 Van 's weerelts oirfprong af, daer geen gefchreve wet,
Noch openbaering had den Godtsdienft ingezet :
Want zoo de dienft beftaet, van buiten en van binnen,
By daeden van de ziele, en 't lichaem, en de zinnen,
Wort hier met recht vereifcht een algemeene wijs
Do Van Godtsdienft, ingevoert den Opperfte ten prijs,
Door een eenpaerigheit getroffen, daer de yeelen
In zinlijckheden en opvoedingen verfcheelen.
Het dienen is een daet van 't lichaem of gemoedt,
Of van dees bey, waerdoor de dienaer zeker goet,
715 Gelijck zijn wit, befchiet : dies moet by overweegen,
Voor 't ingaen van den dienft waer 't goet in is gelegen,
Het welck verdient den naem van 't allerhooghfte lot.
Dit eenigh befte goet beftaet alleen in Godt,
En buiten hem beftaen de valfche of mindre goeden,
Verna: „eenvormig, in weerwil van bet verfchil der menfchen onderling in neigingen en opvoeding."
ftaat zofi 't fchijnen of door „lichaaro" en door
no Of gemoedt: beter of (van) 't gemoedt: zoo als er
„gemoed" 't zelfde beteekend moest worden.
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Gelijck de reden leert, beftemt by alle vroeden :
Want uit der dingen aert blijckt zeker en gewis
Wat goet, uit alle goet, voor 't beft te keuren is.
Het fchijngoet voert den fchijn van 't goede by de blinden,
Maer zijne valfcheit wort ontmomt door 't ondervinden.
Het menfchelijck geluck beftaet in 't lichaem niet,
725
Dat min is dan de ziel, en 's menfchen geed; zoo fchiet
De welluft veel te kort, die cl' uiterlijcke leden
Wat ftreelt, geenfins vernoeght ; bet zy door leckerheden,
Genoten op de tong; of fchoonheit, die door 't oogh
730 Befpiegelt, als een droom, in roock en damp vervloogh.
Zoo veele onmaetigen, naer lijf en ziel verovert,
En van dees meeremin beguighelt en betovert,
Bekenden endelijck dat dit geen' luft verzaet,
Pen dorft naer meer outvonckt, en naer iet beters ftaet;
735 Gelijck de byen ons al brommende getuigen,
Zich vol, van bloem op bloem, noit zat van honigh zuigen.
Al bloeit in 't geurigh velt de boeckweit fchoon en milt,
Wat baet de fmaeck van 't zoet, dat onder 't fmaecken fmilt!
Koft weereltfche eer den menfch vernoegen naer zijn wenfchen,
740 Zoo hing des menfchen heil aen d' eer, die hem van menfchen
Wort aengeboon, om 't goet dat hi zijn wezen blinckt.
Ontkennenze dit goet en zijn waerdy, zoo hinckt
Deze eer, van hem beooght. oock wort de deught geprezen,
..A.ls 't werek des vryen wils : maer d' eer hierom bewezen
745 Aen eenigh deughtzaem belt, met een gemeene ftem,
Kan 's menfchen hell niet zijn : want d' eer hangt niet aen hem,
Maer zulcken, die de deught vereeren, en verheffen.
Men kan dan niet in d' eer het eerfte heilwit treffen.
Den vroomen is alleen om zijne eerwaerdigheit
750 Het welverdiende lot van eere toegeleit :
De quaden konnen me den vroomen eer bewijzen :
D' eerwaerdigheit is dan met reden meer te prijzen,
Dan eer t' ontfangen van den boozen, en hun rot :
Dies is geen eer met recht des menfchen waertfte lot.
755
Een uitgebreide faem, geblazen by trompetten,
De wijde weerelt door, vermagh geen' menfch te zetten.
In 't opperfte geluck. befaemtheit wort begeert
Om, overal bekent en loffelijck ge-eert
In veele duizenden doorluchtigh uit te fteecken ;
760 Zoo wort befaemtheit dan de kroon van 't hooft geftreecken
Door d' eer, die hacr verdooft. is d' eer nu 't hooghfte niet,
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Verna. „door de ondervinding leert men befeffen, dat het maar fchijngoed is."
734 Naer iet beters Jtaet voor „near iets beters doet ftaan of doet veriangen."
705 Met een iremeene firm: „met aller toeftemming," d'un commit accord, als de Franschman zeggen zoti.
749 Om zijne eerwaerdigheii: vents; „om dat by de eer waardig is."
724
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Wie ftoft dat iemants faem in 't opperheilwit fchiet!
Het kennen draeft, indien men lette op ieders orden,
In adel wijt voorheen het wijt bekent te worden.
765 Het allereelfte kent: het minfte wort gekent.
Hoe zet befaemtheit dan de menfchen in het endt
In top van 't heil; dewijl dit fchijngoet is gelegen
In kennis van een faem, door eer en lof verkregen,
Een faem, die los op waen en damp van zinnen drijft,
770 En in haer Aught bezwijckt, ten zij dees lucht haer ftijft!
Wat heden wort gelooft, wert gifteren mifprezen.
Een heil, zoo wanckelbaer kan 't opperfte niet wezen.
En is al d' aerdtkloot flechts, ten opzicht van 't heelal,
Een ftip, een palferpunt, veel min een ronde bal,
775 Omheint van wateren, vol woefte wilderniffen;
Wat moet de faemzucht niet al naem en kennis milieu,
Daer onder duizenden Fortuin niet een' verheft,
Of niemant woont, veel min de titels eens befeft.
Men wint dees heilkroon niet door rijck bezit van fchatten,
7so Schoon Midas wat by kan betaften en bevatten
Verkeert in louter gout, dat niemants leven ftut.
Men zoeckt geen gout om 't gout, rimer om den dienft en 't nut,
Genooten by den erts; zoo hellediep verborgen
Door vrou natuur, om ons t' ontlaften van die zorgen.
785 Men zoeckt het dier metael om weder te befteen
Aen eenigh waerder goet, en rijcker koftlijckheen.
De milde fchencker wort met recht in 't gout geprezen.
De vreckaert milt den prijs, en flijt den tijt met vreezen,
Ter liefde van dien fchat, en 's rijckdoms overvloet.
790 Wie fchat den rijckdom dan het koftelijckfte goet?
De mogentheit, bezuurt, benijt, bewaert zoo bitter,
Belegert van den Carrick, zet nimmer den bezitter
In een' volkomen ftaet. wat is de kroon een pack,
Den goon en quaen gerneen! wat is de koning zwack,
795 Die ftut van mindren hoeft, en hooft en kroon ziet rollen,
Zoo 't volck den koning fpeelt, en eens geraeckt aen 't hollen!
De maght is recht gebruick en mifbruick onderdaen;
Dus kan het aertfch geluck in 't heerfchen niet beftaen.
Dit lot beftaet geenfins in 's lichaems hell en gaven,
soo Gezontheit, fchoonheit, kracht, hoe trots de zinnen draven,
Lees: „wie zal beweeren, dat men door bet verkrijgen van een grooten roem (of faam) het geluk, zijn
doelwit bereiken zal?"
Verna: „het is verre verkieslUker en verhevener, te kennen, dan glom bekend te zijn."
Indien men lette op ieders orden: is: „indien men ieder befchouwt overeenkomftig den ftaat, waarin
by gefteld is."
765 Verfta: „de edelfte vernuften bezitten de kennis; de mindere vlammen alleen op vermaardheid."
765 One weder te bejlein: lees: „om het weder to befteen."
vas Mill den prijs: verfta : „wordt niet geprezen."
704 Den goen en quaFn gemeen: d. i.: „even zwaar to dragen voor de goeden als voor de kwaden."
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Gemoedight door den glans van deze uitfteeckentheen:
Want 's lichaems gaven zijn de goen en quaen gemeen;
De ziel genietze niet, al bezightze de leden.
De ziel beheerfcht het lijf door reengebruick en reden,
805 Begrijpen en verftaen ; zoo kan in alien fchijn
Het goet des lichaems niet het puick der goedren zijn;
Dewijl oock 's lichaems goet den dieren is gegeven,
Die zelf in fnelte, en kracht, en zien, en riecken fireven
Voorby de menfchen heen, een onnafpoorbaer rack,
sin Als blijck in paert, en leeu, en adelaer, en brack.
Het heil des menfchen, dat gevat wort in vijf zinnen,
Kan by gevolgh geen prijs in deze renbaen winnen,
Als menfch, en Bier gemeen, en laeger dan 't verftant,
Het welck 't gevoelbre grijpt, en in de harffens plant.
815 Men looft de zinnen, om den oirbaer te genieten,
En Tuft, en leckerny, hun weelde en wit; zoo fchieten
De zinnen bier te kort, indien in dit gefchil
Men 's menfchen nutfte goet in hun beoogen wil.
De zedekunft betoomt de hartstoght, en gebreken,
820 Zoo reickt dan haere hant niet wijder dan dit teken.
De Godtheit zelf gelijck te worden, is de gront,
Daer ons geluck op ruft. zoo nu ons hell beftont
In 't middel, dat ons leit naer 's hemels eigenfchappen,
Men hoefde Godt niet, noch oock hooger op te ftappen.
825 Dus wort de menfch hier door de Godtheit niet gelijck,
Maer door verftant, en wil. men eifcht geen klaerder blijck
Of menfchen niet naer Godt, en naer de Godtheit zweemen,
Men kan het aen 't verftant, en aen den wil vernemen,
De krachten van de ziel, waeruit de Godtheit ftraelt,
830 Gelijck een wederfchijn van 't Heist, op haer gedaelt.
Beftont ons aertfch geluck in oefening der zeden,
Het awn gedierte zou langs deze heirbaen treden,
Door een deelachtigheit en glimp van deught en tucht,
Doch zonder het verftant, dat redenloofheit vlught.
835 Men ftell' dan 's menfchen heil in geene zedewercken.
De menfch zweeft hooger op, met aengefchote vlercken.
Beftaet nu 's menfchen heil in geen uitwendigh goet,
Genooten by fortuin, door 't lichaem of gemoedt,
Verluftight by. den zin ; noch in verftaenbre vreughden,
Ben onnafpoorbaer rack voor „een eihd weegs, dat niet na te fporen is."
Yerfta: „de zinnen, die gemeen zijn aan menfchen en dieren, ftaan heneden het veld/and, dat in
de hersfens opvat wat de zinnen alleen gevoelen. De zinnen hebben geen andere waarde, dan dat
men door hun hulp het noodige zoo wel als het aangename geniet; maar zy kunnen niet aangemerkt worden als lets toebrengende tot des menfchen wezenlijk hell."
313 Den oirbaer: „wat dienitig, nuttig, voordeelig is."
4P, Verftaenbre vreughcien: „verftandelijk genot," of, wellicht beter nog, „zoodanig genot, als waar men
yen klaar befef van heeft."
ass
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Gefproten uit de daet van zedigheit, en deughden ;
Noch kennis en verftant van kunft, en weetenfchap;
Zoo moet ons heil beftaen op eenen hooger trap,
In 't ftil befpiegelen der Godtheit, en de klaerheit
Van "t goddelijcke licht der onbevleckte waerheit;
845 Het eigenfie oogemerck, waerop ons wezen mickt,
En daer al 't minder goet van Godt is toe gefchickt.
Dus zweemt de menfch naer Godt, den vader aller dingen,
Die eeuwigh in zich zelf en zijn befpiegelingen
Geruft en ftil volhardt, en opgetogen blijft;
850 Terwijl by 't al beweeght, wat ofn hem ommedrijft.
Tot dees befpiegeling van Godt, den ongezienen,
Moet ons gezontheit, ruft, en ongefteurtheit dienen,
Die uit de zeden vloeit: en elck uitwendigh ding,
By ons te vatten, dient tot dees befpiegeling.
855 De wijzen flooten clan : men kan niet hooger rennen
Naer heilgenot dan Godt in zijn natuur te kennen,
Doch naer een ieders maght, en toegeleide maet.
Zy flooten dat in deught en weetenfchap beftaet
De wijfheit, die het goet en quaet leert onderfcheiden :
860 Dat hen godtsdienftigheit, de hooftdeught aen molt leiclen
Naer eenen Godt alleen, die 't al den oirfprong geeft,
En nimmer hoogli genoegh, by al wat reden heeft,
Gezet wort, noch gekent, gevreeft, en aengebeden.
Dus raeckt de godtsdienft eerft in zwang, door 't licht van reden,
865 Gefchept uit Godts nature, en goetheit, wijfheit, maght,
De weerelt door bekent, by 't menfchelijck geflacht.
Uit deze kenniffe is de Godtsdienft eerft gefproten,
Gequeeckt en aengevoedt van alle godtgenooten,
En Arifioteles eifcht firaf van elck gemoedt,
870 Dat twijfelt of men Godt eerbiedigh eeren moet.
De reden van Godts dienfi was geenfins wijt te zoecken,
Noch eifchte een boeckftaef, merck, en wet, gedruckt in boeken :
Natuur had deze wet gelijck in 't hart gefneen,
En hierin ftemden al de wijften overeen.
De
fimplen volghden Taft met eendraght en genoegen
875
De vroeden, die ze ontzagh eerbiediglijck toedroegen,
En zagen naer den mont, en zochten trooft en met
By hen, der vroomen ftut, en hoop en toeverlaet
In noot, en wederfpoet. het kint bemint den vader,
sso Den milden zegenaer, en volght hem altijt nader,
Als erfgenaem van 't goet, uit 's vaders fchoot verwacht.
De booze vreeft de roe des rechters, dien de wacht
Des volcks bevolen blijft. d' uitmuntenfte in 't beloonen
840

sac Verna: „en waar God al het mindere goed toe verordend heeft"
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Der deughden wort begroet, en aengebeen, en kroonen
En gaven toegewijt, en rijckelijck gedient.
De fchencker van 't geluck is ieders Godt, en orient.
Wie 't recht verongelijckt, het ongelijck moet boeten,
Verzoent het recht, en durf geen vonnis tegenwroeten,
Dat by rechtvaerdigen gevelt leght over 't quaet.
890 Wie gunft by grooten zoeckt, zijn' wandel en gelaet
Naer hunne wet en wil gehoorzaem weet te paffen.
Dus is de godtsdienft eerft gefticht, en opgewaffen
Uit evenredenheit van een' gelijcken wenfch,
Het recht, en billijckheit, die tuffchen Godt, en menfch,
895 En menfch, en Godt beltaen, otn Godt zijn recht te geven,
Den beer van lijf en ziele, en oirfprong van ons levee :
Want alle uitneementheit, en kracht, en majefleit,
Rechtvaerdigheit, genade, en goedertierenheit,
Miltdaedigheit, en liefde, en onuitputbre fchatten,
goo En wijfheit, zonder endt, bij geen vernuft te vatten,
Zijn wezentlijck in Godt, en wezen is het al
Wat Godt van eeuwigheit in zich befpieglen zal.
Wie kon dan weigeren de Godtheit te behaegen,
En teffens lijf en ziel dat wezen op te draegen,
905 Uit liefde tot den dienft, die Godt behaeght, en eert,
En naer den dienaer, als een weerglans, wederkeert.
Een hart, tot Godt gekeert, en door 't befpieglen zwanger
Van dit volkomen fchoon, kan zijn gedachten langer
Niet bergen, maer het berft in lof en klancken uit,
910 En godteerbiedigheit, gernelt en aengeduit
Door een eerbiedigh merck, en tekens, die, naer reden
En lantgebruicken, zijn de hooghfte uitneementheden,
In wijfheit, en in maght, en weldoen, toegekeurt,
Waer danckbaerheit en deught het hooft ten hemel beurt:
915 Doch in een' eedler zin dan een gefchapen wezen
Wert Godt, van oudts, hierdoor geheilight, en geprezen;
Want anders ftonden Godt en menfch in eer gelijck.
Dat alle fchepfel dan de vlagh van eere ftrijck'
Voor Godt, die alles fchiep, en eeuwigh uit zal fteecken,
920 Is billijck. op dien voet beftemde men het teken
Van eere, in 't algemeen den fchepfelen ontzeit,
En niemant toegewijt dan d' oppermajefteit
Des hemels: en dit merck beitont in d' offerhande
Van vee, of ackervrucht, en wat men flaghte, en brande,
885

1Vezen is het al It Tat Godt ran eeuwigheit in zich befpieglen zal: ik durf niet zeggen, dat ik de
meening dezer woorden volkomen bevat. Het fchijnt, dat V. bier aan God denkt, als aan Hem, die
was, is en zijn zal, en maak dat op uit de woorden van eeuwigheit, die op bet verledene, en sal,
dat op de toekomst ziet.
010 Godteerbiedigheit: eenigzins vreemde uitdrukking, voor „eerbied voor God."
ass De hooghfle uitneementheden: verna deze woorden in den 3den naamv.
001,902
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Of uitgoot op 't altaer, ter eere van den Godt,
Die 't redendom verbint, oock zonder zijn gebodt.
Dus raeckte d' offerhande in zwang by alle vroom en.
Waer deze on tbrack , daer was de Godtsdienft onvolkomen,
Geknot van 't waertfte lidt, als 't lichaem, zonder oogh,
930 En weerelt, zonder zon en licht aen 's hemels boogh.
Al wat in reden font [wy fpfeecken van geen Wilde,]
In 't offeren aen Godt noit wanckte, noch verfchilde,
Eer baet- en Itaetzucht noch het fchendigh mifbruick fijft,
Den ongodt offert, Godt den offer fchuldigh blijft,
935 Of offert menfchenbloet, en menfchen op d' altaeren,
Waervan de wijze fchrickt met opgerechte haeren.
Dus bleef het offer zelf noch by den afgodift
Het merck van Godtsdienft, noit by menfchen uitgewifcht,
Gelijck de fchrijvers ons, eeu in eeu uit, getuigen,
940 En overtuigen die zich voor geen Godtheit buigen.
Gelijck de leenman by den leenheer 't leen verheft,
Verheergewaet, hem kent door d' opdraght, en befeft,
Voor heere, en eigenaer van 't erf, te leen ontfangen,
't Zy eens, of menighmael ; als die geheel moet hangen
945 Met liefde en trouwe aen 't hooft, dat zijnen onderzaet
Om wederfpannigheit kan zetten uit den fact
Van dit bezeten goet : zoo kenden offeraeren
Den grootfen eigenaer der dingen op (I' altaeren,
Met opdraght van hun vee, en vi uchten door het vier
950 Verteert in affche, en fmoock, doch elck op zijn manier.
De wijfter flooten dit, door goddelijcke driften,
En zonder onderwijs van boecken, en gefchriften. •
Zy kenden Godt, als door een merck van danckbaerheit,
Aenbaeden uit ontzagh de hooghfie Majefteit,
955 En heilighden met prijs den vader aller dingen
Geheel en al het geen zy van zijn hant ontfingen,
Geoffert met hun hant ten brant van d' offervlam,
Waeruit brantofferhant haer' naem en oirfprong nam.
Het heiligh kerckgebaer, omtrent dien dienft gevallen,
960 [Waerdoor de priefter, en eerwaerdighfte van alien,
Den eenen grooten Godt eerbiedighlijck gemoet,
Naer ieders lantgebruick, godtsplightigh aengevoedt,
Godtvruchtigh ingevoert,] is reedlijck, en te prijzen,
Naerdien het wijf op Godt, den toevlught aller wijzen.
965 Nu zienwe hoe de dienft tot 's hemels eer begon,
925

Cock zonder zijn gebodt: dit haat in verband met vs. 87] volgg.
En weerelt: lees:, „en als een waereld."
901,963 Godtsplightigh aengeroedt, Godttruchtigh ingeroert: zet dit urn en lees „uit godsvrucht 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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Zoo heiligh als natuur de weerelt reglen kon.
Natuurwet leerde 't recht van onrecht ondericheiden,
Het eerlijck van 't onnutte en fnoo ; betaemlijckheiden
Van onbetaemlijckheit, uit reden, door den wil
970 Verkoren of verfinaet, daer 't oordeel dit gefchil
Beflecht had in 't verftant : want treckt de pen twee lijnen,
D' een krom en d'andre recht, 't gebreck zal klaerder fchijnen
Door tegenitelling van het rechte by het krom.
Wat goet is uit zijn' aert, ftelt reden dan alom
975 De maet, gelijck de re'en de maet ftelt, en den regel
Aen 't willen van den menfch, eer by de zaeck bezegel' ;
En dees rechtmaetigheit, begreepen in 't verftant,
Oinhelft van 's menfchen wil, bleef doorgaends ingeplant
In 't redelijck gemoedt, gezint naer 't recht te fireven ;
980 Dies haer den titel van natuurwet wiert gegeven ;
Dewijlze 't redendom gebiedt, en oock verbiedt,
Het welck zich klaer Merin, als in een' fpiegel, ziet,
Of zuiver, of befmet, ten waer een vlies op d' oogen
Van 't oordeel en begrijp de menfchen had bedrogen.
985 Zoo menighmael de menfch dees hooftwet overtreet,
Beklaeght hy zich, en voelt zijn hartquetzuur met leedt.
Waer zich 't geweeten went, het vint noch raft, noch voordeel.
De rechter fpant in 't hart de vierfchaer, velt het oordeel
Inwendigh, anders niet dan of natuur dies treck,
990 En neiging tot het goet, en afkeer van 't gebreck
Den menfch had ingeplant, en weeten in te drucken,
Zoo diep, dat Been gewelt den wortel uit kon rucken.
De billijckheit, het recht, (le voeghlijckheit des mans,
De tucht, en eerhaerheit behouden hunnen glans,
995 En lof, en prijs in zich : de rechte tegendeelen
Zijn fchandelijck by elck, als vlacken op panneelen
Vol kunft, en fchildergeeft. zoo hoort men hoe 't mifftaet
Dat d' ongetoomde mont Godt laftert, quetft, en haet ;
Zijne ouders vloeckt, en fchent ; onnooflen ongenadigh
woo Mifhandelt; een gemoedt, dat milt is en weidadigh,
Benijt, en plaegen wenfcht; zijn vaderlant verriet,
Moetwilligh lieght, bedrieght, en Godt noch menfch ontziet.
Hoewel het goet en quaet verkeerde by de volcken
In naem, en onderfcheit, of min of meer met wolcken
1005 Van misverftant bedwelmt; noch bleef by elck de gront

908 't

Onnutte en,fnoo: zie vs. 117 van dit Boeck; maar 't moest fnoode zijn.
Betttenthickheiden: aldus volgens den ouden uitgang van 't meerv, Zie HIIYDECOPER Pr., Deel I,
blz. 90. — Zuiverder had V. gefchreven: „'t betamelijke," of „wat betaamt, van 't onbetamelijke,"
of „wat niet betaamt ;" — doch hier maakte hy zich tot tlaaf van het rijm.
570 By het krom: lees: „by het 10'0711771e, " even als vs. 968 't fnoode.
1001 Verriet: om 't rijm, voor „verruadt."

539

540

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

Dat goet t' ornhelzen, quaet met maght te fchuwen font;
D' een menfch den andren, en niets anders, moft gemoeten
Dan by zich zelven wenfcht' ; het mifdrijf ftont te boeten ;
Elckeen de Godtheit dienft en eere fchuldigh was,
ion Den oudren desgelijcks, en heeren. op deze as
Van waerheit ping doorgaens by alle redelijcken
De godtfdienft, die door tijt noch eeuwen zal bezwijcken,
En geen verbaftering van godtsdienft was zoo groot
Dat zy dees regels niet in haeren ring befloot.
1015 't Veraerden van Godts dienft [die by natuur en reden
Was ingevoert, waerdoor de Godtheit aengebeden,
Geviert wiert, en ge-eert,] vertoont zich in de daet
Uitwendigh, en in 't hart van binnen ; en dit laet
Zich zien in 't lochenen der Godtheit ze]f, daer d' ouden
1020 En wijzen dezen dienft in 't algemeen op bouden.
't Verbaftren van Godts dienfl voert fchelmfche zeden aen ;
't Verbafteren van Godt in kenniffe, is de baen
Tot blinde afgodery, die d' afgan pain verheffen.
De waerheit flaet alleen op 't middelpunt te treffen :
Want zoo de pen, in 't wit van een papieren velt,
1025
Dry lijnen, evenwijt van een gefcheiden, ftelt,
De midlijn zal alleen de loutre godtsdienft heeten;
De rechte, afgodery, daer duizent afgoCin zweeten.
De flincke draeght den naeni van ongodiftery.
1030 Dus blijft de middenlijn van fmette en dwaling vry.
Al wat van 't midden dwaelt, aen d' eene zijde, of d' ander,
Dat 's lafter, in wat fchijn de dwaelgeeft zich verander'.
De middenlijn fiaet vaft als heirbaen, en de baen
Der kenniffe, om naer Godt, het . hooghfte goet, te gaen :
1035 En twijfelt iemant noch : de groote wijze Heiden
Plutarchus wil hem langs de middenlijn geleiden :
Hoewel de zedepen van dien doorluchten man
Van Heidenfch bygeloof zich niet verfchoonen kan.
Natuur verlichtte 't oogh van allerhande volcken,
1040 Doch uit een lucht, niet vry van miii en donckre wolcken
Van mifverflant; dat geeft veel dingen andren fchijn
En verwen danze in bun nature, en wezen zijn.
't Vervallen van Godts dienft, zoo vroegh, en wifpelturigh,
Zoo verre, en overal, zoo halsflerck, zoo gedurigh,
1045 Nam zijnen oirfprong uit elcks neiging, zucht, en wenfch,
Die ongelijck is, doch heel eigen aen den menfch,
En ongelijck als 't goet, daer lijf en ziel naer hellen.
Elck van die bey beooght zijn nut. vijf zinnen ftellen
ioun,tocrl Lees: „dat de eene mensch den anderen op geene andere wijze behandelen moest dan by zelf
wenschte behandeld te worden, en dat het misdrijf geboet, d. 1. geftraft moest worden."
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Hun luft op 's lijfs vermaack, genoten door gezicht,
Gevoelen, hooren, fmaeck, en riecken. dit valt licht
En kiefbaer voor het lijf, als rijckdom, eer, en itaeten,
Gemack, en welluften : rimer reden leert dit haeten,
Zoo fchijngoet 's menfchen geeft en ziele hinder baert:
Doch 't goet des lichaerns, dus bekoorlijck uit zijn' aert
1055 Voor 't vleefch, het tegendeel afgrijflijck voor de zinnen,
Is maghtigh, in dien ftrijt van keur, het velt te winnen.
Elck valt het reedtfte toe, en fchuwt verdriet, en pijn:
Dus fnoert de weerelt vaft de menfchen aen haer lijn.
De wijze Plato zagh elckeen naer voordeel loopen,
1060 En vent geraen de deught aen 't voordeel vaft te knoopen,
Op dat de grootfte fchaer de deught een hart toedroegh.
De godtsdienft, alzoo ras dees aen 't veraerden floegh,
En doorgaends hem de naem van hooftdeught aen bleef hangen,
Wert lichter ingevolght om 't voordeel, met verlangen
1065 Van al wat op gemack, en winft, en ampten zagh:
En deze zenuw ftijft, noch heden dezen dagh,
De grootfte dwaelingen, en byftre misverftanden,
Gehanthaeft, en gekroont in onverlichte landen :
En daer de waerheit blinckt eert menigh het genot
1070 Van winft en ampten weer dan Godts altaer, en Godt;
Als Godts altaer, en Godt te rugh ftaen voor 't veroveren
Van rijcken. zoo kan zucht tot ftaet den menfch betoveren !
De ftaetzucht kent noch Godt, noch bloet, noch vaderlant,
En fteeckt Godts tempels zelfs, en 't heilighdom in brant.
De koning Ninus, die out Babilon regeerde,
1075
Beval dat elck het beelt van zijnen vader eerde,
In 't midden van de ftadt, tot een gedachtenis,
Met ftaetfie opgerecht. dit beelt van Belus is
De vryburgh van het volck. al wie zich kent mifdaedigh
1080 Aen eenigh gruwelftuck, vlught derwaert, wort genaedigh
Ontfangen, en ontlaft van 't godeloos beftaen.
Dus groeide d' eer des beelts gelijck een Godtsdienft aen,
By 't ruwe en domme graeu. op zulek een voorbeelt treden
Veele andren, en de belt, die moedigh heeft geftreden,
1085 En voor het vaderlant zijn 1 ziel in bloet vergoot,
Wort, als een Godt, gedient, geheilight na zijn doot,
Dees dienft, by wetten, ftreng bekrachtight, en verdedight,
Op halsftraf wie dit ftoort, en laftert, en beledight.
Dus won d' afgodery allengs een ruimer velt,
1090 En onderkroop Godts dienft door loofheit, en gewelt.
Egypte, 't welck zijn' naem ontleent van duifterniflen,
Had dit geluck, toen 't volck den dagh begon te miffen,
1050

107C

Van zijnen vader: t. w.: „van Belus, den vader van Ninus."
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En glans, die van nature in d' oofterlanden fcheen ,
Dat Hermes, een Hebreeu, gefproten in Chaldeen,
1095 Den Nijl koos voor d' Eufraet, om elck Godts dienft te leeren ,
En zeden, en den dienft der valfche Goon te keeren.
Wat was Bees groote man [in 't ondervinden fneegh,
En die met recht den naem van drymaelgrootften kreegh],
Begaeft met weetenfchap, door overleveringen,
Imo Van hunt tot hant gereickt, en door befpiegelingen
En vierigh onclerzoeck, in wilderniffe, en woudt,
Van zaecken, die natuur den traegen niet betrout,
Maer opgetogen brein, gezint alleen te leven
Tot nut van anderen, en Godt zijn recht te geven !
Ifos Hier leeft by in, als in zijn eigen element.
Hy vondt een letterkunft, by niemant eerft bekent,
Beval de leeringen der zeden aen de boecken,
Tot onderwijs des volcks. fcherpzinnigen en kloecken
Betroude by den !chat der wijfheit, die gebloemt
in° Door tekens, men met recht gebloemde wijfheit noemt ;
Gelijckze op naelden ftaet voor eeuwigh uitgehouwen,
By priefter en profeet en godtstolck flechts t' ontvouwen,
Als ordens, tot Godts dienft en 't heiligh ampt gewijt.
Dees was de bron en 't licht der wijfheit van zijn' tijt,
1115 Van Wien d' Egyptenaers, en hun nakomelingen
Geheimeniiren, kunft, en weetenfchap ontfingen,
Waeraen d' Atheenfche fchool zoo vroegh haer licht ontftack,
En leerde zien hoe veel haer kennis noch ontbrack.
Homeer, Pythagoras, Empedokles, Sokraten,
1120 En Ariftoteles, en Plato zelf verlaten
Athene, Pallas burgh, om binnen Zonneftadt
Te leeren wat de naelt al wijfheit draeght en vat
In duiftre tekenen, om G-riecken die t' ontdecken,
En Hermes arrebeit en faem aen zich te trecken.
Maer d' onwaerdeerbre (chat der wijfheit, opgehaelt
1125
Ten hemel, en zoo dier betrout de fteene naelt,
Wat baet die, als het licht, bevolen aen Godts tolcken,
In duifternis verkeert door mif bruick, dat de volcken
Vervoert van Hermes wit en zin, en leit van Godt;
.

Hermes, een Hebreeu, gefproten in Chaldeen: de Hebreeuwfche oorfprong en de Kaldeeuwfche herkomst van deze zeer twijfelachtige perfonaadje blijve Tool. ' Vondels rekening.
1098 Drymaelgrootfien: vertaling van Trismegistus.
1103 Opgelogen brein: lees: „aan het opgetogen brein, aan het verftand, dat zich zelf opgetogen of
ontwikkeld heeft," of met een andere uitdrukking, in goeden zin gebezigd, „aan den enthuzfast."
MO Gebloemde wijfheit: „fpreuken of vermaningen, in hieroglyfisch fchrift gegeven." Zie dezelfde uitdrukking ook gebezigd in den tytel van het Gedicht op Athanafius Kircher, Deel VI, blz. 118.
1119 Sokraten: het gebruik van 't meerv. voor 't enkelv. ware te verdedigen, indien hier ook de overige
eigen namen in 't meerv. ftonden. Nu blijkt het te duidelijk, dat V. him alleen den eisch van 't rijm
heeft in 't oog gehad.
ins De naelt: de „obelisk." Zie het Gedicht, in de noot op vs. 1110 aangehaald.
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De tolck den fleutel mift van 't wijze letterflot,
En merck by merck mifduit, door aendrift van de fnooden,
Uit zucht tot baet en ftaet? tom groeiden al de goden
En afgoOn in getal, by fchandelijck gewin.
De bloem der wijfheit, uitgezogen by de fpin,
1135 Veranderde in venijn, door averechts mifduiden.
Men badt de ftarren aen, en Godthee‘n, ander huiden,
En y acht, en pluim, en fchub verborgen, kat, en hont,
De Hang, en krokodil, en os, en havick ftont
Bewierroockt op 't altaer. men zocht de Goon in tuinen,
1140 En eerde d' ackervrucht, en knofloock, en ajuinen.
Het rijck, daer eerft Euroop het licht der wijfheit zoeckt,
Wert om zijn razerny by 't Heidendom gevloeckt,
Gelijck een wildernis, vol redenlooze wilden,
Die wijt in 't Godendom van zedigh volck verfchilden,
1145 Dat wijzer dwaelingen omhelfcle, met een' glimp
Van fchijnreen, min geftelt ten doel van ieders fchimp.
Ick zwijge van den wrock en bloedige krackeelen
Der buren, ongelijck in Godtsdienft, niet te heelers
Dan op 't moordadigh feeft, daer, van verftant berooft,
1150 Men d' oogen krabt, by dranck, uit zijn gebuurmans hooft,
Elckandren gaet te keer met kaien, knepplen, ftocken,
En pijlen, en geweer, uit zijne fchee getrocken ;
In 't endt den dooden eet, al raeu, en ongebraen,
En lillende, eer de ziel ter lijcke is uitgegaen.
1155 Athene, en Rome, fchoon zy hen als woeften achten,
Zijn evenwel niet vry van menfchenofferflaghten,
En geile gruwzaemheen, bekent door d' oude faem.
Dus dwaelt de Godtsdienft wijt van zijnen eerften naem,
Zoo wijt d' afgodery, door heilooze offerhanden,
1160 Zich, als een weereltvloet, verfpreit in alle landen.
De dwaeling wort gevoedt, ten fteun van rijck en ftaet,
Ten minfte met den fchijn, en 't uiterlijck gelaet,
By kloecken, die niet meer clan eene Godtheit kennen,
Geenfins ontzien, om 't nut des lantftaets, Godt te fchennen,
1165 Door een ontelbaerheit van Godtheen, zonder maght,
By her (fens uitgebroeit, en op 't altaer gebraght.
Een Epikuur, in fte van waerheits gront te peilen,
En tuirchen ongodift en afgcdift te zeilen,
In 't midden tuffchen twee, vervalt aen d' andre zy,
1170 Ontkent den dienff van Godt, ftijft d' ongodiftery :
Gelijck een avrechts arts, die 't pefthuis komt bederven,

1130

1248

Der buren: waarfchijnlijk worden met deze buren de Nubiers of andere woeste volksltammen verftaan, wier zeden die der Egyptenaren zouden hebben aangeftokem Recht duidelijk is het my echter
niet, op welke baldadige wijze van feestviering en op welke maaltijden van menfehenvleesch in de
volgende regels gezinfpeeld worth.
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Venijn den krancken fchenckt, terwijl hy leght op 't fterven.
Schoon 't boos geweten traegh zich voor de Godtheit buight,
En lang hardtneckigh blijft, al wort het overtuight,
1175 Nochtans wanneer de doot het kranckbedt komt genaecken,
Gelijck een dootshooft gaept, met ongevleefchte kaecken,
En fchincklen, zonder vel, en tail den krancken aen,
Met zijne kille hart, begint de poll te flaen,
Het hart te fidderen, de geeften te bezwijcken
nso Dan breeckt het dootzweet uit. de valfche troofters wijcken.
De ftrenge rechter treet ter vierfchaer van 't gemoedt,
Beklaeght den fchuldigen, om 't wulpfch verwaerlooft goet,
Of ingekanckert quaet, en velt, na'et overweegen,
Het vonnis in de ziel des ongodifts, verlegen
1185 In dien bedruckten ftaet van fchipbreuck, en gevaer.
Hy ziet om byftant uit, en wracken hier en daer,
Om waer het mogelijck in 't uiterft zich te bergen :
En die het leven fleet met lafteren, en tergen
Der Godtheit, neemt de fchim des Godtsdienfts uit ontzagh
1190 Te baet, met flaeuwe hoope, of hy Godts ftercken dagh
Aldus ontfchuilen moght; befchreit zijn reuckeloofheit,
En wenfcht een luttel tijt, tot boete van zijn boofheit.
Zoo een van duizenden dien fchrick ontveinzen kon,
Dat 's hachelijck. men kan de klaere middaghzon
1195 Ontfchuilen in een' hoeck, en duiftre moortfpeloncken,
En hol, en kerckeren, in d' aerde diep gezoncken :
Maer geen veraerde ontveinft zoo loos 's gewetens fmart,
Of 't aengezicht ontdeckt den knaeghworm binnen 't hart.
•

lola

De fchim des Godtsdienfis voor „de uiteihjke gedaante van godsdienftigheid."
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1. Voortgang, van den algemeenen tot den byzonderen godtsdienft, op de geloofwaerdigheit der heilige kercke, en des bybels gegront (vs. 1-18).
2. Moles geloofwaerdigheit door wonderdaden beveftight : (vs. 19-28), en zijn boecken, die ons wijzen naer den zelven voorgemelden Goat; (29-44). Motes boecken worden beveftight van alle uitheemfche volcken, oock blijkt zijne oprechtheit in 't ontvouwen
der waerachtige gefehiedeniffen, (45-96). De tijtrekeninge der Chinezen, nu wel bekent,
beftemt Moles kronijck, van den weereltvloet af, en verwerpt de gedroomde jaeren der
Chaldeen en Egyptenaeren, waermede d' ongodiften doorgaends de waerheit des bybels
befehimpen : (97-106). Ariftoteles onbewijs van Mores onzekerheit, wiens daeden by
zijne erfvyanden alom beveftight worden, (107-188). De ftandvaftigheit der Hebreen,
in 't verdadigen van hunne wet, verdadight Moles: (119-128). Motes godtvruchtigheit

en heiligbeit : (129-160).
3. De voigende profeeten zijn geloofwaerdigh, om hunne ftantvaftigheit, en profecyen,
gelijck oock hunne en Moles boecken, door koning Filadelfs Taft in Griecks vertaalt.
(161-184). Euangeliften, en Apoftels en Chriftus zelf beveftigen Moles en de profeeten. (185-202).
4. Keizer Juliaen, afvalligh en erfvyant van Chriftus, fterckt de waerheit van bet
out en nieuw verbont (vs. 203-210). D' eerfte out-vaders en Concilien beveftigen de
waerheit van Godts boecken: (211-220).
5. D' oprechte wandel der Apoftelen en Chriftus leerlingen beveftight het zelve : (vs.
221-234) Lukas was Paulus, Markus Peters reisgenoot, dat hun getuigenis fterckt :
(235-244). Gelooft men weereltfche, waerom geen heilige fehrijvers? (245-256). Sint
Peter en Pauwels beveCtighden de waerheit met him bloet : (257-276): Sint Pauwels alleen
en overtuight alle wederfpreeckers : (277-292).
6. Tacitus, een Heidenfch priefter, en fchout to Rome, beveftight de Chriftelijcke waerheit, by hem gehaet (vs. 293— 308).
7. Flegon, Chalcidius, en openbaere gerechtfchriften getuigen van Chriftus geboorteftar en d' aerdbevinge en zonnezwijm in zijn doot, by Sint Mattheus en Marck , en
Lukas, en Dionysius gezien: en Jofefus en de Thalmud zelf beveftigen d' omftandigheden
van Chriftus en zijne gezanten (vs. 309-336).
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8. Het verftommen der orake]en, beveftight by Plutarehus, Juvenael, Cicero, Strabo,
en Celfus, betuigen deze waerheit (vs. 337-412). Andere bewijsredenen voor de geloofwaerdigheit des Bijbels.
10. De Bybel, ons van de kercke, en haere vyanden zelfs overgereickt, beveftight
dan de Godtheit, en den godtsdienft, door menighvuldige openbaeringen, ongelijck klaerder en levendiger dan bet licht der reden, zonder het licht des fchrifture (vs. 413-450).
11 De by belfche godtsdienft is dryderley, natuurlijek, wettigh, en Chriftenfch
(vs. 451-460).
12. De natuurlijcke godtsdienft begint in den Bybel met de gehoorzaemheit, en offerhande (vs. 461-482). Enoch herftelt den gezwackten godtsdienft, in Noahs offerhande,
na den weereltvloet, vernieut (483-502) , en met het zeventle gebodt, boven de zes, van
Godt vcrmeert (503-508): Abrahams uitgang en godtsdienftigheit (509-518). Melchifedechs fpijsoffer, en dranckoffer, bet voorbeelt van Chriftus eeuwige en onbloedige offerhande (519-530). Abrahams gehoorzaemheit in het offeren van Hack, zijnen vader
hierin gelijck (531-536): Jakobs godtvruchtigheit (537-544): Jozefs kuifcheit (545-552):
zijn liefde jegens de broeders en godtvruchtigheit in het begraven van zijnen vader (553 -558).
13. De godtsdienft der nature wijckt voor de wet (vs. 559-566). Mofes van Godt
ten verloffer en middelaer der twalef ftammen gekozen (567--599). De wet door Mofes
van Godt gegeven (591-610). Lof van Mofes wet (611-644). De bezwaerlijckheit van
het jack der ceremoniale wet, die op Chriftus, haer ooghmerck, wijft (645--660). De
wet leert eenen eenigen Godt, geene afgoden, dienen, en haer dienften wijzen op Chriftus, en de genade, door hem to verwerven (661-712). De dienft der wet is door wonderdaeden gefterckt, en verheerlijckt (744-713).
14. De fcepter van Juda vervalt, na velerhande rampen, aen de Romainen : waerop
Jakobs profecy van Meffias toekomft zagh; (vs. 745-762): en Nebukadnezars droom van
de vier hooftheerfchappyen, by Daniel ontvonwen, als een voorteken dat Meffiias voorhanden was, gelijck Rabbi Nehumias en Jofefus dit oock beftemmen (763-784): Malachias verheft bier op den tweeden tempel boven den eerften, en de geftroide geruchten
en oproeren getuigen dat Meffias voor handen is (785-808).
15 Aertsengel Gabriel bootfcbap aen de heilige Maeght (vs. 809-832): Chriftus wort
geboren onder Auguftus (833-860).
16.

Godt openbaerde zich d' eerftemael in de fcheppinge der weerelt (vs. 861-880):

de tweedemael aen de Aertsvaders, voor en na de wet (881-890). De derdemael in
het aentrecken der menfehelijcke nature, by Ebion, Fotijn, Arius, en Fauftus gelochent
en beftreden (891-918).
17. Filo, Maimon, verfcheide Rabbijnen, en de Thalmud beveftigen zelfs de heilige
Dryeenigheit, bij de katholijeke kerck ftantvaftigh verdedight , Ferneel beveftight uit Plato
de heilige Dryeenigheit (vs. 961-976),
18.

Onfchult en eerbiedigheit des diehters in bet nalpooren van deze geheimenis

(vs. 976-994). Mifverftant gefproten nit het woort perfoon (995-108). Hoe het woort
perfoon bier verftaen wort (1009-1054). Godts inwendige wercking van eeuwigheit
(1055-1085). Eveneeuwigheit van Godt den Vader, en Godt den Zoon en Godt den
heiligen Geeft (1085-1130). Breeder verklaring hoe de Zoon van den Vader (1131-1144) en
de heilige Geeft van den Vader en den Zoone voorkomt (1145-1210). Nu blijckt de
waerheit der belijdeniffe van den onoverwinbren Athanafius (1211-1272). De orakels
der oude libillen en de outvaders bezegelen de leer der heilige Dryeenigheit, en Chriftus godtheit (1273-1304).
19.

Chriftus wort befneden (vs. 1305-1316): van de wijzen aengebeden, en met ga-

ven ge-eert (1317-1340): in den tempel Gode opgedraegen, en van Simeon en Anna beleden
(1341-1380). Chriftus vlught voor Herodes, en wort, na twalef jaeren, in den tempel
onder de wetgeleerden gevonden (1381-1398): omtrent zijn dertighfte jaer gedoopt, en,
in den geeft na veertigh dagen vaften, aengevochten (1399-1426).
20.

Chriftus wandel en wonderen in Judea en zijn leering op den bergh (vs. 1427-1460)

Isaias en Hezechiel voerden hem in, als leeraer, profeet, en koning (1461-1474): Chriftus wijsheit beknopt in het woort Bemin begrepen (1475-1494). Chriftus leert met
woorden en voorgang (1495--1506): zijn zekerheit in 't profeteeren (1507-1518).
Chriftus wonderdeeden (1519-1534). Zijn koninglijek ampt, en blijde inkomfte in
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Jerufalem, en het zuiveren des tempels (1535-1558). Godt had bij de profeeten cl' offer
handen, en ceremoniale dienften der wet verworpen, en een ander en eeuwigh priefterdom en zuivere offerhande belooft in to wijden (1559-1602): Chriftus, een priefter naer
Melchifedechs orden, wijt voor zijn lijden de nieuwe offerhande des nieuwen teftaments
in (1603-1636). Door Chriftus onbloedige wort ons zijne bloedige offerhande toegeeigent (1637-1660). De bloedige volght d' onbloedige offerhande die de bloedige in onze
gedachteniffe druckt, gelijckze in den gebedehof begint, en aen het kruis voltrokken wort
(1661-1702). Chriftus verrijft (1703-1714). D' A ertspriefter, gaende door het vergoten
bloet in het heilige der heiligen, beelde Chriftus aertspriefterdom en middelaersampt in den
hemel of (1715-1726).
21. Chriftus openbaert zich tienwerf na zijne verrijffenis, beveelt den kruisgezant Peter zijne kudde, en vaert ten hemel (vs. 1727-1754). Chriftus verrijfEmis en hemelvaert verzekeren ons van de verrijffeniffe des lichaems, en de hemelfche glorie (1755-1766).
22.

De Heilige Geeft wort op het Pingfterfeeft over de kruisgezanten uitgeftort 1767-1782).

De vrucht van deze uitftortinge des Heiligen Geefts (1783-1856).
23. De Chriftenfche godtsdienft is geplant en gewettight van Godt, en Chriftus, door
Apoftels en biffchoppen, hunne nazaeten, hiertoe geordent, en gemaghtight, om tweedraght
en feheuringen to verhoeden (vs. 1857-1894). Door fcheuringen en ketteryen worden
de vroomen beproeft, en verheerlijckt (1895-1908). Men vint by d' outfte afgefcheurden
noch de voetftappen en mercktekens der kercke, wider de dwaelingen gemeng_r,t (1909-1926).
24. Onder weinige fchijngodtsdienften kan een opmerckend noch het licht des waarachtigen Godtsdienfts kennen (vs. 1929-1948). Ten ongodift kan, door zoo veele bewijzen overtuight, zich niet onfchuldigen (1949--1962). Het burgerlijck gebiet ziet alleen
op den welftant van den burgerlijcken ftaet, die door Godtsdienft meer verzekert, door
Godtsdienfteloofheit omgefchockt wort, (1965-1984). De Chriftenfche godtsdienft is te
heiligh om uit ftaetzucht te misbruicken (1985-2002).
26. Slotrede en wenfch des dichters (vs. 2003-2012).
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Godtsdienft, in elx haste, als van natuur, gefchreven,
En eerft, van hant tot hant, gereickt, en voortgegeven,
Is vaft geftelt, oock zelf bewezen door 't mifbruick,
(
En afgodiflery, gefproten uit den &nick
5 Van heiloos bygeloof, dat maght van afgan baerde;
Toen 't volck van d' enckelheit des waeren Godts veraerde,
Met eenen van den dienft, naer reden hem gewijt.
Dees Godtsdienft heeft zijn deel: nu wort het eenmael tijt
Dat wy den Godtsdienft oock, die, by onfaelbre fchriften,
so Door openbaeringen, en goddelijcke driften,
Den menfchen is ontdeckt, bezegelen zoo vaft
Dat ongodiftery vergeefs hier tegens baft.
Ons fiaet dan in 't poortael naeukeurigh t' onderzoecken
Wat geloofwaerdigheit de waerheit van 0 odts boecken
15 Beveftight, en Godts dienft, begreepen en gevat
In d' onwaerdeerbaerheit van dezen letterfchat,
Gelijck een diamant, wiens ftraelen slimmer flaeuwen,
Gevat wort in een' ring, of kunit van goude klaeuwen.
De groote Mofes draeft, als Godts profeet, vooruit,
so Wetgever, Godtstolck, pen van 't heilige befluit
E

Dees Godtsdienfl heeft zijn deel: verfta: „heeft zijn deel gehad, is in een vorig gedeelte van het
werk afgehandeld."
Goddeltjeke driften: hiermede bedoelt V. „voorfpellingen of openbaringen, gedaan door menfchen,
die door Gods geest gedrtren waren."
is In 't poortael: voor „eer wy tot het onderwerp zelf overgaan, a1s inleiding daartoe."
is ICanft van goude klaeuwen voor „kunftig gevormde gotulen fpangen of andere eieraden, die den
diamant als met een klaauto mnvatten." De uitdrukking, door V. bier gebezigd, is by uitnemendheid
cierlijk. Even als hier kunfl van klaeuwen, zegt by b. v. in de Leeuwendalers, Deel V, blz. 005,
kunft ran leunen voor „kunftige leuningen."
a
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Des Hooghften, hertogh en verloffer der Hebreeuwen,
En, tuffchen Godt en hen, de middelaer, veele eeuwen
Alom befaemt, door maght, beleit, en wonderdaen ;
Dewijl op zijn gebedt de baren ftilleftaen,
24 De hemel manna daeut, en, na Egyptens plaegen,
Godts vyanden, verdelght door ftraf en nederlaegen,
Bekennen dat de maght, daer aerde en zee voor beeft,
Hem hanthaeft, waer hy ftrijt, en zich te velde geeft.
Vijf boecken, van Godts Geeft, door Mofes pen gefchreven,
30 Zijn dertigh eeuwen, na zijn tijt, geheel gebleven,
Gelijck een rechte hant, die met vijf vingren wijft
Naer Godt, den fchepper, dien hy met gezangen prijft.
Had Mofes pen den inenfch op eenen Godt gewezen,
Wiens naem in 't voorhooft van natuur niet wort gelezen,
35 Wiens eigenfchappen niet gelijcken naer den aert
Der Godtheit, ons door 't licht van reen geopenbaert;
De redelijcke menfch moght Mofes pen met reden
Verwerpen, als onnut, en valfch, en overftreden
Van logentael : nu ftemt de leitsman der Hebreen,
40 In 't eeren van dien Godt, met reden overeen.
Men kan met reden dan, klaer overtuight, gelooven
Wat by getuight van Godt, die dezen helt, van boven,
Beriep in zijnen dienft, als eenen die getrou
In 't ampt, hem opgeleght, zich zelven quijten zou.
Zoo veel doorluchtige en aeloude uitheemfche pennen,
45
Geburen der Hebreen, oock Grieckfche en Roomfche kennen
Den naem van Amrams zoon, de ftof, by hem gemelt,
En alle omftandigheen, zoo klaer te boeck geftelt,
Van 's weerelts oirfprong af; den wandel der aertsvaderen,
50 Door overleveringe ontfangen, in zijn bladeren
Getekent uit hunn' mont, en naem en plaets genoemt,
Oock zonder dat hy elcks mifhandeling verbloemt,
Zich zelven vleit of fpaert. zoo veele oneensgezinden,
Erfvyanden der Jan, en lafteraers, en blinder,
55 Beftemmen Mofes werck ; of als hun kennis mift,
En in omftandigheen te treffen ftaet gefplitft,
Dat fpruit uit haet en nijt, gevat by d' onbefneden
Op twalef ftainmen, die d' afgodery beftreden,
Verdelghden door Godts laft, bekenden eenen Godt,
so En ftelden het altaer des Heidendoms ten fpot,
u

Herlogh: hier in zijn oorfpronkelijken zin van „aanvoerder," dux.
sa Wouderdain: de oude uitgave had hier onderdain, wat in den zin kwalijk te pea kwam, en de uitgave van 1700, die overal de fpelling veranderd heeft, heelt hier de drukfout laten Item; welke
toch het kapje op de laatfte i had moeten aanwijzen.
40 Met reden: lees: „met de reden."
as Mifitandeling voor „verkeerde handeling," even als misdaad voor „verkeerde dead."
sr. Beftemmen voor „bevenigen."
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In hunne ontelbaerheit van aengegroeide Goden,
Wier dienft te vloecken ftont by alle oprechte Joden,
Belijders van Godts naem, geopenbaert aen hen,
Daer by zich zelven noemt in out Hebreeufch, ICI BEN;
65 Een naem, niet voller uit te fpreecken, noch te lezen:
Want wat is Godt? wat niet? wat is by? louter wezen.
Laet worftelen wie wil, in krachtigh fpraeckgeluit,
De Godtheit druckt haer' naem aldus op 't krachtighfte uit,
In 't rijck, daer Hermes vroegh de wijfheit overbloemde
70 Met tekenfpraecke, en Godt den naemeloozen noemde.
Het werck des fcheppers, by alle onhebreen gedacht,
De menfch uit klay gebootft, zet Mofes in zijn kracht.
De goude en yzere eeu, de ploegh, verkeert in zwaerden,
En 't ommeflaen van deught zien op het fnoot veraerden
75 Der eerfte tijden ; toen den menfch het paradijs
Te kleen viel, om 't genot van dier verbode fpijs.
De groote weereltvloet, en vreeifelijcke baren,
Van Noahs huisgezin in 't ruim gevaert bevaeren,
Dat op den Ararath ten lefte ftrande, en ftont
so In 't hoogh Armenifch rijck ; de duif, die zonder grunt
Te vinden, wederkeerde, en voort al wat naer 't leven
Ons in Deukalion, by vreemden, is befchreven,
Getuight van Noahs tijt. de fpits te Babilon
Van reuzen opgebout, zoo hoogh men fteigren kon,
85 Wort door de poezy, en godtfpraeck der Sibillen
Bezegelt, in 't gezicht van die dit lochnen willen.
De brant van Sodoma en d' omgelege fte6n,
Befnijdenis, en wet, gegeven den Hebreen,
De naem van Abraham, in ballingfchap getogen,
so De toght van Amrams zoon, geleit door Godts vermogen,
Het blaeckend borftjuweel, dat zulck een' glans ontftack
Op 's priefters borft, waerdoor Godts mont orakels fprack',
as

Hunne: dit flaat niet op de boatel jlammen, maar op Heidendom, als collect.
04 Ik beat deze beweering voor rekening van Vondel. De Hebr. naam Jehovah is famengefteld uit drie
buigingsvormen van 't Hebr. w. w. zijn t. w. hy was, hy is, en hy sat zijn. Bedoelt V. nu met Ick
ben den aanhef van sommige bybelplaatfen, waar God zelf fprekende wordt ingevoerd, als b. v. in
zijn gefprek met Moses in 't braambosch of in de Tien Geboden? Vcrmoedelijk ja ; doch nergens
ftaat aldaar dat ik ben los op zich zelf, overal in verband met hetgeen volgt.
as Hermes : wederom de meermalen in dit werk aangehaalde Hermes Trismegiatus. Opmerkelijk is het,
dat Vondel dos herhaaldelijk, dat hy vooral hier, wear by over den geopenbaarden Godsdienst handolt, zich beroept op Hermes, op wiens naam de nieuw- platonisten een leer verkondigden, die in
ftrijd was met het Kristendom. Vergel. LEONHARD SCHLIITZ in WILLIAM SMITH ' S Dictionary of
Greek and Roman Antiq. in v. HERMES.
71 By alle onhebreen gedacht: yenta: „waarvan het denkbeeld zelfs by alle volkeren, die geen Hebreeuwen waren, beflond."
au In 't hoogh Armenifeb rijck: namel. in de hoog gelegen vlakte, uit welke zich de Ararat verheft en
die later een deel uitmaakte van 't rijk van Armenien.
at Naer 't leven: indien deze woorden moeten doelen op de levendige, fchilderachtige wijze van voorCeiling, heb ik er vrede mee: enders zotl ik zeggen, dat de historie van den zondvloed, zoo als
die in Genesis is verhaald, volftrekt niet naar 't leven, maar seer onvolledig en verminkt in de
label van Deukalion is terug gegeven.

553

554

BESPIEGELINGEN VAN GODT EN GODTSDIENST.

Verhaelt door Mofes pen, betuight ftaen door veel monden,
Gelijck een keten, aen haer fchakels vast gebonden,
95 Gereickt, eeu in eeu uit, van d' eene in d' andre hant,
En doorgaends uitgefpreit van 't een in 't ander lant.
Geen hondert duizenden van ongetelde jaeren,
Gefchept of uit Chaldeen, of uit Egyptenaeren,
Befchaemen Mofes bladt; dewijl d' oneenigheit
loo De valfche rekenaers verftomt, en wederleit,
En hunne talrijckhe6n, die zeker luttel klemmen,
Naerdien Chinezen zelfs met Godts kronijcken ftemmen,
En van den weereltvloet ontginnen hun getal:
Gelijck men nergens oock ter weerelt vinden zal
105 By 't gantfche Heidendom ontwijfelbaere blijcken,
Waervoor de weereltvloet in ouderdom moet wijcken.
Dat Ariftoteles nu Mofes luttel prijft,
Als een' die veel verhaelt en zeght, haer niet bewijft,
Is (tout van hem gezeght, en allerminft bewezen:
flo Want Mofes daeden zijn al 't aerdtrijck door te lezen,
En by erfvyanden bewaerheit voor gewis;
Een erfbewijs, zoo groot en klaer als ergens is
Te vinden, en bekent by zijn befaemde Griecken,
Die 't al doorfnuffelden wat ooftwaert was te riecken,
115 Zich eigenden al wat zy leenden by Hebreen,
Fenicers, Arabiers, Egypters, en Chaldeen,
Waerna Athene dorft met dezen titel proncken,
Dat haer de brow der kunfte en wijfheit was gefchoncken.
De zes paer ftammen, zoo ftantvaftigh by hun wet,
120 En Godtsdienft, van het kint op 't kintskint voortgezet;
Bewaerders van de ftof gevat in Mofes bladen;
Veel hondert duizenden, getuigen van zijn daeden
En wonderen, gefpeurt in ieder element;
Zoo veel voorfpellingen, voltrocken in het endt,
195 Bewijzen dat hy was door 's hemels maght gezonden,
En niemant heeft vervoert door menfchelijcke vonden,
Gelijck Lykurges eer, en Numa, en Sertoor,
Den ftaet ten dienft, het volck mifleiden op hun (poor.
Dat Mofes naer geen' ftaet uit heerfchluft hebb' gedongen,
130 Noch hierorn eenigh rijck en koningen befprongen,
tog Lees: „hun tijdrekening beginnen van den zondvloed."
Zijn fleet zeker op Aristoteles.
n7 Lykurges: de befchuldiging, hier tegen den wetgever van Sparta ingebracht, komt my onverdiend
voor. Lykurgus had niets anders gedaan, dan het orakel te Delft te raadplegen en, gelterkt door de
goedkeuring, aldaar verworven, met zijn arbeid door to gaan.
Numa: deze, de tweede Koning van Rome, verhaalde, dat de wetten, welke hy inftelde, hem door
de Nymf Egeria werden gedikteerd.
Sertoor: Q. Sertorius, die, tijdens het fchrikbewind van Sylla, near Spanje was gevlucht en zich aldaar
onafhankelijk van de Romeinen verklaard had, maar door Pompejus overwonnen werd, deed zijn
volgers gelooven, dat zeker hondje, of, volgends anderen, zeker hertje, 't welk hy met zich voerde,
de Godin Diana was, en hem read gaf by zijn ondernemingen.
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Wees 't voorfpoock uit, toes hy, gelijck verkropt van leedt,
De kroon, hem opgezet, zoo jongk ter aerde fmeet,
En namaels 't weeligh hof in ballingfchap verfmaede,
Totdat hem Godt verfcheen, om Faroos ongenade
135 Te plaegen, en Godts volck t' ontlaften van het juck.
Wat heeft hy uitgeftaen ! wat niet bezuurt met druck,
Tot heil van Jakobs huis, in heiden, en woeftijnen!
De koningklijcke kroon kon Levi niet befchijnen,
Als Judaes ftam belooft. het priefterlijck gewaet
140 Moght Gerfon, Mofes bloet, niet wijden, rimer dit ftaet
Verplicht aen 's priefters dienft, om by de hut te waecken.
Wat deughden zagh men niet in Mofes aenfchijn blaecken,
Rechtvaerdigheit, en trou, zachtzinnigheit, gedult,
De temlnft, maetigheit, en lijden, zonder fchult,
145 Manhaftigheit, genade, en toezicht op den armen,
Voorzichtigheit, en vlijt om ieder te befchermen,
Aendachtigheit tot Godt, en yver voor Godts wet,
Geheilight, nacht en dagh, door offers, en gebedt.
's Mans geloofwaerdigheit, in 't melden van Godts handel
iso Met d' eerfte aertsvaderen, wort door zijn' vromen wandel
En heiligheit gefterckt, die, van der kintfheit af,
Hem volgesi, uit den fchoot der voefter, tot in 't graf,
En blincken na zijn doot op Thabor by Helias,
Daer 't licht der Godtheit blinckt in 't aenfchijn van Meffias,
155 Uit Mofes broederen, en hem gelijck, verweckt,
Als 't wezen, dat de fchets en 't voorbeelt net voltreckt.
En zoo veel fchaduwen, gedootverft voortgegeven,
Om, namaels klaer verlicht, onfterfelijck te levee,
Als een, uit Judaes ftam, en Godts en Davids zoon,
100 Zijn volck regeeren zoude nit 's hemels hoogen troon.
Op Mofes voortoght volght de natoght der profeeten,
Die t' zamen, als om hoogh in 's hemels raet gezeten,
Voorfpelden menige eeu wat na gebeuren zou,
Waeraen men toetfen kan hunne ongevalfchte trou.
165 Hun tijden ftaen bekent, gelijck een ieders fchriften,
En yver voor Godts wet, door goddelijcke driften
Hoe Ifaias, in - Manaffes hof geplaeght,
•

cm Deze byzonderheid zal men niet in den . Bybel vinden. Jofefus vermeldt haar .1. Oudh., B. II, Hoofdft. 5;
vergel. ook in het Pafeha, Deel II, biz. 48, vs. 19, 20.
VA Temlufl: een zonderling woord voor 't Fr. continence,„zucht om zijn verkeerde neigingen te betoomen."
f07,108 De bier vermelde plagery is zeker wet heel grof en doet aan het ftraatIledje denken:
Die zoon, om zijn vader te plagen,
lieeft hem op zijn bed vermoord;
En, zonder permisfie te vragen,
Hem onder de kusfens gefmoord.
Flagon had intusfchen in Vondels tijd een fterker beteekenis clan wy er thands aan hechten en
luidde als fynoniem van „fmart aandoen, pijnigen ;" welke zin clan ook nog heden in 't woord
plaag is overgebleven.
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Met eene houte zaege in ftucken wiert gezaeght:
Eufraet geboeit, molt weenen,
Hoe Jeremias, aen
17o Om Sions ondergang, en in een buy van fteenen
Op 't left begraven lagh: oock hoe Hezechiel
Te Babel wiert geworght, zoo gruwelijck en fel.
De wijze Daniel, befaemt door profecyen,
By twee paer koningen, heeft al de monarchyen
176 Befpiegelt in den droom, Meffias rijck voorzien,
En hoe Jerufalein het heir niet zoude ontvlien,
Dat kerck en mureh quam tot in den gront verdelgen
Ick zwijgh hoe Jeffes ftam zijn koningklijcke telgen
In wijfheit, lang voorheen, zagh bloeien in het rijck,
181:1 Befaemt door haeren naem, en pennen te gelijck.
De ry der tijden, lang bewaerheit by Hebreeuwen,
D' onfaelbre blaen in 't Griecks, omtrent voor twintigh eeuwen,
Vertolckt t' Alexandrye, op Filadelfs verzoeck,
Verftommen zelfs den haet, en godtverzworen vloeck.
185 Euangeliften, en getrouwe Chriftgezanten,
Op der profeeten gront, de zelve waerheit planten,
Zoo menige eeu vooruit eendraghtigh voorgefpelt,
Voltrocken in de telgh van Juda, dezen helt,
Die 't menfchelijck geflacht quam zoecken nit den hoogen,
loo Als 't eenigh wit, op 't welck de profecyen oogen,
En Mofes, en zijn wet, waeronder dees zich boogh,
Die, vry van fchult en fmet, noit fimpel hart bedroogh;
Terwijl hy- hier beneen den vader quam believen.
Zijn wandel, uitgedruckt in boecken, en in brieven,
195 Met d' opkomft van het rijck, waerin hy koning is,
Bezwijcken Mofes niet in erfgetuigenis,
Gereickt van hant tot hant, noch oock in wonderwercken,
De wijde weerelt door beveftight in Godts kercken:
En zoo een out Hebreeu Helias hemelvaert,
oo Uit Helizeus mont alleen geopenbaert,
Gelooft, met grooter recht gelooft men ellef tolcken,
Die Chriftus vaeren zien ten hemel door de wolcken.
De keizer Juliaen, erfvyant van het kruis,
En Chriftus eer en prijs, hoe naeu hy zifte en pluis',
205 Om zijn Chriftlaftering, ten fchimp van Godt, te ftijven,
,o. Filadelfs perzoeck: men weet, dat Ptolomeus Filadelfus, Koning van Egypten, de vertaling van de
boeken des Ouden Yerbonds liet maken, welke onder den naam van: „de overzetting der zeventig"
bekend is.
sot Ellef (sicken: de „elf Apostelen," getuigen van Kristus' hemelvaart. V. bewijst bier echter te veel of
te welnig; want zoo by bier met loleken bedoelt: „getuigen, wier verklaring tot ons gekomen is,"
dan is de nitdrukking onjuist; daar niet meer dan een viertal van de elf toenmalige Apostelen ons
gefchriften hebben nagelaten. Neemt hy (sicken in een uitgebreider zin, voor „perfonen, op Wier getuigenis Dude fchrijvers zich bebben beroepen, dan is het getal elf te klein; want er waren, volgends
bet verhaal, veel meer volgers des Heeren by de hemelvaart tegenwoordig.
as, En Chriflus: veertig jaar vroeger zon V. gefchreven hebben en Chrifii; 't woord Rant in den genit.
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Beveftight al wat Godts geheimnisfchrijvers fchrijven,
En Chriftgezanten, en al wat de Roomfehe faem,
Op Peters, Pauwels, Marcks en Sint Mattheus naem,
Wat Lukas, en Sint Jan bezeglen in hun fchriften,
210 Zoo vreeflijck aengeftormt van ongelijcke drifter.
Outvaders in hunn' tijt, aen Chriftus eeu bekent,
Juftijn, de martelaer, IrneUs, en Klement,
Na hen Tertulliaen, die reden wift te geven
Van Paulus eige hant, bekent en nagebleven,
215 Origenes naeft hem, beveftigen de blaen
Der andre Apoftelen, zoo die getekent ftaen,
En na bezegelt zijn by voile kerckenraeden,
Naeukeurigh op de proef der onbefmette bladen,
En daer men vont van outs het zekerfte befcheit
22o Der fchriften, alle {teen en kercken door gefpreit.
De meefter was bemint, bekent by zijn fcholieren
Door ommegang, gelijck by leeft in hun papieren.
Zy waeren lantslien, en befneen, van een geflacht,
En ftonden, op zijn fpoor, naer heerfchappy, noch might,
225 Noch rijckdom ; volghden arm, onnozel, en verlaeten
Den leitsman, in 't gezicht der fchoolen, die hem haeten,
En lafterden alom met yffelijck gedruis,
Tot dat hy, als een lam, geoffert hing aen 't kruis.
Wat reden was 'er om de volcken te bedriegen,
230 En, zonder hoop op loon, moedtwillighlijck te liegen ?
Om Bien gevloeckten naem te lijden, zonder root,
Te flerven, zonder vrucht, een fchandelijcke doot?
Men kan uit waen en drift de doot voor 't leven kiezen :
Maer wie verziert een daet om 't leven te verliezen?
Sint Lukas, reisgenoot van Paulus, en Sint Marck
235
Van Cefas, [overtuight, door menigh wonderwerck
Van Jefus, uit hunn' mont gefchept,] befchrijven 't leven,
Waer van de levenden getuigeniffen geven,
By honderden, en die geheelt hem zagen bloot
240 Gehangen aen het kruis, en heerlijck na zijn doot
Verrezen uit het graf, verzekren dat hun fchachten
Geen fabel nochte droom in 't Licht te voorfchijn braghten ;
Gelijck hun bladen oock, in Ihnpelheit volleert,
Niet draeven naer den ftijl, die zijn verhael ftoffeert.
245
Indien men zich betrout op lang gefleete boecken,
Irneiis voor Ireneiis, een niet navolgingswaardige verkorting. 't Had voor 't minst Ierneit's moeten zijn.
an Na voor „naderhand."
21. De oude uitgave heeft hier niet doot, rnaar daet. Offehoon dit woord op zich zelf niet ten eene
male verwerpelijk geacht zou kunnen worden, komt het my voor, dat, in verband met hetgeen voorafgaat, en als terugflag daarop, in Vondels gewone manier, wy hier doot moeten lezen, De zin van
den regel is clan: „wie zon zoo dwaas zijn, een verhaal nit te denken als dat van 's Heilands kruisdood, met de voorwetenfchap dat zijn verzinfel hem 't leven koften meet."
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Befchreven naer den ftijl der weereltwijze kloecken,
Daer Alexanders toght en doot in wort gemelt,
Of Cezar met zijn heir Pompeius daeght in 't velt;
Het zy met Kurtius of Cezars hant gefchreven,
250 Of jonger pennen, die d' aeloude waerheit fteven ;
Indien men Livius gelooft op dezen dagh,
Die d' opkomft van de Stadt, en 't geen hy nimmer zagh
Te boeck ftelt ; zullen wy noch twijflen aen hun woorden,
Die melden 't geenze zelfs of van de naeften hoorden,
255 Of zagen met hun oogh, en leefden in den tijt,
Die Beene onweetenheit on) trent dees hooftzaeck lijdt.
De Tharfer, een fcholier van d' eere der Rabbijnen.
Gamaliel, en, als een wolf, in Paleftijnen
Op Chriftus lamrenkoy gebeeten, en verhit,
260 Verheught in Stevens doot, daer niemant hem verbidt,
Daer d' eerfte martelaer begraven wort met fteenen ;
Sint Pauwels, alzoo ras Godts ftraelen nederfcheenen,
En Chriftus donderftem den wreedaert uit de lucht
Op 't velt ter aerde ploft, daer al de lijfwacht vlught,
265 Verlaet de Farizeen, en glori, hem befchoren,
Onaengezien hy was uit Benjamin geboren,
Omhelft den vorft van 't kruis, die uit het graf verrees ;
Ontziet rampzaligheen, noch kommer, vloeck, noch vrees ;
Trompet in 't Heidendom, en onder zijn befneenen,
970 Den heilant, levendigh hem in de lucht verfcheenen,
Tot dat hy zijnen hals voor Neroos fabel buight,
En Jefus grooten naem met inckt van bloet betuight,
Te Rome, op eenen dagh toen Cefas, met verlangen
Naer 's hemels kroon, aen 't kruis by 't been wiert opgehangen ;
275 Gelijck de lichaemen, gewijt aen 't Roomfch altaer,
Hun doot beveftigen, na zeftienhondert jaer.
Zou Paulus, om een droom en fabel, eer en flaeten,
De wet, van kintsbeen of hem ingefcherpt, verlaeten,
Verbaftren reuckeloos van zijnen ouden ftam,
280 En ftellen zich ten fchimp des volcks, uit Abraham
Gefproten, dat hem had den achtften dagh befneden?
Zou hy in ballingfchap, vervolght in alle fteden,'
Gegeeffelt, en geboeit, gefteenight, en gehaet,
Gefchupt in arremoede, en koude, op wegh en ftraet,
285 Geknevelt over zee, in fchipbreuck op de baren,
In oproer, en in noot, benepen van gevaeren,
Gelijck een fchoufpel, flaen ten toon in 's volx gedruis,
Als een die vruchtloos hoopt op Jezus, aen het kruis
Then doot bereJligen: name!. „door dien to herdenken."
Den aehtflen dagh befneden: toefpeling op hetgeen Paulus fehrijft in zijn brief aan Philemon III: 5.
zsz-:es Vergelijk hier
5; 1 Korinthen XI: 26.
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Gehangen, en verfpuwt, en van 't gerecbt verwezen,
Gekruift, en doot in 't graf geftopt, maer noit verrezen;
Gewiffelijck dat ftemt met zijne wijfheit niet,
Gelijck menze in zijn blaen en brieven blincken ziet.
De fchrandre Tacitus, [een priefter van vijftienen,
Die 't Heidenfch kerckgebaer in Numaes fladt bedienen,
:395 En fchout, in top gevoert by vorft Vefpafiaen,
Den wreecker van Godts doot, en kruisgangkj finet zijn blani
Door 't lafteren des volcks, met Chriftus merck getekent,
En by het Heidendom, gelijck Hebreen, gerekent
Voor vyanden van Goon, en 't menfchelijck geflaclit.
Soo Hy melt hoe Chriftus wiert geftraft, en oingebraght,
Daer lantvooght Pontius Pilatus 't recht verweerde,
Toen vorft Tibeer den toom van 't Roomfche rijck regeerde.
Hy melt hoe Neroos wrock den Chriften brant, en fmoockt,
Als ftichters van dien brant, door zijn beleit geftoockt;
305 Oock hoe Vefpafiaen, en Titus met hun benden
De hooftftadt van de Jelin beftormden, en berenden,
Tot datze, in affche en puin begraven met gewelt,
Bezegelden 't bederf door Jefus mont gefpelt.
Het blijckt by Flegon, en Chalcid, en klaere blijcken,
:310 Hoe Godts geboorteftar verfcheen uit d' oofterrijcken;
D' aerdtbeving desgelijx, en zonnezwijm, ontftaen,
Zoo ftrijdigh met nature, en by de voile maen,
Toen Chriftus hing aen 't kruis. gelooft zelfs ooghgetuigen,
Matheus, een' Hebreeu, t' oprecht om 't recht te buigen,
315 Sint Marck, die binnen Rome ons deze waerheit fchreef,
En Lukas, die in 't Grieckfch met zijne letter fteef
De duiftre zonnezwijm, gezien
Antiochye,
Zijn eigen vaderlant. in Memfis heerfchappye
Zagh Dionyfius, noch Heidenfch, 't zonneradt
320 Verduiftren aen de lucht in d' oude Zonneftadt.
Slaet op het jaerboeck der Rornainen, en uw yver
Vraegh' Flegon, Adriaens getrouwe pen en fchrijver,
290

Een prieller van vijftienen: een der quindeeiniviri, of „vijftien mannen," aan wie te Rome was opgedragen, de Sibyllijnfche boeken to bewaren, by voorkomende gevallen te raadplegen en van hunne
bevinding verflag te doen, met byvoeging -van hun advys. Men wil, dat zy door SyIla zouden zijn
ingefteld.
309 Voor ryanden van Goon: die befchouwing was niet meer dan zeer natuurlijk van de zijde Bens bewaarders der Aibyllijnfche boeken.
soo Flegon: deze was van Trallen geboortig, en een vrijgemaakte van keizer Hadrianns by fchreef onderfcheidene werken, waar y an maar enkele tot ons gekomen zijn. Volgends Euzebius zou by gefproken
hebben van de zonsverduiftering en de aardbeving, die plaats hadden gedurende 's Heilands lijden,
zie vs. 322; een beweeren, dat echter, volgends BAYLE, Diet. Crit. in v, op wankele gronden fteunt.
Chalcid: Chalcidius was Aartsdeken to Karthago in de eerfte helft der vierde eeuw en behoorde tot
de zoogenaamde Neoplatonici. Hy heeft over de werken van Plato gefchreven.
3 tl Zonnezwijm: „eklips."
us Dionyfius: t. „Dionyfius Areopagita," van wien gefproken wordt Handel. XVII: 34. Volgends de
overlevering zoil by geftudeerd hebben to Heliopolis, ten tijde der zonsverduiftering gedurende Kristus' kruifiging, en to dier gelegenheid aangekondigd hebben, dat er een God in bijden was.
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Zoo wortghe in twijfeling verzekert en bericht
Van 't onnaturelijck verduiftert middaghlicht,
325 Op eenen dagh gezien. de Heidens, en Hebreeuwen
Getuigen Chriftus doot, en wonderen, veele eeuwen
Bedreven door hem zelf, en zijn verworpe fchaer.
Jofefus neemt de zelve omftandigheden waer,
En d' overften, geftelt tot opzicht op de Joden.
330 Herodes wort gedacht. Pilatus plaeght die fnooden.
Men hoort van Feftus, en van Felix, en Sint Jan,
Door dien bloetfchendigen Herodes, den tiran,
Onthooft. Garnaliel wort niet by hem vergeten,
Jerufalem verwoeft, de tempel neergefmeeten.
335 Oock &it de Talmud zelf de waerheit in haer kracht,
En volght de ry des tijts, op 't fpoor van Lukas fchacht.
Plutarch, leermeefter van Trajaen, en hoogh geklonnnen
In wijfheit, fpeurt met vlijt naer d' oirzaeck van 't verftommen
Der grijze orakelen, gelijck zijn tijtgenoot
340 De dichter Juvenael den mont van Delfis foot,
Die alle orakels ging in naem en faem te boven,
Gelijck in ouderdorn: en mogen wy gelooven
De pen van Tullius, in 't redeneeren fneegh,
Zy tuight ons hoe alom 't orakel iiille zweegh:
345 En Strabo zagh de fchaer der priefteren verwelcken
Te Delfis, van gebreck, om datze niet moght melcken
D' orakeluier, die de logenbuicken voedt.
no Plaeght die fnooden: even ids in vs. 107 wordt bier wederom plaegen in den zin van „kaitijden, onderdrukken, op Itrenge wijse behandelen" gebezigd ; fnooden d. I. „ellendigen," beteekent hetzelfde
als vs. 327 verworpe fchaer.
as, Plutarch: Plutarchus fpeurt in een zijner werken de redenen na van het zwijgen der orakelen;
offchoon men zich moet wachten eenig bepaald gevolg daaruit te trekken. Immers het orakel van
Delft en fommige der meest beroemde hadden reeds 400 jaren v66r Kristus opgehouden to fpreken,
tomb' andere nog lang na onze jaartelling in eer en aanzien waren. Zoo getuigt o. a. PM:MAX/AS,
die ten tijde van Hadrianus leefde, Libr. I, peg. 13: Ti) 8 AimptiOrp seal nin s ',10qvcciot;

a

itrilv iv in nO4t

flagiOg,

seal Kticssiag iv Mali) liavieEov citpsuJiatarov

tuw 67r EI.L01:1 d. „Amfilochus heeft een altaar binnen de Rad Athenen; maar to Manus,
een Rad in Cilicien, vindt men een orakel van hem, dat van al degene, die in mijn leeftijd beltaan,
het mint bedriegelijk is."
ow De dichter Juvenael: de bier bedoelde plaats komt voor Satyra VI, vs. 555.
Chaldacis fed major erit fiducia: quicquid
Diverit Allrologus, eredent a fonte relatum
Ammonis; quoniam Deiphis oracula cesfant,
_Et genus humanum damnat caligo futuri.
d.
Nu zult ge aan wat Kaldeeuw of Afiroloog verzon
Ben blind geloof Haan, als geput uit Ammons bron,
Naardien 't orakel zwijgt te Delft, en toy tnenfchen
Yergeefs 't ontzeeglen van een duillre toekomst wenfchen.
wat Cicero getuigt fchljnt bier minder afdoende, daar by reeds was omgekomen voor dat
Kristus geboren werd.
ass Strabo: de getuigenis van Strabo, die onder Augustus en Tiberius fchreef, soft hier van meer gewicht
zijn dan die van Cicero: intusfchen waren, ala reeds gezegd is, de voornaamfte orakelen federt hang
hun krediet kwijt.
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Apollo voerde Auguft op zijne vraegh te moet,
[Wie 't rijck beheerfchen zou na hem, de volgende eeuwen;]
350 Een die de Goon gebiedt, een zoontje der Hebreeuwen,
Beveeltme deze kerck te ruimen, en terftont
Te vaeren in de hel. ga heene, en toom uw' mont.
Op zulck een antwoort laet Auguft een outer bouwen
Op 't Kapitool, waerin dees titel wort gehouwen:
355 Het outer toegewijt den eerftgeboren Godt.
Plutarch betooint den mont des afgronts met een Plot,
Daer Epithers, die hem de letterkunft ontvoude,
Geboren in zijn ftadt, te water zich betroude,
En met al 't fcheepsvolck hoorde, in 't vaeren over 't meer,
360 Langs 't eilant, eene ftern, ten tijde van Tibeer :
Gaet melt hoe groote Pan nu doot is en geftorven :
Waerop een luit gefchrey, en fchreiers om hen zworven,
Als of d' orakelmaght des afgronts, nu in noot,
En al haer fpoockery begraven lagh, en doot:
365 En Diokletiaen hoort zelf Apollo uiten
Dat nu rechtvaerdigen zijn lippen zouden fluiten,
Waerby zijn priefterfchap het Chriftendom verftont.
De lafiraer Celfus, vaft op Epikuur gegront,
Bekent dees ftomheit me, zoo vreemt als ongewoone,
370 Te Klaros, Delfis, en in 't wijt befaemt Dodone ;
Een merck van Chriftus komft, vermogen, en gewelt
Op d' afgoOn; een verval ons lang voorheen gefpelt.
Om nu beknopt Godts boeck te zetten in zijn ,vaerde:
D' eenpaerigheit des ftijls, die nergens in veraerde,
uo-asu Dit antwoord, 't welk Apollo aan Augustus zoO gegeven hebben, ter gelegeuheid, dat deze diens
orakel te Delfi raadpleegde, wordt door Suidas, Niceforus, en andere Kristenfchrijvers vermeld en
luidt in 't Latijn als volgt:
Me puer Hebraeus, Deos Deus ipfe gubernans,
Cedere fede jute!, triftemque redire Jab orcum.
Aris ergo dehinc tacitis ableedite nostris.
Deze regels hebben echter al het voorkomen van later verzonnen te zijn: zelfs MORERI, Did. Hist.
in v. Delphes, houdt ze voor onecht: en zeker doen zy one niet aan de aurea aetas der Latijniche
letterkunde denken.
as, Epithers: de leermeester van Plutarch us. Ik zal geen andere aanmerking maken op de vertelling,
welke by hier opdischt, dan dat de goede Plutarchus eau groot minnaar was van vreemdklinkende
verhalen en die gretig opnam. Voor 't overige herinner ik, dat Pan door fommigen, niet alleen als
Veldgod, maar ook als Opperfte God der Heidenen werd aangemerkt, overeenkomitig run naam, die
„het Al" beduidt — en dus, volgends de latere opvatting, waarby alle Goden als duivels worden
aangemerkt, de opperfte der bore geesten wezen moest. Zie de Opdr. der Leemoendalers, Peel Y,
blz. 596.
SOS Diokleiiaen: fchijnbaar is hier V. in tegenfpraak met rich zelven; want zoo Apollo na de geboorte
van Kristus geen orakelen sneer gaf, hoe kon by dan aan Diokletiaan, die derd'halve eeuw later
regeerde, nog vertellen, dat voortaan zijn mond zoft gelloten zijn?
sea Celfus: deze was een wijsgeer, en navolger van Epikurus. Hy leefde in de tweede eeuw, en fchreef
een werk, getyteld: Discurfus verus, tegen de Kristenen, 't welk door Origenes wederlegd werd.
ass Ongewoone: de e achter dit woord geplaatst klinkt hier niet alleen zoo rreemt als ongewoone, maar
is in ftrijd met de eifchen eener goede fpraakleer. Verg. Deel IV, blz. 755.
sr-316 Vondels uitdrukking, als by aan den Bybel, van 't eerfte tot aen 't leste blad, eenpaerigheit van
ftijl en toon toefehrbft, kan onmogelijk worden opgevat in zoodanigen zin als had by willen beweeren dat b. v 't Bock Numeri en de Pjalmen Davids, 't Hooglied en 't Hoek Ezra, 't Erangelie
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Noch wanckelt, noch bezwijckt in waerheit, en haer' (chat,
Maer draeft op eenen toon, van 't eerfte aen 't lefte bladt,
Verdient geloof, dewijl 't met wonderen bezegelt,
En bloet der heiligen, ontelbre volcken regelt,
Oock zelfs verbafterden in tucht houdt, en betoomt,
sso En oorlogh, watervloet, noch vy-antfchappen fchroomt,
Maer d' eeuwen vaft verduurt, en niet laet door te dringen,
Gereickt van ouderen aen hun nakomelingen.
De kerckkronijck, een ry outvaders, kerckenraen,
Van oat en weft vergaert, zien 't licht van 's hemels blaen,
385 In Chriftus kruisleer, tot een licht voor alle blinden,
Zoo verre fchijnen, als men menfchenfpoor kan vinden :
En zoo geen wonderwerck dit heilboeck, dat Godt eert,
Bekrachtight, waer het fchijnt, en weerelden bekeert,
Zoo zal dit wonderwerck verdooven alle wonderen,
390 Gebleken om het licht van duifter of te zonderen.
Dit heiligh boeck ontdeckt den oirfprong van 't heelal,
Den oirfprong van het quaet, des menfchen droeven val,
Den oirfprong van bet goet, zoo groot als 't hart kan wenfchen,
Heft Godt alleen in top, vernedert alle menfchen,
395 Ontvout het zielgebreck, beftelt ons artfeny,
Beloont de goude deught, en ftraft de fchelmery,
Met trouwe, en liefde, en fchrick den harten in te prenten,
Door heilbelofte, en vloeck, en felle dreigetnenten,
Gevolght van heil en ramp, gezien in goen, en quaen,
900 Die hier den levenden ten nutten fpiegel ftaen.
Het ftrijt oock niet, maer ftemt ten hooghfte met de reden
Dat elck zich onderwerpe aen geloofwaerdigheden,
Die onweerfpreeckbaer zijn, als der profeeten blaen,
En Mofes boeck. al quam een dooden op te ftaen
905 Om ons t' ontvouwen in wat ftaet verdoemde zielen,
Als 't lichaem in het graf gedolven leght, vervielen
Die geloofwaerdigheit waer min geloovens waert
Dan Mofes pen, en wat Godts geeft ons openbaert
In der profeeten blaen. zoo gaet geloof voor proeven
410 Van 't loffe brein, hetwelck de waerheit zet op fchroeven.
De unont der waerheit, al het waenwijs brein te kloeck,
Verzent en wijft ons naer Godts nimmer faelbaer boeck.
De Bybel ftaet dan vaft, ten trots van alle liften
375

ran Markus en de Openbaring, in een en denzelfden ftijI gefchreven waren; wat by waarfchijnlijk meent is, dat zy alien door denzelfden geest Gods zijn ingegeven, en dat men dien daarin
overal herkent, op gelijke wijze ale men b. v. Vondel even zeer proeven zal nit zijn Hekeldichten
als uit zijn Treurfpelen, uit zijn Lier- en Zegezangen als uit zijn Graffchriften, al is de.wijze van
citing, naar den aart van 't onderwerp, ten eenemale verfchillend.
401-403 Zeer joist! maar wet V. voor ontearrpreekbaar aanneemt, heeft in den loop der tijden en had
reeds in zijne dagen vrij wat wederfpraak ondervonden. Ik twijfel er dan ook zeer aan, of Descartes
door de bier aangevoerde argumenten zich van de onfeilbaarheid des Bybels had laten overtuigen.
404 Ben dooden: met de Amfterdamfehe Plot-n, om de vokaal, die volgt.
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Des afgronts, die doorgaends de tong der ongodiften
Mirbruickt, in 't larteren van Godtsdienft, en den zwier
Van 't heiligh Godtsboeck, door de proef, als gout in 't vier,
Verheerlijckt, in 't gezicht der helfche razernyen,
Die, ydeler dan ragh, geen waerheit overfiryen.
Men fla dit boeck vry op, den onwaerdeerhren fchat,
420 Als nit Godts troon gedaelt; het eerfte en lefte bladt
Begint en fluit met Godt, gelijck doorgaends Godts blaeren
Dien aengebeden naem in zijne kracht bewaeren.
Godts wezen, eigenfchap en werck, by ons voorheen
Befpiegelt in het licht, dat uit de reden fcheen
425 En ftraelde, en oock de dienft, de Godtheit opgedraegen,
Beginnen uit dit boeck noch fchooner op te daegen,
Waer Godt zich meer en meer den vadren openbaert,
En entlijck zijnen wil op 't allerrijckft verklaert
Door zijn' gezalfden zoon, uit 's vaders fchoot gezonden,
430 Die alle volcken heeft door eenen dienft verbonden.
Dry tijden wijzen ons dry flagh van dienften aen,
Door openbaeringen, bekerit in zuivre blaen,
Eerft Adams laft, daerna de wet van Godt gefchreven
In fteene tafelen, en Amrams zoon gegeven.
435 De derde is Chriftus dienft, die Mores oude wet
Zoo flip niet affchaft, als verbetert, en verzet,
En zijn genade druckt in 't hart, van Godt befneden
Aen eige zinlijckheen, en vleefchelijcke zeden:
Een Godtsdienft zonder ga, gebonden aen geen tijt,
440 Noch plaets, noch ftamhuis, welcks geflachtregirter flijt.
Gehoorzaemheit, zich zelf den fchepper onderwerpen,
Was d' eerfte les, die Godt den fchepfele in won fcherpen,
Toen by in 't paradijs, door 't dreigement der doot,
Den boom der kennis ftreng het heiligh paer verboodt,
445 Dat, door de vrucht bekoort en flang, van fpoock bezeten,
Den appel pluckte, en at, te blint en godtvergeten,
En van den Cherubijn uit Eden wert gejaeght,
Daer 't eeuwigh zijnen val in 't menfchdom noch beklaegbt.
Gehoorzaemheit, toen 't vee daerna op 't outer brande,
450 Wert zelf van Samuel oock boven offerhande
Gefchat: want offeren Godts hart van ons vervreemt,
Indien 't zijn' oirfprong niet uit deze hooftdeught neemt:
En d' offerhande, als van de Godtheit ingegeven,
Begint in Adams huis, en fchier met 's menfchen leven,
415

I

43. Affchaft: de nude uitgave heeft verkeerdelijk : ale/chap.
Den .Icheplele: Se. naamv. met de fterke bulging van het fchepfel.
En flung, van fpoock bezeten: lees: ,,door de Sang, van het fpook (den duivel) bezeten."
448 Namelijk, volgends de leer, dat alle menfchen in Adam gezondigd hebben, en dus wederkeerig Adam
in zijn nakroost de ftraf draagt van zijn vergrijp.
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Daer Abels offervlam om hoogh ftijght naer de lucht,
En Fain op 't altaer zijn fchoof en ackervrucht
Ontfteeckt, dat Godt mifhaeght, waerom zich d' offraer ftoorde,
En zijnen broeder fel en wreet op 't velt vermoorde,
Wiens heilige opdraght fproot uit eene oprechte ziel,
460 Waerom het offer oock het zuiverfte oogh geviel,
Gelijck een voorbeelt van bet offer, to verwachten
Ten zoen van Adams fmette, en allerley geflachten.
De Godtsdienft, in den ftaet en 't wezen van natuur,
Geknackt door Adams val, fcheen zwack in zijnen duur,
465 En lagh verreuckelooft by veelen, als bezweecken,
Tot dat in Enoch 't licht van Godt wiert opgefteecken,
En 's Allerhooghften naem, die door de nevels fcheen,
By vroomen recht ge-eert, geviert, en aengebeen,
Waeronder Enoch voer naer boven, opgenomen
470 Om zijn godtvruchtigheit, den fpiegel aller vroomen.
Het onkruit nam na hem op d' aerde d' overhant,
Waerom de weereltvloet, die duinen kent noch ftrant,
Het menfchelijck geflacht in grondelooze baren
Begroef, die Noahs huis in 't groot gevaerte fpaeren,
475 En allerhande vee, bedeckt van 't houten dack,
Tot dat de zee verliep, by d' offerhande ontftack,
Wiens geur ten hemel fteegh, die, door dien reuck bewogen,
Beloofde, by het merck van zijne regenboogen,
Het menfchdom simmer weer om ftouten wrevelmoedt
480 Te domplen in eels zee, en grondeloozen vloet;
Een klaer en vaft bewijs, hoe d' offers Godt behaegen,
Als zoeners van zijn roede, af bidders van zijn plaegen.
De zes geboOn van Godt, by d' outheit der Hebreen
Gefterckt, en Adams zaet, en Noahs bloet gemeen,
485 Door 't zevenfte gebodt vermeerdert, met de fchricken
Voor fpijs van dieren, die in hunnen bloede fficken,
Zijn blijcken van Godts dienft, ter weerelt ingevoert,
Door een gehoorzaemheit, die niet verbodens roert.
D' aertsvader Abraham, op 't hemelfch openbaeren,
450 Verliet zijn vaderlant, en afgodifte altaeren,
En dwaelde in ballingfchap naer 't rijck van Kanaan,
Waer blaeckte d' yver - niet van dien godtvruchten man!
Hy boude altaeren op, den waeren Godt ter eere,
Vereerde 't priefterdom met tienden, Iteef met leere
395 En voorbeelt zijn gezin, was vreedzaem tegens Loth,
Oock gaftvry, en ontfing dry engelen van Godt,
455

I
I

't Zevenfle gebodt: niet een der Tien Geboden, maar het gebod Genefi s XVII, vs. 11 vermeld, en
waarby de befnijdenis worth ingefteld.
Schricken: hier voor „godsdienftigen affchuw."
so, Niet verbodens voor „niets verbodens."
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Verbadt mifdaedigen, en die hem fel benijdden,
En pafte, op Godts bevel, al 't manbaer te befnijden.
Melchifedecb, gewijt in 's Hooghflen priefterdom,
ioo En Salems vorft, gemoet den helt, die wederom
Na huis tough, uit den flagh, ten trooft van Loth, geflaegen
Met koningen, verftroit in hunne nederlaegen.
De priefter fcheen gedaelt, gelijck uit eene wolck.
Hy quam met weite en wijn verquicken 't moede volck
505 Van vader Abraham, en zegent deze altzamen,
Gelijck Gods offraer voeght, die d' eeuwen gaf te ramen
Wat priefter namaels eens, zoo gaftvry en getrou,
Melchifedech op 't fpoor van verre volgen zou,
En offren weite, en wijn, tot onderhout der zielen,
510 Die voor een' eedler dranck en voetfel nederknielen.
D' aertsvader Ifack, als een lam, op 't hoot geleit
Ten offer, geeft een merck van zijn godtvruchtigheit,
Door onderdaenigheit aen Godt en zijuen vader,
In 't offren van zich zelf. uit dees godtvruchtige ader
515 Begaf by zich op 't velt des avonts in gebe&n,
Daer hem zijn bruit, van Godt hem toegefchickt, verfcheen.
D' aertsvader Jakob vlughte, om 's broeders wrock te fchuwen,
Vermijde in Kanaan, op 's vaders raet, te huwen
Aen eene afgodiftin. by boude voor en na
520 Altaeren op den bergh, en oock te Berfeba,
En Bethel, en begroef, tot een godtsclienfligh teicken,
Gefmijde, en oorcieraet, en afgoOn onder eicken.
Hy rechte mercken op van fleenen, Godt gewijt,
Betaelt de godtsbelofte, en tienden op zijn tijt.
Hoe dierbaer Jofef, van godtvruchtigheit gedreven,
525
Zijn zuiverheit waerdeerde, oock boven ftaet en levee,
Toen Potifars gemael, bekoorlijck met haer tong
En fchoonlieit, naer de bloem van zijne jaeren clong,
Melt d' uitkomft, waert doorgaens op heilige tooneelen,
sso Ten fpiegel van de jeaught, die kuifche rol te fpeelen,
Op dat men, fangs dees baen, naer eer en knifcheit fired',
En liever 't kleet dan lijf en ziel ten belle geef'.
Maer 's belts godtvruchtigheit niet laeger fchijnt te draeven
In 't broederlijck onthael, en eeren en begraeven
535 Des vaders, en zijn lijck, met flaetfien beweent,
Zoo verre in Kanaan, by Abrahams gebeent,
En zijner zoonen afch, in 't naere graf gezoncken
sou-sio Vergelijk bier de Altaergeheimenisfen, Deel IV, blz. 570.
ais Zie Genejis XXIV, 63.
sio Afgodiflin: min gewoon woord, doch volkomen wettig van vorm.
519,530 Deze regels lij den aan onduidelijkheid en dubbelzinnigheid. Volgends de fyntaxis zou het d' uitkomst
wezen, die waert was, enz.; doch volgends een gezonde uitlegging fchijnt men dit adj. op Jofef te
moeten doen flaan. Immers wel een perfoon, maar geen uitkomst, kan gezegd worden een rol te fpelen.
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Te Hebron, naer de Tamil uit louter rots gekloncken.
De Godtsdienft, in den ftaet der fimpele natuur,
Uit
kracht van haere wet, in wezen, en in duur,
540
By huisgezinnen, meer dan tweemael twaelef eeuwen,
Zagh eenen dienft, aen al de fiammen der Hebreeuwen
Gezworen, te gemoet, en hoopte op d' uur en tijt
Dat Jakob, door een wet van boven ingewijt,
545 Noch nader kennen zou den naem des ongezienen,
En hem met duizenden gehoorzaemen, en dienen.
De hemel had voorheen door zijn voorzienigheit
Dit laftigh juck den hals van Mofes opgeleit,
Een telge uit Levijs fiam, geleert in weetenfchappen,
55o Begaeft met dapperheit, gevlught in ballingfchappen,
Gefireng in 't ongelijck te wreecken van Godts volck,
Der onderdruckten wijck, en toeverlaet, en tolck,
Aen priefter Jethroos bloet door wettige echt verbonden,
En hoeder van zijn vee. toen dees op dorre gronden
555 In Midian, omtrent Godts bergh, die Horeb heet,
Zijn kudden, overal verfiroit, zoo lang en breet,
Bewaeckte, en gadefloegh, zagh hy een botch ontfieecken,
In fchijn van lichten brant, en hoorde een Godtheit fpreecken,
In 's Allerhoogbflen naem, en eerde barevoets
560 De heiligheit der plaetfe, eerbiedigh, vol ootmoets,
Hier melde Godt zijn naem, verkoos hem uit den bofle
Ten heilant, dat by 't volck uit flaverny verloffe,
Zijn 'aft bezegele door kracht, en wonderdaen.
Dus rant hy Memfis hof en rijck met plaegen aen,
565 En viert ten lefle 't feeft des paefchlams, firijckt de pollen
Ter zijde, om hoogh en laegh, met lamsbloet, den verlollen
Ten belle, en ruckt naer 't meer, daer Godt hem zege fchenckt,
En Faro, die hem volght, met al zijn heir verdrenckt,
Waerop al juichende met lofgezang en reien
570 De fiammen Mofes keel, en Mirjams trom geleien.
Toen hy met al zijn heir om Sinaes berghtop lagh,
En 't volck geheilight had, bora Godt den derden dagh
Met florm en blixem uit, en donderde uit de wolcken,
En roock, en Imoock, en vlam, in 't oor en oogh der volcken.
575 De gantfche Gocltsbergh dreunt. al 't leger beeft en fchrickt
Voor donderflagh op flagh, daer 't vier in d' oogen blickt,
De hemelfche trompet haer klancken mengelt onder
mecca En hoorde een Godtheit fpreecken, In 's AlleshoogMen naem: wie V. kent en tevens 't Bybelverheal, weet wet by hier meent te zeggen; maar voor hem met wien noch 't een noch 't ander het
geval is, kunnen de bier gebezigde woorden niet enders beteekenen dan dat een *andere Godhead
dan de Allerhoogfte, nit naam of in fchijn van dezen, tegen Mozes gefproken had. V. had rich van
elle kritiek kunnen vrijwaren, door eenvoudig en overeenkomftig den text, te fchrijven: En hoorde
ern Engel fpreecken,
ace Poi ooisnoets: deze regel gaat kreupel, De eerfte greep in oottnoed kan niet kort worden uitgefproken.
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De kraeckende kortou en 't weerlicht van Godts donder;
Als Mores op den bergh aen Arons zijde ftont,
580 En met zijne ooren ving 't orakel uit Godts mont,
Het welek hun eenen Godt te dienen in wou fcherpen ;
Zich zelf geen heiloos beelt van afgoOn onderwerpen;
Het mifbruick van Godts naem leert mijden uit ontzagh;
Om zeven dagen eens Godt wijden eenen dagh;
585 Der oudren eer geenfins ontluiftren, noch verkorten;
IJit toorne en dolle wraeck geen menfchenbloet te ftorten ;
Het wettigh bedde niet te fchenden door een' gloet;
Geenfins ter fluick te ftaen naer iemants have en goet;
Niet valfchelijck met fchijn van waerheit te floffeeren;
590 Een antlers eigendom noch huisvrou te begeeren.
0 wet, in tafelen van (teen door Godt geprent,
Zoo zinrijck, en voltoit, wat zult ghy, noit gefchent,
Geheel, en gaef, den tijt en d' eeuwigheit verduren,
Niet van een rijck alleen, of eene ftadt, met muren
595 Befloten, en bepaelt, een volck en burgery
Betoomen, regelen; gelijck van outs de dry
Wetgevers, binnen Sparte, en 't uitgeleert Athenen!
Lykirrgus, Drakoos wet, en Solon zijn verdweenen,
De wetten van Karthage en Rome lang vergaen,
soo Verandert, en hervormt; maer Aides wetten ftaen.
Hoewel Jerufalem veranderde van heeren,
En Aron zijnen ftoel en tempel om zagh keeren,
Geketent, en vervoert, en endelijck verloft;
De wet van Mores ftont, zoo pal gelijck een port,
605 Wel dertigh eeuwen lang, en volght de zon en wolcken,
By Chriften, Jode, en Turck, gelijck een recht der volcken,
En fackel van nature, en geeft getuigenis
Dat zy door Mores hant van Godt gegeven is,
En eerft aen Jakobs bloet, zijn erf en eerftgeboren,
sso Wien deze hantveft was van eeuwigheit befchoren,
Voor alien onbefneen, op dat een volck alom
Een Godtheit eerde, een wet, altaer, en priefterdom;
Terwijl d' afgodery en heilooze offerhanden,
Gelijck een helfche peft, befmetten alle landen,
615 Daer 't blinde Heidendom, bykans van ftadt tot ftadt,
Gefplift aen rotten, elck zijn' eigen afgodt had.
Al fchijnt de zon op elck, hoewel de hemel regent,
Deze beknopte en bier zeer gelukkig te pas gebrachte opgave van den hoofdinhoud der Tien
Geboden zoft nog beter aan haar oogmerk beantwoorden, indien zy niet met blijkbare overhaasting
gefchreven ware en V. een meer gelijken regel in het gebruik van het voorz. te ware gevolgd, dat
wy nu eens aantreffen, dan weder misfen. Waarom niet, even als vs. 581 te dienen, vs. 582 t'onderwerpen, en vs. 583, in pleats van leert mijden, te mijden, vs. 584, in pleats van tens Godt wijden,
Godt te wijden, vs. 585 t' ontluifiren, wanneer alles in overeenftemming zoO zijn met de vijf laatfte
regels, die overal le hebben.
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En daeut van lant tot lant, geen volcken zijn gezegent,
Van Godt, als Israel, met zulck een zuivre wet,
620 Waerby de befte wet geleken, is befmet
Met dwaelinge, of met inck van menfchenbloet gefchreven,
En, na 's wetgevers doot, niet lang in zwang gebleven
Want wat nit menfchen fpruit verbaftert, en verrot:
Wat Godt bekrachtight, duurt in eeuwigheit, als Godt.
G26Dees wet, van Sinaes top ter berghfpitfe afgedondert,
En federt uitgebreit, begrijpt in zich zeshondert
Geboden en verboOn, met eenen dry en tien,
Gedeelt in dryderley ; die op de Godtheit zien,
En G-odtsdienft, op 't gerecht, en op den ftijl der zeden ;
630 Een onverdraeghzaem jack, zoo lang het vleefch de reden
Vermeeftert, en verzwackt, en d' opperfte gena,
Door deze wet belooft, den rnenfch niet koom' te fta,
Noch krancken reickt de hant, die met verlangen wachten,
En uitzien naer den belt, aen Abrahams geflachten
635 Gezworen, toegezeght, gefpelt, en afgebeelt,
En daer heur dienft op wijil; terwijize niemant heelt,
Noch heelen kan ter noot, rimer toonende de wonden,
Meffias binnen roept, die, uit Godts fchoot gezonden,
Met balffem van gena het kranckbedt trooften zal,
640 En redden den gewonde uit noot en ongeval.
Zy leert een' encklen Godt en godlijck wezen eeren,
Aileen by zijnen naem ter noot de waerheit zweeren,
Hem volgen op zijn (poor en ctonderende ftern,
Geene afgoon noch hunn' fleep gedoogen neffens hem,
645 Maer al 't afgodifch bloet in zijn gebiet verdelgen;
Te planten 's hemels wil van {tam in teere telgen;
D' orakeltent, waerin de Godtheit itraelt en woont,
Te fpannen naer 't gezicht, op Horebs kruin getoont,
In voorhof afgedeelt, en 't heiligh, en aertsheiligh,
650 Voor volck, en priefteren, en Arons voetzool veiligh,
Zeshondert Geboden en verboOn, met eenen dry en lien: namel, de 013 voorfchriften van den Talmud,
verdeeld in 248 geboden en 365 verbodsbepalingen, welke cljfers door de Rabbijnen gedcht werden
in verhouding te ftaan tot de 248 deelen van 't menichelijk lichaam — naar den toeumaligen hand
der anatomifche wetenfchap — en met de 305 dagen van het jaar,
636-00 De zin is: „de wet geeft wel voorfchriften ; maar bezit het middel niet, om den overtreders, die
onder de zwaarte hunner fchuld gebukt gingen, verlichting en verzoening te verfehaffen. Hiertoe
wijst zy op Kristus, die hun fchuldvergiffenis doet erlangen." Men herinnere zich hierby de fraaie
regale van Santolius:
Infcripla faxo lex vetus
Praecepta, non tires dubat;
Infcripla cordi lex nova
Quidquid iubet dat exfequi.
welke ik voor vele jaren aldus vertaalde:
Gaf de oude wet, gegrift op fleen,
Geen krachten, maar 't bevek alleen,
De nieuwe wet, in 't hart gefchreven,
lieeft, by bevelen, kracht gegeven.
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Den onbefneen verboOn. de voorhang fcheide ftraf
Het allerheilighft koor van 't heiligh midden af,
Voorzien met reuckaltaer, en toondifch, en de lichten
Des gouden kandelaers, die 's priefters dienften ftichten.
655 In 't allerheilighft ftont het gulden wieroockvat,
De bontkift, geftoffeert met godtgewijden fchat,
En heilighdom, de wet van (teen, en Arons roede,
Den emer met den daeu, die hongerigen voedde.
't Gehemelt van Godts kift, als een genadetroon,
so Waerop het goddelijcke orakel zat ten toon,
Wert overfchaduwt van de fchacht der Cherubijnen ;
Terwijl d' aertspriefters, eens in 't jaer, voor Godt verfchijnen,
Na datze zich en 't volck eerft heilighden door bloet
Van vee, geflaght ten zoen van Godt, die hun gemoet
665 Met glans in 't borftgefteente, en antwoort op hun vraegen,
Ten dienft der overften en koningen, om plaegen
Te keeren van den hals, in tijt van druck en noot;
Of 't lant te zegenen uit 's hemels rijcken fchoot.
De priefters legeren, met eenen de Levijten,
670 Rontom bet heilighdom, en dicht om Godts tapijten,
Een ieder om zijn ampt en offers te bekleen,
Ter eere van Godts naem, ten zoen van 't algemeen,
Of elck byzonder lidt, door 't flaghten van de ftieren,
En os, en koey, en ram, en fchaep, in outervieren
675 Verflonden, of van 't vier der lucht tot afch gezengt.
Hier worden wijn en bloet en olien geplengt.
Zy fprengen tent, altaer, en bock, en volck met affchen,
En bloet. onzuivren gaen gezuivert, en gewaffchen
Met water, naer hun tent. men offert geite, en duif,
680 En wierroock, mirre, en zout, en meel, en gerf, en druif.
De priefters nacht noch dagh in hunnen plicht ontbreecken,
Om 't eeuwigh vier te voen, en vlammen aen te queecken.
Men viert de feeften, net gemerckt by zon en maen.
Het zevenjaerigh feeft heet fchuldenaers ontflaen,
685 En (lave en arme welt en graen ten befte fchencken.
Men magh het wettigh recht des priefterdoms niet krencken
In eerfteling, noch tiende, en 't geen hun eigen is,
Maer offren naar den eifch de gaven aen Godts difeh.
De zallefolie wort op 's priefters hooft gegoten,
so Den koningen gewijt, en voor bun opgefloten,
De rechterftoel geftelt, waer voor de moedtwil beeft,
En wat 's aertspriefters wont en uitfpraeck wederftreeft.
De Godtsdienft der Hebreen ontbeert noch blijck, noch mercken,
Om een godtsdienftigh hart t' ontvoncken, en te ftercken.
GO4

Die hun gemoet voor „die hen te gemoet komt."
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Men vint, van ftap tot 'tap, het fpoor gedruckt al=
Van Godt, en Godts geflacht en lot en eigendom,
Door engelen geleit, gehanthaeft, en verdadight,
Met zege en wonderen getrooft, en begenadight;
't Zy Arons roede bloey', de ileenrots water Beef',
700 De kopre flang genees', het heir der vorften fneef',
De ftroomende Jordaen, met opgefcheurde kolcken,
De bontkift doortoght gunn', Godts zwaert de zeven volcken
In Kanaan verraff', waerop bazuingefchal
't Gevloeckte Jericho, met toornen, poorte, en wal,
705 Ter aerde ploft, na dat de bontkift, dry paer dagen,
Met ftaetfi en gebeen ten toon is omgedragen.
De home! ftraft en helpt zijn volck in 't rechterfdom.
De bontkift wort burin van Dagon, doof en ftom,
En wederom uit fchrick van zelf to nigh gezonden.
710 Zy dwaelt Vail ongeruft, en wiffelt huis en gronden,
Gelijek een pellegrim, befchaduwt van tapijt,
En wacht op Salomon, die haer den tempel wijdt,
Met flaetil heenevoert ten bergh op, daer de fchaeren
En ftammen van het rijck, wel drymael 's jaers, vergaeren;
715 Daer hemelfch vier om laegh het offervee verteert,
En Godt in eene wolck den tempel zelf ftoffeert
Met glans en majefteit, beftemmende de bode
Des zoons, die 's vaders ftoel bezit in vollen vrede,
In zuick een heerlijckheit, dat noit d' alziende zon
750 Een' koning zagh, zoo wijs en rijck als Salomon,
En zelf de koningin der Mooren haeren drempel
Verliet, om Jakobs Godt t' aenbidden in dien tempel,
Na zeven jaer volbout, ter eere van Godts naem,
En rijcker in haer oogh dan d' uitgefpreide faem.
Men telt, na Salomon, een ry van duizent jaeren,
725
Dat Abrahams geflacht, op ongelijeke baeren
Van afval, fcheuring, krijgh, en ondergang van ftadt
En tempel, wiert gefolt ; het volck to Babel zat
Gevangen aen d' Eufraet, en wederom ontflagen;
733 Jerufalem herbout, en onderdruckt by vlaegen;
De heerfchappy by beurt verandert van gelaet,
In koningsdom, en vorft, en priefterlijcken ftaet,
Tot dat de Roomfche maght, allengs in top geklommen,
Den ftaf van Juda neemt, den keur der priefterdommen
735 Van Aron fteurt en krenckt, 't gewijde niet verfchoont,
En binnen Rome in 't endt Herodes koning kroont;
Een fchijnbaer teken, uit 's aertsvaders mont genomen,
Dat 's volcks verloffer nu eens moft to voorfchijn komen,
695
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Een fchijnbaer teken, tit's aertsroaders mont genomen: zinfpeling op Jakobs woorden, Genefis LXLX : 10.
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Waernaer zoo menige eeu befneen en onbefneen
740 Verlangden overal met zuchten, en gebeen,
Om, onder eene wet, geruft den ongezienen
T' aenbidden, ofleren, en heilighlijck te dienen.
De wijze Daniel, die by Hezechiel
Zoo heiligh wort gefchat, Meffias toekomft wel
745 Kon fpellen, uit den mont van Gabriel, gezonden
Daer Juda, by d' Eufraet, geboeit lagh en gebonden.
Hy telt vijfhondert jaer min tien met zijne item,
Dat, na 'et herbouwen van 't verwoeft Jerufalem,
Meffias, de beloofde, in 't leven molt verfchijnen :
75o Gelijck Nehumias, de meefter der Rabbijnen,
Omtrent een halleve eeu, eer Chriftus oit verfcheen,
Dit foot uit Daniel, ten dienft van zijn Hebreen.
Hiermede ftemt de fteen, die, van den bergh aen 't glyen,
Nebukadnezars beelt, de vier hooftheerfchappyen,
755 Verpletten zou tot ftof; 't welek, zoo men Gerfon leeft,
Meffias rijck beduit, dat, wijdt en zijt gevreeft,
Met kracht de fluierkroon van Rome zou verpletten,
En brengen onder 't juck van Chriftus en zijn wetten,
Waermede zelf de mont der wetgeleerden ftemt.
760 Jofefus pen, geenfins van Chriftus tijt vervremt,
En die Jerufalem met zwaerden om zagh ploegen,
De fpreucken des profeets, die op dees neerlaegh floegen,
Ontvoude op zijnen tijt, waerby het fchijnbaer bleeck
Dat Chriftus toekomft hielt de voorgefpelde ftreeck.
De tweede tempel oock, in 't oogh van Malachias,
765
Die Salomons gebou ontluiftert, haelt Meffias,
Den lang verwachten in door 's hemels afgezant,
Die hem de heirftraet baent: maer d' eerfte tempel fpant
De kroon in heerlijckheit, in elcks uitwendige oogen;
770 Want Salmons gefticht was in den top voltogen :
Zoo moet de majefteit des tweeden tempels flaen
Op Godts genaverbont, dat eeuwigh vaft zal ftaen,
En Godt Meffias zelf betreden Arons drempels,
Gedurende den tijt en ftant des tweeden tempels.
775 Oock bleeck het uit de faem, die, wijt en zijt gefpreit,
In Davids rijck, en daer zijn grens geburen fcheit,
Daniel—Berechiel: min gelukkig rijm.
Zie Daniel VIII.
Nehumias: lees: Nehemias of Neltemyah. Voor de hier gebezigde fpelling beftaat gees grond in 't Hebr.
755 Gerfon: een godgeleerde, die in 1303 in Champagne geboren werd en in 1429 overleed, na zich door
zijn fchriften een grooten roem te hebben verworven.
760,761 Jojejus pen.... die, enz.: 't is zeker wat heel iterk, dat een pen Jeruzalem rag omploegen ; doch
Jojefus pen ftaat hier voor „Jozefus" zelven.
763 Schijnbaer voor „blijkbaar, duidelijk," als meermalen.
we In den top roltogen: anders fchruft V. in top voltogen, zonder lidw., dat er hier vermoedelijk om 't
metrum is bygevoegd.
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Hoe al de weerelt wachte op d' aenkomft van den grooten
Verloffer, toeverlaet van 's hemels bontgenooten.
D' een nam Herodes. of een hooft van Gaulon voor
78o Meffias. Titus en zijn vader raeckten door
Voorfpellinge op de tong, in Syrien, en ooften,
Dat zy 't Hebreeufch geflacht ten lefte zouden trooften,
In zijn verdruckingen; Judea eenen belt
Uitleveren, wiens flaf al 't weereltlijck gewelt
785 Zou toomen, als Suetoon, en Tacitus ons melden,
Waerop de bladen flaen, die Godts orakels fpelden.
Uit al dit mompelen en gitfen ondereen
Rees oproer voor en na, in Davids rijck en fteen.
Elizabeth, gehuwt aen priefter Zacharias,
790 Ging zwanger van een vrucht, den voorbo van Meffias,
In haeren ouderdom, als engel Gabriel,
Gezant nit 's hemels troon, in d' onbefmette eel
Van Davids duchter daelde, en, op zijn groete en reden,
De Godtheit, eene kracht, een vaegh, een vier, beneden
795 Affiraelende uit de lucht, met glans en majefteit
De kuifche Maeght, Godts bruit, in haere ootmoedigheit
En onderdaenigheit, omhelfde, en kufte, en eerde,
Zich mengde met haer bloet: en zy, die Godt begeerde
T' ontfangen in haer harte, ontfing ['t was noit gehoort,]
sou Nu Godt Emanuel, en droegh 't alfcheppend Woort,
Meffias, onder 't hart, en, van de Godtheit zwanger,
Bezweeck van fchrick, en hoope, en fchaemroot kon niet langer
Verbergen haer geluck, maer borft in 's Hooghften lof
Met al haer krachten uit; terwijl d' aertsengel 't hof
sos Des hoogen hemels koos, van waer hy was geftegen.
Zy gaet Elizabeth, haer nicht, op dezen zegen
Bezoecken, daer de vrucht, de voorglans van Godts zoon,
In 's moeders lichaem juicht ; dewijl by Jeffes kroon
Alreede heerfchen ziet in dezen ongeboren,
810 Op 's grootvaers floel, in 't rijck, van boven hem befchoren,
En dat, van eeu noch grens befloten, noch bepaelt,
Zich uitbreit, wijder dan de levende adem haelt.
Auguftus in triomf had d' oorloghspoort gefloten,
En fchatte al 't Roomfche volck, en Jakobs wetgenooten,
815 Als Jofef, Davids zoon, in Davids veeftal quam,
Het arme Bethlehem, om onder zijuen ftam
Zich met de zwangre maeght, Godts bruit, to laeten fchatten.
775

Herodes: de omftandigheid, dat hy aan 't rijk kwam toen de tijd der vervulling aanbrak, deed hem
door fommigen voor den beloofden Meslias houden.

Ben hoop van Gaulon: „Judas de Gauloniter, die zich kantte tegen de algemeene befchrijving, door
788

Augustus gelast (en waarvan LIIRAS gewaagt II: 1), en een grout oproer verwekte.
Voor en na: „voortdurend."
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Het kleen begrijp der ftede, onmaghtigh te bevatten
Den grooten drang des volcks, zent d' ondertrouden voort,
so Van deur tot deur, en wijftze een herbergh, by de poort,
Een donckere fpelonck, een veeftal aen de vefte,
Daer 't volck krioelt en woelt. hier ruft de maeght ten lefte,
En baert des micldernachts haer eerfte alwaerde vrucht.
Gelijck de morgendaeu, uit koele en verfche lucht,
825 Op roozegaerden valt, om roozen te verquicken,
Die, 's daeghs van dorft verfinacht, in zonne en hitte fticken,
Zoo liefelijck ontvloeit den maeghdelijcken fchoot,
Die blancke lelibloem, oock zonder laft en noot
Te voelen, Godt en menfch, een zaet, en twee naturen
830 Aen een verknocht, een kint, waerop de laege muren
Van 't ongeachte vleck, het nedrigh Bethlehem,
Zich heffende uit het ftof, de ftadt Jerufalem,
Godts outer, en den ftoel der koningen, verdooven;
Hoe arm het in een kribbe en veeftal leght verfchoven,
835 Gewonden in den doeck ; terwijl de lucht, vol geeft
En engelen, by nacht, op Godts geboortefeeft
Vergadert, daerze lof den Allerhooghften zingen,
Waerop de herderswacht en kudde en weide fpringen
Uit haeren eerften flaep, verheught en blijde, om dat
840 De vreught ter weerelt quam in Davids armfte ftadt.
Voor 't fcheppen van de hooge en hemelfche gewelven,
Vol engelen, was Godt alleen en ftil zich zelven
Bekent, en zat geruft, vervullende den ring
Van zijne oneindigheit, in een befpiegeling
045 Van zich en zijn nature, in 't diepe licht verborgen,
Dat geene beurten kent, noch avontftont, nods rnorgen
Maer toen by uit. een Niet, op 't eeuwige befluit,
De weerelt voortbroght, ging de noit verfcheenen uit,
Om zich den fchepfelen, als zichtbaer, te vertoonen,
sso In zijne majefteit, voor alle hemeltroonen,
En maght, en heerfchappy, gebogen onder hem,
Eerbiedigh toegejuicht, met een gemeene ftem
Van duizentduizenden, zoo hoogh in top getogen,
Door danckbaerheit, om dat zy Godt aenfchouwen mogen.
855 Dus was het fcheppen dan Godts uitgang d' eerfte reis;
Gelijck een weereltvorft zich buiten zijn palais
In 't openbaer vertoont aen allerley geflachten,
En volcken, die voor hof op zijnen uitgang wachten,
Ter aerde (torten, en op 't aenzicht vallen neer,
sso Zoo dra hy zich vertoont, begroet met prijs en eer.
De tweedemael ging Godt, gelijck uit 's hemels zaelen,
Toen hy d' aertsvaders fprack, of zelf, of quam beftraelen
Door openbaeringen, en droomen, en gezicht,
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En heilige engelen, en voorfchreef hunnen plicht
sss In tafels van de wet, met zijne hant gefchreven,
En boven uit den top van Sina hun gegeven,
Gefterckt met wonderen, en fpraeckgeluit, en vlam.
Hy openbaerde zich in 't voorftaen van dien ftatn,
Uit alle ftammen tot Godts priefterdom gekoren,
870 Als zijnen eenigen en eerft- en outftgeboren,
:Met majefteit omtrent de heilkift van 't .verbont,
Genadighlijck ge-eert, daer Godts onfaelbre mont
Zoo lang orakels fprack, en antwoorde op de vraegen
Van zijne aertfpriefteren, die voor hem nederlaegen.
875
Maer nu de derdemael quam Godt uit zijnen troon
Te voorfchijn in zijn bloet, den menfchgeworden Zoon,
Toen Godt de Zoon, wiens lof alle eeuwigheit verdure,
Het lichaem aenfchoot, en zich zelf met ons nature
Door eenen bant, zoo ras de Geeft der Godtheit wrocht
850 In 't lichaem van de maeght, dat zuiver vat, verknocht ;
Een ongehoort verbant van niemants brein begrepen,
Van geen vernuft gevat, hoe kloeck, hoe fcherp geflepen.
Schoon Ebions fcholier, Socinus dit befchimpt,
De heerlijckheit van Godt den Zoon bepaelt, en krimpt,
885 Gelijck een' rnenfcli, ontbloot van Godts oneindigh wezen,
De zellefftandigheit der Godtheit, noit volprezen :
Dewijl by hem nochtans met godlijcke eer vereert ;
Zoo wort door d' eer des Zoons de Vader gefchoffeert
En Jefus by gevolgh ten afgodt trots en flouter
sso Verheven hooger dan voorheene oit Heidenfch outer
Verheven wert : want lijdt de Godtheit niinmermeer
Dat iet beneffens haer de hooghfte en opperfte eer
En prijs ontfang', zoo wort met recht geenfins geleden
Dat Chriftus, als een Godt, alom werde aengebeden.
sss Maer d' eer komt Godt den Zoon, als een onfcheibaer lot
Van dien oneindigen eenwezigen, met Godt
Den Vader, en den Geeft, eenzelve wezen t' zaemen,
En onderfcheen in dry, betekent door dry naemen.
De Joodfche Filo bout de Dry heft op dien gront.
900 De groote Maimon fpreeckt met hem uit eenen rnont.

V. wil zeggen: „Socinus wederfpreekt zich, door, eau de eene zijde, den Zoon de zelfftandigheid
der Godhead to ontzeggen en Hem, aan de andere zijde, goddelijke eer toe to kennen; — want zoo
Jezus Gods natuur niet deelachtig is, is bet afgodery, Hem to aanbidden."
MI Edo: Filo van Alexandrien was een Jood van hoogepriesterlijken geflachte, die onder Tiberius geboren werd en vele geleerde werken fchreef.
see Maimon: eigentlijk „Moses Ben Maimon of Maimonides" geheeten, was een Joodsch geleerde van
Kordua, die in de twaalfde eeuw leefde, zich, door een aantal werken, inzonderheid over den
Talmud, onfterflijken roem verwierf, en die de 13 geloofsartikelen opftelde, welke nog heden ten dage
by het Jodendom worden aangenomen. Wy hebben vroeger, (Deel III, biz. 176) gezien, dat Dionys
Vosilus Ain werk de idololatria uitgaf.
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Zy ftellen een' die kent, gekent wort, en de kennis;
Waerin hen Albo volght, en natreet, zonder fchennis.
Zy geven Godt den Zoon den titel van Gods Woort,
Daer Godt het al door fchiep, en dat van geen geboort,
905 Gelijck de Vader, weet, die niet dit Woort quarn teelen
Naer menfchelijcken ftijl. zoo veel Rabbijnen fcheelen
In Chriftus Godtheit, noch Meffias titel niet.
Dit is d' aertsengel, Godts gezant, die wijt gebiet,
Verloffer, Bethels Godt, aen Amrams zoon verfcheenen,
slo Uit eene doorne haegh; een engel, die voorheenen
Hen uit Egypten leidde, en met zijn aengezicht
Voorheentrock; die genaeckt het heilige gefticht
Des ternpels. vraegh 't vernuft der fchranderfte Kaba.elen :
Zy ondericheiden Godt in dry doorluchte ftraelen,
pm Den Vader, en den Zoon, of 't Woort, en oock den Geeft.
Zy zien de mooghlijckheit dat Godt zich op de leeft
Des menfchdoms paffe, en zich met ons natuur bekleede.
De Talmud eigent hem Godts hooghften titel mede,
Den naern, by geen Hebreen te noemen onverfchoont;
920 En ziet den tijt, die Godt met zijnen vinger toont.
Hoe kan d' erfvyant der Dry-eenigheit met reden
Dan drijven dat dit punt der Dryheit den befneden
Ten aenftoot dient, en van Meffias kroon vervremt;
901

En de kennis: bier ontbreekt een w.w., als 'b. v. is, heeft, hes*. Inturfchen moeten wy op dozen

regel aanmerken, dat wel Maimonides, in de inleiding tot zijn beroemd werk van de Joodfche Wet,
God befchouwt als bet wezen, dat het kennen, het gekende en de kennis in zich vereenigt ; maar
daarmede kwarn Filoos leer in geenen deele overeen.
993 Alba: Jozef Albo leefde in de vijftiende eeuw. Hy was geboortig van Soria in oud-Kastilién en hoofd
van de Joodfche gemeente in Montreal. Hy nam deel aan de Theologifche debatten, die van 7 Febr.
1413 tot 12 Nov. 1414 te Tortoza, in bet paleis van Paus Benediktus en in diens tegenwoordigheid gehouden werden, en die niet minder dan 69 zittingen innamen. Geen wonder, dat het, by die
debatten, waarin de leerftellingen van het Kristendom en het Jodendom over en weder aangerand
en verdedigd werden, vrij heftig toeging. Albo was een der twee geleerden, die ftandvastig bet hoofd
boden aan de fchimpredenen en aantijgingen, met welke de Kristen geestelijken de Joodfche leerftellingen overlaadden ; terwiji de veertien anderen, waarfchijnlijk voor de lens en om vervolging te
ontwijken, toegaven en hun geloof verzaakten. Hy daar-en-tegen fchreef een apologie van den Joodfchen Godsdienst, onder den tytel van „Grondep des Geloofs." Offehoon by daarin nu wel is waar
drie gronditellingen aanneemt, waarop het geloof fteunt, t. w. het geloof aan Gods beftaan, aan de
goddelijkbeid der Openbaring en dat aan de vergelding, kan by daarom geenszins geacht worden een
volgeling van Filo of van Maimonides geweest to zijn. Vooreerst toch komt hun drieeenig begrip
van God met zijn drievuldigheid in 't geloof niet overeen, en ten anderen is by joist bekend als
een der krachtigfte beftrijders van Maimonides, wiens 13 geloofsartikelen by tracht omver to werpen,
vooral wegens het geloof aan een Mesfias, 't Welk by niet als een fundamenteel punt van den Godsdienst wil hebben aangemerkt. Het pleit ten deze niet voor Vondels voorzichtigheid, dat by drie
Joodfche godgeleerdeu, wier meeningen zeer wijd uit elkander liepen, aldus Rout weg nevens elkander
Celt om zijn leer te helpen fchragen, waartoe geen van driecn zich ongetwijfeld zoil hebben geleend,
dear toch hun Leven en Craven voornamelijk daarheen gericht was om hun geloofsgenooten tegen
overgang tot het Kristendom to wapenen.
ass Kabaelen voor „kabbalistifche Ichrnvers." Kabbala is van 't Hebr. kibbel, dat zoo cool wil zeggen
als: „hy heeft onderwezen," en waarvan ons kibbelen herkomftig fchijnt. De kabbala ward onderfcheiden in theoretifche en praktifche: de eerfte legde zich toe op kritisch onderzoek : de laatfte
fpoorde de verborgen natuurkrachten op, en be,diende zich van myftieke fpreuken en getallen, van
talismans, enz. om wonderen voort to brengen. De kabbala bloeide ten tijde van de komst van
Kristus, wiens wonderen door de ongeloovigen aan zijn kennis daarin werden toegefchreven. Ook
onder de eerste Kr:stenen ward van de kabbala veel werks gemaakt.
vas D' erfvyant der Dry-eenigheit: 't zij Arius, 't zij ieder in 't algemeen, die de Drieenheid betwist,
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Naerdien de Kabalift, en Talmud dit beftemt,
En menigh grijs Rabbijn, die, blijde op Davids zangen,
Meffias tegengaen, op 's Vaders troon ontfangen,
Aenbidden, eeren, en hem offeren, terwijl
De jongfte Joden flout veraerden van dien ftijl :
Gelijck d' -erfvyanden der Godtheit van Godts Zoone,
930 Verbaftert van den Itij1 der vadren, met dees kroone
Van doornen, Chriftus noch verdrucken, en zijn licht,
Om dat natuur en reen voor dees geheimnis zwicht.
Wie door zijn reden dit geloofspunt wit befeffen,
Dat niet met reden ftrijt,maer hooger ftaet te treffen
935 Dan menfchelijck vernuft en reden fchieten kan,
Die overfchrijt verwaent en reuckeloos den ban,
En merekpael, hem geftelt by Godt, die ons van boven
Zijn waerheit openbaerde, op datwe haer gelooven,
Gelijckze op den pilaer der waerheit, zijne kerck,
910 Gehouwen, eeu op eeu, den afgront valt te fterck.
Ferneel uit Plato felt, door 't helder licht van reden,
In een'. die 't al regeert, dry eveneeuwigheden,
Het goet, 't verflant, en oock de ziel van 's weerelts kloot.
By 't goet verftaet by Godt, den Vader, die dit groot
945 Gebou van hernel, aerde, en zee, en alles Fichte,
Eenvoudigh, onbeweeght, en, boven al 't verlichte
Verflant gerekent, rijck in alles, overvloeit
Van goedertierenheit. 't verflant, dat eeuwigh bloeit,
Ontfpringt oirfpronckelijck van dezen goeden vader;
950 Gelijck een glansrijck licht, uit alter glanffen ader,
De zonne, en dit verfant is een verflandigheit,
Die, goddelijck van aert, met reden wort gezeit
De befte Zoon te zijn van 't befte goet des Grooten.
De Ziel der weerelt, uit 't verftant van 't goet gevloten,
955 Gelijck een ftrael van 't licht, ftraelt iterck met haeren ftrael
Door alles, onderhout, en zielt het altemael.
Genade, o Godt, genade, ihdien wy uwen zetel,
Den troon der Godtheit, der Dry-eenigheit, vermetel
Genaecken durven in dat ongenaeckbre licht;
960 Het menfchgeworden Woort, Emanuel, te dicht
Befpiegelen ; te diep uwe aertsgeheimeniffen
925

Ferneel: Jean Fernel (Johannes Fernelius) was geneesheer van Koning Hendrik II van Frankrijk.
Reeds bejaard zijnde, legde by zich op de letterkunde toe, en verwierf, vooral als uitlegger van
Plato en Cicero, grooten lof.
942 Eveneeuwigheden: 't woord moge zuiver van vorm zijn, om zijn welluidendheid behoeft het niet te
worden aangeprezen.
957-994 Er is eenige overeenkorest tusfchen deze plaatii en de bede, die in den aanhef van BILDERDIJXS
Ondergang der Eerfle wareld voorkomt. Ik geloof echter niet, dat men bier aan eenige navolging te
denken heeft. De aart van het onderwerp kon zoo goed by den lateren als by den vroegeren fchrijver bier een behoefte van verootinoediging en verontfchu]diging doen gevoelen, zonder dat Sliderdijk daartoe door het voorbeeld zijns voorgangers behoefde te zijn opgewekt.
Fga
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Grondeeren, daer al 't brein der wijften in kan miffen.
Wie zulck een zee doorwaet verzinckt tot over 't hooft.
Hy is gezalight die dit aenbidt, en gelooft.
Men deelt al wafer is rechtmatigh in twee leden,
065
In ongefchapenheit, en in gefchapenheden.
De fchepper is alleen eene ongefchapenheit.
Ontkleet nu Zoon en Geeft van deze Majefteit ;
Zoo zijnze geenfins Godt, maer bloote fchepfelingen,
170 Die wezen, en natuur van Godt te leen ontfingen ;
Zoo werdenwe in den naem der fchepfelen gewijt,
Gewaffchen op de vont: maer dit belluit beilrijt
Alle onbefinette blaen, die Zoon, en Geeft te gader
Bekleen met d' eigenfchap, en eer van Godt den Vader.
uis De dwaelinge in het punt der Godtheit is gewoon
Haer kracht te fcheppen uit den naem of 't woort perfoon,
De kerck te lafteren, als een die Godt durf deelen,
Een rechtuitftrijdigheit, en weerfpraeck bekrackeelen;
Zoo menighmael zy dry in 't eenigh wezen ftelt,
980 En dry perfoonen in een Godtheit noemt en telt.
Het onbefleepen brein verbijftert, weet niet beter
Of dry perfoonen zijn, als Jakob, Jan, en Peter,
Oock dry gercheidenheen, en volght Fotinus vaen,
Of d' Ariaenfehe vlagh, al lang aen 't ondergaen.
985 Wie dit verftroien ziet van Chriftus kerck en leden,
Op 's blinden leitsmans fpoor verbijftert, zonder reden,
Schept luft om elck door 't licht, dat uit Godts boeckftaef flraelt,
Te toonen hoe 't verftant mifleit wort, en verdwaelt.
't Woort wezen wijft op Godts natuur-, die dry perfoonen
990 Gemeen is. 't woort perfoon wil, naer 't gebruick, betoonen
Een zellefftandigheit van redelijcken aert,
Die eigen is aen een byzonder. nu verklaert
Het licht van reden hoe ons oordeel en gedachten
De dry perfoonen in de Godtheit antlers achten
995 Dan in dry menfchen, als men elcks natuur beduit.
Het wezen van den menfch is eng bepaelt, en fluit
Zich in zijn' kleenen ring, niet wijder uit te _breiden :
En bierom is de menfch alleen niet onderfcheiden
Van andre menfchen door zijne eigenfebappen : maer

Sehepfelingen voor feheprels, als meermalen,
In den naem der feheprelen: neen : „in den naam ran fehepfelen.”
977,970 Ben die Godt duif deelen, enz.: verfta: „een, die zich verBout, God te deelen, en te ftrijden vont.
(te bekraekeelen) jets dat met zich zelf in volkomen ftrtjd is, dat zich zelf we.'erfpreekt."
11,3 Reektuitfirijdigheit voor „jets dat vlak tegen de redo ftrijdt."
993 Retinue raen: Fotinus, Bisfchop van Sirmiên, leefde in de vierde eeuw en werd vervolgd wegens
zijn gevoelen aangaande het wezen des Zaligmakers.
984 d'Ariaenfehe rlagh, al lang aen 't ondergaen: wat zoil V. opzien, indien by eens weder op de waereld
kronen kon.
909
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1000 Deze eigenfchappen zijn oock van elckandre klaer
En in der daet gedeelt. hoewel in dry genooten,
Jan, Jakob, Peter, een natuur is ingegoten,
Hun dry gemeen, noch zijn 't dry menfchen in der daet,
Oock zelf ten opzicht van natuur en 's menfchdoms ftaet :
loos Want mits geen vader al zijn wezen me kan deelen
Aen d' afkomft, maer alleen wat zaets, bequaem tot teelen;
Zoo moet het volgen dat geen zoon van dezen clam
De zelleve natuur des vaders naer zich nam,
Maer flechts een diergelijcke uit d' andere is gefproten.
1010 Des menfchen wezen, dus bepaelt, en afgefloten,
Is dan geen zelve in veel perfoonen, met geen' fchijn;
Dies Peter, Jakob, Jan dry enckle menfchen zijn:
Maer anders is 't met Gods nature, waerdigh t' eereri;
Want in dit wezen, dat geen wijze oit kon grondeeren,
1015 Eenvoudigh, onbepaelt, en eeuwigh, daer ftaen al
De dry perfoonen, fchoon zy dry zijn in getal,
Op 't eenigh wezen vat, met elcks byzonderheden,
Die onrnedeelbaer zijn, en waerlijck onderfcheeden:
En hierom telt men geen dry Goden, een' voor een,
1020 Gelijck dry menfchen in Jan, Jakob, Peter; neen:
Naerdien Godts Zoon niet is geteelt van Godt, den Vader,
En Godt de heilige Geeft niet ftraelt van twee te gader,
Den Vader, en den Zoon, door 't fnijden van 't geheel
In zijn dry flucken, waer van elck perfoon een deel
1025 Of derde deel geniet: noch oock door of te vloeien;
Gelijck in aenteelt, daer al 't menfchdom by blijft groeien;
Noch door voortbrengen, als d' afzetfels van een roos;
Maer door een wondere, onuitfpreeckelijcke, altoos
Verborge, en eeuwige medeelinge, in het wercken
1030 Van 't loutre wezen, daer geen verziende in kan mercken
Den oirfprong, midden, noch het eindt. dus blijft het wis
Dat bier niets anders dan een zelve wezen is
Des teelers, en van 't geteelde, en voortgekomen.
Wie dit begrijpt zal voor het woort perfoon niet fchroomen.
1035 Behalve 't woort perfoon dient noch een tweede fleen
Van aenitoot uit den wegh genomen, eer wy treen
In 't heiligh perck, om Godts Dry-eenigheit te ftercken.
Geen, die verftant gebruickt, kan Godts inwendigh wercken
Ontkennen, naerdemael een wezen, daer geen endt
1040 Van wijfheit, goetheit, maght, en kracht in wort gekent,
Niet werckeloos in zich van eeuwigheit kan duren:
Want wie dit lochent fcheit de worm van haer naturen.
Wie dit begrijpt: ik twijfel, of bet voor hen, die 't vroeger niet begrepen, door de verklaring van
V. veel begrijpelijker geworden is.
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Dat is onmogelijck. fchoon vier geen waslicht fmelt,
Noch let van buiten, deer 't op arbeit met gewelt:
1045 Het gloeit nochtans in zich al even flerck van binnen.
Bedenck nu nit uw kracht, met opgefpanne zinnen,
Hoe 't eeuwigh, krachtigh, en almaghtigh, en alwijs,
En eenigh wezen van de Godtheit, rijck van prijs,
Nootzaeckelijck in zich noit zonder werck kon wezen,
1050 En hoe in Godt niets is, dat na quam opgerezen:
Want d' eigenfchappen in Godts wezen, noit volroemt,
En die men hierom recht zijne eigenfchappen noeint,
Zijn een, en 't zelve, die van 't wezen niet verfchillen,
Noch in zelfkennis, noch in wijfheit, maght, en willen;
loss Al form, al louter Godt. o ingloet, ons te flerck!
Hoe uit men dit? Godt zelf is Godts inwendigh werck.
Dit werck, en wezen zijn al teffens. hoe men 't reader
Bedencken wil, bier is geen vroeger, nochte fpader.
„Al wat in Godt is heeft eerie eveneeuwigheit.
loso „Geen oogenblick Godts werck van 't eeuwigh wezen fcheit:
„Hoewel ons zwack begrijp dat voorffelt, als in orden,
„En 't een na 'et andere moet uitgefproken worden:
„Want 's menfchen overlegh eifcht tijt om voort te gaen.
„Godts werckzaem wezen heeft noit werckeloos beltaen.
Dat levendigh verfiant font eeuwigh ingetogen,
En ingefpannen, om met alle zijn vermogen
Zich zelf en zijnen aert t' aenfchouwen, in den ring
Der Godtheit, onbeweeght in dees befpiegeling.
Dat enckel eenigh, Godt, in zich alom geprezen,
1070 Befpiegelde gerult zich zelven in zijn wezen,
Van eeuwigheit, en broght in dees befpiegling 't Woort,
Een beelt, hem zelf gelijck in glans, inwendigh voort,
En dat nootwendigh Godt, zijn' Vader, molt gelijcken.
Geen fpieglaer kan zich zelf in eenen fpiegel kijcken,
1075 Of by kent teffens, in het fpiegelkriftalijn
En glas, zich zelven, in een' levendigen fchijn.
Gelijck teelt zijns gelijck. zoo zeght men oock met reden :
Hy is, als waer by uit zijn aengezicht gefneden,
Den vader ganfch gelijck. zoo ziet men een manier,
loan Een' aert in plaet, en print: een' ommetreck, een' zwier.
Godt ziet dien eenigen, en eigen uitverkoren,
Wat V. hier wil zeggen is my na herhaalde lezing niet gelukt to begrijpen, en gaarno zal ik de
oplosfing van fchranderder dan ik ontvangen.
10.35 Ad form: zie het aangeh. omtrent bet woord form, blz. 500. Ook hier zien wy wederom form in
dienze1fden, geheel van wat gewoonlijk met corm veritaan wordt verfehilIenden zin, en bedoelt de
dichter, dat de eigenfclappen, waarvan vs. 1051 gefproken is, niet enders zijn dan de „affpiegeling"
of, beter gezegd, het „beeld" van God zelven.
Ingloet voor „innige gloed." Zie over de kracht van 't voorvoegfel in bet aangeteekende, Deel I,
blz. 379; Deel II, blz. 50, 540.
loos-1043
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Naturelijcken Zoon, en eeuwigh eerftgeboren,
En noemt hem zijnen Zoon, een' Zoon, die hem behaeght,
En daer de vaderfchap met recht haer' naem of draeght,
1085 Gelijck de zoonfchap neemt haer' oirfprong van den Vader:
Wat flraelden deze beide, onfcheibaer hecht te gader
Verknocht, toch anders dan den Geeft der liefde, een' gloet
Des Vaders, en des Zoons, van wederzy gevoedt?
Dus openbaerden zich, in een' alom gefpreiden,
los° En 't eenigh wezen, dry al teffens ongefcheiden,
Doch onderfcheiden, elck door dry byzonderheen.
Geen zonderlingheit deelt nochtans dees dry van een.
Een wezen deelt zich mede aen dry byzonderheden.
De dry, by zich beftaende, in geen vermenging treden,
1095 Maer blijven op zich zelve, en enckel in der daet,
Naerdien d' eenwezenheit der dry op 't wezen flaet,
En by gemeenfchap van het wezen: dat blijft enckel:
Dat fpatte noit van zich, gelijck een vonck, een fprenckel
Van eene vlarnme fpat. bier is een vlarn, een licht,
noo Een pure louterheit, gefloten vaft en dicht;
Een loutre eenvouwigheit, een Godtheit, puur en fimpel;
Een effen aenfchijn, dat geen kreucken zet noch rimpel.
Al Godt, en Godtheit; een gelijckheit in dry een,
En een in dry: naerdien d' eenwezenheit hier geen
1105 Dryvuldigheit ontkent, maer aenhout die te kroonen
Door ongefcheidenheit, al boort men dry perfoonen.
Maer eer wy verder gaen omzweven in dien ring
Der Godtheit; luiffer eerft hoe Godts befpiegeling,
En beelt, en 't ftraelen van de liefde dezer beiden
nto Noit iemant buiten Godt, het eenigh wezen, leidden.
Godts zellefkennis teeli van eeuwigheit Godts beelt,
Maer geenen tweeden Godt: want Godts zelfkennis fcheelt
Van Godt niet, neen geenfins, die ftaen gelijck, en effen.
Godts zellefkennis, en befpieglen, en befeffen
1115 Is Godt, en Godtheit, en oock anders niet dan dit;
Dewijl d' eenvouwigheit, gekroont in 't hoogh bezit,
Geen e zamenvoeging lijdt, noch ongelijeke trappen,
En d' effene eenheit blijft in form, en eigenfchappen.
Nu ziet ghy dat Godts Zoon des Vaders afdruck is,
um Die naer den Vader zweemt door zijn gelijckenis;
Zoo kentghe alree een tweede: en waerom dan naer reden
De derde in 't wezen van de Godtheit niet geleden;
Mits d' onderlinge treck van Vader, en van Zoon
Niet anders firaelt dan liefde, in eenen zelven troon?
Verna: „deze drie zijn nochthans niet als drie afzonderlijke, ieder op zich zelf ftaande perfonen aan
te merken."
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Wie kan ons melden, wie uitbeelden hoe in 't baeren
Des Vaders oogen op des Zoons gedaente ftaeren,
En d' oogen van den Zoon op 't minzaem aenfchijn van
Den Vader! noem eens wie dies treck bedencken kan ;
Een' treck, van wederzijde elckandre toegedraegen.
1130 Hier firaelt het onderling genoegen, en behaegen
Eene onuitblufchbre liefde, een' geeft van lieflijckheit;
Een gloende liefde, die van geen van beide fcheit,
Waeruit zy voortkomt, als een derde in 't eene wezen,
Niet als een derde Godt. een drytal t' zamenlezen
1135 Uit . perlen, levert wel dry perlen aen een kroon,
Doch elck blijft zonderling. of nu de naem perfoon
Zich drymael achter een laet in de Godtheit tellen,
Dat kan alleen wel dry byzonderheden fiellen,
Maer geen dry Goden : want in 't wezen vint men niet
1140 Dan eenen Godt; hoe net onze eige wijfheit fchiet ;
Hoe fel het onverftant op 't flot der Dryheit dondert,
Het drymael heilighile, van fmetten afgezondert.
Al enckel een is 't wat in top hier boven ftaet ;
Al Godt, en niet dan Godt; een toon, een zelve maet;
1145 Eene overeenkomfte in het wezen ; een gelijckheit,
In eenen oceaen van onwaerdeerbre rijckheit.
Godt is dan louter een in dry : en wie dit vat
Gelooft dat Godt, van Godt geteelt, van Godt niet feat,
Van eeuwigheit gezet by d' andre ftoelgenooten.
1150 Zoo blijft de ring van Godts volkomenheit gefloten.
De Dryheit fluit zich hecht en dicht in een. zy lijdt
Geene inbreuck, noch gevoelt geen' onderlingen ftrijt,
Maer ftaet in eeuwigheit. belieft het u, tre nader :
De waerheit fchroomt niet. vraegh vrypoitigh: wat 's de Vader?
1155 Wat anders dan Godt zelf, die eeuwigh is geweeft?
Wat is de Zoon? Godt zelf, niet anders. wat 's de Geeft?
Godt zelf, en anders niet. zoo hoort ghy hoe dry naemen,
Geen bloote klancken, maer betekenaers, te zamen
Een' Godt betekenen, dat wonderlijck Dryeen.
116o De zonderlingheit blijft in dry byzonderheen.
Wy noemen Vader, Zoon, en Geeft, alom te loven,
Maer geen dry Goclen, neen : een Godtheit ftaet bier boven.
De zelleffiandigheit is een, al telt men dry
1125

3136
1/49

Dock elck blijft zonderling : d. 1.: „elke paerel blijft een paerel op zich zelf." Vergel. vs. 1092.
Stoelgenooten: 't woord is niet gelukkig to pas gebracht. „Mederegeerder" zee' er door kunnen,
om dat er van den Zoon gezegd worth, dat by met den Vader enz. leeft en regeert in eeuwigheid,
enz.; maar 't woord foci is te ftoffelijk en verwijdert elle denkbeeld aan het geeftelijk verband
tusfehen de drie perfonen der Godheid. Minos, Eakus en Rhadamanthus, Octavius, Antonius en
Lepidus, wier gezach een en tevens verdeeld was, kunnen ffoelgenooten genoemd worden; maar zy
blijven toch van elkander verfchillende individuen, die onderling, wat meaning of belang betreft, in
ftrijd kunnen zijn, en dit is by de drie perfonen der Godheid, zoo als V. ze voorftelt, niet denkbaar.
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Perfoonen. dunckt u dat bier ftrijdigheit in zy?
Gallia geene; indien wy dees zelfftandigheit flechts buiten
De dry Perfoonen recht nadencken: dan befluiten
Wy billijck dat ons dry en een geenfins mifleit:
Want dry perfoonen zijn maer een zelfflandigheit.
De dry zijn een, en een is niet dan dry, die duren.
117o Nu zegh: wat vint ghy in het tellen? dry naturen?
Hier is maer een natuur: of vint ghy wezens? neen.
Een wezen is 'er. vint ghy bier zelfttandigheen?
Een zellefflandigheit: of vint gy godtlijckheden?
0 neen, een Godtheit, waert gedient, en aengebeden.
1175 Ghy zeght: ik telle hier het een niet, maer de dry.
Wat zijn deze antlers, zoo men 't inziet op een ry,
Dan een natuur alleen, een eenigh enckel wezen,
Een zelleffiandigheit, een Godtheit, noit volprezen?
Dewijl gelijekenis het donckere eer verlicht
iiso Dan middaghklaer bewijft, heb ick het zeil gezwicht
Op zulck een' afgront, en hier fchaers gelijckeniffen
Geleent van zon, en bron, en boom; noch won ick viffen
Uit krachten van de ziel, dryvuldigh in getal;
Noch uit quickzilver, zout, en zwavel, overal
1185 Dry ftoffen, uit een ftof te louteren, te fcheiden
Door ftoffercheiders kunft. gelijckeniffen leiden
Weerftrevers kommerlijck naer d' aertsgeheimenis,
Waervan Godts boeck, en Geeft een onderwijzer is:
Want zoo 't gefchapen licht te flerck valt om zijn klaerheit;
1190 Wat oogh verdraeght den glans van d' ongefchape waerheit?
Nu zal 't kenteken des geloofs van Athanaes
Godts heirbaen wijzen, in het Ariaenieh geraes,
Om zonder ommezien den nimmermeer gezienen
In een Dry-eenigheit te wierroocken, te dienen,
1195 En in deze eenheit Godt, in zijn Dry-eenigheit,
Die geen perfoonen mengt, noch van elckandre fcheit,
Maer onderfcheit alleen, voorzichtighlijck en fchrander,
Den Vader, Zoon, en Geeft. een ieder is een ander,
Maer eene Godtheit, een gelijcke heerlijckheit,
1200 Een eveneeuwigheit, een zelve majefteit,
Een ongefchapenheit, hoedaenigheit, en mede
Een ongemeetenheit, een eeuwigheit in vrede,
Alle even eeuwigh, geen dry eveneeuwigheen,
Een almaght, geene dry, een Godtheit mede, geen
1165

Verna: „dentl gelijkenisfen meer dienftig zijn om tot toelichting van hetgeen duilter is, dan
om tot bewijsmiddel te ftrekken."
ma Gep,•iela voor „geftreken."
5191 't Kenteken des geloofs ran Athanaes: de „Athanafiaanfche geloofsbeltjdenis," ook achter den Katechismus in de Proteftantfche kerkboeken gedrukt,
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Dry Goden een is heer: men rekent geen dry heeren.
Dry Goden ftellen, is Godts majefteit fchoffeeren.
De Vader, en de Zoon, des Vaders glans en beelt,
Zijn ongefehapen, maer de Zoon alleen geteelt
Van zijnen Vader zelf. de Geeft ttraelt van den Vader,
1210 En Zoone. een Vader, Zoon, en Geeft zijn dry te gader
Een eenigh Vader, Zoon, en heiligh Geeft alleen,
Maer geen dry vaders, zoons, en geeften; neen, o neen.
In defe Dryheit is geen vroeger, nochte fpader,
Geen sneer, noch minder. dry perfoonen zijn te gader
1215 Alle eveneeuwigh, en gelijck in glans, en maght.
Godts Zoon is Chriftus, Godt, en menfch, zoo lang verwacht.
Hy is Godt zelf, geteelt uit Godts zelfftandigh wezen
Van eeuwigheit; en menfch, gebaert uit d' onvoiprezen
Zelffiandigheit der Maeght, en Moeder in der tijdt;
1220 Volkomen Godt, en menfch; en, zoo men recht belijdt,
Beftaende uit eene ziel, begaeft met licht van reden,
En uit een lichaem, met zijn menfchelijcke leden;
En uit zijn Godtheit, Godt den Vader ganfch gelijck,
Min dan de Vader naer zijn menfcheit in Godts rijck.
1225 Schools Chriftus Godt en menfch bekent wort en gerekent :
Noch wort met dezen naem een Chriftus maer betekent,
Een eenigen : niet dat dit Godt in vleefch verkeert,
Maer Godt met vleefch bekleet, die zich om ons verneert.
Een Chriftus is 'er, niet door ondereen vermengen
1230 Der zellefftandigheen, maer door 't aen een te brengen
En vaft vereenigen in een' perfoon alleen:
Want even als de ziel, verheerlijckt door de reen,
En 't vleefch een eenigh menfch uitlevren door Godts Moeder,
Aldus is Godt en menfch een Chriftus, elcks behoeder,
Nu drijft geen dicke mitt, op clatze 't oogh mifley,
1235
Ons meer in 't licht; dies volgh de kruisgeloofs lievrey
Van Anathafius, dien onverwinbren Heiligh,
En Godtsbelijder, na : de heirbaen is bier veiligh,
Ganfch effen, en gebaent. zoo gaet elck recht naer Godt,
1240 En vlught godtslatteraers: terwijl men Oftorot
En Frans te Zevenbergh Godts Zoon zijn eer ziet roven,
En fchimpen met Socijn, die Chriftus leert bier hovels
Aenbidden, en hem zet een nieuwe Godtheit by.
Zoo komt wanfchaepenheit opdondren in dees dry,
1245 Een dry-oneenigheit, dry hoofden, dry grimmallen.
Men hoort godtslaftraers Godts Dry-eenigheit verbaffen,
1205

Ik meen bier te moeten lezen: „terwill men te Zevenbergen, Ostrogothen en Franfchen (?) de
dwaalbegrippen van Socinus ziet navolgen." De zin noch bedoeling zijn my echter geheel klaar:
en vs. 1249, waarin de „Ostrogoth" of Oflerot een Turk wordt geheeten, maakt my de zaak niet
veel helderder.

1240,I24/
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Als gruwelen, en 't blijckt, by hunne laftering,
Van hoe vervloeckt een vrucht de boezem zwanger ging.
De godtloofe Oftorot, met recht een' Turck te noemen,
12oo De Chriftaenbidders durf in eeuwigheit verdoemen,
Als afgodiften: fchoon alle englen Godt den Zoon
Aenbidden, claer by zit gekroont op 's Vaders troon.
Gelijck d' outvaders in dit hooftpunt niet verfchillen,
Zoo fpreecken uit Godts mont de hemelfche Sibillen,
1255 Die Chriftus Godtheit ons voorfpelden, breet en klaer,
Als menigh wetprofeet voorheene, en menigh jaer
Voor 's heilants komft, waerna de nijt zich op quam werpen,
Die d' ouden dwong hunn' flij1 hier tegens aen te fcherpen,
Tot voorftant van Godts eer, den menfcbgeworden Godt,
1260 In zijne kribbe en ftal van Ebion befpot,
Die geene Godtheit eert in Jefus, den behoeder,
Maer acht hem voortgeteelt van wader, en van moeder,
Aileen naturelijck, gelijck een ander kint,
En niet uit eene maeght, die Godt in doecken windt.
Hy leght'er, toegejuicht van engelen, en menfchen,
1265
Zoo veele koningen, en Godts profeeten wenfchen
Met alle aertsvadren, van verlangen afgepijnt,
Den blijden dagh te zien, dat Godt in 't vleefch verfchijnt.
Het licht van 't licht, en Godt van Godt verberght zich onder
1270 De menfcheit. wie begrijpt dit aller wondren wonder!
Hoe twee naturen, en elckandre al t' ongelijck,
Verknocht in een' perfoon, den glans van Davids rijck,
En Arons heilighdom, Godts bontkift, hier verdoven!
Het dwaelzieck brein wil eerft begrijpen, dan geloven.
1275 Men magh Godts bontkift, daer de Godtheit op de veer
Ler cherubijnen zweeft, niet dan met vreeze, en eer,
En voile eerbiedigheit genaecken; daer de zielen
Der hooge priefteren neerflaghtigh nederknielen,
En op hun aengezicht neervallen in het flof.
1280 Des menfchen ziel, in 't lijf gedompelt, is te grof
En aerdtfch om hooger in dit heilighdom te ftijgen.
Het is godtvruchtiger te wierroocken, te zwijgen,
Dan t' onderzoecken hoe zich d' anderde perfoon
Deze repels zijn dezelfde in alle uitgaven; doch in de mijne van 1882 zijn zy bedekt door een
Crook papier, waarop zy, met dezelfde letter ale waarmede 't werk gedrukt is, aldus gewijzigd te
lezen ftaan :
De dooppeft Oftorot, met recht een Turck to noemen,
Dorf flout den aenhang der Dry-eenigheft verdoemen,
Maer brant zich: want by flerckt dus ons dry-eenigh punt :
Geloof, 't is noodigh,'t geen ghy niet begrijpen kunt.
1230
ouden: verfta : „de eerfte belijders van 't Bristendom.
are Ebioni ate over de Ebionieten feel VI, blz. 196.
1320 Neerflaghtigh: bier in den letterlijken sin genomen van : „ter aarde gellagen," en niet in den figuurlnken van: „door kommer gedrukt."
1283 Anderde: niet to verwarren met andere; 't beteekent bier „tweede, " fecunda. Zie Km. in r.
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Der Gocltheit met dit kint vereenight uit Godts troon.
Het wort, den achtften dagh, naer Mofes wet, befneden,
En met dit eerfte merck, waer door het zich de zeden
Van Aron onderworpt, getekent, en het fort
Zoo vroegh zijn dierbaer bloet met fmerte, om niet te kort
Te fchieten in Godts eifch te zoenen door zijn lijden,
1200 En van den vloeck der wet het menfchdom te bevrijden ;
Als Godts befnijdenis dees wetquetfuur geneeft,
En eifcht dat zich de menfch befnijde naer den geeft,
Aen eigen wil, eu hart, en hartstoght, en gedachten;
Befuijdenis vereifcht in allerley gedachten,
1295 Gezegent in het zaet, belooft aen Abraham,
Dat Jefus heet, en nu de wet voltrecken quam.
De wijzen ftercken dit, die, door de far van 't °often,
Naer Bethlehem gewenckt, zich eenen toght getrooften
Zoo veele mijlen verre, en, over bergh en dal,
moo Het licht der zielen zelf zien opgaen in den (Jai;
Terwijl Jerufalem in flaep leght, Godts profeeten
Verwaerlooft, en vergeefs hun bladen heeft gefleten.
Zy zetten al den dienft van Mithras aen d'een zy,
Om 't licht, dat nu den nacht van alle afgodery
1305 Verdrijft, en nit zijn kribbe elck toefchijnt, in het midden
Van ezel en van os. zy eeren en aenbidden
Den koning, die met maght den fcepter voert alom,
Den priefler, afgebeelt door Arons priefterdom,
Met een zijn fterflijckhéit, betekent door dry gaven:
13:0 Want gout den koning eert: de myrre wort den graven
En lijcken toegewijt, en zalft hem reede, in fchijn
Als hangende aen het hout, gekruift met finerte en pijn •
De geur des wierroocks paft dien priefter, om te treden,
Gepurpert in zijn bloet, met offren en gebeden
1315 In 't allerheilighft koor, den hemel zelf, en daer
Alle eeuwen in en uit te zoenen zijne fchaer,
Die waft op Jefus hoopt, en uit zijn' mont wil hooren
Den dienft door Mofes dienft ontworpen, lang te vooren,
Als in een raw ontworp, waerop 't volkomen wort
1320 Getekent, en gernaelt, en Leven ingeftort
't Betrouwen op dees vrucht fchiet daeghlijx dieper wortels
Door openbaeringen : want daer men een paer tortels
Ten offer brengt, en zich de kraemvrou naer de wet
Wil zuiveren, en 't kint, van geene vleck noch fmet
1325 Ontzuivert, Godt vertoont, in zijnen gonden tempel,
Komt oude Simeon, al hijgende, Arons drempel

1285

In het midden Pan ezel en ran os: dus: „midden in een ezel en midden in een os." De taal
vorderde Kier: „in 't midden van ezel en os," d. „tusfehen ezel en os." De Tehilderyen en prenten van die dagen Ronden V. bier voor den geest.
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Inftappen, om Godts Zoon t' omhelzen op dit feeft,
Gedreven door een drift en infpraeck van den Geeft,
Op dat hy voor zijn endt dien zegen niet verflofte.
1330 Zijn wandel, zonder fchult, verdiende een trooftbelofte,
Dat hy de ftramme leen niet fleepen zoude in 't graf,
Eer hy den heilant zagh, den koning, die den flaf
Van David voeren zoude, en Godts geflacht befchermen.
Nu nam hy dien gezalfde op zijne bevende armen,
1335 En hief zijne oogen, van de vrucht, naer Godts palais :
0 vader, riep hy, dat uw dienaer vry in pais
By zijne vaders vaer', nu hy het licht der volcken
Ziet rijzen in dit kint, dat alle duiftre wolcken
Zal drijven van hun oogh, een ieder Neil belooft,
1340 En Juda zulek een kroon van eere zet op 't hooft.
De hemel zeegne toch de maeght, de zuivre moeder.
De hemel zeegne toch haer heilvrucht, den behoeder,
Een merck van tegenfpraeck, dat wijt en overal
De kleenen heft in top, de trotfen pletten zal.
1345 0 moeder, zultghe wel uw droefheit zien, en lijden?
Wat wil een zwaert van druck het moeders hart doorfnijden,
Een zwaert, dat uw gedult tot prijs en glori ftreckt,
En dien verborgen haet van menigh hart ontdeckt.
Zoo fpreeckt de dorre ftock, vol vreught, en onder 't hoopen
1350 Gaet in zijn aengezicht, zoo 't fchijnt, de hemel open,
Als of hy ree genoot de vreught, de zaligheit,
In deze vrucht elck een - veele eeuwen toegeleit.
De weduwe Anna, meer dan vierwerf twintigh jaeren,
Stockout, gewoon des nachts den tempel te bewaeren,
1355 Te waecken in 't gebedt, quam mede juift op flagh,
Verheught dat zy Godts bloet, den Aertsverloffer, zagh,
Die nu Jerufalem met eenen dienft zou cieren,
Noch fchooner dan tot noch al Arons offervieren
En Godtsdienft, flechts een fchim en voorbeelt van den plicht,
1360 Die Mofes fchaduwen verdrijft door 't nieuwe licht.
Maer recht als Mofes, eer wetgever der Hebreeuwen,
Vervolght wert in zijn wiege, ontrent voor vijftien eeuwen,
Van Faro, zoo verberght zich Jefus eene wijl,
Voor 's kindermoorders haet, aen d' oevers van den Nijl,
1365 En Ichuilt in duifterniffe, in 't rijck, daer d' ouden zworven,
Tot dat de kinderpeft Herodes was geftorven.
Zijn ouders leiden hem, tot drywerf toe om 't jaer,
Te Sion op het feeff, gewijt aen Godts altaer.
De dorre flock your „de oude man." Zoo ook In 't opfchrift voor den Schouwburg, fleet III, blz. 352.
Om d' ouden Rock te mitt en d' ouderloole wenten.
1254 Den tempel to bewaeren voor „in den tempel te blijven, te vernachten. " Zoo zegt men nog: „hy
bewaart het hubs, by hottdt het hubs," voor „hy gaat niet uit."
MO
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Zoo dra zijn oude zes paer jaeren had gemeeten,
137o Vondt hem de moeder zelf in Godts gewelf gezeten,
In 't midden van den ring der wetgeleerden, om
T' ontvouwen 's Vaders wil, en 't hemelich heilighclom ;
Verfiommende ieder een, door d' antwoort op hun vraegen,
Door vraegen, daer de kloeckfte en fchranderfte onder laegen;
1375 Verwondert om de kracht, en wijfheit, en 't verfiant
Van 't heiligh kint, dat vroegh de kroon der wijfheit fpant,
En Salomon verdooft, en alle profecyen,
Die Godts gezalfden Zoon ten leeraer innewyen.
Na achtien jaeren tijts, hierna voorbygegleén,
1380 Begon Emanuel eerfi in zijn ampt te treen,
Met openbaerder blijck, waerop elck zagh, en hoopte,
Daer Zacharias zoon, die van hem tuighde, doopte,
Aen d'oevers der Jordaene, en 't onbefmette lam,
Het welck, zoo rein als 't was, by hem te water quam,
1385 Hy dompelde, waerop de hemel wert ontfloten ;
De Geelt, gelijck een duif, op 't haer, dus overgoten,
Van boven nederdaelde, en, uit den hoogen troop,
De Vader met zijn fiem, den godtbeminden Zoon
Vereerende, elck beval naer 's hemels eerftgeboren
1390 En wetorakel fcherp te luiftren, en te hooren.
Aldus ontfing het koude en vochtige element,
Door 't roeren van Godts leen en lichaem, noit gefchent
Door d' allerminfte vleck, zijn wijdinge, om in plaffen
En bronnen Adams, fmet en erffchult of te waffen,
1395 Den ouden menfch geheel te fmooren in den gront,
En hem herfchapen weer t' ontfangen nit de vont.
Dus heilighde, het hooft bet merck van zijne leden,
En trat, als hooftman, voor, die voor Godts eere ftreden,
In diepe ootmoedigheit, en onderdaenigheit.
1400 Hy leerde wat lievrey zijn helden onderfcheit
Van weereltfchen, die Godt noch Jefus naem bekennen ;
Een heilige lievrey, niet firaffeloos te fchennen.
Het helfche fpoock, verbaeft aen 't woeden, bruit en bait,
En rant hem, na den doop, veel dagen afgevaft,
1405 Met bybelfpreucken aen, in brullende woeftijnen,
Maer moet geftuit, gelijck een roock en damp, verdwijnen.
Gelijck de zon alom de duifternis verlicht,
Zoo wandelt Jefus vaft door Davids rijck, en fticht
De menfchen met zijn leer, gefterckt door wonderdaeden.
1410 Wie noch bezeten is van geefien, of beladen
Met kranckheen, wort in noot geholpen, en geredt.
Geen ftadt, geen vleck, geen huis, waer by een voetftap zet,
1406

Brullende woeflijnen voor „woestijnen met gebrul gevuld."
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Ontbeeren zijn genade, en uftgeflorten zegen.
Wie hem betrout, en bidt, blijft nimmermeer verlegen.
1415 Hy onderwijft zijn lamb eenvouwigh, zonder ergh ;
Ten lefte, in haeren ring gezeten, op den Bergh,
Begint het volck en haer het nieuwe licht t' ontfteecken,
Dat uit zijn leering firaelt, den kancker en gebreken
Der fchriftgeleerden melt, en aenwijft wat elck leit
1420 Naer Godt, op 't heiligh fpoor van een volkomenheit,
Door wonderfpreucken, die de fluimerenden wecken,
En Mofes grove wet befnoeien en voltrecken.
Zijn mont ontvout waerin 't waerachtigh heil beftaet;
Hoe verr' de jonge wet in kracht te boven gaet,
1425 En in volkomenheit van haer geboOn en zeden
D' aeloude wet, die noit de harten heeft befneden.
Hy leert de weldaet flit tot 's hemels eer befteen,
En hoe men Godt behaeght door vaften, en gebeen;
Vermaent in Godts trezoor de fchatten te vergaeren ;
1430 Verjaeght onnutte zorgh, in kleet en koft te fpaeren,
En onderftut de hoop met Godts voorzienigheit,
Die vogels aefi, de bloem met rijcker majefteit
Dan Salomon bekleet. by waerfchuwt voor het haeften
Ter vierfchaere, in de zaeck en 't recht van onzen naeften ;
1435 Beftraft het reuckeloos mifduiden van Godts wet;
Vermaent gedurigh Godt te fineecken in 't gebedt;
Door d' enge poort met kracht ten hemel in te dringen;
De wolven, die, vermomt als fchaepen, elck befpringen,
Te fchuwen ; op zijn woort te bouwen, fterck en vaft,
1440 Een werck, dat eeuwigh duurt, en op geen ftormen paft.
Aldus bekleet by 't ampt, dat Mofes, Ifaias,
En oock Hezechiel toewijden Godt Meffias,
Zoo menigh eeu vooruit, als leeraer, en profeet,
En herder over 't volck, met wettigheit bekleet;
1445 Profeet, uit Joodfchen Elam, gezalfden, om de harten
Der droeve en krancke fchaer te zalven in hun finarten;
Om des gevangens boey te breecken in gevaer,
Te bootfchappen alom het aengenaeme jaer;
Otn Godts verftroide koy door Davids fiaf to hoeden,
1450 En met gezonde wey van leeringen te voeden:
Gelijck een' leeraer pafie, en die zijn ampt verfiont,
En leerde 's hemels wil, ontfangen nit Godts mont,
Op een volkomen wijs aen allerhande volcken,
Of zelf, of door zijn boon, en afgezonde tolcken.
1455
Hoewel het drymael groot vernuft van een' Chaldeeu
En haer: „zijn fchool."
Gezalfden: met de paragogifche, of, wil men, Amfterdamfehe n, ter voorkoming der famenfmelting.
1450 Gezonde wey: wey is bier niet weide, maar „melk."
1453 Een' Chaldeeu: „Hermes Trismegist."
1417
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Egypten eerft verlichte; oock Mofes, en Hebreeu,
En Arabier, en Grieck, en allerhande fpraecken
De torts van hun verdant aen zijne torts ontftaecken :
Schoon Salomon den naem van allerwijften droegh,
14co En Hermes naelden verre in wijfheit overwoegh :
Schoon Rome 't heilighdom der Sibillijnfche bladen
Bezegelde, en zich met hun godtfpraeck ging beraeden :
Schoon d' oude Roomfche wet, in tafelen gefneen,
Met zulck een' glans het rijck der weerelt overfcbeen :
1465 Noch heeft de wijfheit van Godts Zoon, die zich verneerde,
Op dat by Adams zaet de wet des hemels leerde,
Meer wijfheit in een woort alleen beknopt gevat,
Als oit Jerufalem, Athene, Zonneftadt,
En Rome, in zoo reel tijts, door vierigh onderzoecken,
1470 Begreepen in metael, en naelde, en beelt, en boeeken :
Want in bet eenigh woort Bemin begrijpt bier Godt
Al 's menfchen plicht tot Godt, en menfch ; een hooftgebodt,
Het welck de ganfche wet, en alle Godts profeeten
Voltreckt, en elck zijn recht rechtmaetigh toe leert meeten.
Wie veilighft in den top van een volkomenheit
1475
Godts troon genaecken wil, ontvout by 't onderfcheit
Van raeden, en gebotm, om ieder toe le lichten.
Schoon Godts geboden elek verbinden, en verplichten:
Noch hangt bet volgen van dies raet aen 's menfchen keur.
1480 Hier gaet de leeraer zelf zijn kruisfcholieren veur,
In willige armoede, en gehoorzaemheit, en kuifcheit.
Zoo volght het twaleftal den meefter, die op 't kruis leit,
De handen, voeten, lijf, en ziel ten befte geeft
Aen zijnen vader, en zich zelf geheilight heeft,
1485 Op datze in hem, als in een fpiegel, vry van vlecken,
Al 's hemels lelfen zien uitwercken, en voltrecken.
In zijn voorfpellingen verfchijnen ons alom
D' onfaelbre zekerheen van Godts Profeetendom,
Door 't melden van zijn kruis en noch aenftaende lijden ;
1490 Hoe hem Ifkarioth aen die zijne eer benijden
Ter fluick zou leveren, oock juift wat uur en tijt;
't Verftroien van zijn kudde, en 't aengaen van den ftrijt
Der huizen, die Godts naem en zijnen Zoon beleden :
De faem van Magdaleene, aen Simons difch beftreden ;
1495 Zijn opftaen uit den grave, en 's tempels ondergang,
Een treurfpel, voorgefpelt wel veertigh jaeren lang ;
Vooripellingen, die, zoo men Chriftus wil gelijcken
By d' ouden, geen' Profeet, noch zelfs voor Mofes wijcken.
nuo Hermes ?widen: verftar „de wijze fpreuken (naar Vondels mooning) gefehreven op de obelisken en
pyramiden, door Hermes Trismegist (wederom naar Vondels meening) opgericht."
non boor Moles: beter: geen' Moles; immers de dichter is etch zelven niet gelijk, wanneer by in den
zelfden sin het w.w. zeijken no eens met, don zonder roor bezigt.
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Onteibre wonderdaen, gewrocht tot 's Vaders eer,
rsoo Bezegelen 't gezagh des Zoons, en zijne leer,
Door Davids rijcken been. de dooden fuel herboren,
Op bedde, baer, in 't graf, herleven, als te voren.
Hy is der dooven oor, des blintgeborens oogh,
De flock des kreupelen, die fpringt, als 't hart, om hoogh.
1505 Hy dwingt de geeften uit des lichaems fcbors te vaeren.
Het vifchnet fcheurt van laft. hy wandelt op de baren,
En ftrijckt de golven gladt, die zwichten voor zijn flem.
D' onheelbre, en 't hongrigh hart vint raet en trooft by hem,
Die duizenden verzaet, met luttel graen, gewaffen
isio In voren van zijn hant. geen vloeck, geen tegenbaffen
Verdoven zijne maght, die, heerlijck uitgeftort,
Van overtuighden wrock de hel ge-eigent wort,
En evenwel niet laet te ftraelen door Godts daeden,
Zoo menige eeu gefpelt in nimmer faelbre bladen.
1615 Gelijck 't profeetifch ampt hem zoo volkomen pail,
Zoo voeght zijn' fchouderen den koningklijcken laft
Te draegen, lang voorheen gezien van Zacharias;
Gelijck op 't pallemfeeft met juichen de Merllas,
Als koning, ingehaelt, gegroet wort, op den gahn
1520 En toeloop van het volck; daer al de wegh met palm
Befit oit leght, d' ezelin, waer op hy zit, met kleeden
Gedeckt is, oock het padt. dus komt Godts Zoon gereden
Ter poorte in, door den drang van ganfch Jerufalem,
Dat hem, als Davids zoon, met een gemeene Item
1525 Ontfangt, hozanne zingt. hy flapt op Arons drempel,
Om d' aendacht des gebedts te voeden in Godts ternpel,
Die, als een moortfpelonck, ontheilight wort alom.
Hy floort de duivemerckt, fmijt wilIelbancken om,
En drijft het mifbruick uit met geeffelen, en flaegen,
yoo Om door een' zuivren dienfi den Vader te behaegen:
Gelijck hy, om Godts eer te planten overal,
Zijn twaleftal, en noch een zesmael twaleftal,
Als Godts herouten, zondt, om harten te bereiden
Ten dienft, waertoe hy nu de menfchen aen quam leiden;
1585 Een ampt, dat allerbeft dien hoogen priefter voeght,
Nu Levijs priefterdom de Godtheit niet vernoeght,
wommo Luttel graen, gewalren In voren van zijn hant: Route beeldfpraak, waarin V. de graankorrels,
nit Welke de brooden waren gebakken, die Janus aan de fcharen ltet ronddeelen, vooritelt als in
zijne hand gezaaid, daarin teritond ontkiemd en welig weder opfchietende in genoegzamen N oorraad
OM de hongerigen overvloedig te fpijzigen.
isio-nta Gem vloeck, enz.: ik betuig plechtig dezen sin niet te verftaan. Hat de maght van Bristus de
het ge-eigent wort, kan than op zijn nederdalen ter belle, offchoon Hy volgends de Schrift dear
juist als verwinnaar kwam en dos zijn maght niet aan de hel geligend werd; — maar V. bepaalt
zich niet te zeggen dat die maght ge-Figent wort, maar dat zy 't word; van overtuighden wrock, en
dat klinkt my als bepaalde wartaal in de ooren. Ik moet hier of aan een volflagen gebrek aan doorzicht by my zelven of aan een zinverftoorende fchrijf- of drukfout gelooven.
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Die vry wat eedlers eifcht dan fmoockende offervieren,
En bock en offenbloet, en kalveren, en ftieren.
Dat Godt mifhaegen neemt in dienften van de wet,
Imo Geenfins om eeuwigh ftip te duren ingezet,
Maer liever om verkeert en oingezet te worden
In een volkomener en beter ftiji en orden,
Blijckt by orakels, die zoo lang bet onderfcheit
Ontvouden, allermeeft daer Godt zijn volck ontzeit
1545 Den offerdienft, een' dienft in zwange by Hebreeuwen,
Dat uitverkoren volck, en eene ry van eeuwen
Aen Levijs Elam en bloet verbonden ; doch dewijl
De ftammen zich te Hint vergaepteu aen dien {tip
Van offeren, als of die gruwelfmetten vaeghden
isso Uit 's menfchen harte, en uit Nunn' aert Godts oogh behaeghden ;
Zoo heeft de Godtheit lang dien offerdienft beftraft,
En door 't beftraffen vroegh by wijle als afgefchaft.
Hy keert zijn aengezicht van fmoock, en outervlammen,
Van 't bloen der kalveren, en opgedraege rammen :
1555 Hy zelf is
igenaer, en beer van al wat leeft.
Geen rijcke wort verrijckt by 't geen hem d' armoe geeft.
Wat wil men Godt met bloet en vlees van vee gemoeten!
Geen bloetkelck kan Godts dorft, geen vlees Godts honger boeten.
Hem lull een eedler dranck en fpijs, een ander feeft,
1560 Een neergeflaegen hart, en een gebroken geeft
Behaegen Godt. wie met dien offer komt geladen,
Is aengenaem : Godt zal die gaven niet verfmaeden.
Zoo klinckt -de harp, waerop alle andre fnaeren flaen,
Daer Godt van offren walght, en eifcht een onderdaen
1565 Rechtvaerdigh hart : in fte van ackervrucht, en gerven,
En vet van runderen. oock worden Arons erven
thatflaegen van dien laft, gebonden aen hun rijck.
De harp belooft hun oock een' koning, te gelijck
Een hoogen priefter, by Melchifedech geleecken,
1 570 En wien in eeuwigheit geen offer zal gebreecken.
Zelf Ifaias ziet een' andren offerftijl
En outer opgerecht, aen d' oevers van den Nijl,
Waerheene Egyptenaers, en Affyriers zich fpoeden,
Die, buiten Levijs limn, hunne offerhanden voeden.
1575 Wie Malachias vraeght, verneemt hoe lang voorheen
De Godtheit van den dienft en offer der Hebreen
Gewalght heeft, en gewacht op 't offer, dat ten lefte
Haer zuiver eeren zou, van 't oofte tot in 't wefte.
De wijze Daniel voorfpelt nit 's engels mont
1530 Hoe Godt bet offer fmoort van Mores out verbont,
Wiens kerck en outer leght zoo ganfch in ftof verftoven,
Dat tijt noch eeuwen haer geen opftaen meer beloven.
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Belofte, en voorbeelt, en de profecyen zien
Van uit naer 't offer, dat alle offers zal verbien,
1585 Als Jefus 's Paefchnachts, met zijn twaleftal, gelegen
Aen zijnen offerdifch, na 't heiligh overwegen
Des Paefchlams, dat hy nutte, en hem zijn doot verbeelt,
Der jongren voeten wafebt, en hen bier door beveelt
Zich zelfs te zuiveren, ootinoedigh te verneeren,
1590 Ten dienit van ieder een. om nu den Vader t' eeren,
Te zoenen, dancken, en beweegen tot gena
En zegen, vangt hy 'aen, des middernachts heel fpa,
Dit offer onbebloet de Godtheit toe te wijden,
Tot een gedachtenis van zijn aenftaende lijden,
1595 Met een om 't heilgenot, te vloeien uit de kracht
Der bloedige offerhande, aen 't menfchelijck geflacht
Te fchencken overal, waer offerdifchgenooten
Het lijf, voor hun gekruift, het bloet, aen 't kruis vergoten,
Genieten uit gena, met heilzaem overlegh
Icoo Hoe, onder fchijn van aer en druif, Melchifedech,
Nu in Emanuel herfchapen, en herboren,
Den offerdienft bekleet, doch rijcker dan to voren;
Naerdien de fchacluw wijt voor 't heiligh lichaem wijckt,
De fchijn voor 't leven zelf te rugh delft, en bezwijckt.
1605 Hy zegent wijn en graen, en noemt terftont die beide
Zijn lichaem, en zijn bloet, op dat men onderfcheide
Den wijngaert, en zijn vrucht, en voedtzaem veltgewas
Van 't geen het door Godts kracht alree geworden was,
Een levende offerfpijs, voor hun zoo milt gegeven,
1610 Een' offerdranck, ten zoen van al wat is mifdreven,
Gewilligh uitgeftort. in zulck een' klaeren zin
Wijdt Jefus, voor zijn kruis, het nieuwe Paefchfeeft in,
Door 't heiligh offerlam, verbeelt door Arons lammers,
En aen 't gevloeckte hout te flaghten met veel jammers,
1615 Veel bloets, den zegel van dit nieuwe teftament,
Waer door zijn erfdeel erft het leven, zonder endt.
Dit 's d' offerhande alleen, die d' eeuwen zal verduren,
En niet gebonden ftaet aen Elam, en plaets, en muren,
Als Arons blonde dienfi, verplicht aen Davids ftadt,
1620 Den tempel, en den bergh, zoo lang van bloet befpat.
Wie zich van Godtsdienft roemt, en Chriftus durf verfteecken
Van 't onbebloede altaer, geheilight tot een teken
Dat eeuwigh in zijn kerck getuight van zijnen doot,
Verdwaelt van d' offerwet, die roept den Chriftgenoot
1625 Naer dezen offerzoen, en goddelijcken zegen,
Zoo bloedigh aen bet kruis, door Godt den Zoon, verkregen,
En ieder toegereickt in d' aertsgeheimenis,
Gefcholen onder aer en wijnranck op Godts difch.
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Noch oudt noch nieu verbondt begrijpt geheimnismercken,
Gewijt om 't zwack geloof te ftutten, en te ftercken,
Zoo maghtigh, heiligh, groot, en heerelijck als dit.
Het manna, noch de kilt, een troon daer Godt op zit,
Noch 't Paefchlam, dat het zwaert des flaenden engels fchutte,
Noch al Grodts heilighdom, en fchat in Arons hutte ;
1633 Geen fchat in 't gouden koor, gebout van Salomon,
Kan 't halen by den glans van Jefus offerzon,
In 't midden van de zes geheimnistekens, even
Gelijck een Godtheit zelf op haeren troon verheven,
Zoo lang de zichtbre zon den aertboOm overftraelt
1640 En ziel en leven geeft wat leeft en adem haelt.
Maer kan men zonder bloet niet zoenen den verbolgen
Verongelijckten Godt, zoo moet het bloedigh volgen
't Onbloedigh offer, dat terftont bier op begint,
Daer Chriftus zich alleen in zijnen behof vint,
1646 En worftelt met de doot, en, ziende in 't wefte en ooften
Om trooft, bezwijckt, ten zy d' aertsengel hem koom' trooften,
Dat hy, ter aerde in Itof, zich, als een worm, verkeert,
Het zweet, van top tot teen, van angft in bloet verkeert,
En dus by nacht beftreen, geperft aen alle zijden,
1600 Wel drymael bidt den kelck van 't al te bitter lijden
Te mogen weigeren, indien het Godt behaeght,
En 's Vaders wijzen wil, waeraen hy zich gedraeght.
Maer neen, by moet de pers, lang voorgefpelt, dus treden
Aileen, en zonder hulp. op deze nachtgebeden
1656 Verfchijnt Ifkarioth, gewapent met de maght
Des priefters, ouderlings, en Cefars tempelwacht.
Zoo wort de Heilant hier met eenen kus verraeden,
En in 's aertfpriefters hof, om 's menfchen lafterdaeden,
Gelaftert, en befchimpt, mifhandelt, en gehoont,
1666 Daerna voor Pontius beticht, befpuwt, gekroont
Met doornen, dat men 't bloet zagh vloeien langs zijn wangen,
De rietftaf in de Kant, met purperverf behangen,
Na 't geeffelen, gelijck een fchoufpel, elck vertoont,
Verwezen en gedoemt. Been onfchult hem verfchoont.
1665 Hy draeght dan met gedult zijn kruis, waeraen de knechten
Van Rome, voor de ftadt, hem nagelen en hechten,
En hangen op de rots, den dootshooftbergh zoo klaer
Veele eeuwen afgebeelt door Arons bloetaltaer ;
Daer d' offerhanden lang om 't eenigh offer roepen,
167o Dat hier geoffert hangt voor allerhande troepen,
En, afgemat van bloen en weedom, zijnen geeft
1630

1837
1666

.

De zes geheimnisteeckens: „de zes overige fakramenten."
Underlings: een min gewone vorm van 't meerv. van ling, dat anders doorgaands lingen heeft.
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In 't ende Godt beveelt, voor 't ingaen van G-odts feeft.
De ziel bezegelt voort de waerheit van de bladers
Gewijt door Davids pen, en daelt, daer
oude aertsvaders
1675 Verlangen naer den dagh in 't voorburgh van de hel,
En volgen met triomf, op zang en fnaerefpel,
Den zegenrijckften helt, en toevlught der verloften,
Aen 't juichen, toen de poort des afgronts en haer pollen
Van dootfchrick daverden, op Jefus jongften fnick,
1680 Die d' elementen roerde in eenen oogenblick,
En Mofes voorhang fcheurde, op 't licht, dat ingefcheenen
De fchaduwen der Wet verdreef, die voort verdweenen.
Gelijck de hel de ziel niet infloot door haer Plot,
Zoo laet het 'graf niet toe dat Chriftus lijck verrot.
1685 Dit blijckt den derden dagh, wanneer hy, nu herboren,
Pilatus grafwacht weckt, en op haer wacht komt ftooren,
Met zijnen heldren glans; terwijl 't in 't ooften daeght,
Daer 't licht de kim genaeckt, den naeren nacht verjaeght,
Met eenen zonnedagh, een' ruftdagh, waert te vieren,
1690 Met lofzang, en feeitoen, en groente en loof te cieren,
Ter eere van den helt, die hel en doot verwon ;
Ter eere van de nieuwe en opgereze zon,
Verweckende met zich ontelbre lijeken tevens,
In 's hemels heerlijckheit, vol juichens, en vol levens.
1695
Gelijck d' aertspriefter noit in 't heilighfte zijn' voet
Ikon zetten eenmael 's jaers, dan door vergoten bloet
Van ftier en bock en ram, zoo kon de Heilant mede,
Die Arons fchaduw volghde, en plaets nam in zijn flede,
Niet zetten zijnen voet in 't hemelfch heilighdom
1700 Dan door zijn eigen bloet, aen 't kruis vergoten, om
Ten hemel in te treen, en, zonder vleck en fmetten,
Als een genadetroon, zich aen Godts zy te zetten,
Te zoenen
Vaders toorne, en, als een middelaer,
In 't midden tuffchen Godt en zijn getrouwe fchaer,
1705 Te bidden, en van daer te {torten zijnen zegen,
Voor haer aen 't bloedigh kruis verworven, en verkregen.
Maer voor zijn hemelvaert verfchijnt hy negenmael
En eenwerf, buiten 't graf, en melt door fpraeck, en tad,
Littekens, en gezicht, en korftbreuck, en door eeten,
Dat hy het graf verliet. vijfhondert teffens weeten
Te tuigen met hun oogh hoe hy in Galileen
Zijn kruisgezanten zelfs op eenen bergh verfcheen.
Met eenen zonnedagh: de meerdere nadruk, die hier verkregen wordt door 't bezigen van 't woord
zonnedag, voor 't meet gebruikelijke zondag, doet hier een hoogst gelukkige werking.
1702 Als een genadetroon: onzuivere en onduidelijke uitdrukking voor „als de genade op haar troon" of
„ala op den troon der genade."
1709 Door eeten: liever las ik bier: „door te eten."
1999
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'k Verzwijgh, toen om zijn doot alle elementen treurden,
Het kercktapijt, de rots, de fleene zercken fcheurden,
1715 Hoe veele lichaemen der Heiligen in 't graf
Opflonden, elck van hun zich itewaert in begaf,
Na Godts verrijifenis, daer veelen met verwonderen
Hen zagen van de doot in 's levens licht opdonderen :
Of dees getuigenis van d' opgereze zon
1790 Der Godtheit van Godts Zoon de ftadt vermurwen kon.
Na dat d' Aertsherder heeft den eenen uitgefcheiden,
[Om zijne lamrenkoy te hoeden en te weiden,
En zijn gezantendom belaft, in 's Dryheits naem,
Te domplen den befinette, en 's meefters leer en faem
1796 T' ontvouwen overal, en onder alle volcken,
Zoo wijt de hemel hangt gedeckt met zwerck en wolcken,
Waertoe by hun den Geeft en Pingfterdagh belooft;]
Verneemenze eene wolck, waerin hun trooft en hooft,
Een ry van jaeren hier verworpen en verfchoven,
1730 Al triomfeerende ten lefte vaert naer boven,
Waerop twee engelen verfchijnen van otn hoogh,
Verzekren met hun ftem der jongren druckigh oogh
Dat Jefus wederom zich zelf zal openbaeren,
Gelijckze in eene wolck hem zien ten hemel vaeren.
1735
Wie aen d' onfterflijckheit der ziele twijfel ftaet,
En of na deze tijt een tijt te wachten ftaet,
Waerin de hemel eens de deught met prijs zal kroonen,
Die kan zijn wanckelen nu langer niet verfchoonen;
Naerdien Godts hemelvaert den zwacken onderichoort,
1740 't Gefloten paradijs, de diamante poort
Des hemels, openfluit, door Jefus, die, veel ftercker
Dan Samfon, met zich voert de poorten van den kercker
Der helle, en zulck een roof van zielen haer ontruckt,
Ten trooft der kruiskerck, die te Sion zoo bedruckt
1716 Vail uitziet naer den trooft, en Geeft, door Jeffes fnaeren,
En Joas zuivre pen, belooft voor veele jaeren.
De tijt verftreeck, de dagh, die net de vijftighfte is
Gerekent, na den dagh van Godts verrijffenis,
Wanneer de Geeft, gelijck een ftormwint uitgelaeten,
1750 Van boven itorte, en 't huis, daer Godts gezanten zaten,
Met zijn gedruis vervulde, en fchockte in Davids ftadt,
In eenen fchijn van vier en gloende tongen zat
En overftraelde, en zweefde op al de zes paer hoofden,
Die Jefus naem terftont in alle fpraecken loofden.
1755 Dees wonderfaem verbaeft den toelcop der befneen
rat Den eenen uitgefcheiden : d. 1.. „een onder hen (Pettus) uitverkoren" — „in genade weer aangenomen," zeggen de Protestanten.
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Van allerhande bloet, verfchrickt dat Galileen
En viffehers, ongeleert in letterkunfte, en taelen,
Godts wonderen, en maght, en kracht in top ophaelen;
Verwondert dat Been fpraeck van volcken hun ontbreeckt,
1766 De Godtheit door hunn' mont en tong orakels fpreeckt,
Om al de weerelt door verftaen, als Godts gezanten,
Den ftandert van het kruis, van rijck tot rijck, te planten.
0 Geeft van wonderen en kracht en majefteit,
Ghy zijt het, die Godts kerck, in haere onfaelbaerheit
1765 Van leeringen, en hoope en aengeftreen betrouwen,
Verzekert, en haer leert op dezen hoeckfteen bouwen,
Het eenigh heiligh en Apoftolijck geloof,
Dat, buiten dezen gront, aen dwaeling valt ten roof,
Die, als de maenefchijn, verwiffelbaer in luifter,
1770 Dan op- dan- ondergaet, en, in zijn volfte, duifter
Ten halven op ons oogh, met een' geleenden glans,
'Lich openbaert, en fchijnt uit 's hemels laeghften trans,
Terwijl de Roomfche zon der waerheit alle ftarren
Het licht en leven geeft. laet kringkelen en warren
1775 Den doolhof van het brein, daer maght van onkruit waft :
brie den gefchoren draet der kercke volght, gaet vaft
Dat hy de zijdepaen der doolingen zal mijden,
En op Godts heirbaen Godt in 't eeuwige verblijden
Gemoeten, daer, eeu in eeu uit, d' aertspriefter leeft,
1 780 Die van dit pant des geefts zijn kerck verzekert heeft,
Bewaerfter van Godts boeck, en hooftpylaer der waerheit,
Die zeftien eeuwen blonck en doorfcheen met haer klaerheit
Door alle fcheuringen, fchandaelen, en gewelt,
Gelijck het Chriftus mont te yore had gefpelt;
1785 Toen hy niet nederdaelde uit luft tot valfchen vrede,
Maer om 't godtsdienftigh zwaert te rucken uit de fcheode,
En door een godtskrackeel, ter eere van zijn kruis,
Te deelen het geflacht, en huisgezin, en huis.
Hier fchijnt een nieu Lukrees voor 't left noch op te donderen,
1790 Om 's bybels Godtsdienft van de wijfheit of te zonderen,
Zoo wel in d' oude wet, als onder 't nieu verbont:
Naerdien hy in Godts bladt twee menfchenoffers vondt,
Een dochter, en een' zoon, gehoorzaem bey te gader
Geoffert op 't altaer, ter liefde van hunn' vader;
1795 Dies ftoft hy: nu befcherm uw' Godtsdienft met Godts blaen.
Uw Godtsdienft voert Godt zelf tot zulck een' gruwel aen.
Maer laet hy luifteren naer Davids harp, en toonen,
Die ftraft de ftammen om het offren van hun zoonen,
tree Een regel, die, ten gevolge van het hortende geefts zijn, niet te lezen is.
Een nieu Lukrees: de taal vorderde: een nieuwe Lukrees.
1793 Ben dochter, en een' zoon: t. yr,: „Jeftaas dochter, en Abrahams goon."
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En dochtren, en betoont hoe Gode dit mifhaeglit,
Boo Die om dees gruwelen de menfchenoffraers plaeght,
Hen overlevert in de maght der onbefneenen,
En drijft in flaverny, met yzer voor de fcheenen:
Zoo verre is 't dat hy dit voor eenen Godtsdienft acht.
Als Jeptha dan een maeght, zijn dochter, brant en flaght,
7605 Om Gode zijn belofte en blinden eedt te houden,
Gedijt het hem ter ftraffe : en die dit zagen, fchouden
Geen vuile altaervleck fchoon. zoo grof een onbefcheit
Van godtbeloven hiet by hen vermeetenheit.
Het offer van Godts Zoon, toen hem het fpeerpunt griefde
1810 In zijn onnozel hart, was een bewijs van liefde
Der Godtheit tot den menfch : want Godt de Vader leedt
Dat zijn beminde Zoon, tot 's menfchen heil, dus wreet
Aen 't kruis mifhandelt Wert: de Zoon, zoo fterck gedreven
Van liefde, ontzagh geenfins vrywillighlijck zijn leven
1815 Op t' offeren, ten zoen des Vaders, waer by bleeck
Dat hy in 't worftelperck der liefde niemant weeck.
De Geeft, de liefde van den goedertieren Vader
En Zoon, bekrachtight dit : zoo ftemmen dry te gader.
Zoo wort de Zoon in 't ende, om zijn gehoorzaemheit
1820 En diepe ootmoedigheit, gekroont met majefteit.
Wat grijpt hier plaets, waerom d' aertspriefter zich zou fchaemen ?
Zoo gaen de Godtsdienft en de hooghfte wijfheit zaemen ;
Dewijl de Godtheit met dit offer zich genoeght,
Een' liefelijcken geur, die wijzen Godtsdienft voeght;
1825 Een offer, ingewijt van Godt, den liefften Zoone,
Wel drywerf door den mont des Vaders, uit den troone
Des hemels, tot dit ampt gernaghtight met een ftem,
Aen 't water, op Godts bergh, en in Jerufalem,
Daer zichtbre tekens elck verzekren van dees waerheit,
isso De duff, om laegh gedaelt; het aenfchijn met een klaerheit
Omfcheenen, als de zon; de ftem, gehoort van 't zwerck,
Gelijck een donderflagh, in Arons groote kerck :
En zoo men in de fchool der wijzen om den prijs pleit,
In Godts gezalfden fchuilt de ganfche fchat der .wijfheit,
1835 En kenniffe. zoo gaet de Godtsdienft, ingeftelt
Van 's hemels wijf heit, noit van wijfheit onverzelt.
Dees Godtsdienft is bekent, gefterckt met leere en daeden,
Door Godts gezantendom, en op hun voetfpoor trader
De biffchoppen, by hen gewettight, en geflelt;
1840 Een orden, die doorgaends in alle kercken gelt,
Van Chri{tus eeuwe en tijt: want buiten zulck een orden
Brant en flaght: het flachten zal in ellen gevalle wel voorafgegaan zijn.
lace Doorgaends: „voortdurend."
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1(on niemant in dit ampt, van outs, gewettight worden.
%Vie deze wet verfroorde, ontwijde 't kruisaltaer,
Ontwijde 't wierroockvat, als een geweldenaer,
1845 En moordenaer, en dief, ter zijden ingeflopen,
Door d' averechtfe deur. dit priefterampt ftont open
Voor vredelievenden, die nimmer onbera'en
Hun ongewijde hant aen 't godtgewijde linen,
Uit fcheurzucht, eigebaet, en zucht ter heerfchappye,
1850 Die maght van zielen druckt, en houdt in flavernye,
Door wetteloozen dwang. lees floute Lucifer
Benijt het hooftgezagh, en, in een donckre liar
Verandert, liet noit of het hooftgezagh te fchocken,
En heeft, van langer hant, met zich ten val getrocken
1856 Een' fiaert van engelen, ganfch Chriftenrijck gefcheurt,
En Mahomet door 't zwaert zoo hoogh in top gebeurt,
Dat by, van Buda tot in 't hart der Indiaenen,
Den ftandert van bet kruis, met zijne halve maenen,
Ontluiftert, en verdooft, en wat naer Chriftus neight,
1sso Ten zy het Godt voorzie, door 't zwaert des Tarters dreight,
Die, als een weereltvloet, heel China houdt verzopen,
Verdroncken i11 zijn bloet, by firoomen uitgeloopen,
Van d' eene in d' andre zee, zoo bloedigh dat de zon
Niet zonder fchrick de kiln in 't ooft oprijden kon.
1865 De hemel zeegne toch de Roomfche Chriftgezanten,
Nu derwaert om den boom van 't kruis alom te planten,
In 't woeft Tartarifch rijck, en China, daer de nacht
Des Heidendoms Hoch duurt by 't onverlicht geflacht,
En Pythagoor de ziel des menfchen noels ziet doolen,
187o Van 't een in 't ander dier, door d' afgodifte fchoolen,
In een wijdtfireckentheit van landen, daer men niet
Van 't oude Chrifiendom dan 't eenigh teken ziet,
En fchim van 't heiligh kruis, by weinigen, die weeten
merck, terwijl de naem van Chriftus is verfleeten.
Van
1875 Schoon Godts voorzienigheit gedooght dat blinden haet
Den Godtsdienft in den bou en wafdom wederftaet,
Verfiroit, verjaeght, en fplift aen ongelijcke deelen,
En flaf en mijters vifcht uit bloedige krackeelen;
De recite reden fchuilt in Godts alwijze borft.
1880 De vlegel fpijft het volck, wanneerze koren dorfcht.
Het gout zal, na de proef, getoetft veel klaerder blincken.
Stilliaende wateren en luye beecken fiincken.
De zonnefchijn beftraelt ons fchooner na de vlaegb.
't Geflampte kruit verfpreit den geur, en fierckt de maegb.
Verfta: „en waar men nog geleoft aan de zielsverhuizing, even als die door Pythagoras geleerd werd."
n. Dees fioute Lucifer: uit een kantteekening, reeds in de oudrte uitgave geplaatst, en luidende: te
Kodlantinopele, blijkt, dat V. met dezeu Lucifer de „Griekfehe kerk" bedoeide.
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De veltheer dient zich van geoefende foldaeten,
Die liever fterven dan hun kruisbanier verlaeten.
Het triomfeeren volght het uitftaen van den ftrijt.
Wie weigert eeuwigheit te winnen by den tijt?
Dees Godtsdienft trotft de hel, en liet noit door te fchijnen
1890 By d' afgefcheurde rot. men vint by Abiffijnen,
By Grieck, en Annenier, en Rus, en Perliaen
Noch d' oude ftappen van de Roomfche zeden ftaen,
Hoewel met dwaelingen gemengt ; gelijck in 't fcheuren
De fcheurzucht niet ontziet haer flip in ftof te fieuren ;
1895 Den Geeft der Godtheit van den Vader en den Zoon
Niet ftraelen laet, gelijck d' aeloutheit was gewoon ;
Den encklen doop ontwijt, en fchent door wederdoopen ;
Den doopeling befnijt, en zet de dwaelpoort open
Voor d' uitgediende wet; bepaelt de monarchy
1900 Van Chriftus, en befnoeit de wettige vooghdy,
De fleutelmaght der kercke, aen 't eenigh hooft gegeven,
En, als een eigendom en titel, toegefchreven
By breede kerckenraen den nazaet, die Godts fladt
Bewaert, en menige eeu den eerften Roes bezat,
1905 Gekent van keizeren, en koningen, en heeren,
Die met eerbiedigheit Godts ftedehouder eeren.
Hoe groot de weerelt is, hoe ongelijck gedeelt
In Godtsdienft, of in fchijn van Godtsdienft, bekrackeelt
Naer ieders grof vernuft, of min of sneer geflepen ;
1910 De wijs van Godtsdienft wort in 't gros beknopt begrepen
In afgodiftery, en in godiftery,
Hebreeufch befnedendom, en Turckfheit: zet bier by
Het heiligh kruisgeloof, en vergelijckze altzaemen
Oock ieders tijt : fla ga het leven en de naemen
1915 Der ftichteren, met een wat geloofwaerdigheit
Elck medebrengt : wat merck, wat zegel en befcheit
Den aenhang van hun leer verzekeren te leiden
In eene oniterflijckheit des levens, te verbeiden
Na dezen oogenblick : ghy zult onzijdigh zien
1920 [Zoo verre u erfgewoonte, en erfleer, en miffchien
Genot van baet, en ftaet, en aenzien niet verblindenj
Wat wettigheen, wat blijck heilgeerigen verbinden
Te wiffelen den nacht der dwaelingen om 't licht
Der waerheit, en den glans van Jefus aengezicht,
1925 Dat Hier beneen, gelijck een zon, op Thabor ftraelde,
1885

Indien V. zeide, dat by gemelde volkeren nog fporen te vinden zijn van den Joodfchen, van den
Joodsch-kristelijken of van den Katholyken of algemeen Kristelijken Godsdienst, zod zijn beweeren
eenigen grond van waarheid hebben of althands verdedigbaar zijn; maar te zeggen dat de Roomfche
(kerk)zeden er invloed zouden hebben uitgedefend, is een vergrijp tegen de kronologie.
1.1,1911 Afgodery, Theismus, Judaismus en Islamismus."
1890-1891
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Aen 't kruis in bloet verdronck, en weder adem haelde,
Toen noch de doot noch 't graf Godts lichaem houden kon,
Als by ten hemel voer, noch klaerder dan de zon.
Indien 't een' ongodift noch luft Godts dienft te bluffchen,
1930 Te fmooren in zijn hart ; hoe kan by ondertuffchen
Verdooven Godts trompet, den klanck van 't eeuwigh Woort,
Dat van het oofte in 't wefte, alle eeuwen, wiert gehoort,
In 't fcheppen van 't heelal, in 't hemelfch openbaeren
Van engelen, en boon, die 's hemels wil verklaeren,
1935 Bezegelen met maght, door menigh wonderwerck,
Gebleecken wijder dan de hemel hangt met zwerck
En wolcken overdeckt, bekent by Jode, en Heiden?
Hoe kan by Godt den Zoon, waerop d' aertsvaders beidden,
Zoo menige eeu voorheen, verwerpen, waer by fpreeckt
1940 Uit 's Vaders mont en naem, en alle zielen fmeeckt,
En noot in zijnen dienft, met toezegh van te kroonen
Die, onder dees banier van 't kruis, zich dapper toonen ?
Of is een trooft van ftaet, een onbeftandigh lot
Meer waert dan wel te ftaen met zijn gemoedt, en Godt?
Het burgerlijck gebiet niet hooger ziet dan 't levers,
1945
Geftut by aerdtfch gezagh, hierom in top geheven
De Godtsdienft ftut die maght met fchattinge, en ontzagh,
En ftraft 't geweten, daer geen fcherprecht reicken magh.
Waer Godt gelochent wort, is burgerrecht noch orders,
19 50 Noch deught, noch Godtsdienft, die op Godt geveftight worden.
Zoo drijft de weerelt, daer de Godtsdienft zinckt, in 't wilt,
Gelijck een roerloos fchip. geen tools van wetten ftilt
Den dreigenden tiran, noch oploop der rebellen,
Een wilde zee gelijck, daer alle golven zwellen,
1955 En barnen naer den wint, die 't water ommedrijft.
Stoot om den Godtsdienft, en godtvruchtigheit: wat blijft
Geruft op zijne plaets ? men magh zich op plackaeten,
Noch wapens, en geweer, en eeden niet verlaeten ;
Naerdienze noit den aert verzetten van 't gemoedt,
1960 Dat godtvergeten hijght naer roof, en heiligh bloet,
En, ruftende by daegh, by avont fchuilt in laegen,
Bedrogh, en nachtverraet, en niet ontziet te waegen
In fchaduwen het geen de heldre dagh verbiet.
Dus kept een ongodift zijn eigen ftaetheil niet.
1965 Doch vint by goet, om 't nut van ftaetheil, zich te veinzen,
Gelijck Machiavel, te decken zijn gepeinzen
Met loof en fehaduwen van Godtsdienft voor het volck,
Dat Licht bedrogen wort, door een' gehuurden tolck ;
Gewis die veinzer zal met Godtsdienft en Godts kennis
sacs

Zich te veinzen voor „te veinzen," als meermalen.
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197o Niet fpeelen ongeftraft, en zonder opperfehennis
Der Godtheit, die den dienft van Godts gekruiften Zoon
Niet in de weerelt voerde, om, overal ten toon,
Een molock, zonder geeft en leven, te verftrecken,
Maer om door dezen dienft den menfch tot zich te trecken.
1975 De Chriftdienft, aen het kruis geheilight door Godts bloet,
Met zulck een bitterheit, uit zulck een' brant en gloet
Van liefde, om Adams en zijn nazaets inlet te vaegen,
Lijdt niemants fchimp noch hoon. geen weereltwijs behaegen
Verdooft den glans van 't kruis, Hebreeuwen een fchandael,
1980 Een dwaefheit by den Grieck, en uitgelachen tael,
Een wijfheit en Godts kracht by alien, die betrouwen
Het .aenfchijn van Godts Zoon in 't eeuwigh Licht t' aenfchouwen,
Geluckigh is de man, die, uit de wilde zee
Zoo veeler dwa/elingen en jammeren en wee,
1985 Door alle klippen heen, by wijle in fchuim begraven,
Van barningen beftulpt, in 't eindt de ftille haven
Des Godtsdienft innezeilt, en veilighlijck belant
By Godt, der rnenfchen heil, in 't hernelfch vaderlant,
En Godts onfterflijckheit, van boozen afgefcheiden:
1990 Daer wenfcht mijn godtsgedicht een ieder te geleiden,
Te fturen, buiten noot van fchipbreuck, en gevaer.
Zoo zy het Godt gewijt, op zijn gewijt altaer.
SOLI DEO GLORIA!
me Met andere woorden: „ongodistery is verkeerde ftaetkunde."
ims-een Zie 1 Ron I: 23.
SOLI DEO GLORIA: d. 1.: „code alleen zij de eer."
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De „Befpiegelingen van Godt en Godtsdienst" kunnen, even als „de Altaergeheimenisfen," uit een tweeledig oogpunt worden befchouwd, t. w. als godgeleerd betoog en
als dichtftuk. Wat de eerlte wijze van befchouwing betreft, zoo fpreekt het van zelf,
dat ik my ook nu wederom zal onthouden van eenig oordeel orntrent de vraag, of en in
hoe verre Vondel, dan wel degenen, die hy beftrijdt, in de hoofd• of in de byzaken
gelijk hebben. My in dit werk Reeds op onzijdig grondgebied wenfchende te bewegen,
wear het theologifche of politieke questien geldt, heb ik my hier alleen bezig te houden
met de wijze, waarop onze fehrijver zich van de taak, door hem aanvaard, heeft gekweten.
De korte opgave van den inhoud, 't zij door hem, 't zij onder zijn toezicht, op den kant
der bladzijde, en — om rcdenen van welftand — door my aan 't hoofd van ieder Boek
geplaatst, ontllaat my van de moeite, ook in dit Overzicht dien inhoud, als enders mijn
gewoonte is, ftuksgewijze na te gaan, en ik kan my vergenoegen met den lezer opmerkzaam te maken op de uitmuntende logifche orde, door Vondel in zijn werk gehracht.
In het Eerfte Boek ftelt by zieh voor, het beftaan van God te bewijzen, en hy begint
te dien einde zeer to reeht met te verklaren, wat het woord God beteekent en welk begrip men zich van de Godheid te vormen heeft, waarna by verfchillende gronden aanvoert, die tot bewijs moeten ftrekken voor zijne ftelling, dat er noodwendig een God
moet zijn, fchepper en onderhouder van al het gefehapene.
In het Tweede Bock zet hy zijn betoog voort en behandelt meer bepaaldelijk de eigenfchappen, die van de beftAande Godheid onaffcheidelijk zijn. Hy eindigt zijn befchouwing
met op de Voorzienigheid Gods te komen, zichtbaar uit diens werken, en bereidt zich
daardoor een gelukkigen overgang tot bet Derde Bock, waarin by de werken, zoo de
zichtbare als de onzichtbare, gadeflaat, en daaraan nieuwe gronden voor zijn ftelling ont.
leent. Deze ftelling nu als voortaan onaantastbaar aanmerkende, gaat by in zijn Vierde
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Boek over tot het betoog van het noodzakelijke, dat God door zijne fchepfelen gediend
en verhcerlijkt worde: met andere woorden, dal er een Godsdienst zij, en by dringt
zulks aan door een nieuwe opfomming van Gods eigenfchappen en voortreffelijkhbden,
die ons moeten aanfporen tot Iiefde, tot dankbaarheid, tot hoop, tot aanbidding, enz.
Pen onderzoek naar het wezen en naar de oorzaken van het gedeeltelijk verval van
den Godsdienst befluit dit Boek en de algemeene befchouwingen van onzen dichter betreffende dit onderwerp.
In het Vijfde Boek eindelijk gaat de dichter er toe over, den Kristelijken Godsdienst
(in zijn oog natuurlijk den Roomsch-Katholykenj meer in 't byzonler te befchouwen,
en traeht te betoogen, dat doze de eenige ware is. Zijn bewijsgronden ontleent by, zoo
uit het Bybelverhaal — waarby by tevens de geloofwaardigheid verdedigt der gewijde
fchrijvers — als uit de getuigenisfen, in en buiten de Kerk afgelegd. Hy doorloopt vervolgens de gefehiedenis van den waren Godsdienst, zoo als die zich in haar drie tijdperken heeft voorgedaan, als : voor de Wet, onder de Wet en onder 't Evangelic, en, na
deze ftoffe breedvoerig behandeld en met eenige woorden de kettcryen en fcheuringen
te hebben herdacht, befluit by zijn betoog en tevens zijn dichtftuk met eon treffenden
wensch.
Men ziet het, er ware niet licht een betere en geleidelijker methode te volgen geweest,

dan die, van welke Vondel zich bediend heeft om zijn ftellingen te ontwikkelen. Zonder
iets te kort te doen aan den geest van orde en de klaarheid, waardoor onze dichter zich
in al zijn werken onderfcheidt, zullen wy toch waarfchijnlijk wel een deel van den lof,
hem te dezen opzichte bier gefehonken, moeten toekennen aan hen, die hem met bun
raad en voorlichting gediend hebben. In de eerfte plaats loch is in den betoogtrant, door
hem gevolgd, die foort van dialektiek niet te miskennen, waardoor zich inzonderbeid de
geleerde Jezuieten onderfcheiden, en ten anderen worden in het dichtftuk telkens ftellingen of gevoelens aangehaald, befproken of wederlegd, voorkomende by fchrijvers, met
wier werken wy by Vondel geen zoo gemeenzame hekendheid kunnen onderftellen. —
Over deze wijze van betoog zoo wel als over die bekendheid met werken van anderen,
't zij de eer daarvan aan Vondel, 't zij die aan zijn raadsliedcn toekome, dienen bier
nog een paar woorden gezegd.
Wat de wijze van betoog aangaat, zy is, even gelijk de polemiek, zoo ale die van
de eeuw, waarin Vondel leefde, gewoonlijk te wachten valt. Meer dan eene ftelling
is met zoo krachtige bewijsgronden gefchoord, dat het wederleggen daarvan onmogelijk
fchijnt. Ik wil als voorbeelden hiervan wijzen op het betoog van de noodzakclijkheid
Bens Scheppers, Bock I, vs. 827-842: op de kernachtige bewijsgronden, die by aldaar,
vs. 1171-1178, uit de werking van het geweten ontleent om het materialismus te beftripen: op de zoo gepaste aanhaling, vs. 1282--1298, van het aan gefehiedenis en ervaring ontleende feit, dat by alle, ook de meest woeste volkeren een ingefchapen behoefte
is om een fcheppende kracht of Godheid to eeren: op vs. 1363-1375, waar hy, den deduktieven betoogtrant van Descartes bezigende, van zich zelf, ale beftaand g ,, wrocht, tot
zijn maker opklimt: op de redenen, Boek II, vs.- 77-85 bygebracht, voor Gods beftaan
uit zich zelven: op de vernuftige en duidelijke wijze, waarop by, aldaar, vs. 273-288,
bet beftaanbare eener verfcheidenheid van eigenfchappen met Gods eenheid daaruit varklaart, dat die verfcheidenheid maar fchijnbaar is en hear oorfprong ontleent aan de
verfcbillende indrukken, die in 's menfchen brein aangaande het wezen der Godheid
ontftaan: op de fchrandere gedaehte, vs. 1141-1162 ontwikkeld, dat juist de uiteenloopende toeftand, waarin de menfchen verkeeren, bewijst, hoe er een vrijmachtig God
moet beftaan, die zijn gaven uitdeelt of terughoudt naar zijn welbehagen : op de gemak-

603

KRITISCH OVERZICHT DER BESP1EGELINGEN.

604

kelijke en toch echt logifche wijze, waarop hy, Bock III. vs. 999-1018, zich ontflaat van
het in byzonderheden treden ten bewijze van de onfterfelijkheid van de ziel : op de voorftelling, vs. 1209-1224 gegeven, van den wilden Moor, die, op het zien van een oorlogfchip tot de gevolgtrekking komt, dat er een bouwmeester moet wezen, die er het aanzijn aan gegeven heeft : op bet duidelijk en keurig betoog, Boek IV, vs. 135-154, dat
het geniis aan alle evenredigheid tusfchen God en den mensch toch geenszins beletten
mag, dat deze aan genen den eerdienst bewijze, dien by Hem fchuldig is: op de zoo juiste
aanwijzing van het onderfcheid tusfchen den dienst, dien de menfchen van het vee of van
hun gelijken trekken, en dien, welken God van het fchepfel vordert: op de klare definitie,
aldaar, vs. 439-444, van den Godsdienst, en, vs. 961-978, van het Natuurrecht gegeven:
op zijn keurige voorftelling, aldaar, vs. 11671192, van de kracht des gewetens : op de
kunftige wijze, waarop hy het leerftuk der Drieeenheid betoogt, vs. 965 volgg., en op
talrijke andere, niet minder treffende plaatfen.
Dat Vondel, zoo goed met de Latijnfche dichters bekend, volkomen t'huis was in bet
werk van Lukretius, zoll op zich zelf reeds geen verwondering baren, en tot de famenftelling van een werk, waarin hy gemelden fchrijver als zijn voornaamften tegenftander
beftrijdt, was hem bovendien het geftadig by de hand hebben van diens dichtftuk
onmisbaar; maar niet minder was hy vertrouwd met de ftelfels, door de wijsgeeren
in zijn tijd ontwikkeld. Niet alleen neemt by hunne meeningen op, 't zij om ze
tot de zijne te maken, 't zij om ze te weerleggen, maar niet zelden — ik heb er
ftraks een voorbeeld van aangehaald — volgt by hun betoogtrant. Toefpelingen op de
leer van Descartes vinden wy o. a. Boek I. vs. 1235-1250, waar hy een befchrijving
geeft van het wezen der ziel, en Boek III. vs. 21 volgg., waar by 's mans fchool vermeldt, als wel niet de Godheid, maar de Goddelijke Voorzienigheid loochenende. In
Boek I. vs. 955-966 beftrijdt by de leer van Gasfendi, dat God wel de Schepper der
atomen, maar de verdere werking dezer laatsten toevallig en willekeurig zijn zoil : en
even zoo geeft by aan de fchool van dien wijsgeer in Boek IV vs. 17 volgg. een zijdelingfchen houw.
Maar wet oppervlakkig nog meer verwondering moet baren is, dat V. op onderfeheidene plaatfen betoogen levert, die de leer van Spinoza al zeer naby komen — zie b. v.
Boek I. vs. 459 — 474, waar wy de theorie van het noodzakelijk natuurverband, door
Spinoza gepredikt, byna letterlijk terugvinden. En toch kwam het eerfte traktaat van
Spinoza eerst in 1670, dos acht jaar later dan de Befpiegelingen, in 't licht. Men zod
bier uit moeten opmaken, of dat en Vondel en Spinoza bier — en ook elders — hetzelfde denkbeeld aan een gemeenfchappelijke bron ontleend hebben, of dat de Joodfche wijsgeer reeds in den kring zijner Amfterdamfche bekenden had geleeraard, wat
hy later door middel der drukpers mededeelde. Zoo ik een gisling mocht opperen, zoil
ik vragen, of V. wat by op de aangehaalde en andere dergelijke plaatfen fehreef, ook
ontleend had aan den met hem bevrienden rector Van den Enden 1 ), die tevens de
gids en leermeester van Spinoza fchijnt geweest te zijn.
Zijn, gelijk, naar ik geloof, door my voldoende is aangetoond, en wet aan elken kundigen lezer blijken moet, de Befpiegelingen uit het oogpunt der dialektiek befchouwd,
voortreffelijk, ja waardig naast de beste Wijsgeerige werken van Bien tijd gefteld te
worden, als dichtftuk befchouwd is het een der fchoonfte, die uit Vondels pen gevloeid
zijn, ja dat misfchien boven elk ander van zijn hand den prijs verdient, als men de
ontzettende moeilijkheden overweegt, waarmede by uithoofde van den aart zijns onderwerps te kampen had. Wijsgeerige ftelfels, metafyzifche befchouwingen, fcholaftifche de,)

Zie over dezen hiervoren, blz. 2d8.
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finitien, in een woord, al den omhaal eener toen nog veelal drooge en dorre w etenfchap met den dosch der poezy te kleeden, ziedaar gewis een task, waar alleen een
genie als bet zijn zich met gelukkigen uitflag van kwijten Iron. Niet, dat er niet bier
en daar een enkele plaats ware aan te wijzen, of minder dichterlijk, of minder helder
en duidelijk dan men wenfchen zon ; maar

moeilijk ware het toch, in het gandfche

dichtftuk eene bladzijde te vinden, die ons niet door de eene of andere fraaie plaats
treft of boeit, of waar

niet van die regels op voorkomen, die men zich gaarne in 't

geheugen prenten zon. Wil men voorbeelden? men leze de prachtige fchildering der natuurverfchijnfelen, Boek I.

vs. 195-212, die van 't Raadhuis te Amfterdain, ald. vs.

795-826, de zoo beknopte als juiste voorftelling der Heidenfche godenleer, vs. 1115-1134,
de krachtige fchildering van den godsdienst der ftaatzuchtigen, vs. 1135-1158, de bezielde voorftelling van God, als

het eenig volkomen

wezen, Boek II. vs. 347-366,

den gloed, aldaar in vs. 377-386 verfpreid, de fehitterende definitie, vs. 1074-1066, van
Gods wijsheid gegeven, en het kraehtvolle flot van ditzelfde Boek : — voorts bet geheele Derde Boek met al zijn verrukkelijke natuurtafreelen, zijn befehrijvingen van de
verborgen krachten, in gefteenten, kruiden en dieren gelegen, vooral die van het water, vs. 68-699, met zijn bevallige fchildering, vs. 749-764, van den avond aan
de zeekust doorgebracht. — Verder, in het Vierde Boek, de zoo keurige plaats, vs. 135-168,
met bet fraai gekozen beeld van het arme „hondeken"; die, waar vs. 243 en volgg.
Vondel met zoo veel gloed en innigheid liefde predikt jegends God, die den mensch
eerst heeft lief gehad, en de juiste en treffende gelijkenis in vs. 499-505 bygebracht :
in , het Vijfde, vs.

259-276, de korte, maar krachtvolle voorftelling van Paulus, als

vervolger, bekeerling, apoftel en martelaar; de fchoone regels vs. 591-603, waarin by
den lof en bet voortclarend gezach verheft der Tien Geboden; de heerlijke epizode van
Jezus' geboorte, vs. 813-840, en den prachtigen zegenwensch, vs. 1977-1988, wearinede hy zijn boek belluit.
Opmerkelijk is tevens, in dat Vijfde Boek, de fpaarzaamheid, waarmede zich Vondel,
bier den Bybel tot gids nemende en op den voet volgende, van beelden bedient, hy,
anders daarmede zoo kwistig en in het vinden daarvan zoo gelukkig. Hy zelf geeft in
vs. 1179-1190 er de reden van. Wear het Boek Gods, en alzoo, near zijn innige overtuiging, de H. Geest, de onderwijzer is, dear komen, volgends hem, geene gelijkenisfen
te pas, aan het gefchapene ontleend, noch knnnen de waarheid, die geeftelijk is, verfterken. Intusfehen behoeft, ondanks

die

foberheid

van beelden, het Vijfde Boek als

kunstgewrocht geenszins voor de eerfte vier te zwichten, en munt bet uiet alleen uit
door gefpierdheid van vaersbouw, maar geeft bet bovendien den dichter aanleiding om,
juist wegens de diepte der daarin verhandelde leerftukken, by de ontwikkeling daarvan
al den rijkdom van zijn vernuft en de kloekheid van zijn geest ten toon te fpreiden. Hoe
meefterlijk echter dat Boek bewerkt zij, toch moet het op den hedendaagfchen lezer den
indruk misfen, dien de Schrijver bedoelde. In de eerfte plaats toch, waar hy zijn betoog
laat berusten op de letter van de Schrift, begint by met aan te nemen — zie vs. 401
volgg. — dat de echtheid en onfeilbaarheid daarvan onwederfpreekbaar is, gelijk hy 't
noemt, iets, dat zeker door hen, die hy beftrijdt, niet zoo gaaf zoO worden toegegeven
en, vooral in onze dagen, wel degelijk weerfpraak ontmoet: het gevolg hiervan is, dat
zijn geheele betoog, wel befchouwd, een petitio principii is, en niemand overtuigt, dan
die vooraf reeds overtuigd

is, of 't worden wil. In de tweede pleats wordt een groot

gedeelte van het Boek gevuld met een uiteenzetting van het leerftuk der Drie-eenheid ;
doch, hoe kunftig en vernuftig die uiteenzetting ook wezen moge — ik heb er reeds
op gewezen — het leerftuk zelf behoort tot de zoodanige, die men door het geloof aan-
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nemen of die men verwerpen kan, maar die zich niet langs den gewonen weg der redeneering laten verklaren, veel min bewijzen.
Het is dan misfchien ook aan dat Vijfde Boek te wijten, dat een gedieht, betwelk
door inhoud en famenftelling anders tot de fchoonfte vruchten van Vondels pen beboort, niet zoo zeer als andere de algemeene belangftelling fchijnt te hebben opgewekt,
wat ik daaruit meen te moeten opmaken, dat eerst in 1700 een tweede druk daarvan
verfcheen. Ik houd my echter overtuigd, dat wie het, niet oppervlakkig en ter loops,
maar met gezette aandacht leest en beftudeert, er meer en meer mede zal ingenomen
worden. De leeraren in de estetika beweeren, dat de indruk, dien eenig voorwerp uitoefent op ons fchoonheidsgevoel, of IMver, dat het genot, 'twelk het ons fmaken doet, vermindert, naarmate men dat voorwerp analyzeert. By Vondels Befpiegelingen is my juist het
tegendeel overkomen. Hoe meer ik die gefpierde vaerzen, die aaneengefchakelde betoogen,
die gloeiende ontboezemingen zijner liefde voor zijn Schepper, die blikfemfchichten van
verontwaardiging, op de godloochenaars afgefchoten en heenflikkerende door het gebloemte
der weelderigfte pazy, hoe meer ik dat alles in zijn byzonderheden en fchakeeringen
leerde kennen, hoe hooger ook mijn kunstgenot fteeg en hoe meer ik bet dichtftuk waardeerdo. V. heeft zijn taak derwijze behandeld, dat ieder, welke belijdenis by ook zij toegedaan, er het beeld — neen het begrip — van het hoogfte Wezen, de bezielende ziel der
waereld in terugvindt. Eeuw aan eeuw gewaagt men met opgetogenheid van kunstgewrochten, waarin dappere helden worden bezongen, die voor hun roem, voor 't voorwerp
hunner aardfche liefde, voor minder edele oogmerken zelfs geftreden hebben; — maar
grooter eere is de grijze zanger waardig, die, fpijt al de rampen en beproevingen, waarmede hem zijn Schepper had bezocht, in de eene hand de tier, in de andere het ftrafzwaard nam om de eer des Allerhoogften in zoo fchitterende en gloeiende taal te bezingen en met zoo veel kracht en wakkerheid te verdedigen, en daardoor den eerbied
en de bewondering te wekken niet flechts van al wie God lief heeft, maar zelfs ook,
zijns ondanks, van hem die geen macht boven 't ftof erkennen wil. Wie kan de Befpiegelingen lezen, en den grijzaart niet lief krijgen om het eerlijke en oprechte hart,
dat er uit fpreekt, en om zijn moed, die met de jaren by hem klimt in ftede van te
verminderen? — Dat zij dan ook nog lang aan menigeen het kunftgenot, de voldoening
en den troost fchenken, die ik er voor my in vond, is de oprechte wensch, waarmede ik
dit overzicht befluit.
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Reeds in 1659 was, gelijk dit te zijner plaatfe gezegd is '), een
gedeelte van de „Befpiegelingen" in 't licht verfchenen, en wel uit
het vijfde Boek, van vs. 895 tot vs. 1272. De tekst is over het geheel dezelfde als hier gegeven is : alleen heeft de dichter, ten einde
het brokfluk tot een afgerond geheel te vormen, den eerften regel,
vs. 895, aldus veranderd:
Ter lang gewenfehte tijt quam Godt uit zijnen Croon.
Aan het Plot heeft by deze regels toegevoegd, om niet plotfeling of
te breken :
Zoo ziet men 't louter woort van 't fchuim der ongodiften
In asfche en enckel roock en fmoock veralchemiften 2).
ij Zie Deel VII, biz. 793.
2 ) Veralchetnisten: d. 1.: „door verftooking wegdampen." Vondel vergelijkt het hier befproken woort
met de ftoffen, welke de alehymist in zijn fmeltkroes werpt, in de hoop van er goud uit to ftooken en
die insgelijks in ydelen rook verdwijnen.

Aan 't hoofd van het betoog is door V. de navolgende Voorrede
geplaatst.
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godtvruchtige Thomas van Kempen 1) zeght wel
C7 1 1 1 /
.tlq 1,_.y-tlil
' t iylliiik, en wijffelijck : Wat beset het u hoogh van de Dry-eenigin heft te redenkavelen, indien ghy ootmoedigheit ontbeert,
•,(-, dillen bier door de Dry-eenigheit mishaeght! zeker hoogh.--,-dravende woorden heiligen nochte rechtvaerdigen nie_,,
mant. Wy &Men dan dit beknopt onderwijs niet op papier, om fpitsvondigh te fchijnen in eene ftoffe, die ongrondeerbaer, godtvruchtiger gelooft
en aengebeden, dan waenwijs en vermeeten onderzocht wort: maer aengezien veele eenvoudigen jammerlijck van de waerheit, aengaende het
geloofspunt der heilige Dry-eenigheit, [ons in Godts woort geopenbaert,
en eene doorgaende ry van alle eeuwen Itantvaftigh tegens opdonderende godtslafleraers verdadight] misleit worden, en men onder de
hant yvert om Chriftus, Godts Zoone, en den Heiligen Geeft, van
hunne godtheit, en goddelijcke eere, en het wezen, datze met Godt
den Vader gemeen hebben, te beroven ; oock in dier voege, dat 'er
een ziel gewonnen fchijnt, wanneer Chriflus die luifter by iemant
benomen, de Dry-eenigheit voor een wanfchapen gedroght aengezien
wort; zoo achtten wy niet onilichtigh in het licht te geven dit onderwijs, gelijek het getrocken is uit het vijfde boeck mijner befpiegelingen van Godt en den Godtsdienft,- die noch ongedruckt zijn. Laeten
PN ,11111

1

E

A

1)

THOMAS VAN KIMPEN (a Kemple), in zijn beroemd werk

de Imitatione Jefu ChrUli.
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zommigen zich voorflaen hier meer fcherpzinnigheit dan bewijsredenen te hooren : zy mogen gedencken dat wy, dit een onderwijs noemende, oock moeten intoomen de waenwijsheit der tegenfpreeckeren,
die, eerze den grontilagh der rechtzinnige leere vatten, terftont dwersdrijven, en zich laeten voorftaen wonderlijcke zwaericheit te vinden,
eer men hun den wegh ter waerheit baent; en hierom hoeft men om
de verfcheidenheit der woorden niet te krackeelen, wanneerze ons
tot eenerley verftant brengen. Godt, het waerachtige licht, verlichte
alle h2ilgeerige hasten met d' afflraelende genade van zijnen Heiligen
Geeft, op datze de waerheit kennende, in die kenniffe getrou volharden, en Godt den Vader, Godt den Zoon, en Godt den Heiligen
Geeft, eenen zelven Godt, in het eeuwige licht aenfchouwen mogen.
I. loan. 5.
In den hemel zijn dry, die getuigen, de Vader, het Woort, en de
Heilige Geeft: en deze dry zijn een.
S. Auguftijn in het eerfte boeck tegens Maxim.
De Vader, de Zoon, en de Heilige Geeft zijn een, om hunne ondeelbaere en een zelve natuur.
De zelve in het eerfte boeck der Dry-eenigheit.
Doer men d'eenigheit der Dryheit des Vaders, en des Zoons, en des
Heiligen Geefts onderzoeckt, wort nergens gevaerlijcker gedwaelt,
nochte iet arbeitzaemers onderzocht, nochte iet vruchtbaerders gevonden.

______
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De „Befpiegelingen" vonden, als men denken kan, meer clan eenen
beftrijder, waaronder een, die in een vry lang gedicht zijne „Bedenkingen op een gedeelte van Vondels Befpiegelingen" ') uiteenzette.
Deze was de reeds dikwijls door ons aangehaalde Joachim Oudaen,
van wien het niet ongepast zal zijn, bier met een enkel woord te
gewagen, te meer, daar wy hem toch in perfoon hopen te ontmoeten.
Joachim Oudaen was op den 7 October 1628 te Rijnsburg geboren, waar heen zijn vader, Frans Oudaen, die vroeger te Rotterdam
woonde , geweken was, om de vervolgingen te ontgaan , in die
ftad tegen de Remonftranten, waartoe hy behoorde, ingefteld. De
moeder van Joachim heette Van der Codde en was een zuster van
den geleerden Gulielmus Coddaeus. Te Leyden de Latijnfche fchole
bezocht hebbende, waar hy ,dagelijks heen en terug wandelde, zijn
ledigen tijd doorbrengende met zijn vader in diens bakkery te helpen, werd by daarna by Scriverius, die in zijn vlugheid bebagen
fchepte, in huis genomen, en tot fekretaris en voorlezer gebezigd. —
Na het verfcheiden zijner ouders begaf zich Oudaen naar Rotterdam,
waar hy zich federt onthield. In 1656 trad hy yin 't huwelijk met
Ewoutje Stout, wier vader, Marten Stout, een fteenbakkery had.
Oudaen volgde dezen op in zijn beroep, 't welk by tot kort voor zijn
dood aanhield. Wat zijn geloof betrof, zoo behoorde by tot de Waaterlandfche Doopsgezinden, waaronder hy, even als vroeger Vondel,
bet Diakenfchap bekleedde : en, even als Vondel, was by een warm
voorftander der Staatsgezinde party. — Hy overleed den 26 April 1692.
Tot dus verre zijn leven : wat zijn verdienften als letterkundige betreft, zoo fchijnt het zeker, dat by in de Griekfche en Romeinfche talen en oudheden uitnemend te huis was en over 't algemeen een grondige
kennis van vele en velerlei zaken had, zoo dat meer dan een fchrijver van lateren tijd getuigde van de hooge verplichting, welke by
aan zijn onderrichting had gehad. Ten opzichte der poezy paarde
hy een juist oordeel aan een kiefchen fmaak, en kon zich even min
vereenigen met de barbaarfche treurfpelen van Jan Vos als met de
kieskeurige regelen, door Pels en zijn mede-likkebroers van Nil volentibus arduum. gefteld. Hy was eerst een navolger van Cats ge,) OUDAEN, Pohy II, blz. 181,
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weest, doch had, na Vondel te hebben leeren kennen, een anderen
toon aangeflagen en de werken van dezen als de beste en ware voorbeelden van Nederduitfche dichtkunst gefchat. Ongelukkig was by
hem de wil om Vondel na te volgen niet aan de macht geevenredigd :
en fchoon men aan zijn vaerzen geen kracht noch fouls verheffing
betwisten kan, zoo zijn zy over 't geheel behebt met zekere ftroefheid en duisterheid, die het lezen er van vermoeiend, en — wat mijn
indruk daarvan is — verveelend maakt. Ik zonder hiervan uit zijn
vertaling der Pfalmen, waarin hy zich op zeer gunftige wijze doet
kennen door de kunst om de zangmaten, waar hy zich van bedient,
of te wisfelen en daarvan party te trekken.
Zijn treurfpelen zijn vrij langdradig, en zijn „Haegfche Broedermoord" een walgelijk libel, 't welk, teen het gefchreven werd, niet
in 't Licht mocht komen, en dit later nooit had moeten zien.
Wy hebben gezien, dat Vondel in 't vorige jaar zijn treurfpel
„Adonias" opdroeg aan den reeds meer in dit werk genoemden Jacob
de Graeff. 1) Thans had hy de echtverbintenis te bezingen tusfchen diens
eenigen broeder Pieter 2) en Jacoba Bicker, zuster van Wendela,
over het huwelijk van welke laatfle met Jan de Witt reeds gefproken is. 3)
,)

Zie blz. 245.
2) Zie Deel VII, blz. 727.
Zie Deel VI, blz .855, 1195.
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TER BRUILOFT

VAN

DEN WELEDELEN BEER

PETER DE GRAEFF,
5ungithrrr nu4141thIshroult,

EN

DE WELEDELE MEJOFFER

JAKOBA BICKER,
NON II/EC SINE NUMINE DIVUM EVENIUNT.

jonge GRAEFF, beluft uitheemfche fteden,
En volcken te bezichtigen, met een
Hunn' ommegangk, en zinlijckhee'n, en zeden,
Quam bly Parijs, 's rijx hooftfladt, ingereen ;
Geen fladt, maer eer een weerelt in het kleine,
Daer Luidewijck, gezeten in 't palais,
Wort aengebeen, op d' oevers van de Seine,
En triomfeert in oorlogh, en in pais.
Wie melt ons wat den jonglingk al gemoete ?
E

„dit gebeurt niet zonder befchikking van oinhoog." Zie
d.
777.
/-4 MA de Opdracht van bet II Boek van Virgilius, vs. 142 en volgg. zie Deel VI,blz. 722 — is ons
bereids gebleken, dat de bruidegom, in zijn jeugd, Bertijn bezocht had; wy leeren nu, dat by ook
te Parijs was geweest; by kon dus eenige ondervinding hebben opgedaan.
a Luidewijek: Lodewijk XIV, die in 1651, op veertienjarigen leeftijd, de regeering had overgenomen.
6 volgg, De grootheid, macht en luifter van den fehitterenden 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 befchreven.
a Gamete voor „ontmoette, onder de aandacht kwam," als meermalen.
NON HA EC SINE NUMINE, CAET.1

den.
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Hy hoorde en zagh zich zelven naulijx zadt;
Toen al het rijck het paer gezalfden groete,
In eene zael, bekleet met kunft en (chat.
Hier blonck op 't hof een hemel, rijck van zonnen.
De rijckdom van de kunft verdoofde gout
En
diamant, als ofze in 't renperck ronnen,
15
Of worftelden wie fterckft den palm behoudt.
Hy zagh 'er op de hemelfche tapyten
De zege der Bourbonnen afgemaelt,
En hoe 't verdragh beflechte 't bloedigh wrijten,
Daer Henrick en zijn afkomft eer behaelt.
20
Het lufte hem t' aenfchouwen in 't byzonder
Wat Luidewijck, zoo jongk, alree befchrijft.
In ieder perch gemoet het oogh een wonder,
Waer aen het zich vergeet, en hangen blijft.
25 Hy ziet in 't endt twee weerelden verwarren.
De roock, en fmoock, gefchrey, en wapenklanck,
Trompet, en trom, en Itof bedroeft de itarren.
Men luiftert hier naer oorloghstoom, noch dwangk.
Maer elders, als de zon de nevels doorfchijn,
30
Komt Liefde allengs gedaelt uit d' ope wolck,
Met Wederliefde, op englezangk, te voorfchijn.
Op dat gezangk ruft donderbus en dolck.
Men zietze beide elckandre aenminnigh kuffen,
En onderling zich vlechten, arm in arm.
35 De heiren, aen het wijeken andertuffen,
Staen ftil van zelf. Nu hoort men geen gekerm.
Heer POLSBROECK merckt dat deze hoffchildrye
Hem afbeelt hoe de krijghseeu raeckte in ruft,
En Luidewijck verbonden aen Ma rye,
Bekrachtight dat heel Vrankrijck Spanje kuft.
40
Wie zou, docht GRAEFF, gelooven dat de Liefde,
En Wederliefde in top dit wonder wrocht,
Ter goeder ure elck 't hart der volcken griefde
De Liefde won dat geen geweer bevocht.
to

Het paer gezalfden: koning Lodewijk en de Infante, met welke by in 1660 getrouwd was
Henze/fate tapijten: die der Gobelins.
19 't Verdragh: dat in 1659 tusfchen Frankrijk en Spanje op het zoogenaamde Fezanten-eiland gefloten was.
m Befchrijft: heeft men bier niet aan een fchrijf- of drukfout te denken en moet er geen bedrijft gelezen worden ? Zeker zon dit in de ooren der meeste lezers duidelijker en logifcher kllnken; en
tech geloof ik, dat befchrijft behouden moot worden. Er is bier fprake van taptjtfchilderijen, waarop
niet zoo zeer de bedriiren des grooten konings, als wet de glorie van zijn regeering voorgefteld of
bejehreven worden: en nu komt het my voor, dat hier befchrijft in dichterlijken zin moot worden
opgevat voor „gelegenheid verfchaft te befchrijven."
as Mare: de twee-en-twintigjarige Maria Therezia, Infante van Spanje, dochter van Filips III. Men
weet, dat het huwlijk tusfchen haar en koning Lodewijk eene der hoofdvoorwaarden uitmaakte van
den zoogenaamden vrede der Pyreneen. Lodewijk zelf had zijn bruid in den aanvang van 't jaar
1660 afgehaald; waaruit men mag opmaken, dat de rein van Pieter de Graeff in dat zelfde jaar
moot hebben pleats gehad.
as Elck: 0. w.: „de Liefde en de Wederliefde."
11

es
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Geluckig zijn de beide nabuurrijcken,
De harten, die, gewont in 't harrenas,
Nu wapenloos verknocht door huwelijcken,
Een bruiloftskus en wederkus genas.
Zoo fpreeckt by by zich zelven, en beluiftert
50 Het vryen van de min en wedermin,
Waer op een item hem ffil in d' ooren fluiftert :
'k Zie u gepaert met uwe naburin.
Het fchaemroot verft de leli van zijn kaecken.
Dat merckte flux de Hollantfche Gezant,
55 Die vraeghde : hoe? begint uw hart te blaecken,
Door eene vonck, gefpat van 's Konings brant ?
Schep moedt, en leer op 's Konings voorbeelt paeren :
Zoo kan uw bloet, ten zegen van uw ftadt
En vaderlant, der oudren ftoel bewaeren,
so
Daer grootvaer, al 't geflacht ter eere, zat.
JAKOBA lagh hem federt in de zinnen,
Gelijck Atlante in 't hart van Hippomeen.
Hy hoopte haer, gelijck een prijs, te winnen,
In 't renperck, zoo hem Venus gunft verfcheen :
65 Zoo Venus ftrael het hart eens quaem t' ontdoien,
Dat harder dan het berghkriftal bevroos :
Maer 's winters wil de lucht geen bloemen ftroien :
De lente geeft den knop, en dan de roos.
De lente is tot het minnefeeft geboren :
70 Dan wijdt de jeught den outer duif en zwaen.
Elck wierroockt dan gebeen in Venus kooren,
En vlecht feftoen van roos en myrteblaen.
De jongling volght, op 't hemelfchblaeu geflicker
Der oogen, zijn beminde, in 't hart geplant,
75 Een Pallas, uit den eedlen ftam van BICKER,
Die hier de kroon van deught en fchoonheit (pant.
Wanneer de deught, in fterfelijcke leden
Gedompelt, uit het fchoone Iichaem ftraelt,
Dan wortze van opmerckende aengebeden,
so
Als een godin, uit 's hemels fchoot gedaelt.
De Wederliefde, in 't kerckgewelf gevlogen,
Belaeghtze, en treft door d' oogen haer in 't hart :
Dat voeltze, en vint zich onvermoedt bewogen
Met 's minnaers wonde, en uitgeftaene (mart.
s5 Nu wort by van de fchoone heufch bejegent,
45

Uwe naburin: zoo wel De Graeff als de moeder der bruid weonden op de Heeregracht by de Harteftraat.
54 De Hollantfche Gezant: dit kan geweest zijn, 6f Willem Boreel, die federt 1650 de gewone Gezant
der Staten was, 6f ook wel de Amfterdammer Koenraad van Beuningen, die, in 1660, met Joan van
Gent en Justus de Huybert buitengewoon near Frank/19i was afgevaardigd.
es Ailanie voor Atalante. Zy is one met haar Truer Hippomenes reeds herhaalde malen voorgekomen.
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Met een gezicht en ongewoonen lonck.
Een blijde ftar, die zijn vryaedje zegent.
Nu vint hy zich, als Hippomeen, aen honck.
Op dit befluit, van minnezorgen veiligh,
so En met een' kus bezegelt mont aen mont,
Verichijnt het paer de blijde Bruiloftsheiligh
Met zijne tortfe, en kroont het trouverbont.
Hy zeght : nu volght dit licht, gekroonde braven :
Wy trek u voor, daer 't weeligh roozevelt
95 Weer mengt in een de BICKERS en de GRAVEN,
Als Venus gloet uw zielen t' zamenfinelt.
Ten blijck dat ghy u medeelt bey te gader,
Wort u belooft een lief en edel krooft,
Dat teffens zweemt naer moeder, en naer vader.
Zoo bloeie en groeie uw ftam, den nijt getrooft.
100
se den honck: 't wooed wordt hier in dezelfde beteekenis opgevat als er nog can gegeven worth by 't
„krngertjen-fpelen" der knapen. Honk is voor den voetreiziger wet haven voor den zeevarende is.
„een pleats, wear by veilig aankomt."

Het feest, op deze wijze door Vondel bezongen, werd gevierd op
den huize Ilpenfteyn te Ilpendam, den 11 April. Onder de dischgenooten beyond zich de zwager van de bruid, Jan de Witt, doch ook iemand, van wien ik federt lang niet gefproken heb, de Remordtrantfche
leeraar Gerard Brandt. 1) Deze, dien wy als jeugdigen Predikant te
Nieukoop en als pas met Suzanna van Baerle gehuwd verlaten hebben, had zich nu bereids een naam gemaakt door onderfcheidene gefchriften in proza en poezy, waaronder: een „kort verhaal der Reformatie," dat reeds twee drukken beleefd had, en een bundel „ftichtelijke
Gedichten." In 16(30 was hy te Hoorn beroepen, en het viel hem
dus gemakkelijk, van daar naar Ilpenfteyn ter bruiloft te komen.
Beiden, de Witt en Brandt, fpreidden te dier gelegenheid hun
poetifche gaven ten toon. De Raadpenfionaris, die in zijn vroegere
jeugd ook wat aan de dichtkunst had gedaan 2), en bewijzen wilde,
dat by die door de ftaatszorgen niet geheel verleerd was, fprak elk der
aanwezigen afzonderlijk in dichtmaat aan, hun dank zeggende voor
de hulde, toegebracht aan de zuster zijner gade en aan zijn nieuwen
zwager, wiens deugd en bekwaamheden hem waardig maakten te
deelen in de glorie, waarmede de naam van De Graeff reeds gedurende een eeuw in 's Lands gefchiedenis praalde.
1) Zie Deel
blz. 567.
a) Getuige o. a. zijn vertaling in vaerzen van CORNEILLES Horace, die in 1640 by Adam Carelsz.
(van Zjermerz.) in 't licht verfcheen, en later verfcheidene malen werd herdrukt. Gelukkig voor Jan
de Witt, dat hy zich betere aanfpraken op de bewondering van tijdgenoot en nageflacht verwerven
mocht, dan die alles behalve gelukkige navolging hem verfehaft zo3 hebben.
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Het doet my leed, deze proeve van het dichterlijk vernuft des grooten ftaatsmans bier niet te kunnen inlasfchen. De regels, waarmede
Brandt den bruigom toefprak, befraan gelukkig nog, en wel van zijn
eigen hand. Na daarin zijn eeregroete aan de bruid te hebben gebracht, weidt by nit in den 1of van den bruigom, wien by aldus
toe fpreekt :
Opreghte telg van uw aelouden ftam,
Die eeuwen bloeide aan Y- en Aemftelftroomen,
Tot eer en nut van 't maghtig Amfterdam,
Hoe fchets ik hen, van wie gy zijt gekomen?
Pit velt is veel te groot voor mijn papier,
Alijn fay te laag om hunnen roem te melden..
Hun deught verdiende een eeuwigen laurier.
Hun naam alleen kan hunne glorie fpelden.
Was het wonder, dat onze machtige Regenten overmoedig werden
en zich begonnen te achten als van een betere ftof gevormd dan
bun medeburgeren, wanneer bun van alle kanten, zelfs bier van
een vromen godsdienstleeraar, vleieryen naar 't hoofd werden gefmeten van 't zelfde allooi als men die, kort daarna, aan den „Grooten
Ironing" verkwistte.
En nu volgen nog een paar klinkdichten, op de afkomst der beide
echtelingen vervaardigd.
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PIETER DE GRAEFF ,
VrOrrt nan ,S,uityn151irarrk,

OP PEN OORSPRONGK VAN HET GESLACHT DER GRAVEN.

—e.
040,

Die Griete Pieter Beernts den ring op trouwe
fchonck,
Een
vrou
die
met
haer
fchilt
vereerde
d' oude
"
Graven,
f:IrbAir41C,
Dewij1 Heer Eggerts giants en wapen hier in
blonck.
Dit huwlijck teelde Jan, die Aemftels Raet bewaerde,
In 't recht des Schependoms. uit hem quam Diedrick voort,
ITw grootvaers vader, die met jonckvrou Agnes paerde,
Een zuivre fpruit van Neck, ftantvaftigh by haer woort.
Hy wert een lit des Raets, en eerde als burgervader,
Des Burgermeefters ftoel, tot heil der burgery :
Doch 't amptloos leven en geruftheit lagh hem nader
Aen 't hart, dan eergenot en luft tot heerfchappy.
Zoo tuight 's mans deught, befteet aen ouderlooze weezen.
Dus wort der ftammen deught de telgen. aengeprezen.
-

6

10

E naem en bynaem geeft het leven aen den braven,

:,... . ,

I Volgens een noot, door V. onder dezen regel geplaatst, was de brave hier bedoeld Pieter de Graeff,
die In 1512 trouwde met Griete Pieter Beernts.
Griete Pieter Beernts: niet minder dan vier perfonen komen onder den naam van Barend of Berend op de Regeeringslijsten voor : waaronder een Berend Berends, die in 1509 Rand werd en wellicht de vader was van Griete. De hier vermelde byzonderheden kunnen intusfchen ter aanvulling
ftrekken van hetgeen Peel III, blz. 407 aangaande het geflacht van de Graeff is gezegd.
3 Verfta: „een vrouw, die door P. de Graeff to huwen aan de familie de Graeff eer bewees, om dat
zy van aanzienlijke afkomst was."
4 Heer Eggerts glans. V. voegt bier in een noot by : „Willem Eggert, Beer van Purmerent, en grontfteenlegger der kerk van Sinte Katrine t' Amfterdam." Zie over hem Deel IV, /dz. 422, N. en A. 22, 23.
Jan. V. teekent hierby aan : „Jan Pietersz de Graeff 1542." Hy werd namelijk in gemeld jaar Lid
van den Raad, in 't volgende Schepen.
a Diedrick: „Diedrik de Graeff, in 1518 Burgemeester." Aant. ran V.
7 Agnes — . van Neck: dochter van Pieter van Neck, die in 1581 Burgemeester werd.
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JA_KOBA. BICKER,
%ninon un gnihpoldrurk,
OP DEN OORSPRONGIC VAN HET GESLACHT DER BICKEREN.

Roemer Arent van den Anxter zagh men
treeden,
Als Burgermeefter, voor drie eeuwen, ruim
getelt,
Om 's Burgermeefters ftoel op 't out Stadthuis to
kleeden.
Hy voerd' een rooden balck met eere in 't goude velt.
5 De perckementen zelfs getuigen van dit zegel,
GelUck de witte balck van Henrick Willemsz Boel
In 't groene velt getuight hoe by der vadren regel
EER

Roemer Arent van den Anxter. In de onde uitgave ftaat naast dezen regel bet jaartal 1358 genoemd ;
by Wagenaar komt de bier genoemde eerst in 1357 als Burgemeester op de Regeeringslijst voor.
Verfcheidene leden van dat federt uitgeftorven geflacht bekleedden Regeeringsposten.
s Henrick Willemsz Boel: in 1380 Schepen geworden, welk jaartal ook In de oude uitgave nevens
dezen regel ftaat uitgedrukt.
6,7 De wilte balck van Hendrick Willemsz Boel, In 't groene vett: dat het wapen der Boelen of Boelensven
zoo was als het bier befchreven wordt, is my nog onlangs gebleken uit een hoogst merkwaardige
genealogifche tafel, in groot folio, behoorende aan het Koninklijk Oudheidknndig Genootfchap hier
ter ftede. Aan 't hoofd dier lijst prijken Cornelis Hendriksz. Loen en Elizabeth Boelensz., (dichter
van den beroemden Bidder Boelensz., van wien meermalen in dit werk gefproken is) die In 1520
zich in den echt vereenigden, en van wie (als nit ale tafel verder blijkt) fehier alle zoo AmIterdamfehe als HoorniChe regeeringsfamilien van vaders of moeders zijde zijn afgeftamd. De kinderen, uit
gemelden echt gefproten, namen, ter initandhouding der gedachtenis van hun doorluchten grootvader, den naam van Boelensz. by den hunnen aan, ja zelfs vindt men er op de lijst, die zich
alleen Boelensz. fchrijven en den naam van Loen hebben laten varen. Ann de omitandigheid nu,
dat de bier bedoelden wel den naam, maar niet altijd het wapen van Boelens overnamen, is het
to wijten, dat tot nog kort geleden aan laatstgenoemd geflacht wel eena een verkeerd wapen werd
toegefchreven. Veel tot die verwarring brachten onder anderen de wapens by van even zoo vele
Burgemeesters, die alle drie den naam van Boelens voerden, en welke wapens leder nog kan zien
prijken op de glazen der Oude Berk hier ter ftede, zijnde als volgt
2de rij, 9de glas. KLAAS BOBLENS. 1582 ...... Gekwartileerd Loen en Boetens:
Loon, lazuur met een hoofdelozen leeuw.
Boelens, finopel met eon zilveren fees.
3de rij, 3de glas. JACOB BOBLENS. 15A5. ..... Loen vol.
2de rij, 7de glas. Jaw KLAASZ BOBLBNS
1587. . Merens en Boelens in 5 fazen vereenigd, 1.4 label,
ItisitEws
2.5 iinopel, 3 silver met de meerlen.
Uit de aangehaalde regels, zoo wel als uit den geheelen inhoud dezer beide byfchriften, blijkt
wederom, hoe grondig maze dichter met de gefchiedenis der Amfterdamfehe familien tot in de
kleinfte byzonderheden bekend was, en hoe weinig by de aantijging verdient van Melchior Fokkens,
door my befproken, Deel VI, N. en A. blz. 25, ala had by — om dat by een poeet was — vrijheid gevonden, daaromtrent het een of 't ander to verzinnen. 't Is met V. gelegen ala met Herodotus hoe meer
men aan 't onderzoeken gaat, hoe weer de waarheid blijkt van zaken, door hem verhaald, en wear
men in 't eerst, omdat men ze by geen nuchter prozafchrijver gevonden had, weigerde geloof to llaan.
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AEN DE HOOGEDELE MEVROU JAKOBA BICKER.

En 't recht des Schependoms bewaerde op Aemftels ftoel.
Zoo bloeide 't out geflacht van Bicker, niet vergeten
to Van zwaert- en fpilzy, lang eer Keizer Maxmiljaen
Heer Andries Boel befchonck met eene goude keten,
Om 't gout hem milt vereert van zulck een' onderdaen,
Waer door de fchiltkroon op Stadts wapen quam te brommen.
Aldus ruft Bickers huis op zulcke twee kolommen.
n Uit deze regels blijkt, dat de gisling, door my genit, Deel VI. N. hlz. 27, no. I en 4, betreffende
de aanleiding tot het befchenken van Andries Boelens met de ridderlijke waardigheid, werkelijk
overeenstemde met de gefchiedenis of althands met de overlevering, zoo als zy by 's mans nakomelingen beltond en aan V. bekend was geworden. Ik moet alleen nog den lezer verfchoning verzoeken voor het verzuim, q welk ik by het behandelen der kwestie ter aangehaalde pleats beging, door
het niet aanhalen aldaar der gronden, welke het byfchrift op Jacoba Bicker voor mijn beweering
opleverden. Doch ik was, by het opfporen der gedichten van V., waarin over Boelens gefproken
wordt, niet op het denkbeeld gekomen oin ook in het Mengeldicht te gaan fnuffelen, waarin (uitg.
van Brandt Poezy, Deel II. bl. 551 en 552) zoo wel dit als het vorige gedicht, — die in Deel I, onder de Biirchrifien behoord hadden, doch waarfchijnlijk te laat aan Brandt bekend waren geworden om er een pleats te vinden — zijn verdwaald geraakt.

Offchoon het langzamerhand de gewoonte werd, dat de dochters der
Regenten alleen in Regenten-familien trouwden, werden daarop nog
uitzonderingen gemaakt; en dit was onder meer het geval met eene
der dochters van den Burgemeester van Vlooswijck en Vondels befchernivrouw, Anna van Hoorn. Deze juffer, die even als hare moeder fchijnt uitgemunt te hebben in bevalligheid en talenten, trad te
dezen jare in 't huwlijk met een Ritmeester in Staatfchen dienst, doch,
als uit zijn naam blijkt, een vreemdeling, althands van Engelfche of
Schotfche afkoinst. Vondel bezong hun edit op de navolgende wijze :
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TER BRUILOFT
VAN

DEN WELEDELEN HEER

ROBERT HONIWOOD,
Ititutmtrr in h'irn5t hr nrgt tanku,

EN

DE WELEDELE JOFFER

MARGARITE VAN VLOOSWIJCK.

ANNUIT ORANTI.

gewoon de luft te boeten
Met hemelfch maetgezang, en, drijvende op de
"..
voeten
,
En toonen van de keele en liefelijcke fnaer,
Braveerde Venus wet en hooghgewijt autaer.
r,,"(car
De Ridder HONIWOOD vergat zijn wapenplichten,
En grenswacht aen de Wael, daer 't Roomfch gewelt moft zwichten
Voor Burgerhart, geteelt uit Konincklijcken ftam.
De trouwe minnaer vont geen leffing voor zijn vlaln.
Hy hiel gedurigh aen om 't edel hart te winnen
to Omtrent den Aemftelftroom. zy ging met Zanggodinnen
Te raede, en oock ten reie, en ftelde haer geluck
In vrye zuiverheit te leven; buiten 't juck
Van 't huwelijck, indien 't de hemel haer vergunne ;
Een juck, dat mannen min bezwaert, de vrouwe kunne
01 41 PLUICKENDE MARGRIET,

s

ANNEIT ORANTI: d. 1. „zy knikte den fmeekende toe." hier : ,,zy gal hem het jawoord." — Zie
Am. XI. 797.
qv Doer, enz., verita. „waar vroeger de machtige Romeinen moesten zwichten voor Civilis."
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Is Meer druckt en onder houdt; een' laft met recut te vlien
Voor wijze jofferen, die uit haere oogen zien,
En zoo veel verder dan die niet zoo hoogh gefchaepen
Te licht gezeghlijck, zich aen ydelheit vergaepen,
En een verbeeldinge van weelde, die heel fuel,
20 Op haer gevoelijckft, berft, gelijck een waterbel,
En, als een Broom, verdwijnt. hou op, hou op van jancken.
Ick boor van honderden geen twee, die 't zich bedancken.
Ick heb dit jammeren nu al te lang gehoort.
Dit is gemeene koft, geen ooft, dat my bekoort.
25 Zoo zoeckt een vogelaer de vryen, onder 't vliegen,
Met zijne zoete fluit te vangen en bedriegen.
Hoe ftont de Ridder voor dees fpraeck van zin berooft!
Als een, die onverhoedts, voor 't wreede flangenhooft,
In marmerfteen verkeert, geen lippen sneer kan reppen,
so Geen lidt verroeren, en noch lucht noch adern fcheppen.
Hy vont een fchoonheit, die het keurighfte oogh verleit,
Maer och, een fchoonheit, vreemt van mededogenheit,
En zoet op pijnigen, en martelen, en grieven
Der onderdaenighflen, die haer alleen believen,
35 Aileen naer d' oogen zien, en fmeecken om gena,
Gelijck de zonnebloem de zon volght vroegh en fpa.
Maer een rechtfchaepenheit, van geen gevaer te trotfen,
Voor een onwinbaer flot, langs onbegangkbre rotfen,
Hervat den moedt en florin, al ftort by flagh op flagh.
40 Het rijzen van de zon, bet Taller' van den dagh,
En teffens nacht en dagh 's belts dapperheit getuigen,
Gefint te breecken, eer dan zich te laeten buigen.
Al d' oude poezy van 't minnen oit gedacht
Geraeckt nu in 't geloof: hoe Herkules zijn kracht
45 Verlieft in 't vrouwekleet, gelijck een vrou herfehaepen,
De leeuwenhuit, en -knodts, het monftertemmend wapen,
Verwaerlooft, en de fpil in fte van boogh hanteert.
De min moet lachen, nu de fchoonheit triomfeert,
En flerckheit leght aen bant. een maeglit hetemt veel braver.
50 De Bidder acht zich noch geluckigh onder 't Haven,
En fchat dees fchoonheit, met een eedle deught gepaert,
Een perle in gout gezet, die moeite en arbeit waert.
De moeite leert het cell waerdeeren, en gebruicken.
,, Hou op, enz.: hier begint, als uit vs. 27 blijkt, de juffer tot haar minnaar te fpreken.
Geen twee, die 't zich bedancken: d. i.: „geen twee, die reden hebben om er rich later mede geluk
te wenfehen."
Zinfpeling op het gezegde van:
Fiftula dulce cant, volucrem dum decipit auceps.
so 't Wreede flangenhooft: het hoofd van Meduza, 't welk ieder, die 't aanzag, in fteen deed veranderen.
45 Gelijck een vrou herfchapen: verliefd op Omfale, koningin van Lydien, kleedde Herkules rich ale
een vrouw, en hielp haar fpinnen. Zie Gulden Winckel, Deel I, blz.

as

25,20
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Men vint geen perle by den wegh. men moet eerft duicken
En viffchenze op den gront. natuur, bedacht en wijs,
Bewaert de gaven dus by haer waerdy en prijs.
Jupijn, die 't al regeert, verhoort in 't endt het fmeecken
Des braver minnaers, van zijn hoop te lang verfteecken,
En vaerdight Pallas naer den blijden Zangbergh af.
so Zy, vaerdigh op den laft, dien haer de vader gaf,
Genaeckt MARGRIETE, een tiende in negen Zanggodinnen,
En roept de fchoone maeght, erfvyandin van 't minnen,
Ter zijde, op datze haer des hooghften wil ontdeck.
Dus raeckenze onderling in minnelijck gefpreck.
65 De wijze Pallas pleit voor d' eer van Venus rijcken.
Zy raetze op 't hoogh gebodt de vlagh en 't zeil te flrijcken.
Men kan het nootlot van Jupijn niet wederftaen.
Zy bietze 't huwlijxpant den rijcken trouring aen.
Op datze HONIWOOD naer zijn verdienft de hant bie,
70 Sneet fchrandre Mulciber hier ANNUIT ORANTI
Met kunft op : en de maeght, dit lezende, zat ftil
En ftom, en overwoegh des allerhooghften wil,
Geenfins t' ontworftelen met woorden noch gedachten.
Z' aenvaert befchroomt den ring, en zeght, geen jammerklaghten
m Van minnaers zouden my van mijnen vryen ftaet
Beroven, neen gewis, noch zelf der oudren raet
Kan 't hart bewegen : maer de reden eifcht genoegen
En onzen eigen wil naer 's hemels wil te voegen.
Jupijn beftemt zijn be : wy ftemmen met Jupijn.
SO Op dat gewenfchte woort brack flux de zonnefchijn
Door alle nevels heene, uit 's hemels tinne en tranfren,
En fchiep een fchoonen dagh. de rooze-en-myrtekranffen
Bekranffen 't lieve paer, den bruigom, en de bruit,
En Hymen quam ter feeft getreen met dit geluit:
b5 O fchoone dochter van uwe overfchoone moeder,
Gezegent zy uw trou, Jupijn uw trooft en hoeder.
Ghy trout den Ridder, en de Ridder uwe hant
Door 't hemelfche beleit, tot vreught van 't vaderlant,
Dat aen de dienften van zijn' vader en uw' vader
90 Zich eeuwigh houdt verplicht, en uit u twee te Bader
Verwacht de helden, die der vadren fpoor betreen,
En 't recht hanthaven van de vrygevochte fteen.
55

Ben tiende in negen Zanggodinnen: men roil deze ultdrukking kunnen opnemen els een overdreven
kompliment, waarby V. de bruid een tiende zanggodin noamde; die zoo veel wist als de andere te
famen. Ik geloof echter, dat bier eenvoudig verftaan moet worden: „als tiende in (of by) bet negental opgenomen,"
rz Onerwoegh voor overwoog; als meermalen.
7h-7o Het is weinig vleiend voor Honywood, dat Margriete hem alleen zoil genomen hebben om pleizier to doen aan Jupijn.
87 De Bidder uwe hant: de fpreekwijze t de hant trouwen, is ons reeds meermalen voorgekomen.
m
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De minneby fchept Iuft te weiden op de tippen
Van uwen roozemnont, en honighzoete lippen,
95 En dau te lezen in uw levens morgenftont,
Die boven necktar fmaeckt. o fchoone roozemont,
0 bloem van VLOOSWIJCK, zoo die luft hem noit verveelde,
Befnoey zijn welluft niet, maer queeck de dertle weelde
Van uwen bruidegom, terwijI uw jeught het lijdt.
no Zoo reedtghe aen d' eeuwigheit, in 't bloeienft van uw tijt.
o3
MO

volgg. behelzen een toefpeling op den naam van den bruidegom.
Zoo reedtghe aen d' eeuwigheit: d. „zoo bereidt gy u, zoo rust gy n toe voor de eeuwigheid."
Het zal wet niet by toeval geweest zijn, dat zoo wet dit, els het vorige bruiloftsgedicht joist honderd regels tang zijn. Misfchien moesten zy binnen een vooraf bepaald kader gefchreven of gedrukt
worden, waarby het getal der regels — even als van de voormaiige IVieuwjaarswenichen — precies
was afgemeten. In alien gevalle leverde bier weer een bewijs, dat men aan dichtertgk vernuft een
methodieken geest kan paten, die de uitfpattende vonken der poezy binnen vaste grenzen weet te
beperken; immers zelfs de fcherpe blik eener kwaadwillige kritiek zoo in deze bevallige gedichten
geen regel te ',eel of te weinig vinden alles heeft zijn maat en is behoorlijk afgerond: en wie ook
in die behandeling van een onderwerp in een vooraf vastgefteld getal regels niet meer dan een
welgeflaagd kunstje wil zien, joist dat welflagen maakt het in mijn oog tot een verdienfte te meer.

Dat er op dit bruiloftsfeest, behalve andere genoodigden, ook dochters aanwezig waren van wijlen den Amiraal Marten Harpertszoon
Tromp, leeren wy uit een gedicht van Jan Vos, hetwelk te dier
zelfde gelegenheid gemaakt werd en ten tytel voert:
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A EN

DE MEJUFFROUW EN

TROMP,
OP DE BRUILOFT
VAN DEN VELEDELEN BEER

litningtrr
HONYWOO D.

Uw vaader zwaaide 't zwaardt om jlaaven te bevrijen:
Dat zagh men op de zee door 't ftorten van zijn bloedt.
Een dapper oorloghsman begeert Been dwang te lijen
Maar gy, die vrouwen zijt, betoont u wreedt van moedt.
Men moet niet van het (poor der goede vaaders draaven.
Vraagt gy, o TROMPEN, waar uw vrijheid in beftaat?
Gy maakt de vrije mans aan d' Aemftelftroom tot jtaaven.
De jlaverny wordt in een vrije ftad gehaat.
Gy lacht; maar 't is geweldt. Verlangt gy naar 't verklaaren?
Gy bindt de harten met uw oogen, mondt en haaren.

Nog was op Margaretha van Vlooswijck het navolgende gedicht
vervaardigd door onzen dichter:
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V

MEJ OFFER

MARGARITE VAN VLOOSWIJCK.

E tiende Zauggodin,
Uit eene roos geboren,
Volght negen englekoren,
En vaert ten hemel in,
Op eenen regenboogh,
Een fchoone wolck van bloemen
En verwen niet te noemen.
De fchoone vaert om hoogh,
Op galmen van haer keel
id) En harp, door een gernengelt.
Ay zie: zy fchijnt verengelt,
Ontkleet van 't fterflijck deel.
Zy zweeft al hooger aen,
Om 't zaligh Licht te groeten.
i5 Een geen verroert geen voeten,
Maer drijft, gelijck de rnaen.
MARGRITE, rijftghe zoo,
Ontkleet van mededoogen,
Uit 's minnaers fchreiende oogen ?
De liefde fcheit te noo.
Och, trooft den liefdeloozen.
Beftroy hem met uw roozen.
eene roos geboren: een kompliment, niet enkel aan de dochter, mane ook atm de moeder. V.
wist ook tljn hoffelijk to zijn, waar by 't gepast achtte.
3 Negen englekoren: koren, ieder door eene der negen Zanggodinnen aangevoerd.
21 Den lie/deloozen: niet „hem, die geese liefde heeft roor een ender;" in welken zin alleen 't woord
heden ten dage wordt opgevat, maar: „hem, die de liefde van een ander derft," hier waarfchijnlijk:
„hem, die 't voorwerp zijner liefde ontbeeren meet."

1/14 IVERK7,7 VAN 7. VII VON11716. I.
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Brandt heeft in zijn uitgave dit bevallige gedichtje onder de rubriek Lijkdichten opgenomen. ') Dit had my in den aanvang zelf in
den waan gebracht, dat de dochter des Heeren van Vlooswijck jong
geftorven was en wel op het tijdftip dat zy verloofd was. Ik kon
zulks echter niet rijmen met de omftandigheid, dat er bruiloftsvaerzen op haar gemaakt waren; ten zij men aannam, of dat zy in den
bruidstijd overleden was, of dat men aan twee juffers te denken had,
beiden dienzelfden naarn van Margaretha voerende. Tegen de eerfte
opvatting pleitte de inhoud der beide gedichten van Vos en Vondel,
die blijkbaar niet een der feestdagen in den bruidstijd, maar de bruiloft zelve bezingen: tegen. de laatfte omftandigheid, dat de inhoud
van Vondels beide gedichten kennelijk op dezelfde perfoon doelt.
Men vergelijke b. v. vs. 2 en 3 van het bruiloftsdicht met vs. 9 van
de „Opvaert:" vs. 61 van bet eerstgenoemde met vs. 1 en 3 van het
laatstgenoemde, en men zal zich overtuigen, dat bier van dezelfde perfoon. gefproken wordt. De aanvankelijke verwarring van denkbeelden,
Welke uit dit een en ander by my ontftaan was, werd echter geheel
weggenomen by een nadere en meer aandachtige lezing van het kortere gedicht, die my alras tot de overtuiging bracht, dat ik het daarin
vervatte niet in letterlijken zin behoefde op te nemen, noch aan een
werkelijk overlijden van de bezongen fchoone te denken. Vondel behandelde een ernitig onderwerp als den dood van geliefde of geachte
vrienden altijd op hoogst ernftige wijze, en hoezeer by anders de mythologie wel Bens te onpas in zijn voorftellingen mengde, deed by
dit zelden of nooit in zijn lijk- en grafdichten. Bovendien, het gedicht voert ten tytel: Opvaert, en niet Uitvaert, en de geheele worm
is van dien aart, dat wy even goed kunnen denken aan een bloot
dichterlijke beeldfpraak als aan het bezingen van iets dat werkelijk
heeft plaats gehad. Ik kwam tot de flotfom, dat wy bier eenvoudig
te denken hebben aan een fchildery of teekening, waarop Margaretha
Was afgebeeld, in het gewaad eener zanggodin opwaart zwevende en
rozen om zich heen ftrooiende, en alzoo aan eel] allegorie, door Vondel bezongen, en door Brandt, ten gevolge van misverftand of van
gebrek aan oplettendheid, onder de Lijkdichten opgenomen in pleats
van onder de „Gedichten op fchilderyen enz."
Miffchien was de bier bedoelde fchildery wel dezelfde, waarop Jan
Vos de navolgende vaerzen vervaardigde:
Pocky, Deel II, blz. 66.
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P

MARGARETHA VAN VLOOSWIJCK,
IN EEN KHANS MET BLOEMEN GESCHILDERD.

Dus toont de kunft Margriet, omheind van fe,hoone bloemen.
Zoo pronckt de Leeu `) als zy de feeft van Flora viert.
Al wat aanminnigh is behoort men op te roemen.
flet aanzicht van dit beelt wordt te vergeefs gefiert.
Natuur befchilderde Naar welgevormde kaaken
Met roozen, lelien en al wat liefde baart.
Wie fchoon is hoeft zich niet door verf bemint te maaken.
Hoe! dorre bloemen zijn niet door de kunii vergaart.
De Tier van Orfeus heeft gediert naar zich getrokken,
Margriet wilt door Naar keel van englen fchel van klank
De bloemen rijk van glans en gear tot zich te lokken,
Niet trekt er verder dan bekorelijke rank.
Haar Item, komt in 't gebloemte als in onze ooren driven,
lien fchelle keel heeft macht op onbezielde dingen.
Wat deze Leeuw hier beteekent is my niet duidelijk; in alien gevalle maalite Vondel vleiender
vergelijkingen aan jonge dames dan Vos hier doet.

Niet alleen bruiloftsdichten, ook een grafdicht fchreef in dit jaar
onze dichter en wel op zekeren weinig bekenden fchilder Kraenevelt,
waarfchijnlijk een dier lieden, wie men aan Vondel had wijs gemaakt,
dat zy wat waren. Hy viel op dat punt wat goedgeloovig.
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N. KRAENEVELT.

H

IER rut KRAENEVELT, wiens gunft
Blaeckte, uit luft tot Schilderkunft,
Die de hant hielt braef en eel
Aen zijn leevendigh penfeel.
Eert den geeft in 't kunftigh werck.
Hout een veltkraen op den zerck.
3,2

Deze konftruktie, om te kennen
geven, dat Kranevelt van last blaakte tot de fchilderkunst, is
noch zuiver noch gelukkig te noemen.
Houl: lees houwt.

Een beter, zeker beroemder fchilder was Filips de boning. ') Hy
maalde dit jaar, en alzoo ten derde male, weder een afbeelding van
Vondel, die in mijn bezit is en een der voortreffelijkfte werken van
lien bekwamen kunftenaar mag worden gedcht. Op geene beeltenis
van Vondel komen zoo treffend dat breed gewelfde voorhoofd, zetel
van fchrandere bevatting, die doordringende oogen, door hooge, aan
de zijde omgekrulde wenkbraauwen bedekt, die fraaie Romeinfche
neus met zijn uitdrukking vol fcherpzinnigheid, die geeftig geplooide
lippen uit. Alles getuigt er van vernuft en kracht, en by den vijfen-zeventigjarigen grijzaart zijn de lokken, die uit de kalot komen
fpelen, en 'de wenkbraauwen nog bruin _van tint: alleen de knevel is
een weinig, en de henri-quatre geheel vergrijsd. Het borstbeeld is
levensgroot, en vervat een ovale vergulde lijst; terwijl achter tegen het paneel het nevensgaande gedicht is geplakt :
s) Zie Dcel VI, blz. 109; Deel VII, blz. 18.
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MIJNE AFBEELDINGE,
OESCHILDERT DOOR

KONING.

OMNIA LONG.EVO

I

CK telde vijfenleventigh,
Toen KONING my, dus levendigh,.
Te voorfchijn broght op zijn panneel.
Wie van de kunft met kennis fpreeckt,
Zeght dat bier liechts de fpraeck ontbreeckt.
Men kroon' het koningklijck penfeel.
OMNIA IONOAEVO
d.
„in alles een oud man gelijk." Zie Aen IX. 050.
1.1 Serentigh, levendigh : een rijm, dat niemand hindert, terwiji b. v. zesde of kwett te onuitftaanbaar
wezen zoo. 't Is, dat aan den dichter, met betrekking tot die zoogenaamde dubbele rijmwoorden,
als voorbeeld en veroordeeld, byfiand en drytand, prijs leit en wijsheid, over welke gefproken is /eel VIII,
blz. 578, altijd eenige meerdere vrijheid wordt verleend. Het Ilepend wordt alsdan facto een dubbeld
ltaand vaers, en men let meer op het gelijkluidende der tegenover elkander ftaande klanken, dan
wel op de gelijkheid der verbindingsletter.

Daaronder ftaat, met verbleekte, echter nog leesbare inkt, to lezen:
Aen inijn Agneta Block defe fchildery vereert tot eene gedachtenis
nog onder my beftaende Anno 1701. 1)
Op deze vereering, waarvan ook Brandt gewaagt 2), en die waarfchijnlijk later plaats had, zal ik nog wel terug komen.
Een klinkdicht op Genua, vermoedelijk uit het Latijn vertaald,
hoewel er dit niet is bygevoegd, draagt in do oude uitgaven bet Jaar
1662 en vindt alzoo bier zijn plaats.
t' Verfia: „nu, anno 1701, nog in mipi bezit."
Vondels leven, blz. 85.
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GEN-LTA.
als uit een rots gehouwen,
Braveert in pracht en prael elle Italjaenfche fteen.
Het fchijnt, gelijck een paeu, zijn pennen trots
t' ontvouwen.
Bier itapelt koopfortuin haer rijckdommen op
een.
5 Het fireckt een krijghstrezoor der wijtgevreefde Flippen,
En zenuw van hunn' ftaet, die 't Roomfch gebiedt verdooft.
Een zijde- en goutooghft bloeit en groeit in dorre klippen.
Ligurie bekent dees zeebaeck voor beer hooft.
De Vryheit in triomfe, op eenen boogh van mariner,
Begroet van al de zee, daer d' Apennijn begint,
10
Zich met den kruisfchilt deckt, een' fcheutvry borftbefehermer,
En toomt Byzantium, dat weerelden verflint,
Haer wapenhuis ontziet, en haven, en galaien.
Zoo heerfcht de Vryheit, noit van wijsheit afgefcheien.
ALAISRIJCK GENUA,

Der trifigerreelde Flippen: d. 1.: „der koningen van Spanje." Hoewel Genua, omtrent den tijd,
waarin Vondel dit gedicht maakte, geenszins cynsbaar van Spanje was, ftond het toch Reeds met
de koningen van dat Rijk in een naanwe verbintenis en fchoot de Republiek hun aanzienlijke geldfommen, waarvoor zy talrijke bezittingen, in Mean, Islapeis, enz. gelegen, tot onderpand bekwam.
nos rernint—ontziet: hier behoorde wel dock of moor tusfchen te ftaan.
5

Als gelijkfoortig met het vorige meen ik bier een aantal gedichten
te mogen invoegen, van welker vervaardiging het jaartal onbekend is. Gelijk men zien zal, zijn bet vertalingen uit het Latijn,
deels near bekende, deels near onbekende fchrijvers, fommige geheel fragmentarisch en onvoltooid, zoo dat zy het voorkomen hebben van aanhalingen. Of Vondel by het vervaardigen daarvan eenig
bepaald doel voor oogen heeft gehad, b. v. om ze in deze of
gene voorrede of opdracht in te lasfchen, gelijk by meer doet,
of wel om ze tot bouwftoffen te doen ftrekken voor eenig gedicht
van wijderen omvang, is my ten eenemale onbekend. Zy kunnen ook
als byfchriften by het een of ander plaatwerk hebben gediend.
De eerfte twee onder die gedichten zijn vertalingen nit Scaliger :
't is my niet gelukt, de pleats uit te vinden, waar zy gezocht moeten
worden, wat enders tot beter verftand van den zin niet ondienftig
ware geweest.
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OP

POICTIER

S.

L ETGHE op de ziel, het lijf beftelt de kracht alleen,
En Gallie verdient die beide door gebeen.
De leerluft d' een ontfteeckt, een ander 't krijghsbedrijf.
Poictiers is bier de ziel: al 't ander is bet lijf.
1,1 Verna: „op de ziel behoort acht gegoven to warden: de kracht is een zaak, die alleen uit het
lichaam voortkomt; en Frankrijk is lichaam- en krachteloos, ten zij het die door gebeden verwerve."
s Poictiers Is bier de riel: waarfehijnlijk wegens zijn beroemde univerliteit.

0P

AVIGNON.
11-w vrybeit en manier van leven by de vroomen
Maeckt dat ghy zijt gelijck een tweede ftadt van Roomen :
Groot zijn uw kerken, groot is uwer huizen eer.
Maer dit noch grooter is, ghy zijt uw eigen Heer.
Een tweede ftadt van lioanzen: men weet, dat Avignon in de veertiende eeuw gedurende zeventig
jaren de zetel was der Paufen, wat de Romeinen fpotsgewijze de zeventigjarige gevangenfchap
noemden.
h Ghy zip saw eigen Heer: als zijnde Avignon, gelijk ook in vs. 1 gezegd wordt, een vrije Ilad.

a

Guillaume le Breton, uit Wiens werken bet volgende gedicht is
vertaald, was een Franciskaner monnik, die in 't midden der 'veertiende eeuw leefde en onderfcheidene theologifche en wijsgeerige
fchriften naliet. Hoezeer uit Engeland geboortig, bracht by een goed
gedeelte van zijn leven in Frankrijk en ItaliOn door.
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TOURS.
F

5

IC

I

ESTINUS voerde 't volck van TOURS bier ilewaert aen,
Daer om de fchoone ftadt twee ftroomen d' armen ilaen,
De Loir, en klaere Kaer. de ftadt leght tuffchen beide
In weelige landouwe, en aengename weide.
Haer burgery is trots, en taelrijck, groot van maght,
Gezegent door het ooft, en wijnftock, hoogh geacht.
Sint Martens heiligh graf verheerlijckt, door zijn zegen
En eer, de kercken om en in de ftadt gelegen.

,

Beflinus: aangaande dezen ftichter van Tours, by de Romeinen Caefarodunnm genoemd, heb ik
geene byzonderheden knenen vinden.
3 Klaere Kaer: door de Kaer veritaat V. de rivier, welke de Franfchen Cher noemen.
5 Taelrifek: 't Fr. rerbeu.e, dock bier in den zin genomen van „uit de hoogte fprekende."
7 Sint Martens heiligh gray: Sint Maarten was Bisfchop van Tours, wear de hoofdkerk nog zijn graf
en zijn naam bewaart.

De volgende byfchriften op Narbonne zijn gevolgd naar Gains
Sollius Sidonius Apollinaris, een Kriften fchrijver der vijfde eeuw.
Deze to Lyon geboren, uit een overfte der Pretorianen in Gallien,
onder Ilonorius, had Euzebius tot leermeefter in de wijsbegeerte en
Enus in de redekunst en pazy. Hy verwierf een grooten roem van
geleerdheid, en de gunst des Keizers, die hem in belangrijke aangelegenheden gebruikte. In 472 werd hy Bisfchop van Clermont, waarop
hy zijn waereldlijke ambten aan zijn zoon afftond en zich geheel
aan godgeleerde oefeningen wijdde. Hy overleed in 482, een aantal
brieven en gedichten nalatende.
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NA R 0 N N E.

ARBO, gezond van lucht en lant,
Van havens, zee en vafle ftrant,
Vail burgers, huizen, merekt en firaet,
)"Van raethuis, recht en munt en maet,
Van kercken, toorens, brugh en wal,
Van waterbeecken, bergh en dal,
En wat men ergens vinden magh,
Daer immer fchijnt den klaren dagh,
Verzien, zijt heerelijck gegroet.
in Met recht de Goon ghy loven moet:
Uw lant geeft kooren, wijn en zaet;
Veel vee in uwe weiden gaet;
De beemden ruicken van het kruit,
Dat weeldigh fpringt ter aerden.uit;
15 Moeras of water in uw (loot
Niet ftinckt gelijck een vuile goot,
Noch diftelen men ergens vint,
Want ghy zijt Floraes echte kint:
Minerva by n altijt woont,
20 En uwe jeught met wijsheit kroont;
Zoo dat oock nevens
edel bloet
U Princen wijs zijn van gemoet:
Want wijsheit by haer wert geacht,
Veel meer dan Vorftelijcke pracht.
25 Ghy ftoft op mariner noch op gout,
Noch Indiaenfch vvoor zoo ftout,

in de uitgave van 13randt vinden wy deze vertaling in tweeen gefplitst, en het
tweede gedeelte, aanvangende by vs. 25 Ghy flop, enz.'cloor het volgende in alexandrijnen berijmde
byfchrift op Narbonne van het eerfte gefcheiden, en voorzien van een afzonderlijk hoofd en van
het onaerfchrift uit 1551 LaIijn. Zeker had de uitgever de moeite niet genomen de vertalingen met
het oorfpronkelijke te vergelijken, of maar alleen, goed te lezen wat by drukken liet ; het had hem
dan in 't oog moeten fpringen, dat by bier een doorloopenden, volkomen aaneen gefloten zin voor
zich had. Ik heb dan ook de vrtjheid genomen, het verbroken verband weder te herftellen.
Narbo, enz.: dit fragment is getrokken uit het Canners XXIII van SIDON. APOLL, Ed. ParViis MDCIX,
pag. 180.
Van havens, enz.: dit, en al wat in de vijf volgende regels genoemd wordt, hangt niet of van 't
voorafgaande gezond, maar van 't later volgende ver:ien, d. 1.: „voorzien."
OP NARBONNE :
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VAN NARBONNE.

Been Marmarifch huiscieraet,
Noel' zn
Waerop de Bars heenftoffen gaet.
Uw poorten zijn oock niet vergult,
30 Met Aforootfch gefteent gehult :
Maer uw gewelven afgeltre6n
Betuigen d' oude ftrijtbaerheen.
Uw ftoringevaerten, noit gemat,
Zijn kofielijck by u gefchat.
Marmarija huiscieraet, Waerop de liars heenfloiren gael : ik wat niet wat van dien Bars te maken,
tot dat ik het Latijn had gelezen, wear vs. 54 en 55 Itaat :
Non ji quas eboris trabes, ref racks
Rofiris, Illarnatrici dedere barri.
Dit barn nu, 't walk „olifanten" beteekent, heeft V., liter wellicht door een min goede lezing misleid, voor een eigen naam aangezien. De zin van 't oorfpronkelnke is: „noch de ivoren balken,
welke de gekromde tanden der Marmarifche olifanten .(die nit Mar»atrica, een landitreek van Afrika,
naby Egypten gelegen) u geleverd hebben."
,o Aforootlet gefieent: het Latijn heeft, vs. 55, 57:
Aureasque porters
Ilcornas Atoroticis lapillis.
Welk gefteente echter bedoeld wordt, zeggen de Kommentatoren niet.
27,.23

VAN

NARBONNE.
G

IIY, die verdreven waert, leeft fill, en, die den ftrijt
Verduurde, wert bekent voor trou van tijt tot tijt :
Theodoricus, die veel hooger dan zijn vader
Gezet wort, en gekent al teffens en to gader
Len eel. der Geten, en pilaer van 't Roomfch gebiedt,
Bevont u trou, in zoo veel oproer en verdriet.
Maer fchoon ghy dikwijl waert beftorremt en gereten
Hierom en wort u dit tot fchande niet verweeten :
Want als een dapper Melt zich eerlijck ftelt te weer,
to
Dan is 't lidtteeken van de wonde hem een eer.
Ghy, die rerdreren waert leen Jill: wat deze uitdrukking hier beteekent, en hoe zy op een Cad kan
flaan, is my een raadfel. Daze en de volgende regel zijn niet utt het oorfpronkelijke vertaald: de
rest is een navolging — dezen keer in een andere meat — van hetzelfde carmen, waaruit het vorige
fragment is gevolgd. Zie ald. pag. 189.
a Theodoricus: t. w. de tweede van dien naam, zoon van Theodoricus I, koning der Gothen. Hy heroofde in 453 zijn broad r Thorismund van de kroon en 't leven : in 462 leverde hem Graaf Agrips
pinns de Cad Narbonne. Zie SID. APOLL., Bpist. II, Lib. I, en voorts IDACIUS, JORNANDS8 en
IsiDoEus in Chron. Gothortan.
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VONDELS LEVEN.

De nu volgende vertaling is uit Seneka.

VAN

BE RHOSNE EN ARRAR.

I

cK zagh een' hoogen bergh neerhangen op twee ftroomen,
Beftraelt van overdwers met goude zonnetoomen,
Daer 's lants Rodaen voorby van boven nederfchiet,
En d' Arrar langkzaem langs de groene kanten vliet.

De zes volgende gedichten zijn alle gevolgd naar 't Latijn van
Deeimus Magnus Aufonius. Deze, een der voortreffelijkfte dichters
van de vierde eeuw, was van Bordeaux en de . zoon van Julius Aufonius, een beroemd geneesheer aldaar. Tot hoogleeraar in de welfprekendheid aangefteld, verwierf by zulk een vermaardheid, dat keizer Valentinianus hem tot leermeefter benoemde van zijn zoon
Gratianus. Hy klom verder tot verfcheidene hooge waardigheden op,
wend Prefekt in Italien en Gallien en in 379 Conful.
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OP

BORDEAUX.
G ODTLOOZE ftomheit, ick vervloecke u, nademael,

0 vaderlant, ick niet gedacht heb in 't verhael
Uw fchoone wijngerden, en firoom, en brave helden
En overften, en raet, wel waerdigh om te melden,
5 Als ick die kleene ftadt gedencke, of uw gebiet
Niet eens merckwaerdigh waer : en fchaemen wy 't ons niet. &c.
hetgeen volgt is een vertaling van den aanhef van een lofcbeht, by AUSONIUB te
vinden onder zijn Clarae Urbes, en getyteld de Burdigala XIII.
Godilooze floraheit: zeker was 't een flomheid des vroegeren uitgevers, dat by hierfloutheit tette, wat
geen redelijken zin kon opleveren. 't Lat. heeft:
Impia jam dudam condemno
s Als ick die kieene fladt gedencke: 't Lat. heeft:
Quali confcius yr/As
E.ciguae,
„als of ik u voor een klein ftadtje hield." De text van V. fehijnt ook bier verdorven.
d.
OP BORDEAUX:

OP

NARBONNE.
zult dat ftrijtbre en trots Narbonne niet
vergeeten,
Een heel wijtftreckend rijck, in 't . groote last.
bezeten.
Zy hielt veeltroepen met haer wetten onderdaen,
Daer zich Savoje buight, en neight naer den
Sequaen,
s En d' Alpes toppen hem van Italjaenen fcheiden,
En 't Pyreneefche fneeu hem van d' Iberen leiden,
En de Rodaen met kracht ruifcht in 't Lemanfche meir,
Aquitanen neer,
En de Cebenner loopt naer
Tot daer de Belgen al van outs Teutates eeren,
1.0 Zoo ver reickt Narbo toe. ghy Gallen hebt de Heeren
Van Rome, en hun vooghdy te vooren lang ontzien.
,&*5 4 ,

HY

Or NARBONNE : vertaling der eerfle elf regels van 't gedieht de Narbona, mede onder de Clarae Urbes
te vinden.
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THOULOUSE.
k ZAT, niannermeer Tholoze ons voefters naem verzwijgen,
Zoo wijt omcingelt met een muur, heel hoogh in 't ffijgen.
Garumne, een fchoone firoom, loopt langs de veften heen.
Z' is volckrijck: want zy paelt tot aen de Pyreneen,
.& En 't Cebennijfch geberght, met pijnboombofch behangen,
Van Aquitaners en Iberen dicht oinvangen:
En fchoon zy uit vier ftecIn veel duizent mannen fchudt,
Noch wortze nhniner meer van burgers uitgeput:
Want zy in haeren fchoot bedeekt al die ze baerde.
zie AUSON. Oar. Urb. XI. Hier is het geheele lofdicht vertaald, offchoon de laatile
regel zijn rijm mist.
Ons roeflers noon: vermoedelijk was Aufonius te Toulouze onderwezen en noemt by daarom die
(tad zijn meddler.
. Garunine: de „Garonne."
5 't Cebennifizfeh geberght: de „Cevennes," zoo als men die thands gemeenlijk noemt.
7 Sehoon zy nil tier fieen reel duizent mannen fchudt: dat zegt het Lat. niet, waar wy lezen
Quae modo quadrupliers e.r fe quurn effuderit urbes,
d. 1.: „die, offchoon zy vier fteden uit haren fchoot fchudde," of „vier fteden bevolkte."
OP THOULOUSE

OP

ARLES.

0

TWEEDERLEY Aureel, komt voort met uwen itaet.
Het ltrijbre Narbo en het rijck en maghtigh Weenen
Bewoont u met een volck uit d' Alpen eerft verfcheenen.
Uw fleene brugh verftreckt een wijde en effen flraet,
Terwijl de Rodanus bruifcht door de boogen heenen,
En ghy koophandel met de Romnfche weerelt drijft.
Or ARLES zie AUSON. Clarae Urb,, s: de Arelate VII.
Tweederley Aureel: de Aureliaanfche weg, die te Rome begon, eindigde wel te Arles; doeh dit was
nog geen reden, um die (lad Aureel te noemen. Wat het bygevoegde tweederlei betreft, de uitlegging
daarvan vrage men aan Aufonius, die insgelnks fchrijft:
Pande, duplex Arelate, tuns blanda hofpita portus.
Weenen: niet de hoofdftad van Oostenrijk, maar Vienne, in Dauphine.
5 Deze regel vindt wederom zijn tegenrijm even min ale de Ilotregel der beide vorige byfchriften en
van het volgende; terwiji V. heeft nagelaten, de twee laatfte vaerzen van Aufonius te vertalen.

638

1662

Op

DE WATERWEL TE NISMES,
DEPOSMT

D I A N A.

van de ftadt, gezont door 's waters aert,
0
Springader van den Celt, den goden lief en waert,
STROOMGODT

In ongelijcke fpraeck. d' Apoon met zijn geklater,
Noch Nemaufus is niet doorluchtiger van water,
Oock vloeit Timavus niet zoo helder naer de zee.
OP DE WATERwBL: hier moet ik gelooven, dat V. niet de uitgave van Aufonius gebezigd heeft, welke
ik geraadpleegd hob, t. w. die van 1831 by W. Blaeu to Amfterdam, maar een andere immers hoe
by anders aan 't woord mamas komt, is my onbekend. De Latijniche vaerzen tech, welke bier
vertaald zijn, komen voor in 't hier boven genoemd lofdicht de Bardigata, en daarin wordt van
geen Diana, maar van Dirona, een Keltifche godin, gefproken.
4,s De Nemaufus is my als rivier niet bekend, des to beter de Timavus, die in het Adriatifche meir
vloeit, en van welken de nude dichters herhaaldelijk gewach maken.

01!

BLAYE.

0

BORGHTOGHT van 't verbont, 't verdriete u niet, maer fpoet
Te lande, of met den riem te water, door den vloet,
Daer ons Garumne met veel boghten peen komt ruiffen,
Om in de baere zee met vollen ftroom te bruilichen,
5 Of daer de kromme wegh rondom loopt, en u leit
Naer Blavie, altijt trots ten oorelogh bereft.
Het oorfpronkelijke van dit gedicht hob ik in mtpt uitgave van Aufonius nergends kunnen
vinden.
O Borghtoghi van 't verbont: by een eerlte lezing zon men denken, dat bier de ftad zelve worth
aangefproken, wet echter uit de flotregels blijkt, het geval niet te zijn. Van welk verhond hier
gefproken worth, of wie als berg daarvoor near Biaye gevoerd moest worden, sod misfchien Mt het
oorfpronkelijke kunnen opgemaakt worden, doch is my onbekend.
Blavie: 't Lat. Blarium, voor Blaye.
OP BLAYE.
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OP DEN HELDT ROELANDT.

Van Blaye gewagende, laat ik hier het gedicht volgen op Roeland,
die aldaar begraven werd.

0 1'

DEN HELDT ROELANDT,
WEL EER TE BLAYE BEGRAVEN.
PCT HET LATIJN YERTAELD.

G

HY zoeckt uw vader]andt, en laet ons in geklagh.
Ghy woont in 't heerlijck hof, wy in een' droeven dagh.
Maer ghy, belevende de twee en veertigh jaeren,
Vlught d' aerde, en, vroom van aert, gaet in de ftarren vaeren.

ROELANDT: de beroemde Paladijn, van wien de dichters zoo veel en de gefchiedenis
zoo weinig verhaalt, en die ender Karel den Groote by Roncevallis zon gefnenveld zijn.
het Lolijn: waarfehgnlijk geldt het hier een gratTchrift, waarvan de maker onbekend is.

DEN VELDT

Noch Hierre, noch de door hem gefehreven „Franciade," waaruit
het navolgende lofdicht op Marfeille ontleend is, zijn my bekend.
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OP

MARSEILLE.
W

Y bouwen eenen muur, ter eere van dien dagh,
Daer 't Middelantfche meir zijn fchuim op breecken magh.
Het zal een ftadt zijn, tot gerief der zuider firanden
En volcken over zee, die hier te fcheep belanden,
5 Een zeeftadt Mars genoemt naer dezen dagh alleen.
Voor 't Franfche krijghsvolck, dat zoo moedigh heeft geftreem.
Dees ftadt wert zedert tot een Keizersftadt verheven,
De naem Marfeille haer ten prijs en lof gegeven,
Als of men zey: dees ftadt voert haeren naem van Mars.

9

Van Mars: zoo zoil de Lat. naam Martilia en niet Masjilia moeten zijn.

Het volgende is een vertaling uit het Latijn van Beza.

OP

DE WONDERBAERE BRUGH,

GENOESIT

PONT DU GARD.
E

N vry wat meer is 't dat dees kunftenaer en helt
Den lof van 't werck veracht, en zijnen naem niet melt.
0 wondre werckman, fchoon het groot is dat ghy wrocht,
Noch meer verbaeftme 't werck, van u noch niet bedocht.
Ds WONDERBA ERB BRUOIX men weet, dat deze brug, tuslchen Avignon en Nismes gelegen, een
werk is van de Romeinen.
't Werck, ran u noch niet bedocht: niet seer duidelijk: het Latijn sot hier de beteekenis kunnen
opheldereu voor hem, wien 't gelukt de pleats by Beza te vinden.
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De volgende gedichten zijn naar onbekende fchrijvers:

OP

MANS.
u wenfch ick u heel klaer t' ontclecken en t' ontvouwen
Hoe Cenoman de ftadt vernoernde en op hielp bouwen.
Lemanus, d' oude itadt, was eertijts wijt vermaert,
En volckrijck met een maght van burgery bewaert.
5 De Vorft der Gaulen heeft haer met dien naem getekent,
Lemanus, die zich noch van Paris of komft rekent.
2 Cenoman: de Latijnfche fchrijvers noemen de ftad Cenomanum, waarvan misfchien de overlevering
herkomftig is, als ware zy door zekeren Cenoman gebouwd.
3 Lemanus: dit is eenvoudig een Latijnfche vertolking van Le Mans.

GRAFSCHRIFT
POOR

WILLEM DEN OVERWINNER,
tuning un Engrlant, krrtngn nan ihrinadne,

GELUCK HET TE KAHN WORT GELEZEN.

D

IE Normandye en gantleh Brittanje trots regeert,
Verwonze !tout, en houdtze in toom door heerfehappye.
Het Cenomaniche zwaert bedwingt hy, en vermeert
De wetten, en behoudt het lant in zijn vooghdye.
3

Bet Cenomanfehe zwaert: de bewoners van de landftreek le Mans werden in vroegeren tud Comomanen genoemd (zie het vorige gedicht). Willem de Veroveraar wist hen te overwinnen en in bedwang te houden.
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GRAFSCHRIFT VOOR MACHTELT.

s

7

De groote WILLEM fchuilt hier in dit kleene graf.
Een klein huis is genoegh voor zulck een grooten heere.
De zon dry zevenmael en tweemael fchijnfel gaf,
En koos den fchoot der maeght, toen ftorf dees helt met eere.

Lees: „de zon trad in het hemelteeken de Maagd."
Uit deze regels zoll men moeten opmaken, dat, volgens V., Willem de Veroveraar op zijn 23ste jaar
overleed. Intusfchen is het bekend, dat by in 1027 geboren werd en in 1088 ftierf, alzoo op 81jarigen leeftijd. Maar de 8 X 7 of 21 + 2 jaren moeten geteld worden van zijn vestiging in Engeland — 1065-1060 — en dan komt de rekening beter uit.
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GRAFSCHRIFT
V 0014

MACHTELT,
DOCHTER VAN

BALDUINUS DEN GOEDEN ,
(Prarf nu Iltardm,

NEMAELIN VAN

WILLEM DEN OVERWINNER,
11Z nit* lint

Engtint,

TE KAEN TE ZIEN.

heerelijck gebou befchaduwt d' overfchoone
En brave Machtelt, telgh uit koningklijcken ftam.
De Graef, haer vader, zijn begin uit Vlaendre nam.
:
De moeder Adela een fpruit was uit de kroone
Der Vrancken, Robbrechts krooft, wiens eedle
L„,
zufter quam
Aen koning Henrix trou, en boude haren heere,
Den koning Willem, noch dees kerck, zoo fchoon gefticht.
.--,

,.-

IT

En boude haeren heere, den Koning Willem: bier moest noodzakelijk tusfchen in gevoegd neap
zy t. w. „Machtelt." Zoo als men nu leest, is 't of de miler van Robbrecht, aen Henrix iron gum
en (bovendien) aen Willem een kerck boude.
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OP D'ABDYE VAN ST. ILLIDIUS.

Zy ftichte oock door al 't rijck veel kercken, Godt ter eere,
En was der armen trooft, en een godtvruchtigh Licht.
lo Haer rniltheit liet geen fchat voor 't arme volck gelloten.
Dus wonze in 's levens tijt een' fchat van gunftgenooten,
En ftorf, toen Slaghtmaent quam befchijnen !teen en floten.

OP

D'ABDYE \T AN ST. ILLIDITTS,
BUITEN CLERMONT.

B

IT oude hof wert eerft van Auftrimon gefticht,
Die t' Avignon ontftack het eerfte Biffchops licht
Maer beer Illidius, die elck als heiligh eerde,
De vierde naezaet, die de Schaepskoy wijs regeerde,
Volboude het in top, toen Clodoveus 't rijck
Van Galliê betoomde, en d' eerfte tot een wijck
Der volcken wert gedoopt, en op de vont gewaffchen.
I Auflrimon: S. Aultrimonius was een der eerfte geloofsverkondigers in Gallien, waar by den ry opende
der Bisfehoppen van Clermont.
3 Radius: de heilige Illidius of Ailyrus was de vierde Bisfehop van Clermont. Hy overleed In 385.
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OP DE SCHILDERY
V A St

DE MAEGHT VAN VAUCOULEUR

JOHANNA D'ARC
11rrintrt nan Vunkriirk, tnt Orlrans.

D E Maeght keert weder, ftom van fpraecke voor den Gal,
Geluckigh daer haer beelt. de Godtheit zelf beval
Het beelt aen 't vaderlant, dat quam 't den Franfchen bieden.
0 Koning Henrick, groet het beelt, en trooft der lieden.
Een andre maeght quam neergedaelt op uw gebeen.
Zy houdt de weeghfchael, en verrijckt het rijck met een,
Opdat ze d' yzere in een goude tijdt verkeere.
De maeght bier: „de beeltenis der maagd," die als zoodanig „ftom van fprake" is.
Doer: verumedelnk „by de Gallen," of op een plaats, waar vroeger, in een onvertaald gebleven
brok van het gedicht, over gefproken is.
4 Koning Henrick: ik zal niet betlisfen tot welken Henrik de onbekende dichter bier fpreekt.
Het beelt, en [roof een by V. niet ongewone vorm voor „het beeld, dat tot troost verftrekt,"
s Een andre maeght: Afftea, die volgends de fabelleer, in de „gouden" eeuw geheerscht had.

BYSCHR,IFT,
ONDER ' T UURWERCK VAN 'T PALMS TE PARIJS.

DLr kunftwerek, dat zoo juift de twaelef uren fcheidt,
Ons tot gerechtigheit en ftut der wetten leit.

645

1662

OP HET

ZINNEI3EELT
VAN

LODEWIJCK DEN XII,
i

nning nu tiradriirk,

TE BLOIS OP ' T SLOT TE ZIEN.

A

LHIER ter ftede, daer de koning Luidewijck
Geboren Wert, aenvaert by oock den ilaf van 't rijck.
Geluckigh was de dagh, die 't konings Licht zagh rijzen,
Een Prins die Vranckrijck paft, en eeuwighlijck zal prijzen.
4 En eeuwighlijck zal prijzen: wie moet hier prijzen, de Prins, of Frankrijk ? — Er diende noodwendig
to ftaan: „en dien het eeuwig zal prijzen."

TER GEDACHTENIS
VAN

IIENDRICK DEN III,
Inning 11311 Vraultriirk,
OP ' T SLOT TE BLOIS, NAE ' T OMBRENGEN DER GUISARDS,
U1'16E110E-WEN.

0

HENRICK, uwe deught ruft hier op hooghge-eert,
Dat ghy bederven kunt, doch niemants fcha begeert.
Nae 't ombrengen der Guifards: liever: „na 't ombrengen van Hendrik van Lotharingen, Hertog
van Guile." Deze toch was het, die op last des konings werd vermoord.
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or
II F.

T

OMST OR TEN
V .5N

DE NAELDE
OP DEN KANT VAN DE BRUGH TE BLOIS OPGERECHT, TOEN DE LELIEN
GESCHONDEN EN DE KROON ONGESCHONDEN

BLEU, 1593.

E

EN pijler ftont 'er op den hoogen bruggekant,
Gekroont met lelien op 't voorhooft heel parmant.
Een onweer heeft hem 's nachts te treffen onderwonden:
Noch heeft dees booze plaegh de Rijxkroon niet gefchonden:
Gelijck de ftorm de bloem van Vranckrijck fchenden dorft:
Want Jupijns blixem vreeft de tekens van den Vorft,
Die onder Henrix maght noch ongefchonden blijven.
a Heeft hem 's naehts te treffen onderuonden voor „heeft zich onderwonden, hem (den pyler) te treffen." De konftruktie is Hoogduitsch en daardoor vry duifter.
Jupijns blixem: Ju in Jupijn is altijd kort genomen, near den aart onzer prozodie; hoewel het geen
bepaalde tout is, die fyllabe lang to maken, mits men dan Bever fchrijve: Jupptja.
7 Deze regel rijmt op geen anderen. Men zoi al licht denken, dat bier, voor ongefchonden blijven,
gelezen moet worden. blijven ongefchonden; doch dan verkrijgt men in pleats van geen, een dubbel,
en alzoo een flecht rijm, dear vs. 4 reeds op gefehonden uitgaat.

OP

HET WAPENHLTIS
TE

PAWS.

D rr 's Henricks donderburgh vol wapens van Vulkaen.
Vol wapens, die met kracht de reuzen tegenffaen.
Donderburgh: zinfpeling op het verblijf van Jupiter, den donderaar.

1662
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BYSCHRIFT
VOOR

'T KONINGKLIJCKE VOGELHUIS
1E FONTAINE BLEU.

D

IE d oorloghsdeure Hoot, de vogels dee befluiten:
Op dat zy fteets zijn roem en daeden zouden uiten.
Befluiten voor „opfluiten."

01'

DE ZALFFLES TE MARMOUSTIER.

E

RN Engel zalfde den op 't veldt gewonden Marten.
De groote Henrick durft elck met dees gifte tarten.
verbastering van maims lizonafferium, in 't Fr. Mantouflier, een rijke abdy, naby
Tours, en door S. Maarten gefticht.

MARMOUSTIRR:

V00R

DE KAPEL VAN S. MARTHA
TE TARASCON.

0

MARTHA, zijt gegroet, die Chriftus fpijsde in vrede.
Hy zy uw difcbgenoot, en d' onze op mijne bede.

1662
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OP

DE GERAEMTENS EENIGER LICHAEMEN
IN ZEKERE EERK

TE TOULOUSE.

I

NDIEN men telt een tal tot acht toe achter een,
Dees plaets verdooft de reft door haer geheilight been :
Want vier paer lichaemen van heiligen dees drempels
Vercieren, tot een eer van Godts gewijde tempels.
x Geheiligkt been voor ,gehenigd gebeente," of ,beenderen van beEdgen."

ANDER
DOORZIET vry al wat d' een en d' andre weerelt heeft,
Dees plaets in heiligheit ver boven andre zweeft.

i
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OP D'AFBEELDINGEN
EENJG ER

KONINGEN VAN VRANKRIJCK,
OP HET RAETHUIS TE ARLES.

U

W volck het Kapitool verrijckt met Keizersbeelden,
Zoo weet de weerelt dat zy boogh voor 't krijghsgeweer.
Aureel, het Franfche Room, boon Rome na in weelden,
En ciert met Koningen het hof, uit luft tot eer.
5 't Was eer -geen wonder, dat out Rome triomfeerde,
Het Franfche Rome geen triomfen zelf ontbeerde.

s Aureel voor Arles. Zie boven.

OP D'AFBEELDING
VAN

PETRARCHA

9

STAENDE BY

LAURA,
TE ARQUADA TE ZIEN.

0

HEMELSCHE Petrarch, door nw gezang in 't endt,
Wert Laura ooft en weft al 't aerdtrijck door bekent.
Zy broght to weege door haer fchoonheit dat uw dichten,
Den Heiligen tot lof gezongen, yeder ftichten.
Volhardt in liefde tot de dichters groot van naem,
Hanthavers van de lang gefleten heldenfaem.
Arquadss of Arqua, een vlek onder Padua, wear Petrarcha begraven werd.

(350

TER BLIJDE MAELTIJT VOOR MAXIMILIAEN HERRICK.

1662

Had de Regering van Amfterdam, by vorige gelegenheden, 't zij
toevallig, 't zij met opzet, verzuimd aan Vondel eenig deel to geven
in 't heftier der vermakelijkheden, aangerecht ter eere van doorluchtige perfonaadjen, er werd hem dit jaar een blijk gegeven,
dat zy hem althands niet geheel vergat. De Aartsbisfehop van Keulen,
Maximiliaan Hendrik, zoon van Maximiliaan Keurvorst van Beyeren,
was in dezen jare de ftad met een bezoek komen vereeren. De ftad
had den jeugdigen kerkvoogd — by 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. Waarin die erkeutenis beftond zullen wy zoo aanftonds zien. Eerst bet gedicht, dat aldus
luidde :

TER BLIJDE MAELTIJT
VOOR

DEN DOORLUCHTIGHSTEN VORST EN HEERE

MAXIMILIAEN HENRICK

9

trutinut tr Ilinfirn, trttnn4 tr Vairrr, Is,riltrr tr t ilia, ?;r.

DEUS NOBIS HIEC OTIA FECIT.

,_,

.„.` u de pais door Chriftenlant draeft,
'V '
En alle ongelijek beflecht,
,.--,------- `-'.'
Komt de Vorft, die Cezar hanthaeft
By het out en wettigh recht,
---- - -• 't Vrye Nederlant beftraelen
Met zijn gunftigh aengezicht.
Zulck een eer befchijnt ons paelen
En vereifcht zoo trots een dicht
DE/TS

NOBIS

HAEC OTIA FECIT:

d. i.: „God heeft ons deze rust

gefehonken." Zie

VIRO.

Eel. I. 6.

1662

TER BLIJDE MAELTLIT VOOR MAXIMILIAEN IIENRIOK.

Als oit Flaccus kon bereicken,
10 Op Augufius blijden dagh;
Tot een danckbaer offerteicken,
Toegewijt aen 't wijs gezagh
Van den Kenrvorft, rijek van zegen,
Die, nit zijnen hoogen troon,
Is Zeewaert aen komt neergefiegen,
En met keur- en myterkroon
D' oude fchiltkroon ons gefchoncken
Van den Keizer zijn' genan,
Overfiraelen en ontvoncken,
20 Schooner dan men weachen kan.
Op `t verzaemen van twee buren,
Aemftelftadt en Agrippijn,
Rijft de nieuwe bou der muren,
En die halve maenefchijn
25 Komt in 't Y, dat zeilrijck water,
Zich to fpieglen met meer glans,
En men hoort een bly gefchater,
Over torenfpits en trans,
Zich verheffen, nu de Heeren,
30
Op het Hollantfch Kapitool,
Met een Keurhooft triomfeeren,
Op fchalmey, en feeftviool,
En muzijckfpel van musketten
Der verheughde burgery.
35 Zulck een blijfchap kept geen wetten.
Laet den berckemeier vry
Ommegaen : de Rijnfche vaten
Rollen Kolen recht voorby
Naer de flaetilar van de Staeten,
40 In den kelder van het Y.
Wenfcht vry, en de hemel geve
Dat DU MAXIMILIAEN
Langer dan zijn voorzaet leve,
En de vrientfchap vol magh ftaen,
45 Die zoo lang, voor zeftien eeuwen,
Van Vefpafianus tijt,
Met de Batavierfche leeuwen
Aenving, in den burgerftrijt,
„van zijn naamgenoot, keizer Mazimiliaan."
,n Van den Keizer zijn genan: d.
Verfta „Amfterdam, als een halve maan gebouwd, weêrfpiegelt in het water."
„naar de Cad, die tot een liar ran flaat verftrekt aan de Staten."
De fluetflar van de Slaeten: d.
La Langer dun zijn roorzaet: onzeker is het, of men hier, onder 's Bisfchop roorraet, zijn voorganger
in de bisfchoppelijke waardigheid hebbe to verftaan, dan wel zijn naamgenoot, keizer
45-.1 Zinfpeling op het bondgenootfchap tusfchen de bewoners van den Bovenrijn en de Batavieren, ten
tijde van den oorlog, door Civilis (Burgerhart) tegen de Romeinen gevoerd.
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TER ELUDE MAELTIJT VOOR MAXIMILIAEN HENRICK.

Tuffchen Burgerhart ontiteecken,
En 't Romainfche krijghsgewelt;
Eer de tweedraght vergeleken,
Rome Batoos erven telt
Onder 's Tybers bontgenooten,
En gebroeders trou van aert,
55 Daer de bontkroon wert gefloten
Onder ftandert, fchilt en zwaert.
Kranft kriftal met groene kranffen:
Vlecht uw haer met wijngertloof:
Leopoldus temt ByzanfTen,
co Noit verzaet van bloet en roof,
En de kruisbanier te tergen.
Vrede bloeit van kuft tot kuft,
En luickt op nit Zevenbergen.
Tityrus bedanckt Auguft,
65 In de fchaduw van zijn beucken,
En het voorhooft, lang verneert,
Weet van rimpelen noch kreucken,
Nu het vee de klaver fcheert;
Nu de melckbron in de weide
7o
Uit de koienader fpringt,
Daer hy, onder Godts geleide,
Van zijn Amaryllis zingt,
En van verr' de witte doecken
Uit ziet fpannen op de me.,
75 Om meer weerelden te zoecken
Door de rijcke en ope zee,
Met de vrachten en de packen,
Die om laegh van Rijn en Maes,
's Biffchops ftroomen, nederzacken
80 Naer 't geweft vol room en kaes
Drinckt op 't rijzen van ons vefte.
Geeft uw hart den Vorft ten befte.
50

51 Pergeleken: „door vergelijk beflist."
z. Leap°ldus temt Byzanffen: de keizer had namelijk, omtrent dezen tijd, aan Kemini Janos, vorst van
Zevenbergen, hulpbenden toegezonden mu hem tegen de herhaalde ftrooptochten der Turken te befcliermen. Zie vs. 53.
co Tityrus bedanckt Auguft: zinfpeling op den inhoud van Maroos Eerlte Herderskout, meermalen door
V. aangehaald en vertaald, en waaraan ook het motto voor dit gedicht is ontleend.
Zie Ed. I. 1.
05 In de fchaduw van zijn beucken: tub tegmine
73,70 Rijn en Macs, 's Bijrchops firoomen: bet gebied van den Aartsbisfchop werd door beide deze
ftroomen befpoeld.
81 't Rijzen van one 'nee: deze woorden kunnen in dubbele beteekenis worden genomen ale Oaande
niet mike' op den bloei van Amsterdam in 't algemeen, maar ook op het uitleggen der fled, wear
men wederom aan bezig was, als wy hier boven, hebben gezien.
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VONDELS LEVEN.

En nu vinden wy in de Rekeningen, ter Thezaurie aanwezig, den
navolgenden post :
„Aen Jooft van den Vondel voor 't maken van zijn gedicht ter
eere van den Ceurvoril van Ceulen
f 30
Daarnevens een foortgelijken:
„Aen Jan Vos voor syn po6fie aen de Heeren Burgemeefteren
gedediceert over de nieuwe vergrooting defer flede.
. . f 50."
Men ziet, dat de poètifche gaven van Vos door de Regeering 40
pCt. hooger gefchat werden dan die van Vondel. Of miffchien ook
werden de dichtftukken naar mate van de uitgebreidbeid betaald.
Van den Keurvorst zelven kreeg Vondel tot loon .... een gouden
rijder! 9.
Zie Vondeb; leren, biz. 83.

Wy hebben gezien 9, hoe Vondel in zijn „Parnasloof," opgedragen
aan Cornelis de Graeff en geplaatst voor zijn berijmden „Virgilius,"
gewach maakt van zijn voornemen om op den vermeenden ftamvader der Batavieren een heldendicht to fchrijven. Hiervan kwam echter even min iets als van den „Konffantijn," aan welken by vroeger
gearbeid had. Intusfcben, van het piet voltooien van den „Konfiantijn" weten wy de reden 2); ten opzichte van den „Bato" is ons die
niet bekend, en blijkt bet ons zelfs niet, of daarmede immer een aanyang werd gemaakt: ja, men zoii byna tot de gevolgtrekking komen,
dat het hiermede by bet bloote voornemen bleef, of dat hy althands
het aangevangen werk fpoedig in de fteek liet. Immers, wy lezen ten
opzichte van den „Konftantijn," dat by fommige brokken vernietigde,
andere in latere gedichten invlocht; maar van den „Bato" wordt door
geen van Vondels bekenden of levensbefchrijvers een woord gerept.
Waarfchijnlijk is het, dat, by zooveel anderen arbeid des geestes, als
hy in de volgende twaalf jaren nog verrichtte, o. a. de ondernomen
vertaling van de „Herfcheppingen," een reuzen-arbeid op zich zelf,
Zie Dee] VIII, 1.1z. 133.

Zie Devi III, blz. 212.
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VONDELS LEVEN.

hem de tijd en vervolgends de cooed zal ontzonken zijn om aan zijn
voornemen gevolg te geven.
Intusfehen is bet mogelijk, dat, in het bier volgend treurfpel,
eenige brokken, die in den „Bato" moesten voorkomen, zijn bewaard
geworden. De gebeurtenis, daarin herdacht, vindt op denzelfden bodew plaats, en waarfchijnlijk is Vondel by het zoeken der bouwitoffen your zijn „Bato," op het denkbeeld gekornen, om den kampvechter tegen Rome ten tooneele te voeren.
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BATAVISCHE
GEBROEDERS,
OF

ONDERDRUCKTE VRYHEIT.

THEURSPEL.

1662.
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In ferrum pro libertate ruebant.
[„Uit vrijheidszucht ftortten zy zich op de fpits van 't ftaal."
Zie Aen. VIII. 648.]
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DEN

EDELEN EN GROOTACHTBAEREN DEERE

RAET IN DE STAETEN VAN HOLLANT EN WESTVRIESLANT,
GEZANT AEN DEN KONING VAN GROOT BRITANJE,

BURGERMEESTER EN RAET

AMSTERDAM.

Romainfche ridder Cornelis 1) Tacitus, het
orakel der Latijnfehe Hiftorifarijveren,
tuight hoe d' oude Duitichen of Germannen,
onkundigh in letterkunfte en geleertheit, tot
hunne gedachtenis en krou'ijeken, alleen gebruickten een zeker flagh van overoude gezangen, eene oirzaeck dat wy van dien lantaert en zijne
zeden en lantsgelegenheit in veele zaecken onkundigh zouden
blijven, ten waere by door zijne ftaetwijze pen ') ons die
leerachtigh en kraclitigh hadde ontvouwen; en met eenen den
oirfprong der Batavieren, by de Romainen befaemt, federt
dit vrye volck in bontgenooachap met Julius Cezar tradt,
tot dat het, gedurende Neroos heerfchappye, in zijn recht
en vryheit jammerlijck verdruckt, onder Galba tegens die
E

L

I) Men ziet dat V., volgends een federt lang, op het voorbeeld van Hooft, by hem bedaande gewoonte
mu de uitheem(che namen zoo veel mogelijk to vernederduitfchen, ook bier van Cornelius Cornelis
maakt — een Rap tot de vertaling van Cirilis in Burgerhart, welke volgt. Konfequent handelende, had
by ook, voor radius, „zwtiger" moeten fehri]ven: immers nu doet (lie zoo Hollandbch klinkende
voornaam een min gelukkige nitwerking by den Latijnfchen toenaam.
a) Sluelwijze pen: d.
„een pen geoefend in ftaatswetenfchap."

DR WLIIKEN V474

J

VAN VONDEL 1'..

12
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OPDRACHT AEN SIMON VAN HOOREN.

meineedige verbontfchenders de wapens aenvaerde, en, na
een bloedigh oorlogh, heerlijck uitgevoert, en het fluiten
van een eeuwigh vreverbont, die vrywilligh nederleide. Toen
ick den opftant tegens de Romainen, en de doorluchtige
daeden der Batavieren in de kunftige printen van Tempeeft 1)
befpiegelde, en, onder andere afbeeldingen, den Romainfchen
ftadthouder op den ftoel zagh zitten, daer Julius Paulus in
zijn bloet geverft lagh, en Nikolaes Burgerhart 2) geketent
naer Rome gevoert wiert; en mijn luft vaft verlangde dat 3)
die hiftorien, door laft der Burgermeefteren treflijck gefchildert, de galery van ons Kapitool, op eene ry, moghten bekleeden ; ontvonckte my een yver om levendigh te ververfchen
den treurhandel der Gebroederen, onder de fchaduwe des
Heeren van HOOREN, niet onkundigh in oude en jonge hiftorien, en wien, gelijck een medelidt onder de Raeden der
hooghedele en grootmogende Heeren Staeten van Hollant
en Weftvrieslant, de waeht der vryheit bevolen Wert; be
trouwende dat den Heere Burgermeefter niet mifhagen zal
de manhaftigheit der oude Batavieren, en onze eige lantszaeeken, den nakomelingen ter eere, ten tooneele te zien voeren, terwijl ick blijve,
Edele en grootachtbaere Heer,

Uwe edele grootachtbaerheits
ootrnoedige dienaer
J. V.

VONDEL.

s) De kunflige printen ran Tem peel! : Antonius Tempefta was een Florentijn, die onder Strada de fchilderkunst geleerd had en vele tafereelen naliet, vooral van veldilagen en dergeltike onderwerpen. Ook
maakte by zich als plaatfnljder beroemd. Hy overleed in 1630.
Nikolaes Burgerhart: aldus heeft V. den naam van Claudius Cirilis in onze teal zoeken over te
brengen. Hy is echter hierin niet gelukkig gellaagd; want Nikolues tzOlcco;) is evenmin een Nederduitfche naam als Claudius; terwul Burgerhart niet sheen geen zuivere vertolking is van 't Latijnfche
Cirilis, maar bovendien, als maul, geen beteekenis heeft, zoo dra men dien befchouwt in verband met
het y olk, waaronder, en den tijd, waarin by leefde. Dat woord burg:r had, volgends den zin, welken
V. er aan hechtte, kunnen toegepast worden op een Romein, by wien een burgerrecht bellond, doch nimmer op een Batavier, die als zoodanig behoorde tot een y olk, dat ook prijs ftelde op vrijheid, onaf hankelijkheid, en gelijkheid, maar dat geenszins uit burgers beftond.
a) En mijn tuft raft verlangde dat: ',Wm: „en ik het tijdftip reeds met verlangen te gemoet zag,
waarop." Zie voorts, over het vercieren der zaal op het nieuwe ftadhuis met lustoriefchilderyen, tot
welke Flinck de fchetfen geleverd had, Deel VI, blz. 815, en Deel VIII, blz. 88, 89. Het werk was, na
zijn overlijden, voltooid door Ovens, Lievensz., Jordaans en Legrand.
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INHOUDT
UIT HET VIERDE BOECK VAN CORNELIS TACITUS HISTORIEN.

J

unius Paulus, en Nikolaes Burgerhart, uit koningklijcken ftamine, overtroffen verre

alle anderen. Fonteius Capito benam Julius, onder valfchen fchijn van mifdaedigh aen
rebellye, het leven, en zont Burgerhart geketent naer Nero.

Het tooneel is in Outleger 1 ). Het treurfpel begint met den op- en endight met den
ondergang der zonne.

1) OutLeger: 't Lat. calm retera. Deze vetting of legerplaats lag by Xanten en buiten de landftreek,
door de Batavieren bewoond.
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PERSONA EDJEN.

JULIUS PAULUS.
Vorften der Batavieren.
NIKOLAES BURGERHART.
HELDEWIjN. Zulter van Julius en Burgerhart.
REY VAN BATAVISCHE VROUWEN.
FRONTO. Presbeer I ) der Romainen.
KRIJGHSRAET.
FONTEIUS CAPITO. Neroos ftadthouder in Nederduitlehlant.
WALBURGH. Moeder van Julius en Burgerhart.

Predwer: „hoofdman eener bende, gezonden om lieden tot den krijgsdienst to presfen.".Doch zie
vs. 65-07.

BATA VISCHE GERROEDERS.
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broeder Burgerhart, wy rijzen met den
moru.
b en
BURGERHART.

Heer broeder Julius, genoot van mijne zorgen,
x
Een onverwacht geluck betlechte alie ongelijck,
"; ''•
Tot heil des Bataviers, gedruckt van 't Roomfche
,..
rick,
,:s, 3..?
In Neroos eeu. Waer zal de hulck des fiaets
belanden ?
Hier is [bet leghtme al op de leen] een florin voorhanden.
Sta raft, en zet u fchrap aen inijne recite zy.
een van beide, of teffens u en my.
Het gelt
nu

5

Feu

voor „tijd," aotas.
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Maer laet ons omzien, 'k vrees oock 't ruiffchen van de bladers.
to Geen huis, geen zael is vry van Hoffpien en verraders,
Die melden 't huisgeheim, ten zy men hen vernoegh',
Uit fchrick voor winck of woort, zoo 't iemant overdroegh.
Men magi' veel dencken, maer moet ommeziende fpreecken.
Elck client in d' aerde nu den vinger eerft te fteecken,
15 Te riecken in wat lant en luclit by fta of niet.
Fonteius Capito bekleet hier 't hooftgebiet,
Als ftedehouder, in Outleger. zijn Rornainen
Verdrucken dagelijx de grooten en de kleinen.
't Vijfjarigh wijs gebiet is overlang voorby
20 Gegleden. Heiligh noch onheiligh gaet niet vry.
Dat tuigen ons de brant van huizen, hoven, kercken,
Zoo veel gebouwen en doorluchte wonderwereken,
Te Rome in affche en puin begraven met een' flagh,
Waerin die flokebrant out Troje zincken zagh.
25 Dat tuight de moort des raets, van gade, zufter, broeder,
En zelf de nmederflaght van Agrippijn, zijn moeder,
Die haeren zoon, in 't eerft zoo overwaert en lief,
Door manila& en vergift in top van 't rijck verhief.
Het moorden duurt te Rome, en opent d' edelfte ader.
3o De deught Vint heul noch trboft, de wees ontbeert haer' wader,
De weduw haeren man. geen weeklaght krijght gehoor.
De Vierfchaer zit verftomt, en zonder tong en oor.
Men ziet ter kercke danck noch offerhande ontbreecken,
Zoo dick de bartaer van een' beer wort afgefteecken;
35 Gelijck of 't Godendom, op 't ganfche rijck geftoort,
Niet waer te zoenen dan door bloet en vadermoort.
De bloetvrient magi ' zijn bloet beklagen noch befchreien.
Men hoeft den dwinglant in zijn boosheit noch te vleien.
Zoo valt de wolf door bloet in 't goet en wettigh erf.
4o Zoo dreight het hooftgebiet der weerelt met bederf
Tnefpeling op een fpreekwoord, in gebruik by fommige Nomadifche volksftammen: „Reek nw vinger
in den grond, proef in wat land gy zijt."
18 't Pijfjarigh wijs gebiet : dat van Vibius Avitus, die vddr Capito het beftuur over de geweften aan
den Nederrijn had gevoerd.
21 Dat tuigen one de brant: beter: „dat tuight ons de brant ;" doch V. heeft zich hier vermoedelijk
laten mifleiden door al de meervouden, die volgen.
an Die flokebrant : „Nero." Zie Peter en Pauwels. lleel IV, blz. 98.
28 En zelf de nwederflaght ran Agripinjn: lees: „en de moederflacht zelfs van Agrippina."
as Manflaght: zuiverder van vorm dan het tegenwoordige manflag, dat naar tint aart beteekenen meet:
„de flag, door een man gegeven," even ala donderflag beteekent: „een flag van den donder."
ss En opent d' edelfie ader: dit ziet op Seneka, Neroos leermeester, die, door hem ter dood gedoemd,
zich in 't bad de aders Het openen en zoo zijn einde afwachtte.
as Men hoeft: bier voor: „men is verplicht, gehouden." 't Woord hoeren wordt tegenwoordig niet gebruikt dan met een ontkenning er by.
38-no Men zod op deze regels kunnen aanmerken, dat zy wat al to rolbloedig zijn.
40,41 Krachtig en treffend beeld, waarop echter zod kunnen worden aangemerkt, dat een rota een paslief
voorwerp is, terwijl de dwingelandy van Nero daar-en-tegen seer aktief op de lijdende onderdanen
woedde. Men lette echter, dat bier geen fprake is van een tegenftelling van de natie en den despoot,
maar van het hoofdgebied, d. i.: „het algemeen itaatsbelang," dat afituit op de „onverzetbare en
door rdets to vermurwen Cranny."
14,15
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Des volx op deze rots van dwinglandy te firanden.
Waertoe vervalt de ftaet der overheerde landen
Des Rijnflrooms, onderdruckt van Cezars krijghsbanier!
Het heldeneilant van den vryen Batavier,
45 Een volck, uit Batoos bloet, en Duitfchen ftam gefproten,
Iu Cezars eedt gekent voor vrienden, bontgenooten,
En medebroederen, wort jammerlijck verdruckt,
Gefchoren, en gerchat, getreen, gepreft, gepluckt.
Ga heene, dien den vorft, een heele ry van jaren;
50 Zoo wort de deught beloont. fchelt Rome ons noch barbaren,
Dat dus barbarifch lacht in 's onderdruckten leet,
En onverzaet zich melt met 's vroomen bloet en zweet?
Romainen, fnooder dan gedroght van rave en gieren,
Elckandere onderling met riemen vleefch en fpieren
55 Afrucken, villen, en verflinden, zonder maet.
Zoo ftapt de keizer voor, en naer dit ongelaet
Des meefters weet de knecht oock zijn gelaet te fchicken,
Om, veiligh in zijn ampt, te fchroomen noel' te fchricken.
Fonteius houdt vooraen het fpoor van Tigellijn :
so Wat geil en gierigh fchent by d' oevers langs den Rijn
Van wederzijde, een plaegh voor ouden en voor jongen.
Wat vrou zit ongefchent? wat knaep magh ongedwongen
Ten hove ftreven, als een flaghpen aen de wacht
Van Cezar, of by wort, als een Barbaer, misaclit?
so Men preft den ouden, lang aen 't afgaen en verwelcken,
Om glimpigh d' uiers van den rijcken man te melcken,
En met de melck het bloet dien hoogen ouderdom
Te tappen van het hart. Batavie zit ftom
Voor 's lants geweldenaer, nu weder aen het preffen
70 Van out en jongk. zoo treen wy barevoets op meffen.
'k Verwacht de jongkheit van ons eilant met den dagh
Hier langs gevoert, en al wat wapens voeren magh,
Of niet Iran voeren, oin zijne afgeleefde dagen,
Hier in Outleger met afgrijfelijcke flagen
5 Getout, en voortgepreil, om meede t' fcheep te gaen.
Wie durft dit fiuiten, of met reden tegenftaen ?
't Is wijsheit op zijn tijt te fpreecken, of te duicken.
so Ons: leg, ter verduidelijking van hetgeen volgt, den klemtoon cp dit woord.
Barbarifeh: gelijk van vorm ale Batarisch: 't eerlte is geheel verdrongen door den meer Nederduitfchen vorm Burbaarsch; — 't laatite is in gebruik gebleven, waar het Balaritren geldt; terwij1
men Batuanch alleen bezigt waar fprake is van lets dat tot het tijdvak tusfehen 1705 en 1806 betrekking heeft.
so
een der voornaamfte gunftelingen van Nero.
as Misueht: dit is hier een eufemlimus, voor: „misbruikt, mishandeld."
cs-oo Men weet, dat de Romeinfche wervers of presheeren, gelijk V. ze noemt, in ftede van kloeke
jongelingen, by voorkeur afgeleefden of onvolwasfenen presten om by de Batavifche hulpbenden
ingelijfd te worden, die zich dan voor zware fommen vrijkochten.
75 Getout: van touwen, d. i.: „met een touw, of zweep, ilaan."
77 Duieken voor „buigen, voor den drang der omftandigheden zwiehten."
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Wy dienen, ziende blint en weerloos, 't oogh te luicken.
Ghy zult tie vrouwe kunne eer fang zien op de been.
so Ons zufter Heldewijn, vroegh op, komt herwaert treen,
Bekreten en bedruckt, om haeren zoon te bergen.
Helaes, bet is te fpade ons p ulp en trooft te vergen.
Wy kunnen zwijgende geese achterdocht ontgaen.
Dees barge dagh breeckt met een heiloos voorfpoock aen.
HELDEWIJN. BURGERHART.
HELDEWIJN.

Och allerlieffte en waertfle broeder,
Ontferm u over dezen knaep,
Dit weeskint van een weeu, zijn moeder.
Waer berge ick dit onnozel fchaep ?
Men loopt de deuren op de vloeren.
Outleger wort dus vroegh verraft,
so
Om jonge knaepen wegh te voeren,
Op 's Keizers naem, een' firengen laft.
Wie kan de rijxtrouwanten keeren?
Wort Vechter my met kracht ontruckt;
95 Geen moeder kan haer kint ontbeeren,
Zoo fled ick, droef en onderdruckt.
Een weduvrou hoopt trooft t' ontmoeten
In d' afkomfte, als haer hooft bezwijckt
En heenfterft, en die fclia te boeten
too
Door 't krooft, dat vaders aert gelijckt.
Ghy beide zijt zijn waerdige oomen,
Och redtme toch met raet en daet,
85

Zwijgende: yenta: „al zwijgen wy."
Outleger wordt duo rroegh verraft: Oulleger was geen dorp of ftad, wear zy woonden, die rerrast
werden, rimer, als de naam aanduidt, een verfchanite plaats, waaruit zy, die rerraf fen, de omgelegen
ftreek befprongen.
es Heen.flerft: volgends HITYDECOPER — Pr. III, 260 — zouden heen.flerren en wegfierren veelal gebruikt werden om een fchielijk Iterven uit to drukken. Ik kan my met deze verklaring niet vereenigen, die dan ook mijns inziens niet geftaafd wordt door de voorbeeklen, welke die fchrijver
aanhaalt. Immers in het eenige, dat er voor rod pleiten, namelijk dat uit HEYNS in Bar (US
1 B. bl. 126.
De menrche .fy berrejt van haeltich wech to fterven,
febijnt de byvoeging van hueffich aan te duiden, dat, near de meening van Heyns althands, wech
flown alleen de beteekenis van „fpoed" niet in zich bevatte. In tegendeel komt my voor, dot in
de meelle plaatfen, welke H. aanhaalt, juist bet denkbeeld van een „langzaam wegkwijnen" Iigt
opgefloten. — In de hier voorkomende woorden van Heldewijn zoft men aan heenfferft de beteekenis kunnen geven van „elders, verre van my Iterft." In. de Bruitoftsd. van BOP, blz. 212:
Loa men zonder Wet en erren
Henelterven,
gelijk mede in Vondels gedicht op de Bruiloft van Hinlopen, Deel IV, blz. 157, vs. 102,
In eenzaemheit ghy quynend keen zoudt Ilerven,
fchijnt aan 't woord de beteekenis gehecht van „fterven, zonder dat er gedachtenis van overblijft.."
Even zoo Herfeh. III, vs. 145.
Zoo ging 't alto andren me, die vechtende onderling,
Elck door des anders hant vergaende, heenefforven.
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0 wijck en toevlugbt aller vroomen,
Nu 't water op de lippen flaet
BURGERHART.
105

ilo

115

1'20

i25

130

Toen ick mijn gade zondt naer Bolen
Met mijuen zoon ter goeder tijt,
Riet ick u Eiji en in 't verholen
Hem me te bergen buiten flrijt.
Nu fchuilt mijne af komft by bekenden,
Uit Duitfchen flamme, t' Agrippijn:
Maer ghy outzeit dien knaep te zenclen
Den Rijnftroom op, in zulck een' fchijn.
Ghy hiet dat reizen ommezwerven,
En leveed duickeri in een graf.
Uw' zoon, als balling 's lants, te derven
Riet al te blinde liefde u af.
Ghy weigerde bet kint te dompelen
In ftilte, op een geftroit gerucht
Van preffen, en van overrompelen.
Nu is het vruchtloos datghe zucht.
Nu baet bet kermen, noch bet krijten.
Ontvoert men u dit pant met kracht,
Ghy moet die fchade u zelve wijten,
Die tijdigh geenen nootraet acht.
Het is te fpade raet te vraegen
By my, die los en wanckel fta.
Elck heeft het oogh op ons geflaegen.
Men flaet al onzen wandel ga.
Wy ftaen in 't fpits, en aengetekent
Op Neroos bloetrol: zoo 't gewelt
daghvaert, en mifdaedigh rekent,
Is 't vonnis met een' glimp gewelt.
011S

HELDEWIJN.

135

14o

Heer broeder, och ghy waert voorheenen
Doorgaens mijn trooft en toeverlaet:
Laet ghy een weeu, uw zufter, weenen?
Verlaetghe haer in dezen flaet?
Helaes, de vyanden genaecken.
Waer berge ick dit onnozel kint?
De traenen rollen langs zijn kaecken.
Het firoit zijn klaghten in den whit.
Heer broeder, redt ons: wy bezwijcken,
Gepreft van noot tot ongedult.

Koien: (1. i. Koden.
ni Ontzeit voor ontzeidet, „weigerdet."
en. Verna: „die, teen het tijd was, den read, die u in uw nood gegeven werd, in den wind hebt geflagen."
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Ick zal van uwen raet niet wijcken.
Vergeeftme deze reis mijn fchult.
WURGERHART.

Hou op van jammeren en klaegen.
Ghy brengt u zelve en ons in laff.
Het is te fpade raet te vraegen.
De dagh genaeckt, het onheil waft.
De vyant raeft en tiert verbolgen,
to
En ineeft op 't konincklijck geflacht.
't Is kun ft te raen, en raet te volgen.
De fchiltwacht houdt een fcherpe wacht.
Ghy moet uw' zoon terftont vermornmen,
Gelijck een melckmaeght. zendt hem heen,
155 Eer 't licht de kimmen heeft beklomtnen,
Naer 't heiligh offerbofch alleen.
De kopre melckkan hang van achter
Op zijnen rugh, voorzien ter noot,
Om wegh te fchuilen voor den wachter,
in
Met zuivel, en nootdruftigh broot.
Omtrent den merckpael gaept in 't welle
Een holle boom. by bergh' zich daer
Een etmael, tot dat ghy ten leile,
Hem redt by nacht uit lijfsgevaer.
iss Zoo ras men ruff van volck te preffen
Dan hael hem heimlijck weder t'huis.
Hy hoeft geen kruick noch waterfleffen,
Daer fpringt een bron, die met geruifch
De laeghte zoeckt, en hem kan laven.
170
Ghy hoort ter noot mijn naeuften' raet.
De hemel flier' hem in de haven
Van Heil. 't is tijt dat ick u laet.
Een nevel houdt de lucht betogen.
Dees dagh zal leeren of mijn geeft,
175 [Schep moedt, vrou zufter. wifch uwe oogen,]
Voor ydel fpoock en droomen vreeft.
Verklee den jongling wy gaen binnen.
't Is tijt te fpoen, en tijt te winnen.
N5

HELDEWIJN.

Mijn zoon, nu fchiet dit linnen aen.
Iso Dees melckkan om den hals gehangen,
En flux naer 't offerwoudt gegaen.
De popelier zal u ontvangen.
Aenvaert dien flock. bedeck uw hooft
151 Hier

moet men zich Burgerhart voorttellen, ale bewogen met de wanhoop ztjner zufter en peinzende
op een middel om hear zoon te redden.
toe Nootdrupigh Groot: min juist, voor : „brood waarmede aan de nootdrult wordt te gemoet gekomen."
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Met dezen hoedt, van firoo gevlochten.
Wanneer de fchaduw 't nachtlicht dooft,
Of ghy van fcbrick wiert aengevochten,
Wil ick u trooften in het woudt,
En niet verzuimen by te komen,
Daer ghy gercholen zit in 't bout
190 Nu leer uw droefheit innetoomen.
Bedwiug de traenen, en vergeet
Uw out geflacht, zoo ling in eere.
Men overwinn' door lift dit leedt,
Tot dat de tijt alle onheil keere.
195 Nu kus uw lieve moeder Hoch.
Dat Herkles u in 't woudt behoede,
En zegene dit nootbedrogh.
0 telgh van koningklijcken bloede,
Ga heene, eer iemant ons befpie.
200
Hoe vreeze ick dat de wacht dit zie!
185

BURGERHART. JULIUS. REY VAN VROUWEN.
BURGERHART.

Ick hoore alree gekerm van vrouwen langs de firaeten.
Het nadert meer en meer. ay Inkier. hofloldaeten
Bezetten ftraet by ftraet, en rammen poort by poort.
Wie aengeteekent flaet op 's preffers rol moet voort.
205 Het fchreien mengt zich in afgrijffelijcke vloecken.
De vrouwen naderen, °in heul aen ons te zoecken.
Ick Vint geraeden hun t' ontwijcken in der yl,
Om niet Fonteius wrock en fcherpe legerbijl
Te wetten : want by is alreede aen 't wederkeeren
210 Van over Rijn, gezint van daegh te triomfeeren
Met blijfchap, om de zege op Katmeers erf behaelt.
Wy zullen zien hoe by met Duitfche ftanders praelt,
En zwilt van moedigheit en trotsheit, om 't verdelgen
Des vyants. repte ick my, by zou 't zich vreeflijck belgen.
JULIUS.
215

Wat raet? hoe flaenwe beft

gehuil der vrouwen af?

BURGERHART.

Het voeght u beter dan bet my voeght. antwoort ftraf
En ftreng. verzentze om trooft by krijghsraet en kornellen.
JULIUS.

Zy komen om dees wijck in rep en roer te ftellen.
U by le komen beteekent bier het zelfde als by u te komen.
Hun t' ondwijcken: V. last bier onitMiken even ale elders wijken, els in 't Lat., den dat. regeeren.
zit Katmeers erf: Katmeer worth in Hoofts treurfpel „Baeto" voorgelteld als koning der Batten en als
vader van Bato, den ftamvader der Batavieren.
187008
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Wie paeit een moeder, van haer' man en zoon berooft?
BURGERHART.
220

Bedaertze niet, zoo klinck liner fors de deur voor 't hooft,
Dan brengtgile my noch oock u zelven niet om 't levee.
1)e tijt gebiet op 't hooglift' geene achterdocht te geven.
Daer komenze. ick vertreck, en ga naer binnen toe.
REY.

Getrouwe Julius, dat Herkles u bello6,
225 Waer fchuilt uw broeder nu, de vryburgh aller vroomen?
Is by verdruckten oit in noot te help gekomen,
Zoo wort bet tijt dat by zich weder openbaer':
Oprechte Batavier, een weerelooze fchaer
Van vrouwen ziet bedruckt haer lieve zoons en mannen
230 Oppreffen met gewelt. een aenwas van tyrannen
Verdruckt de vryheit, en ontziet 'loch eer, noch eedt
Te fchenden. waren wy met slit beding befteet
Ten huwelijcke, om zoons te baeren en te voeden
Tot dienftb're flaven voor tyrannen, en verwoeden ;
E15 Veel nutter lagen wy den eerften nacht geworght,
Gefmoort in 's bruigoms arm. vergeefs vergeefs gezorght,
En negen maenden lang de vrucht aen 't hart gedraegen,
Gebaert met hartewee, gezooght met jammerklaegen,
Dan haer in 't endt te zien, geketent en bedruckt,
210 Met kracht vervoeren, en den Rijnftroom opgeruckt
Naer 's keizers hof niet, maer veroverde geweften,
Ten roove en welluft van harpyen en rijxpeften,
En buiten alle hoop van immermeer een vreught
Aen haer te zien, in 't fchoonft en bloeienft van de .jeught:
En bier by ruft het niet, hoe fterck wy tegenftreefden :
o
Men preft de never, en met een oock afgeleefden,
Den grootvaer, hallef doot, en in den ouden dagh,
Die geenen arbeit noch geene onruft draegen magh,
En eenen flock behoeft ter noot om op te leunen,
Te
zwacke zuilen voor bet hof, om op te fleunen.
250
Heer Julius, och roep uw' broeder, of miffchien
Hy in den hoogen noot hier tegens moght voorzien.
JULIUS.

:55

Bedroefde joffers, ruft: ghy klaeght uw leedt dell dooven.
Geen maghtelooze kan u hulp en hell belooven.
Gaet klaeght den krijghsraet en kornellen wat u deert.
REY.

Geen klaegen gelt by hen : wy zitten overheert.
JULIUS.

Zoo is het meer dan tijt uw pack te leeren draegen.
2 46

De neren voor „de kleinkinderen," doch hier meer bepaald de „onvolwasfenen."
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REY.

Wy droeven quamen bier uit foot om raet te vraegen.
JULIUS.

Hier is noch met noch hulp in dees verlegenheit.
REY.
260

Geen Batavier heeft oit verdruckten hulp ontzeit.
JULIUS.

Wy itaen ten dienti van 't rijck, gereet in alle nooden.
REY.
Zoo refit. ons.
JULIUS.

Als bet wort van hooger pant geboden.
REY.

Ghy kunt ten hove dit verdadigen met recht.
JULIUS.

Hier heerfcht Fonteius, die alle ongelijek befiecht.
REY.
265

Fonteius over Rijn voert krijgh in Duitfche Landen.
JULIUS.

Hy heeft dien krijgh beflecht en is alreVvoorhanden.
REY.

En ondertutreben voert men onze zoons van leant.
JULIUS.

Door Stedehouders laft. bier gelt geen tegenftant.
REY.
Een al te krancke trooft voor weerelooze vrouwen.
JULIUS.
270

Geduldigh lijden zal ri alderminft berouwen.
REY.

Dit lijden overweeght bet moederlijck gedult.
JULIUS.

Natuur is krachtigh. 'k geef het moeders hart geen fchult,
REY.

Beweegh den krijghsraet, of men hulp en trooft kon fcheppen.
JULIUS.

'k Zou by den krijghsraet van uw zaeck niet durven reppen.
REY.
275

Zoo klaegen wy vergeefs onze oogen dit verdriet.
JULIUS.

Vergeefs by ons gekermt. dit kermen vordert niet.
REY.

Geen moeder kan den zoon, geen vrou den man verlaeten.
JULIUS.

De zoon en varier zijn nu Cezars onderzaten.
REY.

Gedwongen, niet van zelf, noch met huff' vryen wil.
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JULIUS.
280

Ghy fpreeckt uit ongedult, en zweeght veel nutter ftil.
REY.

Het hart moft berften, zou 't zijn hartewee niet uiten.
JULIUS.

Bedwingt uw' moedt een poos, geen reden kan dit fluiten.
REY.

Rampzaligh draegen wy een onverdraeghzaem juck.
JULIUS.

Verwacht een beter tijt en uitkomfte in den druck.
REY.
235

Onze afkomft fterft terwijl in bittre flavernye.
JULIUS.

Gehoorzaemt, en genoeght aen Cezars heerfchappye.
REY.

De dienaers overtreen hun' meefters Cezars laft.
JULIUS.

Laet dit beftraffen wien het ftraffen wettigh part.
REY.

Wien pact het meer dan u, uit Konings ftam gefproten?
JULIUS.
290

Nu dienftbaer onder Rome, en van gezagh verftooten.
REY.

Ontaertghe van uw' 'lam, belt Bato, rijck van lof?
JULIUS.

Die fcheide, uit lull tot vrede, uit grootvaer Kattneers hof.
REY.

Uit luft tot vryheit trock by over Rijn in 't eilant.
JULIUS.

En ftreckte in zijnen tijt der Batavieren heilant.
REY.
295

Meer luttel docht by dat zijne afkomft flaven zou.
JULIUS.

Een flercker ftelt de wet, dies matight uwen rou.
REY.

Heer Julius, wat raet? hoor Fronto herwaert komen,
Met ons geprefte zoons, en mannen. Wijck der vroomen,
Befchutze voor gewelt. de fcheepsklaroen, o wee,
300 Verdaeghtze naer den ftroom. men ftuwtze als loeiend vee,
sea Moedt voor „gemoed."
Reden voor „redeneeren, praten, klagen."
say Onverdraeghzaem voor „onverdrageluk," als meermalen.
ISO Genoeght aen Cezars heerfchappye voor „neemt genoegen met Cezars heerfchappy (wear gy u toch
niet tegen verzetten kunt): getroost er u in."
on Slaren: hier voor: „in flaverny leven." Zoo ook ZEBRIJP, Dood van Brutus en Casjius:
En of het Roonifehe rolck to Maven is genegen."
Het woord wordt enders doorgaands genomen voor: „een flaaffchen arbeid doen, zwoegen, jlooven"
welk laatite maar een dialektvorm van jlaren is. — Zie voorts HoYnao. Pr. II, 440.
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Geketent pals aen hals. och keer die dwinglandyen.
Geen Batavieren ftaet dien overlaft te lyen.
JULIUS.

Bedroefde vrouwen, ghy bezwaert met uwe klaght
En byfter ftraetgefchal al 't Bataviers geflacht.
305 Vertreckt: zoeckt elders heul. vertreckt terftont : ftaet buiten.
Het is geraeden u de deur voor 't hooft te fluiteu.
FRONTO. REY.

FRONTO.

Voort voort : het toghtfchip nit out Rijnlant is alree
Van 't huis te Britten, dat de fchiltwacht houdt aen zee,
Den Rijnftroom opgevoert, vol dienftbre jongelingen,
310 Gefloten hals aen hals met halsbanden en ringer.
Het fchip wacht aen de wal, by d' oude waterpoort,
Om d' opgepreften in te neemen. heeft u: voort.
Hier gelt geen wederftant. voort voort, of 't wil u rouwen.
Maer wat wil dit mifbaer van ongebonde vrouwen
315 Te kennen geven ? wat bediet dit ongeluit?
Dit fchijnt een oproer. heeft haer iemant opgeruit?
Durf iemant Cezars Taft met buldren tegenfpreecken,
En kraeiende den kam by lichten dage opfteecken ?
Dat fchijnt geen vrouwenwerck, maer eer een mans bedrijf.
320 De man ftaet achter, en vermomt zich met zijn wijf.
Hy fpeelt de muitrol, in een vrouweperfonaedje,
Op mercktvelt, en op ftraet, gebruickt voor een ftellaedje.
Ick ken (lit huichelen, dees mommery, te wel,
En wil zoo roeien en zoo fpeelen onder 't fpel,
325 Dat d' uitgangk zonder bloet de rol niet zal befluiten,
Ten fpiegel van den aert, die liftigh onder 't muiten
Auguftus Nero en zijn hoogheit komt te na.
REY.

Och presheer van de jeught, verftoor u niet. och {la
Een luttel, tot dat wy, magh 't zijn, ons hart uitklaegen.
330 Wy vrouwen, moeders, lang gemat van kinderdraegen,
Gebroken onder 't pack, de teerfte kunne ftuur
G-efchoven op den hals, by lot van vrou natuur,
Genaecken u met fchroomte, om door ootmoedigh fmeecken
Het onweer, dat ons dreight, te ftillen, en te breecken.
335 De grootfte ftaet, die woefte en wilde volcken temt,

31/1

Staet dies orerlafi te lyen: velen zonden nu in deze wocrden een taalfout meenen op te merken, en
diem in die verbeteren ; de fyntaxis is echter volkomen door V. in acht genomen : men konftrueere:
„dien overlast te lijden, (last aan geen Batavieren."
Die poging tot wegdrnving der jammerende vrouwen Cult op de voorzlchtige waarfchuwing, door
Burgerhart aan zijn brooder gedaan vs. 220 volgg.
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Is van genade noch zoo byfter niet vervremt,
Dat zy genade ontzeght de fineeckende onderzaeten,
Die aengevochten zich op haer gena verlaeten,
En minft het vrouvolck, niet geftelt om overlaft
3I0 Te lijden, Baer het zwackfte op 't felft wort aengetaft.
De liefde tot MIS vrucht verwon de zwaerigheden
Van draght, en baerens noot, te bitter doorgeftreden,
En 't laftigh opvoen, op een hachelijcke hoop
Van eenmael endelijck, na 'et ongewis verloop
315 Der jaeren, hen te zien tot mannen opgetogen,
Ten trooft der oudren ; maer wy vinden ons bedrogen,
En los van deze hoop verfteecken op het left ;
Naerdienze, als flaven, weghgevoert, en voortgepreft
Uit moeders oogen, gam, ten dienft van vreemde heeren,
350 In ballingfchap (hoe kan 't een moeders hart verteeren ?)
Omzwerven, flaven, en oppalfen, onverpooft
In hunnen arbeit. och is dit der oudren trooft?
En moeten wy nu zien ons mannen en getrouwen,
In hunnen ouderdom, uitheemfche -lanclen bouwen,
3.55 Verfteecken van bun ga, voor eeuwigh en altoos
Eene onbeftorve weeu, bedruckt en troofteloos?
Heer Fronto, ay gedenck, hoe . in haer jonge daegen
Uw lieve moeder u met fmarte heeft gedraegen,
Gebaert met weedom, en zorghvuldigh opgevoedt.
360 Geen bofchbeerin heeft u geworpen en gebroet,
Gezooght met haere fpeene, in Noortfche wilderniffen.
Gedenck hoe 't (marten zou, quaem zy haer vrucht te miflen :
En, om uw moeders wil, verfchoon toch nit gena
Den zoon en vader, een verzwackte wederga,
365 Van dezen optoght. denck hoe Herkules door ftryen
Heel Duitlehlant vaeghde van de plaegh der dwinglandyen.
De vryheit was van outs der Duitichen eigen erf,
En allerwaertfte {chat. zoo plaegh geen lantbederf
Den bodem van het rijck. zoo moeten alle uw wenfcheu
370 U wel gelucken, en de goden en de mei-lichen
U minnen, wijder dan de zon haer paerden meat.
FRONT O.

Rampzaligen, die noch uw eigen Neil niet kent,
Kan iemant grooter eer gebeuren dan met orden
In Cezars rijxdienft treen, en begenadight worden
375 Met dezen titel van een lijffchut in het hof
Te heeten? dwaeltghe noch dus overdwaelfch en grof,

Van welken Herkulcs hier gefproken wordt weet ik niet; 't was my althands onbekend, dat de
zoon van Jupiter en Alkmene zich ook in Duitschland door heldenitukken had verdienftelOk gemaakt.
37. LUffehut: zie blz. 7.
36300

BATAVISCRE GEBROEDERS.

673

Dat ghy een dierbaer lot, daer velen naer verlangen,
Ondanckbaer opneenit, en het hooft bedroeft laet hangen ?
Wien d' eer gebeurt te fiaen voor 's keizers aengezicht,
380 Kan, zoo bet hof hem vint getrou in zijnen plicht,
Van d' allerlaeghite tot de hooghfte trappen fteigeren.
Fortuin begunftightze, die graetigh geenfins weigeren
Den fchoot ontvouwen, daer zy milt haer gaven ftroit.
Wie t'huis blijft fuffen, fterft vergeeten en beroit :
385 Dies toomt u in, en geeft den moedt niet licht verloren.
Ghy weet niet welek een ftaet uwe afkomft is befchoren.
REY.

390

Wat bier aen raft is, bet zy voort'poet of verdriet,
Woudtghe ons verfchoonen, wy mirgunnen 't niemant niet.
Laet andren ampt en ftaet te Rome vry bekleeden,
En, fieigerende in eere, uitlachen wat beneden
Mifdeelt zit van 't geluck. de raft wort belt bewaert
In vryheit, ongemoeit, by zijnen eigen haert,
Van amptenaeren zich geruft te laeten flieren.
FRONT°.

Zoo fpreecken vrouwen maer rechtlehaepe Batavieren
395 Aenbaden Julius, uit ouden Troifehen {lam
Gefproten, tom by aen den Rijnftroom trecken quam,
Die zijne legerbrugh vrywilligh leerde draegen.
REY.

400

Zoo mogen wy dien dagh met traenen wel beklaegen,
Naerdien zijn nazaet, tot Wiens dwangk wy heden flaen,
Onze afkomft vangt en fpant, en, zonder iemant aen
Te zien, te water fleept naer vreemde wingeweften.
Wy bidden, lean 't gefehien, outfehuldigh d' opgepreften.
PRONTO.

405

410

Maer wie verftout u, met dit vreellijck ftraetgefehrey,
Te flooren d' amptenaers, gewettight om 't geley
Te geven aen uw jeught, en opgefehreve mannen?
Wat hoofden leeren u weerfpannigh e zaemenfpannen ?
Dit tegenfpartelen komt uit uw' koker niet.
Het rieckt naer oproer, en gewelt, dat hooger ziet.
Ontbeit, men zal dit thick noch dieper onderzoecken.
Door wijven wil men nu flaetkundigen verkloecken.
REY.

Och 't is natuurdrift, diep in 't moeders hart geprent.
PRONTO.

Houdt op van kermen : zwijght: dit huilen neemt geen endt :
asa Nionant niet: dubbele negatie, alleen nog in gebruik by veilingen.
Y01.1 L'angt en fpant: vergelijk Maria Stuart, Deel V, blz. 448.
En vangt en fpant die groote nicht.
Onibeit: voor: „toeft."

DE WPM.. TAM J. VAN Vall11,1151,.
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En wacht u Cezars Taft en woort te wederftreven.
De weerelt is verplicht den keizer tol te geven,
415 Het goet en cock het bloet. dit lijdt geen wederfpraeck.
Wy zijn uitvoerders van zijn' wil : verweert uw zaeck
Te Rome, dunckt u dat wy 't recht verongelijcken.
Treckt heen naer Tigellijn: of laet het vonnis ftrijcken
Ten hoof van Nero zelf, den vorft, wien alle lien
420 Gehoorzaemen, en, als een' Godt, naer d'oogen zien,
Met eenen naer den mont. zijne uitfpraeck is de reden,
De wet, die 't al regeert. eene andre wet te fmeden,
Waer Cezar met gewelt geftooten uit den troon.
REY.
Een amptenaer kan ftreng of zachter 's rijx geboon
425 Hanthaven, en met een de gunft van 't hof behouden.
Verfchoon ten minfte een deel van jongen en van ouden.
Gedoogh dat zy de gunft of ongunft van het lot
Verwachten. maetigh dus bet keizerlijck gebodt.
FRONTO.
Hier valt geen loten, noch vertreck, noch langer beiden.
REY.
430 Ten minfle gun ons dat wy, voor dit bitter feheiden,
Noch oorlof nemen met een weeklaght, en den rou
Verzaen, dat Cezar zelf geen moeder weigren zou.
FRONTO.
Zoo haeft u: want de tijt gehengt niet lang te toeven.
Dit jammeren kan flechts toghtvaerdigen bedroeven.
REY.
435 Och mans, och zoons, in flaverny
Te voeren, och, wien zullen wy
Van beide left of eerff betreuren?
Genaede magh u niet gebeuren
Op onze voorbede. alle trooft
440 Heeft uit. men zal u weft en ooft
Van een zien fcheuren. arme flaxen,
Ghy zult in diepe mijnen graven
En fpitten, of de jongkheit zal,
Een' fnooden heere ten geval,
445 Zich laeten fchuppen en braveeren.
Och is dit jammer niet te keeren?
En meet de huisvrou haeren man,
Die, out en ftram, niet waecken kan,
Verlaeten, of, uit fchrick voor boeien,
Met ander° woorden : „laten zy loten, wie tot den krijgsdienat zal beftemd worden." Die Batavifche vrouwen willen, al 18 eeuwen Ivor den tijd, Napoleons konferiptieftelfel op onzen bodem in
werking gebracht zien.
,,,a Brareeren: bier in bedr. zin genomen, ale 't Fr. braver, voor „tergen, plagen."
42.7,416
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Door dwangk zijn middelen befnoeien ?
De have en 't erf, met tweet vergaert,
De vrucht des arbeits, lang gefpaert
Zoo zuinigh tegens d' oude dagen,
Wort nu, als losgelt, aengeflaegen
455 Van eenen gierigen griffoen,
Om zijne dertelheit te van.
Zoo vilt, zoo knevelt men de vryen.
0 rampen, o bedroefde tyen!
Heer Fronto, f is uit ongedult
iso Dat wy dus klaegen. wijt dees fchult
Geen' onderdruckten en gevangen.
450

FRONTO.

Trouwanten keert u een geen termer. gaet uw gangen.
De tijt eifcht (poet. voort voort met al diets wulpfchen fleep.
Voort voort met out en jongk. gebruickt de taeie zweep
465 En bulpees vry. men moet hun huit met flagen touwen.
Ontziet geen lafleren loch firaetgerchrey van vronwen.
Ruckt voort, ruckt haeftigh voort naer d' oude Rijnpoort toe.
Wy zijn dit jammeren, dit byfter jancken moe.
REY VAN BATAVISCHE VROUWEN.

I.

ZANG.

Herkules, in offerwouden
Zoo lang gedient om uwe deught,
Waerin zich Duitfchlant vont gehouden,
Befchut den ouderdorn en jeught
Der Batavieren, onze manner,
En lieve zoonen, in bedwangk
4Th Van menfchevlegels en tyrannen.
Zie seder. hoor den ketenklanck
Der vrygeboornen, nu te fcheepen
Te water op, en voortgeftuwt,
Als vee, met bulpees, ftock en zweepen,
4 SO
Gevloeckt zoo vreeflijek, dat elck gruwt,
En 't haer uit fchrick rija overende.
Ontferm u over onze elende.
0

470

Verna: „hem dwingen, zich los to koopen."
Uit ongedult voor „ten gevolge dat wy ons Teed niet dulden kunnen."
sea Dien wulpfchen fleep: wulpsch worth enders by V. uitfluitend gebezigd van jonge lieden ; de fleep
beftond echter gedeeltelijk nit itokouden. Men inoi't dus aannemen, dat Fronto bier bepaald meer
zijn blik over de knapen liet gaan, die er by waren, of wel, wy moeten wulpsch in zijn lateren tin
van „vermetel," temerarius, opvatten. Zie KIL/A EN in V.
469 O Herkules: ik heb reeds op vs. 365 aangemerkt, dat de Germanen geen Herkules kenden. Wel
fpreekt o. a. BAYLE in zijn Diet. crit. van een Gallifchen Herkules, en worth ook van een Keltilchen gewach gemaakt; doch op Duitfchen bodetn was de perfonaadje niet inheemsch. Wy willen
echter V. over de invoering dezer godheid niet hard vallen ; vooreerst fehreef by in een tijd, toen
men van de Noordiche mythologie nog maar weinig of niets wist, en aan de Gernieenfehe of
Skandinavifche godheden de namen gaf van die Griekfche of Romeinfche, wear zy 't meette verwantfchap moe hadden ten anderen hadden de Batavieren, ten gevolge van hun omgang met de
Romeinen, ook de namen hunner goden kunnen leeren kennen en die op hun eigen goden toepasfen.
430 Gertoeekt voor „ten vloek gefteld, gedoemd, mishandeld."
450

459
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I.

TEGENZANG.

Kon iemant lucht uit klaegen fcheppen,
Die ffil zat, en de handen wrong,
485 Of molt een helt de handen reppen,
En ruftigh waegen fprong op fprong?
Verlofte Herkules de luiden
En landen oit op zijn gemack?
Of bezighde by leeuwenhuiden,
490
En knodts, en boogh, en fchoot, en Itack,
En kneufde wreede lantgedroghten,
En reuzen, root van menfchenhloet,
Tot datze lagen afgevochten,
En plat getrapt met zijnen voet?
495 Het is verloren luid gekreten:
Het kermen breeckt noch boey noch keten.
II.

ZANG.

Noch kunnen klaghten 't hart verlichten,
Dat van benaeutheit is beklemt ;
Terwijlwe deerlijck moeten zwichten.
Van woetle uitheemfchen overftemt.
580
Zy ftoffen Rout op oude wetten:
Maer by ons Duitfchen gelden meer
De goede zeden, vry van fmetten,
En d erfgewoonte, wijt en veer,
505 Gelijck een zaet van tucht, geworpen,
Waer 's volx verloffer heenetoogh,
In ope vlecken, buurte en dorpen,
Die hem verhieven hemelhoogh:
Ms waerdigh op 's volx tong te leven.
510 Dus helpt dien Godt zijn eere geven.
II.

TEGENZANG.

Helt Herkles wort by d' oude Katten,
In 't groote Hartebofch, geviert.
Toen Katmeers zoon quam herwaert fpatten,
Als balling 's lants, en 't volck beftiert
515 In 't eilant, eerde by godtvruchtigh
Het hof, van Herkules gebout
Omtrent den Waelkant, hoogh en luchtigh,
Waer van die ftreeck haer' naem behoudt.
Die Godt was waert in top te zetten
Van eere met een woutaltaer,
520
Gezangen, offerbofehbancketten,
En popelkrans, fchalmeie en fnaer.
Verfcheen by nu uit offerboffen,
Zijn maght kon onze zoons verloul'en.
HI. ZANG.
525

Stelt Rome in nedrige onderdaenen
Te fpaeren, trotze op 't hart te treen,

Zie TAC1T1JS, Annul. II, 12.
't Groote Harteboich: de „Harts."
610 Waer ran die fireeck haer' naem behoudt : het „land van Arkel" 't welk, volgends de overlevering,
of liever volgends de oude genealoginen, aldus genoemd was naar Herkules.
sss,sts Zinfpeling op den regel van VIRGILIIIS Aen VI. 834.
Parcere fubjectis et debellare tuperbos.
605-52k
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Zijne eer, en laet men ons in traenen
Weghfmilten? brengt dit overeen.
Het is de roe noch niet ontwaffen.
Baethouwer, Kennemaer, en Vries,
530
Opborrelende uit hun moeraffen,
Met fpringftock, hoyvorck, kloet en fpies,
De keurebenden, die hen knellen,
Min zouden fchroomen dan Armijn
535 Dien Varus fchroomde neer to vellen,
Te treen en ftroopen langs den Rijn.
Al ftoffenze op hunne arentlianders,
Een hooft ontbreeckt ons, en niet anders.
III. TEGENZING.

De Batavieren, lang ten hove,
540
kis 's keizers lijfwacht, trou van aert
Voorheen gefchat, en in 't gelove,
By Nero, met hun wacht bewaert,
Te vreezen ftaen, zoo zy zich wenden
En Duitfchen fnoeren aen hun lijn.
545 Vijf burgermeefters keurebenden,
Waer van de handers tuigen zijn,
Gevoelden Duitfchlants krijghsvermogen,
En onder 't Itrijtbaer Duitfch geflacht
Staen Bataviers in top getogen,
550
Wier miters door de WaeL met kraeht
Gewapent, kunnen overzwemmen.
Dat void( zou 't Kapitool wel temmen.
TOEZANG.

Wat baet dit wrocken binnen 's monts?
Wat baeten deze niompelingen?
Wy wreecken ons met luttel gronts,
555
En ydele bekommeringen.
Men hoede dat het niemant hoor',
Die van ter zijde dit beluiftert.
Men fchuwe een loos verraeders oor.
560 Wie vroet is zijde hoop verduifiert,
Die niet dan onheil bacven kan.
Men reppe van geen eedtgefpan,
Dat eens dit groot gewelt magh ituiten.
Laet ons, ter Rijnpoorte uit, naer buiten
Noch affcheit neemen, root befchreit,
565
Van 's lants gevangens, t' (cheep geleit,
En kuffenze eens voor 't allerlefte.
Geen troo p is meer voor ons ten belie.
BaeMower: zie over dit woord het aangeteekende Deel IV, biz. 130.
Kloet: 't zelfde als : „kluit, of knods." Zie BILD. GelII. in vs.
au Armijn: vreemd is het, dat V., die Latjnfche namen vertaalt, waar by ze liever had moeten laten
gelijk ze waren, pier aan den grooten overwinnaar van Varus zijn naam van Herman niet terug
geeft; — doch waarfchijnlijk lag onzen dichter de naam in 't hoofd van den beroemden tegenftander van Gomarus, die echter evenzeer oorfpronkelijk Herman of Harman heette: — en in alien
gevalle was by verfchoonbaar, wanneer wy zien, dat ook Wagenaar en andere gefchiedfchrijvers van
lateren tijd den Germaanfchen held needs met zijn Latij-Schen naam noemen, en dat mijn grootmoeder VAN 3,1armarr in haren Germanicus even zeer de namen van alle Duitfche helden latinizeert.
ass-as, Verfta: „vijf legioenen bezwtken voor de dapperheid der Germanen, van welke nederlaag de
veldftanddaarden, op hen veroverd, getuigenis geven."
ass
ass
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KISIJGHSRAET, FONTEIUS.
KRIJGHSRAET.

De fiedehouder komt zeeghaftigh herwaert aen
570 Uit Kattenlant. de toght is naer zijn' wenfch vergaen.
Het part den krijghsraet eerrt den helt te wellekomen,
Die alle vyanden manhaftigh in kon toomen.
Men fteeck' de krijghsklaroen, en ga hem in 't gemoet.
Hy Rapt ter Rijnpoorte in, gevolght van zijnen ftoet.
575 Wie d' eer van 't Roomfche rijck behartight laet' zich hooren.
De vreught van zulck een zege is niet in 't hart te fmooren.
Kornels en hoplien, helpt dees wellekomft bekleen
Met een gemeene Item: het heil is algemeen.
N4reeft overwellekom. ter goeder tijt bejegenen
580 Wy uw doorluchtigheit. dat u de goden zegenen,
Berchermer van den fiaet, door uw beleit geftijft.
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Ghy zijt de flaghpen, daer rijx adelaer op drijft,
Die Afie en Euroop ziet onder zijne voeten.
Waer Cezar bier, by quam u met den raet begroeten.
FONTEIUS.

Een oproer dat zijn hooft alree fcheen in de lucht
•Te fteecken, houdt zich Iaegh, en zwicht voor 't lantgerucht
Van deze zegefaem, met kracht vooruit geronnen.

595

KRIJGHSRAET.

Verhael toch op wat wijs de vyant Wert verwonnen,
Gevangen en verftroit, op zijnen eigen °Tont.
coo Het luft ons dit verflagh te hooren uit uw' mont.
FONTEIUS.

De Katten, d' allerbraeffte en ftrijtbaerfte in Germanje,
Geloofden dat het rijck zou fpatten ; in Hifpanje
De grijze Galba, met zijn ooreloghsgefpan,
Uitberften ; Vindex meer dan honder tduizent man
coo Opbrengen, en gelijck een Julius, de wallen
Van Rome uit Gallie gewapent overvallen ;
Britanje, uit zijnen flaep geweckt en opgeftaen,
De Roomfche heirkracht uit het flavende eilant flaen ;
En d' oude Batavier, met d' aengegrenfde buren
600 Verbittert, Rijn en Maes en Wael en Noortftrant fchuren
Van 's rijx bezettingen, hun leggende op den hals.
De Katten droomden dit, het was dan waer of valfcb.
Zy ruften heimlijck toe, om herwaert of te zacken,
En, eer men hen verwachte, al Cezars maght te knacken.
605 Iek waeckte, door mijn fpien verzekert van dit ftuck ;
En om, voor hen gereet, het dreigende ongeluck
Te fluiten, ruckte voort, eer iemant dit vermoede.
Zy laegen toghtree, doch te luttel op hun hoede,
Elck aen zijn' eigen difch, in 't woefte Hartewoudt.
ow Men brafte, en dronck, en klonck, en ftofte, trots en flout,
Den Roomfchen adelaer te zitten in de vee'ren,
Dat by met Duitfchen roof vergeeten zou te keeren.
Dit zwoerenze onderling, en fterckten 't by den dranck
Met vrolijck bofchgefchal, en trotfen wapenklanck.
615 Zoo loock de midnacht ftil den flaeperigen droncken
Zijne oogen. het gedierte ontwaeckte van het roncken.
Hun paerden gingen vaft te weide, vry en los
Van toom en teugel, aen de flincker zy van 't bofch
En zy, die anders fcherp op oorloghs voordeel letten,
620 Vergaten door den dronck nu fchiltwacht uit te zetten.
Wy, door den loozen fpie van hunne onachtzaemheit
Verkuntfchapt, ruckten flux met orden en beleit
Ten boffche in, by de maen, opgaende om ons de paden
Te wijzen door 't geruifch der fchemerende bladen.
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KRIJGHSRAET.

6;25 Ons luft te hooren hoe zy wierden opgeweckt.
FONTEIUS.

De man lagh by zijn vrou en kinders uitgeftreckt,
Op eene zode vaft in flaep: een ander leunde
Half flaepende aen een eick, daer d' elleboogh op fleunde.
D' een lagh begraven in de ruighte, en bieze en riet:
630 Een ander, op een' boom om hoogh geklommen, liet
De beenen en het hooft, al fuizebollend, hangen.
Ick mompelde heel zacht: nu ruftigh aengevangen.
Een ieder fchiete en houwe in 't hondert, dat bet kraeckt.
De krijghsgodt noodt ons op dit bofchbancket. zoo raeckt
635 Men blindling vleefch, en been, en beckeneel, en fchenckels,
Als in een vleefchhal, daer de flaghter tot aen d' enckels
In roockend runderbloet zich baedt, befpat, bebloet.
Het huilen galmt door 't bofch, zoo vreeflijck en verwoet,
Gelijck of loeiend vee, in flallingen gedompelt,
640 Van wolven kudden uit het fneeu wert overrompelt.
Wat vlughten kon, ontvlughte, en hielt niet langer flant.
D' een dieper bofchwaert in; een ander naer het lant
Wou in de vlacke Ivey te paerde ons tegenftreven,
Maer quam te fpaede, en vont de paerden weghgedreven
615 Door onze knaepen: alle op eenen oogenblick,
Eck van een voetknecht: nu een ruiter in hun fchick.
Wy fpaerden 't overfehot, en voerden het gevangen,
En keeren, rijck van roof, met wapenen behangen,
Te heiligen aen Mars, Jupijn, en Nero zelf.
KRIJGHSRAET.

ag o Gelooft zy vader Mars. men hangze in kerckgewelf,
Of hechtze aen een' pylaer, naer d' oude Roomfche zede.
Maar Fronto keert weerom. wat tijding brengt by mede?
FRONTO, FONTEIUS, KRIJGHSRAET.

FRONTO.

Heer overvvinner, dat cia Goden u behoen,
Ghy keert ter goeder ure, en kunt den optoght fpoen,
655 Verwinnen op zijn tijt, en tijdigh wederkeeren.
Wy mogen uw gezagh en opzicht niet ontbeeren.
FONTEIUS.

Hoe ging 't u ? hebtghe een' hoop Baethouders t' fcheep geleit?
FRONTO.

Met moeite t' fcheep gebroght. al d' oever zagh befchreit
Van grootmoer, moeder, nicht, fchoondochter, zufter, moeien.
6413

In hun Mick: dit hun flaat op 't voorafgaande knaepen,
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Het fcheen geen affeheit van bloetvrienden, maer te groeien
Tot opilant, en een' form van wederfpannigheit.
Zy vielenze om den hals. befcheit noch onbefcheit
Moght gelden, onder al dit jammeren en treuren.
Men konze met gewelt niet van elckandre fcheuren.
665 Natuur quam boven, en met een boosaerdigheit.
Men fchroomde bondelrecht, noch Cezars majefteit
En naem te lafteren, te fchenden onder 't klaegen.
Doch veel ftaetkundigen, die uit hunne oogen zagen
Wat dit wou zeggen, en beluifterden wat fpraeck
670 Zy mompelden op ftraet, getuigen dat de wraeck
Ons dreighde met een hoof, om zich van 't fuck t' ontlaften.
Het waer nootwendigh dit wat dieper t' ondertaften,
En uit te boezemen wat Brant van ftaet hier fmeult,
Gelijck een vonck met afch bedeckt. geloof hier heult
675 Een manshooft me, die 't fpel aenfchout met koele zinnen,
En broet en koeftert het verraet, en houdt zich binnen.
Ick heb hun hoofden, twee gebroeders, in het oogh,
En, hen befpiedende, weer pijlen tot mijn' boogh,
Om, met uw kennilfe, eens de ftrenge pees te ilaecken.
6so Zy moeten onder, wil men 't quaet te boven raecken.
660

FONTEIUS.

Dit feint niet qualijck met mijne inzicht overeen.
PRONTO.

Hadde uwe vroomheit niet de Katten plat getreen,
De form van oproer zoude op Rijn- en zeekuft waeien.
FONTEIUS.

Nu druipenze, en ontzien in 't vlacke velt te kraeien.
PRONTO.
685

Geloofme by mijn woort, zy leggen op hun tulip.
FONTEIUS.

Betoom uwe achterdocht, die weit mifichien te ruim:
Of geefme een klaerder blijck van zulck een mifvertrouwen.
PRONTO.

Ick koom den Rijn af, voor mijn' optoght, u ontvouwen
Mijn wedervaeren, in 't geleiden van de vracht.
690 Ick volghde met een floet te paerde, niet bedacht
Op eenigh reisgevaer, als plotzeling, van boven
Ten heuvel af, een troep ftraetfchenders quam gefloven
Naer 't water toe, om ons dien keizerlijcken buit
T' ontzetten met gewelt. de jaeger zagh vooruit
695 Ter rechter zijde hoe die ftofwolck aen quam glippen.
Hy vont uit fchrick geraen de lijn te laeten flippen,
en (lit te boezemen voor „uit te vorfehen," letterlijk, „het geheime plan, dat iemand in zijn boezem
befloten houdt, te ontdekken."
am Een manshooft: voor dit woord zegt men Viands, minder cierlijk ; „mansperfoon."
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T' ontrennen naer bene6n. de ftuurman hoort gefchal,
En finijt het roer in ly, en zet aen laeger wal
Het !Chip, met menfchen vleefch, tot Cezars dienft, geladen.
70o Wy dondren briefchende op. de firoopers, op verraeden
Gewelt en oproer uit, verneemen ons met fchroom,
En wenden, toen dien kans hun mifte, flux den toom.
Hun paerden vlogen, recht als blixems, al te zamen
Door 't flof ten moortbolfche
waeruit zy herwaert quamen.
701 Ick vont geraeden weer te keeren, om verflagh
Te doen, en zulck een thick te brengen aen den dagh.
Te DuitCchburgh zal het fchip mijn wederkomft verbeiden,
Oin, met weer volx geflerckt, het hooger te geleiden.
FONTEIUS.

Men kent den vogel aen zijn veders. maeltghe hen
71() Naer 't leven af, miffchien of ick die vogels ken.
FRONTO.

Het fcheenen opgeruide oproerige Barbaren.
't Gezicht alleen van verre een' krijghsman zau vervaeren.
KRIJGHSRAET.

Befchrijf ons hun geitalte, om zekerder te raen.
PRONTO.

Zy zetten het te fnel van verre op vlughten aen:
715 Gelijck een helfch gefpoock en baerelijcke droezen.
De fchelnien deckten hooft en fchouder met karpoezen
Van flierenhuiden, ros van verf. de naeckte borft
Geleeck een kolder, dick van leder, en een korft,
Uit eelt en zweet gegroeit. zy ilaecken offenhoorns
720 Afgrijflijck in de lucht, gelijck gefpitfte torens.
De Mere tanden, in het villen aen de huit
Gelaeten, flingerden, ona fchrickelijcker uit
Te kijcken, langs de Wang van weerzijde onder 't jaegen.
Een fchacht, met een final bladt van yzer fcherp beflaegen,
725 Was 't ruiters hantgeweer. zoo quamen ze op een' draf
Aenflooten naer den !!room, maer fpatten bofehwaert af,
Zoo dra ick, met mijn' troep gewapent, op quam daegen.
Wy vonden niet geraen een fprong met hun te waegen
In 't moortbofch, anders waer de laegh miffchien ontdeckt.
FONTEIUS.
750

En of wy 't moortbofch noch, zoo wijt het zwaeit en lireckt,

Baerelijcke droezen: min gelukkige uitdrukking in den mond van een Romein uit de eerfte eeuw na
Kr. Geb. 't Is waar, Fronto had In 't land der Batavieren gewoond en dus tijd gehad, een fpreekwiize aan te leeren, die aldaar — voor zoo verre men aanneemt, dat droes van Druzus afkomt —
in gebruik kan geweest zijn.
716 Karpoezen: zoo hebben ook by Antonidea de Kaninefaten
Het hoof! gehellemt met karpoezen, ros en Lunt.
Zie BILDERD. Gefit, in v.
us-ns Deze befchrijving van de uiterlijke gedaante der bende was in Vondels tijd te noodiger, om dat
men Men de Rukken nog niet in 't vereischte kostuum fpeelde.
7/5
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Bezetten over al met omen ruitervlogel;
Ten minfte kregen wy een veder van dien vogel.
FRONTO.

Geloof niet dat lees laegh zich lang in 't moortbofch houdt.
FONTEIU S.

Zy zijn alreede ontdeckt, en hondert jaeren out.
its Zoo flout een fchelmftuck zit te hoogh in top geklommen.
FRONTO.

Geloof zy zijn te rugge en over Rijn gezwommen,
Van waerze quamen: want z' ontzien geenfms, met toom
En paert, in 't harrenas te briefchen door den ftroom.
FONTEIUS.

Zoo kent ghy dezen aert genoegh aen bun manieren.
FRONTo.
740

Gewis een lantaert van rebelle Batavieren,
Verbonden aen hun hooft. bet zy hierme zoo 't wil;
Een brant van oproer linenIt al beimelijck en itil,
Terwijlwe onachtzaem ons aen ydelhedn vergaepen.
FONTEIUS.

Men magh in flaetgevaer niet fainmelen nosh flaepen:
745 Want als geftichte brant by nacht ten daecke uitflaet,
De wint daer onder blaefl, clan rept men zich te laet.
Nu eerft bet hart gefierckt. wy dienen tijt te winnen.
De tijt eircht raet en (poet. treet t' zamen met ons binnen.
REY VAN BATAVISCHE VROUWEN.

I ZANG.

,LO

itAl

Geluckigh leefden wy
Voorheene, eer vreemde heerfchappy
Den vryen hals quam drucken
Met haere flaeffche en yfre jucken.
Men kocht geen eigen erf,
Noch flout met graft en haegh zijn werf,
Maer dreef gemeene ploegen
Door 't lint, en leefde met genoegen.
De laege leeme hut
Plasregen, wint en hagel fchut.
De difch font niet geladen
Met leckernye en overdaeden,
Maer ooft, in 't wilt gegroeit
Aen boomen, met geen mes befnoeit.
Bet wiltbraet was ons fpijze,
En kaes en ftremfel, naer lantswijze.

Laegh: „de bende, die in hinderlaag lag."
Zy zijn
hondert jaeren out: voor : „zy hebben hun langften tijd al geleefd, zy zullen fpoedig het
met den dood bekoopen."
749-944 Deze geheele reizang is — hier en dear byna letterlijk — overgenomen uit TACITUS de moribus
Germanorum.
733
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755

770

775

780

785

790

795

De man, verplicht door trop,
Genoeghde met een kuifche vrou,
Die fchaemroot ingetogen
Haer' heer en beerfchap zagh naer d' oogen.
De huiswaert, zonder laft,
Noodt nagebuur en vreemden gait,
Zoo gattvry, als zijn maegen.
Men voelde geene iuitheenifche plaegen.
I. TEGENZANG.
Men acht geen zilverwerck,
Noch gout, noch munt, gekent aen 't merck.
Zy widen waer aen waeren,
Niet ver gehaelt door zoute baeren,
Maer in het Duitfche lant
Gegroeit, of met hunne eige pant
Gewrocht in laege hutten,
Om 's menfchen leven t' onderftutten.
De hutten, niet getoit
Noch dicht by een, maer wilt geftroit
Aen vlecken, en aen dorpen,
Niet licht den brant zijn onderworpen.
Hun timmerhout is ruw,
En ongefchaeft, de rijckfte fchuw
Van lijftwerck en cieraden,
Gefneén gebloemt, als ooft en bladen.
De bait en fchors bedeckt
De hut, wanneer de regen leckt.
Men bezight kalck noch tegel,
Noch Iteen, gemetft op eenen regel.
Een deel fchuilt, voor gevaer
Van krijgh, in holen diep en naer,
En berght zich voor den rover.
Zoo brengt de Duitfchman 't leven over.
H. ZANG.

800

305

810

Geen woecker vrat verwoet
Zijn evennaeftens vleefch en bloet.
De yacht en vlasbloem kleedden
De hallefnaeckte en ftercke leden.
De dochters huwen fpa
Aen een hardtvochte wederga,
En beide hoogh van jaeren,
Waerom zy vroome vruchten baeren.
Ontvonckte brant van twift,
Het wert door fcheitsmans flux geflift.
cr
AI d' edelften reeeren.
De vroomfte in oorlogh triomfeeren.
Der vorften maght beftaet
In fchijn en uiterlijek gelaet;
Want om niet of to dwaelen
Bepaelt haer 't volck in enge paelen.
Zoo kon de vryheit ftaen.

avv Duitjehman: min gewone, offehoon niet onwettige vorm. 'Lie het aangeteekende Dee). v, blz. 690.
Hoogh van jaeren: dat /Nil bier zeggen: „op rijpen leeftud."
am. Vroome vruchten voor „fterke, kloeke kinderen."
DM

...

.._.
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815

820

De beer bemint den onderdaen.
En d' onderdaen, zijn heeren
Ontziende, helpt alle onheil keeren.
Het fehoulpel, zonderling
Gepaft op wapenoeffening,
En niet om loon te trecken,
Tot oirbaer tijtverdrijf kon (trecken.
H. TEGENZANG.

825

S30

035

SiO

Geen reehter recht uit gunft
Of haet. geen pen, noch letterkunft,
Noch ftomme boecken fpreecken
Van goede zeden en gebreecken :
Het fchepfelboeek alleen
Leert hen aenbidden d' eeuwigheen,
ITitftraelende in het wereken,
De Godtheit, niet bemuurt in kercken.
Zy wijden Gode in 't wout
Een kerck van ongekorven bout,
Daer zy de daeden melden
Van 's lants befchutteren en helden.
Zy fchuwen diep te treen
In 't hol van Godts verholentheen,
Met geen vernuft te fchatten,
Maer door 't geloof alleen te vatten.
De godtsdienft hielt met fchroom
Voor ftraf de woeftheit by den toom.
De hoop op 't ander leven
Hiet elck zijn recht en eer to geven.
Der Duitfchen waertfte pant,
De goude vryheit hielt dus pant
In Nederduitfche beemden,
Voor d' overkomft van deze vreemden.
TOEZANG.

815

850

855

sr;o

Hoe is nu d' oude tijt verkeert
Door d' overkomft der vreemdelingen!
Batavie leght overheert,
En laet zich knevelen en dwingen.
Rechtvaerdigheit, uit fchriek gevlught,
Zocht in de wolcken zich te bergen.
0 Julius, zie uit de lucht
Hoe uw nazaeten Duitfchen tergen.
11-w nazaet fchat Baethouwers niet
Mebroeders, vrienden, bontgenooten
Van 't uitgebreit Romainfch gebiet,
Naer 't vreverbont, met u gefloten.
Gewelt en wreetheit pet in zwang.
Bemintghe 't recht der vrye volcken,
Getrapt te bylter en te bang,
Zie eentnael neder uit de wolcken.
En, zoo uw godtheit onrecht haet,
Herftel ons in den ouden ftaet,
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HET DERDE BEDRYF.

FONTEIUS, FRONTO.
FONTEIUS.

Wy kunnen 't rijxgevaer uit geene donckre tekenen,
Gelijck uit letterer, voorfpellen en berekenen,
86 5 Maer zonder klaerheit, op waerfchijnehjck vermoen,
Door fcherpe middelen 't gevreefde fchaers verhoen:
Want zoo 't mifluckte 't zou ganfch Duitfchlant over klincken,
Een arts zal reuckelocA het lichaem niet vermineken
Van een gedienfligh lidt, maer wachten ziju gety,
870 Die evel openbaert, eer by befluite, en fny
En afzette, om nit root inkanckrend quaet to keeren.
FRONTO.

Wie fammelt moet by wijl met fchande en fchade leeren.
Uit geene donckre tekenen: verfta. „uit zeer klare of verftaanbare voorteekens."
m.0 Gety voor „juiste
waarom dan ook het daarop volgende betrekk. vn.woord mann. Is genomen.
110.1
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FONTEFUS.

't Is kunft de tijt en maet te treffen fix en net.
PRONTO.

Het heil van vorft en volck is d' allerhooglifle wet.
FONTEIUS.
875

In trouwe dienaers is oock 's vorften heil gelegen.
FRONTO.

Hun trou is als de punt en fire van 's vorften degen.
FONTEIUS.

Zy dient clan niet verftornpt, inner fcherp en gladt gewet.
PRONTO.

Oprechte trou is fcliuw van opfpraeck en van fmet.
FONTEIUS.

Zy wort by wijlen oock nit onverftant gelaflert.
PRONTO.
880

By wijlen oock met recht, wanneerze allengs verbattert.
FONTEIUS.

Dan geeft de tijt bier blijck en klaere proeven af.
PRONTO.

Niet altijt klaer, uit angft voor een gewifre firaf.
De kloecken weeten hunne aenflagen loos t' ontveinzen.
FONTEIUS.

Maer een, noch kloecker, ziet den gront van bun gepeinzen.
PRONTO.
8s5

Gebruick dan, het is tijt, uwe oogen en gezicht.
FONTEIUS.

't Verraet van Pifo wert geftraft als 't quarn in 't licht.
Men ftrafte 't op bewijs, en uitgeborfte blijcken.
PRONTO.

En Cezar raeckte om hals, eer 't fchelmftuck uit quam kijcken.
FONTEIUS.

Die laegen raeckten bey de vorften in perfoon.
FRONTO.
890

Nu raeckt bet 's vorften fiaet, een wacht, u fireng gebotm.
FONTEIUS.

'k Beken wy draegen oock den naem van ftaetbehoeders.
PRONTO.

Zoo let voorzichtiger op dees doortrapte broeders.
FONTEIUS.

Zy fproten alle beide uit koningklijcken flam.
PRONTO.

Geflooten uit bet rijck, dat Lang een ende nam.
sae Piro: vermoedelijk en. Calpurnius Pifo, die beticht werd, Germanicus door vergif te hebben omgebracht. Zie TACITUS Ann. II: 74; III: 12.
am Wear Fonteius Kier op zinfpeelt, is my niet duidelijk. Noch de Latijnfche benamingen van proconful
of legatos, noch de Nederduitfche van fleclehouder, kan zeifs in de verte befchouwd worden als
fynoniem met dien van Jriaatbehoeder..
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FONTEIUS.
895

De Batavier ontzietze, en eertze, als d' eerfte vorfien.
PRONTO.

Die heilgen Julius het hooft niet bieden dorflen.
FONTEIUS.

Zy traden in verbont door eerelijck verdragh.
PRONTO.

Maer ftaen verplicht aen 't rijck, en keizerlijck gezagh.
FONTEIUS.

Als medebroeders, en getrouwe bontgenooten.
FRONTO.
900

Ghy moetze intoomen in hun hoofden, niet verftooten.
FONTEIUS.

Ten minfte met een' fchijn, verfchoonbaer by 't gemeen.
PRONTO.

Zy treden u, ontziet ghy hen op 't hart te treen.
FONTEIUS.

Op welck een wijze zou dit volck zoo verre komen,
Een thick beftaen, te flout om flechts te clorven droomen ?
PRONTO.
905

Gebruick uw zinnen. 'k geef

uw

wijsheit dit te men.

FONTEIUS.

Het luftme uit uwen mont te hooren en verflaen
Op welcke middelen de Batavier zijn zinnen
Zou fpitzen ; hoe en waer het fchellemftuck beginnen.
PRONTO.

Waer ick verdruckt, als zy, en vyant van het rijck,
910 En bun in adeldom en flan en fiaet gelijck,
'k Wou glimpigh, onder fchijn van lt offren aen de goden,
's Lants grooten en de braefite op d' offermaeltijt nooden,
In 't Godtgewijde bofch, en [als by manefchijn
De midnacht opquam, na het braffen, en de vuijn,
915 In 't brein gefteigert, moedt en ruffigheit verweckte,
Eer iemant Ilaeperigh de leden nederflreckte.]
De deught ophaeleu van 't Batavifche geflacht,
En d' oude vryheit, door 't Romainfch gewelt -verkracht
Hoe adeldom en volck, berooft en uitgezopen,
920 Nu flavende onder 't juck, geen' a "emtoght durven hoopen :
Hoe jeught en ouderdom geketent wort vervoert.
'k Wou hier op klampen hoe de twift al 't rijck beroert,
De keurebenden, aen 't verloopen, velt verliezen,
•

eve Heilgen Julius: t. w.: „Julius Cezar."
In verbont: t. w.: „met Cezar."
eon Zy treden u: vul aan. op 't hart.
azt Hier op klampen voor „hier aan vast hechten," in den zin van „bier geleidelijk op doen volgen,"
maar krachtiger en dichterlijker dan een van beide.
eel
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En, wrockende onderling, uit wraeckzucht zijde kiezen,
Verlangende elck met fmart naer een doorluchtigh hooft,
Dat haer bezolding van alle achterftel belooft.
Hoe zou de Batavier, geneight zijn' fmaet te wreecken,
Toeluiftren, en, verhit van wraeck, het hooft opileecken,
En roepen : het is tijt den hals e ontflaen van dwangk.
930 Het botch zou gahnen, op den vloeck en wapenklangk
Der gaften, die aldus hun vloeckverwantfchap flooten.
Dan Kennenaer, Weflvries, en Waterlants genooten,
Dan Tonger, Triersman, Gal, en Britten, over zee,
Gemaent het luie zwaert te rucken uit de fchee.
935 Den Duitfchen hoefde men geen hart in 't lijf te fpreecken.
Het zoume aen toeval van hulptroepen niet ontbreecken:
En zoo men 't Roomfch gewelt op onze zijde kreegh;
'k Wou Maes en Wael en Rijn afloopen met een veegh,
En overweldigen uw burghten en kafteelen.
940 Waer zege is loopt elck toe, om diep in roof te deelen.
925

FONTEIUS.

Geen keurebende zou zoo reuckloos ommeflaen,
Uit angft van 's keizers toorne op haeren hals te laen.
FRONTO.

915

Men moft op 's keizers naem de wapens eerft aenvaerden,
En, in de fchaduw van Vefpaziaens itandaerden,
Het oorlogh voeren, niet als vyanden van 't rijck,
Maer tot beflechting van den fmaet en 't ongelijck
Geleden by het volck, van die Nunn' eedt verzaeckten.
Zoo ging men belt vermomt, tot datwe febrap geraeckten.
FONTEIUS.

950

Gevaerlijck waet het, zoo de vyant dit verfiont.
Ghy wijft den wegh, en geeft hem d' uitkomfte in den mont.
Ick wind geraeden met den krijghsraet raet te pleegen,
En zulck een itaetbelang voorzichtigh t' overweegen.
FRONTO.

En zoo de krijghsraet eer de zachtile zijde hiel:
Ghy moft befluiten, 't viel dan echter uit hoe 't viel.
955 De majefleit kan u bier over niet bezwaeren:
Naerdien Inv ftrenglieit hem in eere wil bewaeren.
FONTEIUS.

Laet flux den krijghsraet pier verfchijnen, en terwijl
Bezolding van alle achterflet voor „betaling van achterftallige foldy."
Toeval voor „toetreding," in welken zin 't woord ons reeds weer is voorgekomen.
944 In de fchaduw van Vefpaziaens flandaerden: /tier laat Fronto, of liever Vondel zelf, zich door zijn
verbeelding wat heel ver vervoeren. 't Is waar, Civilis greep later de wapens aan, in fchijn om
Vespaziaan te onderfteunen ; doch dat Fronto hem nu, onder Neroos regeering, reeds zulk een glimp
toedicht, gaat wet ver.
953 Bee voor „Hever."
c an Renter voor achter.
mac
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Wy ons beraeden, ga verneem eens in der yl
Wat maeren ons de fpiAn aenbrengen met den morgen.
9 G 0 Wie 's vorften flaet bewaeckt, dient nacht en dagh to zorgen.
FONTEIUS, KRIJGHSRAET.
FONTEIUS.

Geftrenge krijghsraet, nu voorzichtigh opgepaft.
KRIJGHSRAET.

Gebie wat u belieft: wy volgen uwen laft.
FONTEIUS.

Men vreeft een' opftant van Batavifche Barbaren.
KRIJGHSRAET.

Machien een' droom, gegront op uitgeftroide maeren.
FONTEIUS.
965 Geen'

droom, rimer boosheit, daer de tijt van zwanger gaet.
KRIJGHSRAET.

Een onvoldraege vrucht, en vondeling op ftraet.
FONTEIUS.

Te kennen aen het krooft, dat zweemt naer zijnen vader.
KRIJGHSRAET.

Die loft een booswicht zijn, en rijxpeft, en verraeder.
FONTEIUS.

Een lantverraeder, en een booswicht in den aert.
KRIJGHSRAET.
970 Dat

zal eerft blijcken, als de mifdraght is gebaert.
FONTEIUS.

Dan waer de rijxpeft al tot ons bederf geboren.
KRIJGHSRAET.

Zoo woudtghe 't bafterkint in zijn geboorte fmooren.
FONTEIUS.
Met reden, eer die fmet de lucht alom bederf.
KRIJGHSRAET.

Bewimpel niet, maer geef de zaeck haar' naem en verf,
FONTEIUS.
975 Verfchrickt

niet eens, maer let op beide dees gebroeders.
KRIJGHSRAET.

Twee pylers van het hof, rechtfchape rijxbehoeders.
FONTEIUS.

Voorheene, maer nu ganfch verbaftert van hun bloet.
KRIJGHSRAET.

Zy houden ampteloos een burgerlijcken voet.
FONTEIUS.

Zy houden zich bedeckt, dat kan uw oogh mifleiden,
Ore

Figuurlijk en allergeeftigst gezegd voor „een ftraatgerucht, dat wel war 1erven zal en waarvan men
niet weet wie 't heeft uitgeftrooid."
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KRIJGHSRAET.
980

De daet leert vroomen en verraeders onderfcheiden.
FONTEIUS.

De Fatten vingen op hunn' winck dien heirtoght aen.
KRIJGHSRAET.

Nu leggenze in den grout, om nimmer op te ftaen.
FONTEIUS.

Zy leggen niet zoo vlack, of kunnen wear verrijzen.
KRIJGHSRAET.

Men recht op geen vermoen, maer klaerheit en bewijzen.
FONTEIUS.
9S5

Men magh op ftaetbelang oock rechten op verman.
KRIJGHSRAET.

En als vermoeden dwaelt, hoe raeckt men aen den zoen ?
FONTEIUS.

Geen fiedehouder ftaet aen ftijl van recht gebonden.
KRIJGHSRAET.

Grhy woudt dan vonniffen op ongewiffe gronden?
FONTEIUS.

Wanneer de ftaet in latt beraet noch uitftel lijdt.
KRIJGHSRAET.

aso Zoo waertghe in Afie den hals op aenklaght quijt.
FONTEIUS.

Sereen mifverfde my met valfche lafteringen.
KRIJGHSRAET.

Zoo wacht a valfch naer een' betighten hals te dingen.
FONTEIUS.

Het hof outfloeghme van eene opgedichte fchult.
KRIJGHSRAET.

Dat deere u hoe ghy nu Baethouders vieren zult.
FONTEIUS.
995

De Rijnwacht is ons op een nieu te hoogh bevolen.
KRIJGHSRAET.

Oock 't heiligh recht, dat magh in fchemerlicht niet doolen.
FONTEIUS.

De naelt van 't ftaetkompas wel uit haer ftreeck verdwaelt.
KRIJGHSRAET.

Zoo volgh een vafte ftar, en geene waelbre naelt.
FONTEIUS.

'k Zal uit 's verdachten mont eerft zien bewijs te trecken,
flaetbelang oock rechten op vermin: ik meet hier aan een fehreout denken. Het dubbele gebruik van 't voorz. op ftrljdt hier met de taal zoo wel als met de cierlijkheid. en V. heeft hier waarfchijnlijk gemeend, zoo al niet gefchreven, om of uit fiaetbetang.
ano,sot Onder den Landvoogd Florus in Judea maakte zich zekere Capito fehuldig aan gruwelijke flachting van onfchuldige Joden. Of deze dezelfde was els Fonteius durf ik niet beflisfen.
too Geene waelbre naelt: het fchijnt, dat aan dien krijgsraad de kracht der magneetnaald reeds bekend was.
Das Op
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1000 En letten of 't verraet niet ergens uit wil lecken.
KRIJGHSRAET.

Ghy taft groothartigen, en forife leeuwen aen,
En durft ontijdigh een verziende Huck beftaen.
FONTEIUS.

'k Beken zy fchijnen tot geen flecht bewint geboren,
En Hanniballen, en doordringende Sertoren,
1005 Om 't rijck te dompelen in 't uiterfte gevaer.
Zy "icemen Wacker alle omftandigheden waer,
En rijxgebreken, om in 't endt met heele vlieten,
Van oproerzucht gezwint naer 't evel toe te fchieten,
Daer 't lichaem van het rijck de doot aen fterven zou.
KRIJGHSRAET.
1010 Het

ganfche rijck gewaeght van hun beproefde trou.
Verongelijcktghe hen, ghy quetft Koriolanen,
Niet licht te heelen dan door moederlijcke traenen.
FONTEIUS.

Koriolaen ontfing van Volfcen onderftant.
KRIJGHSRAET.

Wat volcken vliegen niet, als valcken, van hun hant?
1015 Hun wrock zal nimmermeer dat ongelijck verzwelgen.
De Gal, de Brit, de Duitfch, de Bataviers, de Belgen,
De Kennemaer, en Vries, zelfs keurebenden zien
Op hunnen voorgangk, om u 't hooft in 't velt te bien.
FONTEIUS.

Wy moeten fchrap ftaen, eer d' aenhangers fchrap geraecken,
1040 Een Argus flaghten, en met duizent oogen waecken.
KRIJGHSRAET.

Een fchalcke loock met lift alle Argus oogen toe,
En vryde met zijn zwaert de fchoone melleckkoe,
Die tot den buick toe tradt in vette klaverweide.
FONTEIUS.

Men mompelt hoe een zwarm noch korts by Weida fchreide
10;15 Om een doorluchtigh hooft, dat hen verloffen kon.
Zy zwermden vroegh om 't huis der broedren, eer de zon
De kiln zagh, om met kracht den optoght uit te zetten.
KRIJGHSRAET.

De broeders floegenze af, en wouden 't niet beletten.
Hanniballen, en doordringende Sertoren: deze worden bier genoemd, om dat Civilis zich by hen geleek, beiden, als hy, blind aan 't eene oog, en, als hy, den Romeinen vyandig.
Een Ichalcke; „Merkurius."
/022 Melleckkoe:
cov, Weida: of Vellede, de wichlares en waarzeggerin, uit de gefchiedenis bekend.
Zy zwerniden, enz.: Fonteius haspelt hier, om een beteren glimp aan zijne befchuldiging te geven,
tijden en gebeurtenisfen door een, en brengt een bezoek, door ontevredenen by Velleda gebracht,
in verband met de klachten, waarmede de Rey — zie vs. 201 volgg. — de Gebroeders is komen
beftormen.
,o, Den optoght uit to zetten: „het wegvoeten der dienstplichtigen te verhoeden."
1028 En wouden 't niet beletten: dat nameltils de dienstplichtigen werden weggevoerd.
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FONTEIUS.

Niet zelfs, maer door een laegh Baethouwers aen den ftroom.
KRIJGHSRAET.
1030

Dat 's buiten hen. wie houdt baldadigen in toom ?
FONTEIUS.

Een lantvooght, die niet fchroomt het lent van fchuim te vaegen.
KRIJGHSRAET.

Wie vyanden verweckt, bezaeit het lant met plaegen.
FONTEIUS.

'grat fchaedt 's volx vyantfchap, wanneer de fchrick het treft?
KRIJGHSRAET.

En als het volck een hooft op een rondas verheft;
1035 Dan kan al 't Roomfche rijck 's volx vyantfchap niet paeien.
FONTEIUS.

En hieroin wil ick 't gras hun onder 't lijf weghmaeien.
KRUGH SR A ET.

Uit elcken druppel bloets verrijfl een ander hooft,
Een vlam van Hydra, traegh geblufcht, en uitgedooft.
FONTEIUS.

'k Ontzie noch Burgerhart noch Julius te daegen,
1040 Te dreigen, zooze niet antwoorden op ons vraegen.
KRIJGHSRAET.

Rechtvaercligheit is flout, en trots, gelijck een leeu.
FONTEIUS.

Ontbeertze klaeu en taut, wat baet een loos gefchreeu?
Men kan den brullenden de fcherpe nagels korten.
KRIJGHSRAET.

Auguft ontzagh het bloet van Cinne zelf te {torten,
1015 Die 't rijck wou fchocken, en hem fill naer 't leven font
FONTEIUS.

Auguflus handelde gelijck by raedtzaem vont :
Nu heerfcht bier Nero, van geen mindren te berechten.
KRIJGHSRAET.

Een pleit beginnen valt geinacklijck, maer beflechten
Van flaetoneffenheit, deer is veel tnoeite aen waft.
FONTEIUS.
1050

's Reeks uitfpraeck hangt aen ons, gewettight oin lien laft
T' aenvaerden, en ten dienft des keizers nit te voeren.
KRIJGHSRAET.

Zie toe, ghy terght een volck, in veenen en in moeren,
Als vorfcifen, tot den hals gedoocken, en gewoon
Te huppelen op 't lant en over groene zoOn.
De laag, waarvan in het verhaal van Pronto — vs. 688 volgg. — gefproken is.
we, Men weet, dat het een gebruik was by de Germaanfche volkeren hem, Bien men tot opperhoofd
koos, op eon fchild to heffen.
ms Slit voor „in 't geheim."
1029
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Het gaet dan onder, en dan boven water heenen.
De grooten worden oock gebeten van de kleenen.
De veltmuis terght den leeu, van wraeckzucht razend dol.
Zy bijt hem fel in 't been, en fluipt weer in haer hol.
Laet gees pluimftrijcker uw voorzightigh oogh verblinden.
Ion Ghy zoeckt den voetflap, maer zult heft den leeusklaeu vinden.

1055

FONTEIUS.

Vertreckt, en daeghtze hier ten hove op ftaenden voet.
Een flaetbelang als dit eifcht kort beraet en fpoet.
JULIUS. BURGERHART. FONTEIUS.
JULIUS.

Heer findehouder, die Barbaren kunt betoomen,
Ter goeder ure wy u hier verwellekomen.
BURGERHART.
1065

En wenfchen dat uw komft tot ruff des rijx gedy.
FONTEIUS.

Hoe komt uw wellekomft zoo traegh en fpaede by?
JULIUS.

Wy durven ons op ftraet noch zien noch hooren laeten.
FONTEIUS.

Wel hoe? wat hindert u? het zijn des heeren ftraeten.
BURGERHART.

Met reden : het gebruick ftaet iednr even fchoon.
FONTEIUS.
1070 Wie heeft u 't vry gebruick der ftraeten dan verboOn?
JULIUS.

De fchroomte voor een' hoop ontftelde en dolle wijven.
FONTEIUS.

Een weereloos geflacht, dat luttel kan bedrijven.
BURGERHART.

Zy zoecken midlerwijl by mannen trooft en raet.
FONTEIUS.

Het weigren font u vry, in zulck een ongelaet.
JULIUS.
1075 Men

kan hun ongelaet met weigeren niet paeien.
FONTEIUS.

Geen mannen laeten zich van wijven overkraeien,
BURGERHART.

Wy fchroomen achterdocht to geven aen het hof.
FONTEIUS.

Hoe geeft dan 't lantgerucht ons achterdenckens ftof?
10611 Gan

pluintfirikker: dit hiet op Fronto.
Schroomte: min gewoon, voor fehroonz.
ow. Ongeluet voor „onbetannelijkheid van houding of gedrag, innnodatia." Zoo treffen wy ook ongelatig
herhaaldelijk_aan.
1071
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JULIUS.

Gerucht is waer of valfch, en kan Been braven krencken.
FONTEIUS.
1080 Hoe

komtghe dan verdacht? wie voedt dit achterdencken?
BURGERHART.

Een loffe laftertong kan achterdencken van.
FONTEIUS.

Men fchept uit tekenen by wijlen quaet verman.
JULIUS.

Wat quaet vermoeden kan met reden op u hechten?
FONTEIUS.

Dat vraeght u zelven, die u zelven kunt berechten.
BURGERHART.
1085

Wy leven veiligh, niet bewuft van eenigh quaet.
FONTEIUS.

Hoe vreeft men dan eer Lang voor opftant in den ftaet?
JULIUS.

Berecht u zelven nu, en antwoort op uw vraegen.
FONTEIUS.

Men hoorde vrouwen van een hooft op firaet gewaegen.
BURGERHART.

Wat fmijt het ongedult van 't vrouwevolck niet uit?
FONTEIUS.
1090 Een

laegh Baethouwers zette op 't rijxfchip aen om buit.
JULIUS.

Zegh vyanden, gewoon op vrybuit uit to loopen.
FONTEIUS.

De Katten laegen reede, om dit geweft te ftroopen.
BURGERHART.

Nu leggenze gefiroopt door uw voorzichtigheit.
FONTEIUS.

Waerom hebt ghy den vorft uw' outften zoon ontzeit?
BURGERHART.
loss Hy was, een wig gelan, den RijnItroom op getogen.

FONTEIUS.

Waerom verzontghe hem, zoo verre uit vaders oogen ?
BURGERHART.

Om elders ftrenger by uitheemfchen op te voen.

van Op u hechten voor „vat op u hebben, u bewegen."
Die u zelven kunt berechten: „die zelven best beiiordeelen kunt, wat daarvan is."
1087 Berecht u zelven: d. i. : „geef u zeif daaromtrent de noodige injormatie." Julius geeft Fonteius Kier
op fpotachtige wijze diens eigen woorden terug.
nee Lees bier, „men hoorde vrouwen op itraat," enz.
loss Vrouwevolck: om de maat, voor vrouwvolk, dock verkeerd.
lase Beede voor „gereed."
1007 Om elders: de zuiverheid der taal eischte bier : „om hem elders," of enders, in pleats van op le min:
„opgevoed to worden."
1084
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FONTEIUS.

Waer fteeckt uw gemaelin? kon zy haer reis niet fpoen?
BURGERHART.

Geloof zy ftaet gereet, en op het wederkeeren.
FONTEIUS.
1100 Waer

fteeckt uw zufters zoon? kan zy dat pant ontbeeren?
JULIUS.

De moeder wenfcht dat by magh leeren 't geen hem paft.
FONTEIUS.

Zoo zent menze al van kant, terwijl het oproer waft.
BURGERHART.

De ftedehouder molt ons geen verraet opdichten.
FONTEIUS.

Ick toon d' ornftandigheen, die kunnen 't oogh verlichten.
JULIUS.
HOT M

benzehnaeren, niet beziens noch hoorens waert.
FONTEIUS.

Uit menige encklen wort een groote fchult vergaert.
BURGERHART.

Nu reken vry: wy ftaen bereit die fchult te boeten.
Wat onbefcheit is dit? wat zal ons nu gemoeten?
FONTEIUS.

Vergelding naer het werck, dat ghy gerockent hebt.
JULIUS.
1110 Geen van ons beide heeft in 't preffen zich gerept.
FONTEIUS.

Vie zette heden noch Outleger overende?
BURGERH ART.

Een weereloze fchaer, gedompelt in elende.
FONTEIUS.

Waer zochtze heul en p ulp, van alle ontzagh berooft?
JULIUS.

Ick floegh het af, en klonck haer fors de deur voor 't hooft,
1115 Toen geene reden het geraes ter neer kon zetten.
FONTEIUS.

Ghy wift oproerigh brein te fcherpen en te wetten,
Geboodt haer ftil te ftaen, tot een gewenfchte tijt,
Op hoop van haeft te zien eene uitkomfte in dien ftrijt.
BURGERHART.

Wat my belangt, ick heb de vrouwen noit gefproken.
Wa g onbefcheit is dit: aan de treurfpelen van Vondel ontbreken elle aanwijzingen van wat er voorvalt. Mt de vraag van Burgerhart, die verwondering te kennen geeft over iets dat hem onverwachts voorkomt, en uit het antwoord van Fonteius fchijnt to moeten worden opgemaakt, dat deze
laatfte hier een wenk aan zijn krijgsknechten gegeven heeft, mm zich van de gebroeders te verzekeren.
MO In 'I preffen zich gerept: dat wil hier niet zeggen „zich met presfen gehaast," want de gebroeders
waren met het presfen niet be)ast, meal. : „by het presfen zich geroerd."
iota Noll: hier in den zin van: „in 't geheel niet."
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FONTEIUS.
1120 Ghy hielt u achter, en in fchaduwe gedoken,
En zaeght het door een fpleet met koele zinnen aen.
JULIUS.

Het preffen is geruft en vredigh toegegaen.
FONTEIUS.

Dat tuighde d' oever, toen de vrouwen oorlof namen,
En van fcheltwoorden fchier tot flaen en vechten quamen.
1125 Men zagh een' toeloop van maetroozen, in Nunn' fchick,
Met dreigende oogen 's rijx trouwanten, buck op buck,
Begrimmen van ter zy. wat dorftenze niet mompelen
Van opftant, en gewelt, en wraeck, en overrompelen ?
Men las uw naemen, met den voet in 't zant gemaelt.
113o De vlagh der vryheit vloogh. wat wert niet opgehaelt
Van lang befchimmelde en gefletene ongelijcken!
Hoe Duitfchen noit het zeil voor Rome wouden ftrijcken,
En liever fterven clan hun vryheit zien verminckt.
Hoe dunckt u dat die klanck in Cezars ooren klinckt?
1135 Wort op dees moorttrornpet zijn' arent aengegreepen,
Zoo zienwe Neroos bijl op onzen hals gefleepen;
Dies dringt de hooge noot te ftoppen zulck een wel
Van oproer, eerze tot een oorloghfpringvloet zWeir.
BURGERHART.

Uw krijghslien treen den buick des Bataviers te berften.
ii io Die vrygeboornen dit met bloet ten baize uitperften
Beftelden ftof hier toe : noch durftghe vuil en valfch
's Volx billijck ongedult ons fchuiven op den hals.
Zagh Julius eens op, wiens ftanderclen wy dienden,
Als bontgenooten, en gebroeders, en rijxvrienden,
En
leken van het rijck, naer inhoudt van 't verbont,
1143
Gefloten zonder dwangk op Nederduitfchen gront,
Hoe zou by Capito van toorne in 't aenzicht fpuwen,
Met eenen hem den dolck, tot aen 't geveft toe, duwen
In zijn moordadigh hart, fchuimbeckende en verwoet!
1150 Maer verft uw' moortklaeu vry in 't koningklijcke bloet,
En laet het in den Itroom van dezen oever leken;
Latijnfche pennen en kronijcken zullen fpreecken
Van '.: fchendigh ongelijck Baethouwers aengedaen,
En leeren d' of komft ftreng, na menige eeuwen, ftaen
1135 Op d' oude vryheit, met 's Baethouwers hals verdaedight.
Vaer voort. wy fmeecken niet dat ghy ons begenaedight.
Een fledehouder ilreeft den meefter {tout voorby,
En fterckt, op 's meeflers naem, een nieuwe dwinglandy.
0 grijze dwinglant, is het u alree vergeeten
1152

Lalijnfehe pennen: Tacitus en anderen, die van den oorlog tegen de Batavieren gewaagden.

697

698

BATAVISCHE GEBROEDERS.

1160 Hoe

ghy in Afie betight wiert uitgekreeten
Voor een' verraeder van het keizerlijcke hof?
En luttel fcheelde 't dat de bijl uw' hals niet trof.
Doch toef: indien Aquijn en Valens fchrap geraecken,
Uw knockelkraegh moght wel voor 't fcherpe lemmer kraecken.
FONTEIUS.

1165 Ghy

raeft. genoeght u met voorheene ontfangene eer.
BURGERHART.

Dat Rome, als kokers van zijn pijlen en geweer,
Ons bezighde, dus lang op toghten afgefleeten,
Wort zulck een eergenot Baethouweren verweeten ?
Gewis een avrechtze eer, indien menze ommekeert.
1170 Het rijck heeft over al door hen getriomfeert.
Zy werden voor een lidt van 't Roomfche rijck gehouden,
Oock voor 't vOornaemfte, daer uw vorften op betrouden.
Britanje wert door hen gebreidelt over zee.
Wat opftont bonden zy het flaghzwaert in de fchee.
1175 Auguftus Nero weet, en moet hun heufcheit dancken,
Dat by Italie van Batoos brave rancken
Te leen hiel, toen het treurde, en font tot haer gebodt,
Gelijck een heilige eick, van zijne kroon geknot.
De Roomfche majefteit, die hun getrouheit kende,
1180 Sliep veiligh op de wacht van hunne lijffchut bende.
Zy ftonden onder geen' Romain, een wolfs gebroet,
Maer onder overfien, gekoren uit hun bloet.
Op zulck een voorwaerde; oock geene andre als deze, zwoeren
Zy arentftanderden, orn toghten uit te voeren.
1185 Nu roep : genoeght u met voorheene ontfangene eer.
FONTEIUS.

Aen froffery gebrack 't uw lantslien nimmermeer.
Maer roemt uit alle uw maght : -ghy kunt met ydel roemen,
Met geen momaenzicht dit vermommen noch verbloemen.
Vertreckt : wy moeten kort en tijdigh ons beraen.
1190 De krijghsraet komt. ghy zult tot hun genade ftaen.
KRIJGHSRAET. FONTEIUS.
KRIJGHSRAET.

Hoe achterhaelde uw vaert de ridders onder 't rennen ?
Imo Zie vs. 990.
1163 Indien Aguyn en Valens fchrap geraecken: Cornelius Aquinius en Julius Valens, die in 't leger van
Capito dienden, deden hem later, onder Galbaas regeering, van kant maken. Civilis is hier een
profeet, even als Fronto het vs. 944 was.
tees Uw knockelkraegh: zonderlinge uitdrukking voor „uw hals;" maar men bedenke, dat Burgerhart
bier in toorn fpreekt, en de uitdrukking by wijze van fcheldwoord bezigt.
1176 . 1178 Nero had namelijk zijn kroon vooral te danken gehad aan de Pretorianen of lijfwachten, die
grootendeels uit Germanen — waaronder niet weinig Batavieren — beftonden.
tun In dezen regel wordt het gefprek, door Fonteius met de gebroeders gevoerd, vergeleken by een
wedloop, waar de behendigite den prijs in behalen moet. De fpeling zit vooral in 't woord achierhulen, dat zoo wel gebezigd wordt wear 't een harddravery geldt, ale in den zin van: „(iemand)
met zijn eigen woorden van fchuld overtuigen."
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FONT EIUS.

Zy luiftren nergens naer, noch zwichten. flout ontkennen
Is d' eerfte regel der befchuldighden in recht.
KRIJGHSRAET.

Wie tegens zijne fchim en eige fchaduw vecht,
1195 En worflelt, recht niet uit clan zich vergeefs te matten.
Aen wezenloosheit vint de gaeufte vuift geen vatten.
}leer ftedehouder, flaet het onderzoecken vry,
Zoo flaroogh fcherper op dees logenfchildery.
Laet geen pluhnftrijcker uw voorzichtigh oogh verblinden.
1200 Geen zellefflandigheit is in een' gahn te vinden.
Batavirchen zijn niet miszegent van verftant,
Noch min hun heeren, datze, om 't zuchtend vaderlant
Te redden, reuckeloos van opftant durven droomen.
Wie lean een arentspen in vlught te boven komen,
1205 Zoo by gefnuickt geen maght in zijne pennen voelt?
Van d' Alpes af, tot daer de zee dit last befpoelt,
Leght al de Rijn geboort met burgen en kafteelen,
Geflopt met krijghsvolck (pits op fmooren van krackeelen.
Wie eens durf reppen van een noodigh vloeckgefpan,
1210 Verwacht een ftorting van dryvijftighduizent man
In 't harnas, een gewelt van vijftien keurebenden,
Van voor en achter en ter zijde op zijne lenden.
Gelijck een adelaer een duff grijpt en verflint,
En pluckt, en bijt, en ftroit de pluimen in den wint,
7215 Noch lichter molt de hoop van een' rebel verflaeuwen,
Zoo Neroos krijghsmaght hem beknelde met haer klaeuwen.
FONTEILTS.

De fchrandre Fronto gaf ons grondiger berecht,
Dat nutter dient gefmoort dan klaerder uitgeleght.
Gevange Katten, die wy mede herwaert braghten,
1220 Getuigen hoeze in 't bofch alieen naer opftant wachtten
Van twee gebroederen, lantsheeren, groot van naem.
Wy fteunen op die maer, geen valfche logenfaem.
Men had befloten, langs den Rijn, en bey de boorden,
In alle veflingen, op eenen (prong; te moorden
1225 Al wat Romainfch foully op Neroos titel treckt.
rue Dryriiltighdisizent: drierijnig is op zich zelf even wettig als driehonderd of drieduizend. Het gebruik heeft echter gewild, dat een getal, wanneer het gebezigd wordt om het veelvoud van een
ander aan te duiden, zelf geen famenftelling met een ander getal meer gedoogt, doch 't woord
mag i voor zich neemt. Zoo zegt men niet „drie-honderd-duizend, drie-twintig-duizend;" maar „drie
maal honderd-duizend, drie maal twintig-dutzend." Alleen by de vermenigvuldiging met veelvouden van duizend, is de famenftelling geOorloofd, en zegt men even good „drie duizend millioen,
vijftig duizend million," ale: „drie maal duizend," enz.
1213-1215 Dit bier gebezigde beeld is fraai gekozen ;
maar de deelen der vergelijking ftaan niet zuiver
tegen elkander over: een foot, waar V. rich enkelde reizen meer aan fchuldig maakte, en waarover by door Huidekoper to recht is berispt. Zie Pr. I, 145; 379, II. 56, 188, 237, en het door
my aangeteekende Deel VIII. bl. 485, 548.
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jupijn zy eeuwigh danck, die 't gruwelftuck ontdeckt.
Hoe zoudenze dien roof orndeelen, als een' zegen,
En gladt den Roomfchen naem van 's Duitfchen bodem veegen,
Uit wraecke, om datze lang geflooten in een heck,
gefpreck!
1230 Gebindert werden eens te komen
De dochter wort geruckt uit d' armen van de moeder,
De -wader van den zoon, de zufter van den broeder.
Men maeckt hun hemel, aerde, en lucht en zee te bang,
En houdt de vryften van de volcken kort in dwang.
1235 Laet Syrie, Afie, en de rijcken in het ooften,
Van ons ter dienftbaerheit gewent, zich zelven trooften
Te hijgen onder 't juck der koningen: maer ghy
Ontflaet u eens van zulck een fnoode flaverny.
't Is tijt naer vryheit en een ope lucht te ftreven,
12W Een hantveft van nature aen ftom gediert gegeven.
De noot verdaghvaert u, en 't pant van trou en eer.
Hun onderling krackeel beftelt u zelf geweer.
Dus roepenze gereet de banden van hun lyen
Te breecken door gewelt, en lantverraederyen ;
1245 Dies grijpt met ons by tijts gelegentheit by 't haer.
Of 't wil u gelden. fluit : in uitftel fchuilt gevaer.
KRIJGHSRAET.

Men moet dit rijxbelang eerft rechtsgewijs bepleiten.
FONTEIUS.

De ftaet van 't rijck liidt laft, en d' eer der majefteiten.
Een booswicht kruipt, gelijck een fchildtpadt, in zijn fchulp.
1250 Geen ftaetbelaeger zoecke aen wet of hantveft hulp.
Geen ftijl van pleiten kan d' oneffenheit beflechten.
De noot eifcht ftaetkrackeel met bijl en kling te rechten,
En ftraffen voor de vuift, op een waerfchijnend blijck.
KRIJGHSRAET.

Zet met het voorbeelt van een halsftraf dit gelijck.
FONTEIUS.

Dus ftraft Nafike en heer Opimius de Gracchen,
Gebroeders, wrevelaers, die 's raets bewint belachen.
Geftrenge Marius verfchoont geen Saturnijn.
Dus mifte Lepidus zijn levens zonnefchijn
Door Catulus, die van Pompejus wert gefteven :
1260 En Alexander holp Parmeen voorheene om 't leven.
Alle ouden gingen kort met trouweloozen door.
Wy volgen veiligh op het lang geleide (poor,
1255

In deze regels worden de oproerlingen fprekende ingevoerd.
Waerfehijnend: minder gewoon, doch hier juister, dan „waartchijnlijk," welk laatfte bovendien
bier om 't volgende blijck niet te dulden zofi geweest zijn.
sass Yenta: „heider dit eens op met een vergelijkend voorbeeld nit de geSchiedenis van het halsftraffelijk recht."
als men nu zol zeggen..
/261 Gingen kort...... door: d.
„maakten niet veel omilag, korte metten"
le21-1222
1259
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En willen by hun loot niet winnen noch genieten.
Het luftme 't leven niet in dit verraet te fchieten.
1265 Het hof gewaeght alree te Rome van verraen.
Een ftedehouder moet op zijne fchiltwacht ftaen,
En zich verdaedigende aen niemants opfpraeck keeren.
KRIJGHSR AET.

Gedenck ghy ftort het bloet van koningklijcke heeren,
En terght een ftrijtbaer fors en vry geboren volck.
1270 Hou wacht, en laet de zon der waerheit uit dees wolck
Van twijfelingen met haer' glans te voorfchijn komen:
Dan kuntghe tijts genoegh het oproer innetoomen,
En ftoppen 't volck den mont met blijcken en befcheit.
FONTEIUS.

Het hof te Rome houdt het oogh op ons beleit.
1275 Indien de wagen van 't gebiet beginn' to pollen,
Wie (tilt die paerden ? wat al hoofden ziet men rollen,
En wentelen in bloet, van vrient noch maegh beklaeght!
Hy waeght te veel, die goet en bloet en leven waeght,
En teffens eer en ampt. deze eeu gedocght geen fchimpen
1280 Alle overften, van fchrick gedootverft, ftaen en krimpen,
En fidderen, alleen om 't ruifchen van een bladt.
Een heiligh ooghmerck- wort licht avrechts opgevat.
De zeeman ziet een' ftorm opkomen, en, aen 't gruwen,
Verkieft een haven, die by anders wenfcht to fchuwen.
1285 Maer gins konit Fronto. toeft, en houdt een luttel ftant.
Hy heeft een melleckmaeght gevat by zijne hant.
PRONTO. FONTEIUS. KRIJGHSRAET.
PRONTO.

Heer ftedehouder, luft u melck, noch verfch gemolcken ?
FONTEIUS.

'k Verfta die tael niet. ghy moft dit Latijn vertolcken.
FR ONT O.

Bezie dees rnelckmaeght. let eens op haer aengezicht.
FONTEIUS.
1290

Ick kenze niet. genaeck. dat zy den p oet eerft licht.
Dit fchijnt een wacker knaep, in dienft van groote heeren.
PRONTO.

Dit 's Vechters zoon, een haen vermomt met henneveeren.
Mijn looze fpie heeft hem in 't offerwoudt ontdeckt.
Hy zagh hem drincken, daer de klaere fpringbron leckt,
1295 En ruifcht door 't groene gras. dees fchiltknaep zat, vol zorgen,
Asa
11112

Ghy awil dit Latijn vertoleken: met andere woorden: „Wees zoo goed en druk u wat cluidelijker nit."
Dit 's Vechters zoon, een lawn: om dat Pechter een der eigenaardige namen van een haan is, als
graauwtje voor een ezel, Toes voor een kat, enz.
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In 't holle popelhout, ter zijde in 't bofch, geborgen.
De moeder Heldewijn, die dit geraeden vont,
Verftack hem, eer de zon op 's aerdtrijx kimmen ftont.
Zoo zoeckt dit fchalck geflacht zich tegens 't rijck te kanten.
1300 Het part op hoogh gebodt, noch preffers, noch trouwanten.
'k Geloof de jonge fchalck weet mede van den moort.
Waeck op : waeck haeftigh op. zy leggen ons aen boort.
Al fchijnt dit flecht in 't oogh : het melt hun looze ftreecken.
Laet ick hem me naer Rome opvoeren, tot een teken
1305 Van onderdaenigheit, en gunnen hun dien lof.
Nu Vechter, fchroom niet. ga naer binnen in het hof.
FONTEIUS.

Wy ftaen vaft bezigh, en met hoogh verraet beladen.
FRONTO.

Alle uitftel baert gevaer. men moet zich kort beraden.
De maeren komen ons van over zee en zant
1310 Ter ooren. aerde en zee fchijnt tegens ons gekant.
De hooftftadt Kolen dreight haere ooren op te fteecken,
Zoo Burgerhart zich reppe, en uit den mond durf fpreecken.
De Zeeufche eilanden en eilanders over al
Zien overgoten met een zelve groene gal.
1315 De ftrant, en ftroomen, die in zee hun water lozen,
Alle elernenten, fchuim van fchippers en maetroozen,
't Is al vergiftight van dees dootelijcke peft.
Zy fchreeuwen al: roy uit, roy uit dat wolveneft.
Zoo d' eerfte Brutus zelf zijn eige zoons niet fpaerde,
1320 Zijn eigen bloet, dat van 't Romainfche bloet veraerde ;
Ontzagh hy d' opfpraeck niet, die hem te wachten ftont,
Veele eeuwen; als zijn tong den opgefpalckten mont
Des laftraers met geen blijck en reden meer kon ftoppen;
En zullen wy dit ftuck dus ftrafloos innekroppen ?
1325 Men paeie 't nootrecht kort, en zonder meer gefchals.
Vaert voort: vaert ruftigh voort, of 't gelt u al den hals.
KRIJGHSRA ET.

Het naberou volght fnel een' die t' ontijdigh oordeelt.
FRONTO.

Ay fuft niet meer. doorgaens fleept een naemhaftigh voorbeelt
Van ftraf wat onrechts, als een zwarte fchaduw, na :
'Peet tnede van den tnoort: er is hier geen fprake van eenigen moord; maar van den moord weten
is een van ouds en nag heeds, hoezeer dan in deftigen itijl niet weer gebruikelijke fpreekwijze
voor: „van den toeleg bewust, er in betrokken zijn." By VAN EFFEN, Holt. Spectator, VII Vertoog, lees lit (II Druk, bl. 71) „Zie Menheer, hy had al ehoort van de moort van Parijs," welke
laatne woorden misfohien den fleutel tot den oorfprong der fpreekwijze geven.
1103 Slecht: hier voor „onbeduidend."
me U al voor te alien: even zoo hier boven, vs. 1102:
Zoo tent tnenze al van kant.
Ik heb vroeger by V. geen voorbeeld van deze bier tweewerf voorkomende afkorting, zonder opvolgend lid- of voornaamwoord, gevonden.
1201
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1330

Doch 't oirbaer van den ftaet vergoet en boet die fella,
Ten dienft van hooft voor hooft, en ieder in 't byzonder.
Wy moeten boven wint, of gaen al teffens onder.
FONTEIUS.

Ick fchou- hen fehuldigh aen gequetfte majefteit.
Alie uitftel wort hun kort, in Cezars naem, ontzeit.
1335 Laet eenmael af van ons gedult noch meer te vergen.
Een majefteit quetzuur is teer, en lijdt geen tergen.
KRIJGHSRAET.

Heer ftedehouder, fta uw recht een luttel af:
Ten minfte, kan het zijn, zoo maetigh deze ftraf.
FONTEIUS.

Gaet heene : geeftze keur dat elck zich kort berade.
1340 D' een flerve: d' ander fta te Rome ter genade
Van Nero. Vechter geef den eenen oom 't geley.
Gaet heen : verkuntfchapt dit den broedren alle bey.
REY VAN BATAVISCHE VROUWEN.
ZANG.

Rijnftroom, die nit Rhetifche Alpen,
Als 't fneeujaght fmelt,
1345 Uit uwe bronnen neer komt zwalpen,
Door laeger velt:
Ghy deelt de Duitfchen en de Gallen
Met kil en ftroom,
Die wijder aengroeit, onder 't vallen
Met vryen toom.
1350
Ghy fpoelt langs oevers, burgh en toornen,
En bruifcht en boort
Door ftrant en duinen met uw hoornen,
En durf geftoort
1355 Het noortfche zeegedroght aenrannen :
Maer waerom fpaert
Ghy fchuim van wolven en tyrannen,
Dat u bezwaert
Met fchattingen en menfchetollen?
Het tolvry volck
1360
Zal fins uw water zien gezwollen
En waterkolck
Van bloet der Batavierfche vroomen.
Ay keer te rugh,
1365 En ftorm met omgekeerde ftroomen
Op Cezars brugh.
Verdrinck die booze burgerplaegen.
Uw ftroom kan geen ftadthouders draegen.
0

TEGENZANG.

1870

De Nederduitfchman, noit verbaftert
Van ftam en bloet,

voor „de fneeuw die op de bergen is gevallen." fiat het woord Kier onz. gebruikt
is, Cchijnt om den eisch van 't vaers te zijn.

1344 ' t SneeUiaght

___
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En ongemengt, wort fchelmfch gelaftert
Van dit gebroet.
Hy hiel zich binnen zijne paelen,
En zocht noit buit
1375 Op 's nabuurs erf en werf to haelen
Door krijghsbefluit:
Maer Rijnlants weide en groene beemden,
Van rou verwelckt,
Gedoogen dat dit fchuim der vreemden
Haere uiers melckt.
1380
Het tapt den room af, en het befte:
Wy drincken huy.
De koey, die zich met klaver mefte,
Wort traegh en buy.
1385 De zuiveltuin, alom befchadight
In Neroos eeu,
Ontbeert den klaeu, die 't recht verdaedight,
En mift zijn' leeu.
Hy veinft, gelijck in Ilaep getovert.
Ontwaeckte hy,
1390
En zaegh 't gewelt, dat hem verovert,
In Ilaverny
Geboeit van ongenoode gaften,
Hoe grimmigh zou hy van zich taften!
TOEZANG.
1395 De mifdaet van de majefteit
Te quetfen wort op nieu bepleit,
En weder aengebonden
Door ftedehouders vonden
In Nederduitfchlant, Ilaef van 't rijck.
1400 Men hoeft voortaen geen breeder blijck.

Ices Zuzeeltuin: zie Herfchepp. I. 383.
't Vruchibre lant, zoo lang in zijn befleck
Hoch lant gebleven was, hiel Attika gefcheiden
Van 't vette Aonien en Foci, vruchtbre widen
En was nu bare zee en flechts een watertuin.
Men vergete Met, dat twin oorfpronkelijk niet „hof", maar „heining" beteekent. Zoo 't Scip not wonders 1514 in de Prologhe: Die welcke door hare fonderlinghe gracie sninen boghaert met fodanighen
flercken thuynen hebben doen ontringen: en MARCUS GEBRAERTS Fabulen der Dieren fol. 15.
Daer den tuyn leeghfl is, men meell overgaet.
Hier, en in de woorden van den Rey wordt, ale blijkt nit vs. 1388, bepaald gedacht aan het oude
zinnebeeld van de Provincie, waarby de Leeuw met het zwaard in den Hollandfchen tuin wordt
voorgefteld.
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1.1

HET VIERDE BEDRUR

WA L BURG H. FONTEMS. HET. DEW LIS.
WALBURG H.

Heer fledehouder, hoe? hoe loopen nu de pollen ?
Wat hooren ivy? hoe (Ins? zal 't nu ons zoonen koften ?
FONTEIUS.

Vrou Walburgh, Deem gedult : uw voorbe komt to fpa.
Het vonnis leght gevelt. verzoeck nu geen gena.
WAL BURGH.

Niet minder clan gena verzoecken voor die braven,
Twee vrye helden, geen gebore keizers haven,
Lantsheeren, vorften, beide nit koningklijck geflacht,
Van lafterftucken, noch verradery verdacht.
Gena verzoeckt men voor mifdaedigen, ontaerden
1410 Van deught en vroomheit, die noch goon "loch menfchen fperden,
En kerck en vaderlant ontwijdden. neen voorwaer,
Geen gunft verzoecken wv, noch fchroomen halsgevaer.
1405

DR WI.NKRN VAN J. DAD ..
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Gebruick uw ftrengheit aen uw flaven, naer uw ftijlen:
Wy Batavieren zijn uw bondelrecht en bijlen
1415 Niet onderworpen, en ons vorften allerminft,
Wien 't rijck moet dancken voor zijn zege en overwind,
In oorlogh door beleit der broederen génoten.
FONTEIUS.

Mevrou, wy weeten uit wat itarnme uw telgen fproten:
Maer 'tarn noch adel wort in halsrecht aengezien.
1420 Ontfchuldigh ons. Auguit gebiet en kan verbien
Wat hem behaeght: wy ftaen ten dienft van zijn behaegen.
Bezwaer uw zoonen niet met ongeftuimigh klaegen.
Men fchonck uw' Julius noch korts een dootfchult quijt.
WALBURGH.

Een fchult, hem opgedicht uit bittren wrock en nijdt,
1425 Gelijck men u, niet lang geleén, betichte in 't ooften.
FONTEIUS.

Nu moeder, fteur u niet: de hemel wil u trooften.
Wy hebben een' van bey verfchoont, op 's krijghraets be,
En 't recht gemaetight, fchoon het recht geen uitftel le.
Zoo een van beide voor Auguftus zich verdaedigh',
1430 En Neroos uitfpraeck hem verfchoone en begenadigh';
Ghy zult uw' zoon, fchep moedt, herftelt zien in zijne eer.
WALBURGH.

Die is hy maghtigh met de proef van zijn geweer
Te vryen tegens elck, die hem zijne eer durf vergen.
Zie toe : verhaeft u niet. ghy zult den adel tergen,
1435 Dies fpan geen netten, daer uw voet eerft in verwart.
De duinheer Bruin bemint mijn zoons, gelijck zijn hart.
Die trotfe vryheer fteunt op zijn Konijnevatters,
Noit flaven onder 't juck. dat zijn oprechte fchatters
Van 't pant der vryheit, by Romainen fnoot ontwijdt.
1440 Zy kroppen vaft hun leedt, doch fchelden 't hun niet quijt.
Een duinman waer getrooft, al ftondt ghy dicht gefloten
Van lijftrouwanten, dy een priem in 't hart te ftooten,
En zijn bebloede ziel te mengen met uw bloet.
Van deze fchuld, aan Julius kwijt gefcholden, is vroeger niet gefproken, wat te vreemder klinkt,
om dat Fonteius er tegen over den krijgsraad een voorwendfel tot geftrengheid aan had kunnen
ontleenen.
1423 Zie vs. 990.
1436 De duinheer Bruin: of Brinio, gelijk hy by de Romeinen genoemd werd : — de aanvoerder der lianinefaten, die gezworen had, zijn hair te laten wasfen, tot dat de Romeinen van den IsIederlandfchen
bodem zouden verdreven zijn.
1437 Konijneratters: — „Baninefaten."
1442 Dy : opmerkelijk is hier het gebruik van een woord, waarvan ooze dichter zich enders federt byna
vijftig jaren niet bediend had in zijn vaerzen, en dat hier zelfs by wijze van uitzondering tusfchen
gy en uw ftaat. Zeker heeft by bedoeld, er de kracht der dreigende taal, waarvan Walburgh zich
bedient, mede te verhoogen, en 't is niet te loochenen, dat het, door den nadruk dien het vordert,
bier een uitwerking doet, welke u niet had te weeg gebracht.
/443 Verna: „en zijn bloed met het uwe te vermengen," met andere woorden: „zijn Seven er aan to
wagen als by u van kant maakt."
1423
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FONTEIUS.
1445

De reden leert ons dit het moederlijck gemoedt,
Beweeght in dezen fchijn met haer beminde zoonen,
Niet toe te rekenen. den ouderdom verfchoonen
Is billijck. moeder wy vertrecken in het hof.
HELDEWIJN.

Zoo gunme eerft dat mijn zoon alleen met uw verlof
Zijn moeder, eene weeu, magh byftaen en verquicken.
FONTEIUS.
1450

Het is befloten hem den keizer toe te fchicken,
Tot eenen fchiltknaep, of difchfchencker in 't pallais.
Hy moet zijn' oom 't geley verleenen .op de reis.
Nu onderftut mevrou, uw moeder: wy treen binnen.
WALBURGH.

Hier valt met jammeren by fchelmen niet te winnen,
1155 En zich verkleenen geeft uw' hoogen ftam geen' lof.
HELDEWIJN.

Vrou moeder, gaenwe. geef den rechter Beene ftof
Om ltrenger in 't gerecht zijn wreetheit t' openbaeren.
Ghy kunt mijn' zoon en mijn' beer broeder flechts bezwaeren.
WALBURGH.

Tyrannen, vangt, en fpant, en raeft, en moort, en preft.
0 broedernioorders aert, te Borne in 't wolveneft,
Gevoedt van een wolvin, gebroet van vondelingen
En nonnebafterden, die aen de wolffpeen hingen,
Hoe groeit ghy in 't bederf van al wat adem haelt!
Onze afkomit zette u rijck dit lafterftuck betaelt,
1165 Indies de goden uw verwatenheit niet plaegen.
Dit taeie ftoxke kan de krancke leen naeu draegen.
Hoe zwaer valt 's lichaems pack den hoogen ouderdom,
Alree met eenen voet in 't graf, gebuckt en krom.
'k Hoop Vechters wraeck zal eens dit ongelijck beflechten.
Nu dochter leyme voort: bier valt niet uit te rechten.

1480

1470

KRIJGHSRAET.

JULIUS.

BURGERHART.

KRIJGHSRAET.

Doorluchtfte vorften, wien een rijck van Nero part,
Verfchoont den krijghsraet toch, gewettight om den laft
Vondelingen En nonnebuflerden: gelijk men weet, waren Romulus en Remus, volgends de overlevering, zonen van een Veltaalfche maagd (die beweerde door Mars te zijn verkracht), en door
een wolvin gevoed.
1 458 Mijn beer broeder: de oude uitgaven hebben hier broeders, wat, vooreerst, om 't opvolgendefiechts,
tegen de welluidendheid, 20, tegen de taal, en 30. tegen de bedoeling van Heldewijn zoll ftrijdeu.
Immers over 't bezwaren van Julius kon geen frreake zijn ; daar die loch niet veel zwaarder dan
met den dood kon geltraft worden, en 't eenige, waar Heldewijn dus nog bekommering over voedt,
is 't lot van Burgerhart en Vechter.
140J Plaegen: d. i.: „kaitijden."
Zie over dit woord bl. 300.
1401,14132
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Des ftedehouders (by gebiet het) uit te voeren.
Al 't Roomfch gebiet gewaeght van ooreloghsrumoeren.
1475 Uw namen mengen zich in 't fchricklijck krijghsgefchal.
Men gunt u keur wie van u beide fterven zal.
Wie nablijft moet zijn zaeck voor Cezars ftoel verweeren.
JULIUS.

't Gaet wel: 't gaet wel. verdelght Batavifche lantsheeren :
Zy. ftonden 't Kapitool te Rome lang in 't Licht.
1 iso Daer heerfcht Nymfidius en Tigellijn. elck fticht
Een' vorftelijcken troon op onzer beide lijcken.
Fonteius ziet bier oock een' kerckroof uit te ftrijcken.
Vaert voort, vaert voort met my. beer broeder, 'k neem verlof,
En wenfche u voorfpoet, in uw' optoght naer het hof.
BURGERHART.

Hoe nu, beer broeder? laet my d' eerfte d' eer bewaren.
Het is geraden u het leven langft te fparen,
Ten dienft van 't vaderlant, en onderdruckte volck.
'k Was lang den doot getrooft, en vreesde zwaert noch dolck.
Het fterven is ons erf. bet fcheelt flechts in de wijze.
•1490 Ons eerlijck fterven ftreckt Baethouderen ten prijze,
Romaiuen eeuwigh tot verfmaetheit en verwijt.
Volvoert uw' laft: ick fchel mijn doot den krijghsraet quijt.
1485

JULIUS.

'k Gedoogh niet datghe fterft. ghy moglit de majefteiten
Omzetten, en 't gewelt intoomen onder 't pleiten.
1495 Ons onderdruckt gellacht, de rnoeder, gemalin,
De zufters, kinders, al de never' , hofgezin
En aanhang, duizenden op uwen voorftant hoopen.
Vermurwtghe Cezars hart, zoo ftaet de toegang open
Ten hove voor elck een, die nu verftooten zit.
1500 Geheel Batavie, met recht bekornmert, bidt
Dat u de goden, om 't gemeene befte, fpaeren.
BURGERHART.

Ick wenfche uw leven met mijn fterven te bewaeren,
Tot heil van 't algemeen, gedompelt in verdriet.
Dit leven, zonder uw genootfchap, luftme niet.
JULIUS.
1505
147.

En my Hoch weiniger. de liefde ontzeght te fcheiden.

Nymfidius en Tigellijn: Nymfidius Sabinus en Sofonius Tigellinus waren beiden gunitelingen van
Nero. De eerfte fond bekeml als fpion, en had aan dat ambacht zijn benoeming tot hoofdman der
Pretorianen te danken. Na Neroos dood hielp by een famenzwering tegen Galba fmeden, met het
doel zelf den troon te bemachtigen, doch werd door zijn benden om 't leven gebracht. De guest,
waarin Tigellijn by Nero fond, had hear oorfprong in 'amens bekwaamheid in 't fokken en dresfeeren van paarden. Door den Keizer tot Pretekt van het Pretorium aangefteld, was hy, volgends
Tacitus, vooral de man die hem tot gruwelen aanhitste, en zod zelfs de beruchte brand van Rome
aan zijn inblazingen te wijten zijn geweest. Hy zette aan zijn euveldaden de kroon op door zijn
weldoener te verraden en Galbaas party to omhelzen, na wiens val hy, ter dood veroordeeld, de
lang verdiende fraf niet ontging. Me TAC., Ann. XV, 72; nisi. I, 5: — Ann. XIV, 51, 60, 01 en
Hist. I, 72.
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KRIJGHSRAET.

Ghy heeren, fluit. de tijt verbiet hier lang te beiden.
BURGERHART.

Gebie mijn' broeder dat by op mijn bede
JULIUS.

Of zal by voortreen, deck zijn licbaem met mijn lijck.
KRIJGHSRAET.

Het vonnis luidt: laet een' van beide zich bereiden.
JULIUS.
1510

Zoo laet den krijghsraet my naer

bloedigh outer leiden.

KRIJGHSRAET.

De rechter heeft dit aen der broedren keur genet.
JULIUS.

Men gunme dan den keur. waerom mijn' wenfch belet?
BURGERHART.

Hier gelt vrywilligheit, geen dwang van wederzijde.
JULIUS.

Zoo dwingme niet, dat ick door dwang uw' voorgang lijde.
BURGERHART.
1515

Bezwaerme met geen juck, dat ghy niet draegen wilt.
JULIUS.

Mijn oude en uwe een jaer, en ruim zoo veel, verfchilt.
BURGERHART.

Wat heeft een jaer gefchils in oude bier te zeggen?
JULIUS.

Dat broeder my den keur van fterven toe moet leggen.
BURGERHART.

En waerom niet den keur des doots aen my geftelt?
JULIUS.
1520

Dewijl ick

°

utile ben, wiens woort het meefte gelt,
BURGF.RHA RT.

De jongile fcheide clan veel nutter uit het leven.
JULIUS.

Dus blijft de keur des doots van wederzy Hoch even.
Dot hy op tnijne Led ,. wijck': dit kan 133teekenen, of: „dat by terug trede, op mijne bede — en my den
weg ter dood niet verfperre" — of eenvoudig: „dat by toegeve aan mijn bede, qu'il cede a tea priere."
ton Des doots: V. heeft in zijn vorice gedichten 't woord meestal vr. genomen, tot welk geflacht het
oorfpronkelijke, even als 't Lat. mors, ichijnt te behooren, als ook de ultdrukking hy gaol ter
dood dergel ke bewijzen. Hat men er later het mann, geflacht aan heeft toegekend is waarfchipnlijk San dezelfde reden toe te fchrpven, ale welke meer y r. woorden, b. v. Amite', mann.
heeft doen nemen, t. w., dat men in uitdrukkingen hy is des doods .feleuldig, hy is eon kind des
doods, enz. 't verbogen artikel als een bewijs van 't mann. geflacht heeft aangemerkt; hoe zeer het
van ouds even goed voor 't y r. gebezigd werd. Ik znu intusfchen niet zoo ver willen gaan om 't mann.
geheel of te keuren, en heb dit zelf Reeds gebezigd waar dood genomen wordt voor „'t rniddel dat
iemand van 't leven berooft," voor „de dead van dooden, de ftrafoefening," enz., overal, waar de dood
als werkende wordt voorgeneld, als b. v.: „hy werd my door den dood ontrukt, by heeft met gelatenheid den dood ondergaan." Maar komt de dood als „perfoon" voor, of beteekent zy een lijdenden
toeltand, dan acht ik het N r. gel]. verkieslijk. Zoo b. v. in een vertaling uit Holbeins Doodendans
0 fchrik ! ik het, de Dood gezien,
zoo „het Rijk der Hood" — „zy ging onmerkbaar van 't leven over in de dood.' — Verge]. BOLDERnine, Verh. over de Gefl: cc, wear my de aangehaalde voorbeelden eehter min gelukkig voorkomen.
1507
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BURGERHART.

Zoo lang d' een broeder Diet den andren wijcken wil.
JULIUS.

Dit is geen erfkrackeel, maer wightigh dootgelchil.
BURGERHART.

Dat Buren blijft, zoo lang wy om het keurrecht vechten.

1525

JULIUS.

Laet door het loten dan dit keurkrackeel beflechten.
BURGERHART.

En of by ongeluck het lot u viel te beurt?
JULIUS.

En of by ongeluck u 't lot had1e uitgekeurt?
BURGERHART.

Waer loting valt, daer gelt geen vrye wil na 'et loten.
JUL IUS.

Molt ick mijn' broeder, zoo hem 't lot trof, dan verftooten ?

1530

BURGERHART.

Wy molten alle bey genoegen, 't viel hoe 't viel.
JULIUS.

Mijn broeder mifren ? och ick mis mijn halve ziel.
BURGERHART.

En ick mijn heele ziel, quaemt ghy door 't lot te fneven.
KRIJ GHSRA ET.

De fnelle tijt verloopt, met al dit wederftreven.
BURGERHART.
1535

Verdriet het u: men ftelle aen my het hooge woort.
JUL IUS.
Hoe kan ick ftemmen tot een' vuilen broedertnoort ?
BURGERHART.

'k Vergeef het u: ghy zult hierom geen opfpraeck hooren.
JULIUS

Veel nutter noit geleeft ? veel nutter ongeboren.
BURGERHART.

De bloetverwantIchap is een nimmer fcheibre bant.
JULIUS.
1540

Een bloetknoop, ftercker dan een knoop van diamant.
BURGERHART.

Help Herkules, wat raet ? hoe raeckt de ftrijt ten ende ?
JULIUS.

Dees worftlinge overweeght alle overftreen elende.
KRIJGHSRA ET.

Ghy heeren, waerom dientghe u zelven tot een' laft
In dezen fchijn ? 't gefchil aen 't barnen groeit en waft.
1545 Natuur is krachtigh, en het onderling medoogen,
Gelijck in eene fchael van reden opgewogen,
Staet eNen pal, en wijckt niet uit den evenaer.
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Dus ftonden eertijts twee halsvrienden voor 't altaer ;
Oreft en Pylades, getrou in doot en leven,
1550 Waer van d' aeloude faem getuigenis kan geven :
Maer ghy gebroeders, uit een moeders fchoot gebaert,
En onder 't zelve hart gechaegen en bewaert,
Door bloetverwantfchap blijft verknocht, dies is 't geen wonder
Dat een gelijcke treck van weerzijde in 't byzonder
1555 U krachtiger verbint : en zijt hierom gewis
Dat aen (lit worftelen geen endt te vinden is,
Ten zy een rechter in uw' halsftrijt koom' van buiten,
En helpe u in lien noot het halsgeding befluiten.
Belieft het u dat een kornel naer binnen tre :
1560 De iledehouder wacht, en zal in uwe Ile
Een' kiezen uit u beide, en dezen bloetftrijt fcheiden.
De tijt fchiet voort, en fpoet. men kan niet 'anger beiden.
BURGERHART.

Ick Item het toe, indien mijn broeder slit beftemt.
JULIUS.

Mijn hart, hoe kloptghe dus weemoedigh en beklemt!
1565 Ick volgh mijn broeders Item, door nootdwang, en te noode.
De krijghskornel hael 't woort. hoe fuffe ick nu dus bloode,
Die flagh op flagh, wanneer de krijghsklaeroen my riep,
In 't barnen van den ftrijt, op fpeer en heirfpits liep,
En wrong de zegekans uit 's vyants yfre klaeuwen ?
BURGERHART.
1570

Schep moedt, beer broeder. laet uw heldenhart niet flaeuwen.
Wy zullen daetelijck een veilige uitkomft zien.
KRIJGSRAET.

De ffedehouder wit gebieden noch verbien,
Maer ftelt de keur aen 't lot, in dezen helm gelloten.
Laet een onnozel kint het onpartijdigh loten
1575 Bevolen. jongfke, treck voor elck een cedel uit.
Het lot eifcht Julius, door 't merck des doots beduit.
Ombelft elckandre nu : de noot gebiet te fcheiden.
Wy willen Julius ten hofchaltaer geleiden.
BURGERHART.

Qch broeder, 't lot heeft my die fchoone doot benijt,
1580 En niet ten woutaltaer van Herkules gewijt.
Guy fterft voor 't vaderlant en recht der Batavieren,
Verplicht uwe eer te voen, met groene populieren,
In 't heiligh offerwoudt, befchaduwt om het hooft,
Daer Duitfche Herkules geviert wort en gelooft.
1585 Wat zal men Nero van uw uiterfte gewaegen ?
JULIUS.

Dat ick getrou het zwaert aengorde op zijn behaegen,
De paelen van het rijck uitzette door beleit,
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En wenfche dat by toch, naer zijne billijckheit,
De Bataviers herftelle, en kenne, als bontgenooten,
1590 Naer inhoudt des verbonts, met Julius gefloten.
Inclien uwe onfehult voor 't gerecht ten hove gelt,
En by u seeder in den ouden flaet herftelt,
Bezorgh vrou moeder, nu ten ende van haer Leven,
En luick haere oogen, als zy komt den geeft te geven.
1595 Omhelsme noch voor 't lefle, en maetigh uwen rou.
Wat fchudtghe 't hooft? vaer wel. blijf 't vaderlant getrou.
BURGERHART.

Heer broeder, 'k wenfch mijn bloet in uwe plaets te itorten.
KRIJGHSRAET.

Doorluchtften, bet is tijt dit warren of te korten.
Heer Julius, 't is tijt om bofchwaert in te flaen.
1600 Heer Burgerhart, vertreck. de hofwacht port u aen.
BURGERHART.

Help Herkules, is nu dit moortftuck niet te keeren ?
Men moil dien bloetroof hun ontweldigen. wy zweeren
En eens, en anderwerf, en drywerf, dat gees fchaer,
Geen fcbeermes, geene vlijm dit Lang gewallen haer
ico:, Zal korten, eer de wraeck het fchelinftuck hebb' gewroken,
Maer wat zijn woorden, los en in den wint gefproken?
Verkeert de kans, de wraeck, die my in 't harte zit
Gewortelt, moght wel eens 's Rornainfchen borft ten wit
Gebruicken van mijn zoons in gal gedoopte pipet).
1610 Verdruckte vryheit, nu bezwijcken beide uw flijlen!
REY VAN BATAVISCHE VROUWEN. WALBURGH. HELDEWIJN.

REY.
ZANG.

ISIS

1620

0 Bofchnon Weida, mont van Godt,
Ghy fpelde ons, zonder gront en lot,
Hoe eens een wildeman, nit boffen
Te voorfchijn treende, zou verloffen,
Omtrent den nitgang van den Rijn,
De melckkoe, in bedroefden fchijn
Gefpannen, onder yfre jucken;
Hoe by de flaghpen uit zou rucken
Den trotfchen vogel, die verftaelt
Zijn' roof op alle vogels haelt,
En, nimmer zadt van vraetigh flicken,
Den Rijnleeu naer 't gezicht durf picken,
En hem een' moortklaeu flaen in 't hart.
0, wee, 6 bitterheit, 6 fmart!

3P0 Met
w.: „Julius Cezar."
H. 11 Wekla: zie vs. 1024.
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Hoe gaet dit anders dan ghy fpelde,
En, oils ten trooft, de fnaeren ftelde
Op eenen zegenrijcken toon I
Verdiende uw wichlen eer een kroon
Van onverwelckbre lauwerbladen;
1630 Nu milt het uwen mont, in 't raeden
Van d' nitkomfte, ons ten trooft belooft.
Ghy zaeght (lit onweer over 't hooft.
Baethouwers, Waterlanders, Kermers,
Nu zoeckt Been tulip aen lantbefchermers.

1625

•

TEGENZANG.

Een bloetraet, die geweldigh heerfcht,
En naer ftadthouders hoort, paft eerft
De vrydoms hoofden neer te vellen,
Om dan een volcke een wet te ftellen
Geprent in 't hart, gekneet als was.
De dwinglandy wort in tiras
1640
Van 't eelfte bloet geleght. nu baeten
Geen klaghten. het gezagh der Staeten
Moet zwichten voor een wreet Romain,
Een onrechtmaetigh Ilaetwaerdein.
houdt de vryheit in zijn kluiven,
1645 Hy
En weet op 's heerfchaps hals te fchuiven
't Ontheiligen van 't vreverbont,
Gellerekt, op Nederrijnfchen grout,
Van Cezar, nu in top geheven,
1650 Gelijek een' Godt, in 't ander leven.
Hy paft op hantveft noch op wet.
Hoe treft de dootgangk en de tret
Van Julius het hart der lieden,
Te zwack om wederftant te bieden!
De tijt leert zwijgen. elck verbijt
1655
Zich zelve, en kropt dien moort en fpijt.
0 burgerheeren, trouwe vaders,
Hoe verft men u, als lantverraders!

1615

WALEURGH.

1660

1665

1610

I

Bedroefde reien, ftaeckt uw klaght :
Verkeertze in lofgezangen.
Zy fterven op bun heldenwacht.
De dapperften verlangen
Te fterven, niet in 't muffe bedt,
Maer op 't altaer van eere,
Waer op de Neerduitfch wijzen zet.
Indien de kans eens keere,
Beleve ick 't niet, ghy zult den dans
Der maeghden me bekleeden,
En heffenze in den ftarretrans,
Die voor 's lants vryheit ftreden.
Wy baerden zoons uit onzen fchoot,
Tot heil der onderzaeten.

tc4u,is41 Dit is juist het tegenovergeitelde van wet V. vroeger zeide:
De sryheit wordt geleght in kulletijck cement
Pan dierbaer burgerbloet.
Ices Staetwaerdein voor „Staatsbeftuurder." Waerdein is 't Eng warden, „voogd."
sacs De Net,rduitfch: even als vroeger herhaaldelijk de Duitsch voor de Duiticher.
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Wy kulfen zulck een fchoone doot.
Zy hanthaef 't heiligh recht der Staeten.
HELDEWIJN.

Vrou moeder, gaenwe in 't hof.
Ay geef geen nieuwe tiof
Aen dezen valfchen reehter.
Verfchoon uw' zoon, en mijnen Vechter,
Die met een' zuren flap
Naer Rome gaen in ballingfehap.
1680
Vrou moeder, lean op mijne fehouder.
Stockoude vrou,
Stantvaftiger dan ick in rou,
Och waren wy zes maenen ouder,
1685 En erfde een Galba 't hoogh gezagh;
Wy moghten, een gewenfchten dagh
Belevende, adem fcheppen:
Nu durf de tuinlecu zich niet reppen.

1675

Heldewijn wordt bier els een zieneres voorgetteld.
Les 2nuenen: V. poogt bier zekere lokale kleur aan de voorltelling to geven, door Heldewijn, als
een Batavitche vrouw, die met de Romeinfehe tijdrekenkunde nog niet bekend is, by manen en niet
by muunAn to laten rekenen.

1684,1C0
1684
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IIET VLIEDE BEDRI.IF.

FONTEIUS. FRONTO.
FONTEMS.

Wy tw'ijfelen niet eens of 't krijghsrecht ging zijn' gang.
1690 Het volck keert wederom. wacht Fronto nu dus Lang?
Hem wert belaft terftont ten hove weer to keeren.
Daer ftapt by aen, beftuwt met eenen floet van heeren
En ridderen. men zal nu hooren hoe het voer
Met dim Baethouwer, 't hooft van zulck een lantrumoer.
FRONTO.
1695

Het recut is uitgevoert. geluck, heer itedehouder.
Zoo fmoort men lantverraet. nu zijnwe zoo reel ouder,
En veiliger clan flus. d' oproerige is van kart.
Het doode lichaem wort op 't lijckhout vaft gebrant,

iwijfelen niet eens voor „het is buiten twijfel," of „ongetwijfeld."
/GO Hoe het voer: echt Hollandfche uitdrukking, voor „hoe het ging."
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Met eenen oock zijn paert, en wapentuigh, en wapen,
1700 De roode tuinleeu in een goude velt, rechtfchapen
Bewijs dat 's meefters klaeu geen' adelaer ontzagh.
FONTEIUS.

Het luftme van 't begin te hooren het verflagh,
Hoe, 't recht gehanthaeft, zich de vorft ter doot bereide.
FRONTO.

De ftrenge krijghsraet gaf hem bofchwaert in 't geleide,
1701 Naer 't heiligh outer, dat in top des heuvels rijft,
Die halve maenswijs, als een fchouburgh, met een lijft
Van popelboomen wort omfchaduwt en gefloten.
Hier was van overal het volck naer toe gefehoten;
Gelijck het water in een' boezem t' zamenvicteit,
1710 En, tot een ftaende meir, uit hondert beecken groeit.
D' een zat op 't groene gras : een ander hing aen tacker
Van boomen, door 't gewicht gebogen, en aen 't kracken.
Zoo hangen by-en, in een' zwarm by een vergaert;
Romain en Batavier, gebaert en ongebaert,
1715 En out en jong door een gemengelt, mans en wijven,
Soldaet. en burgery. men hoortze fchelden, kijven,En worftelen om plaets, die t' eng viel en te naeu.
Toen quam de krijghsraet aen met Julius, niet flaeu,
Maer trots, gelijck een leen, wiens maen begint te krullen,
1710 Te zwaeien om den neck ; terwijl hy, onder 't brullen
En knarntanden, zich vaft geetfelt met den ftaert,
Dat op dien bofchgalm wat op roof vlamt wort vervaert,
En 't hart in 't lijf krimpt. met dees leeuweneigenfchappen
Quam die verwezen trots den heuveltop opilappen;
1715 Gelijck hy, op 't gezang van zijne benden, plagh
Te ftreven door de doot, in 't barnen van den flagh,
Of d' allervoorfte zelf een ftormbrugh op te fteigeren ;
Wanneer de dapperften uit fchrick den aenval weigeren.
De doot, terwijl 't gezicht, als een paer blixems, blickt
1730 En blickert, weeck te rugge, en fcheen voor hem verfchrickt.
De krijghsraet deifde een pons, uit angft van zich te zengen,
En fchroomde 't woutaltaer met zulck een bloet te fprengen.
FONTEIUS.

Wat fprack de vorft, toen hy in top des heuvels float?
FRONTO.

Hy keert het aengezicht, eerft ommaiende in 't ront,
1735 Naer Rome toe, en zet de harden in de zijde,
eon De mode tuinleeu in een goude relt: niet alleen geeft V. hier aan den Batavier Julius Paulus een
adelijk wapen, hoedanige men noch in die eeuw nech in de negen volgende kende, maar zelfs het
wapen van Holland! een verziering, die wat al te grof is, daar toch de overledene niet eenmaal
een inwoner was van de landftreek, die later den naam van Holland 011/fing.
17/4 Gebaert en ongebaert: vermoedelijk worden met de gebaarden de Batavieren, met de ongebaarden
de Romeinen verftaan.
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Om uit den mont voor 't volck te fpreecken trots en blijde :
Is Cezar met mijn doot geholpen en gedient,
Ick fchenck hem 't lijf, en fterf geen onderzaet, maer orient
En bontgenoot des rijx, der Batavieren vader,
1740 Hanthaver van hun recht en vryheit, geen verrader,
Gelijck een dienaer van Auguft ons fchelmfch mifverft,
Een lafterftuck, dat blaeu den fchijn van waerheit derft.
Stadthouders fchroomen niet op vuile hoffchavotten
Een' ouden koningsftam van hooft en kroon te knotten.
1745 Zoo ftiet Antonius den koningk Antigoon,
Herodes ten gevalle, nit zijnen hoogen troop,
Dryhondert jaeren lang van Aimoneen bezeten.
Ick fterve een wettigh vorft, geen fchehn nosh eervergeten.
De Rootnfche hopman treffe een' vrygeboren vorft,
1750 En ftoote my den dolck in deze bloote borft.
Hy fcheurt den boezem op, en met eels' dolck doorftooten,
Ploft seder, bijt bet gras, en voort den mont gefloten.
Een oploop flack 'er, door het bloeden van den dolck,
Gelijck een lantftorm op, en overliep bet volck.
1755 Baethouwers fcheenen, dol van wraeckzucht, uitgelaeten.
Maer fchroomden eenen ring gewapende foldaeten
Het lijck t' ontweldigen, dat nu tot afch verteert,
Gelijck by in 't geley des- krijghsraets heeft begeert.
FONTEIUS.

Wat riep het krijghsvolck, toes de dootfteeck was gegeven?
FRONTO. ,
1760

Lang lang leef Nero. fang moet heft Fonteius leven,
Als fledehouder van het keizerlijck gebodt.
FONTEIUS.

Nu flux den broeder, eer een oproer t' zamenrot,
Te water opgevoert, zoo raeckt men aen een ende.
Geley hem heene, met ons halve lijffchutbende,
1765 In voile veiligheit, bevrijt van alle fchroom.
De jonge Vechter moet, als fchiltknaep, zijnen oom
Bedienen op den toght, met eenen fleep van knechten.
FRONT°.

Maer nu, hoe zal ick heft de majefteit berechten?
De vorft, vol wraeckzucht, wil hough klaegen aen bet hof,
1770 En dingen voor zijn recht. by is op zulck een ftof
Geflepen.
FONTEIUS.

Laet bet ftttck by Nero overweegen.
Berecht Nymtidius, en Tigellijn, genegen
ems

voor „verzierd, opgedicht." Zoo zegt men nog: „een /Jimm y exkuns;" zoo fpreken de Franfcben van conies bleus.
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Ter halsrtraf, 't zy hoe 't zy, waerfaijnelijek of valfch:
In 't fpaeren fchuilt gevaer. by moet, by moet om hals,
1775 Of wy en gby ftaen los, en alle Romelingen.
Zoo fel een wearftuit zoude ons voor de fcheenen fpringen,
Indien dees vogel quaem e ontglippen. Lou hem waft.
FRONTO.

Dien beer bewaeren is een zorgelijcke Taft.
Een groote toeloop van nieusgierigen wil komen
17so Gefchoten naer den Rijn en Rijnkant toe, als flroomen.
Wy ftreven Nolen, zulck' een hooftftadt, dicbt voorby,
Een fladt gemengt uit Roomiche en Duitfche burgery;
Daer hy een aenhang vint van DuitIchen en Romainen.
Een zelve lantaert ziet zijn lantslian noo verkleinen,
1735 En allernootft een' vorft, uit koningklijck geflacht.
Liet ghy hem ketenen, dat waer de troufte wacht,
Om niet op 't ongewis het rijck in hem te waegen.
FONTEIUS.

Dat fmaeckt naer wreetheit. 'k wenfch my zediger te draegen,
Doch wil hem hooren, en zijn affcheit. vaert hy uit
1790 In trotsheit tegens ons fladthoudery, zoo fluit
En keten hem. men kan die ftrengheit dan by heeren
En burgery en volck met fchooner glimp verweeren,
Hy flaet met zijnen neef toghtvaerdigh en gereet.
FRONTO.

Men hoort een firaetgefchrey en jammerlijeken kreet
1795 Van vrouwen. al 't gefjacht en maeghfchap wil hem fpreecken.
FONTEIUS.

Laet flux de toghtklaroen, voor 't hof, op 't mercktvelt fteecken,
Zijn maeghfchap en al 't volck vertrecken op dien klanck.
Nu fpoe ter flede uit noch voor zonnen ondergangk.
Geheimerchrijver, kom, en lever hem dry brieven,
Boo Die 't hof berechten van ons ooghmerck en believen,
Een' aen den keizer zelf, noch twee aen Tigellijn
En beer Nymfidius. zy melden in wat fchijn
Het bier gefchapen Itaet, indienze 't halsrecht krimpen.
Men magh een' vorft aen goet befchadigen, maer fchirupen
1805 En raecken aen zijn eer, hem quetfen in zijn bloet,
Dat fchiet een wortel van een weerwraeck in 't gemoedt,
Die met geen duizenden van zielen is te zonnen.
Nu hael hem met zijn' neef. laet al de toghtklaroeneu
Opklincken voor het hof. bier komt de krijghsraet aen.
isio Spoe voort: het is hoogh tijt: de zon wil onder gaen.
Wat valt het laftigh zulck een' opftant near te zetten,
/775 Romelingen:
MO

een misfchien verdedigbare, maar zeker ongewone vorm voor „Romeinen."
Geheimefehrifrer: om 't veers, voor geheimichrifrer, doch min gelukkig.
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En in zijn hoofden met voorzichtigheit te pletten.
Het rijck te winnen eifeht een' Cezar, noit in Tuft;
Maer 't rijck te veiligen, een' nazaet, als Auguft.
FONTEIUS. BURGERHART. KRIJGFISRAET.
FONTEIUS.

Isis Mijn beer, ontfehuldigh ons, en leer uw leedt verdraegen.
Wy kunnen min niet clan uw' grooten rou beklaegen.
Van Rome quam die flagh, en niet by onzen wil.
Geruchten vliegen heene en weder. zat men ftil,
't Waer onverdaedighbaer voor Cezar en zijn raeden.
1820 Dees hollende eeu mifduit oock d' allerbraeffle daeden
En troufte dienften zelfs ten flimfte : en wy flaen waft
Te zwaer geladen met een fledehouders laft.
Een ander overtreet: een ander moet het boeten.
Wat diep begraven leght, weet afgunft op te wroeten,
1825 Te haelen voor den dagh, eer 't iemant denckt of raemt.
Zoo wort 's rijx amptenaer beftreden en gepraemt,
Gelijck een baer in zee geperft wort van een ander.
Der menfchen woeftlieit klampt het eene quaet op 't ander.
Hoe kan men anders dan zich (chicken naer den tijt?
1830 Heeft hier een ftaetheer fchult, zoo fcheltze ruftigh quijt.
BURGERHART.

Vervloeckte dwingelant, van eer en trou verwildert,
Ghy hebt u zelven recht naer 't leven afgefchildert.
Het is onnoodigh dat een ander u mifverf.
Deelt iemant heden diep in 't algemeen bederf,
1835 Zoo magi ' het algemeen met reden u mifdancken.
Doortrapte huichelaer, ivy kennen uwe rancken,
Uw geile gierigheit, die goet verfchoont noel ' bloet,
En Godt noch menfch ontziet. wat toef ick ? kan mijn moedt
Dit dulden ? moet een vorft, een lantsheer, vry geboren
1840 Ter heerfchappye, noch zijn' aengeterghden toren
Inkroppen, eer hy van gevangenis verhuift?
Heruit Tyran, heruit. 'k verdaege u voor de vuift
In 't vechtperck hier voor 't hof. Waer flaenwe? wat wil 't worden?
Een vrouwefchender dorft my 't zwaert van 't lijf afgorden,
1845 Een, die den riem van een Veftaelfche ontgefpen woe,
Een bofchnon, Welda zelf, in 't botch ontwijden zou:
Men zwijgh' den overlaft van zijne wulpfche knaepen.
Moght ick hem in den fchilt, en in zijn baftertwapen
Eens vaeren naer mijn' wenfch; al tradt hy voort in 't perck
raze Staetheer voor „ftaatsambtenaar," offchoon 't eigentlijk zou beteekenen: „een heer, die tot remands
float of fleet behoort," even als flaatjaffer het zelfde met opzicht tot een juffrouw beteekent,
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1850

Met vijf fchiltknaepen; 'k zou dien blooden weerwolf werck
Befchaffen, en tot gruis vermaelen voor mijn voeten.
KRIJGHSRAET.

Een itedehouder op zijn heufcheit dus t' ontinoeten,
Heer Burgerhart, dat lijdt zijn eer en ftaetampt niet.
Het zy hoe 't wil: ghy ftaet alleen tot zijn gebiet.
1815 Hy gunde u uitftel, om voor 't recht der majefteiten,
Tot voorftant van uwe eere en ftaetrecht zelf te pleiten.
Betoom uw hevigheit ten minfte een korte wijl.
FONTEIUS.

Hy raeft kranckzinnigh, uaer 's Baethouwers ouden ftijl.
Trouwanten, rept u flux, en ketent dezen dollen.
1860 Het hooft is los: verftant en zinnen flaen aen 't hollen.
BURGERHART.

Nu fchroomt niet: ketent ons: het is Fonteius eeu.
Der dieren koningk, een afgrijffelijcke leeu
Wort in een houte kou getuchtight en gegijzelt:
Maer in een yfren hock gefloten, breeckt en brijzelt
1801 De ftaele keten, en een trali van metael.
Wy gunnen u dees maght, en ftaen gelijck een pael.
FONTEIUS.

Kornellen, leit hem wegh: de dagh begint te fcheiden.
Heer Fronto komt den oom met Vechter t' fcheep geleiden.
Het wilt geval beffifart den weereltlijcken ftaet.
1870 Zoo zienwe hoe 't een op, het ander onder gaet.
Dit was vroeger zoo, en 't heugt my, hoe, voor meer dan vijftig jaren, mijn vader, my voor 't eerst
naar een „beeftefpel" op de Haarlemmer kermis brengende, my vooraf 't zelfde vertelde, als bier
door Burgerhart wordt beweerd, er nog byvoegende, dat de hokken en affluitingen opzettelijk van
hoot werden vervaardigd, om dat de leeuw, die met gemak yzeren tralies breken cod, bang was
voor houten fplinters. 't Viel echter anders uit, en de tralies waren wel degelijk van yzer. Ik durf
niet beflisfen, of hetgeen mijn vader my verteld had, op de ondervinding van hetgeen by gezien
had, op een oude over1evering, dan wellicht alleen op het gezach van Vondel fteunde ; zeker is 't,
dat men onatrent het gebruik van het yzer toen andere denkbeelden had dan nu. Win b. v. had
toen gedacht, dat men er ooit vaartuigen van zod maken, die op het water &even ?
1859 V. laat bier Fonteius als een navolger van Lukretiva fpreken.
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Vrij opmerkclijk is, by de gelijkheid van onderwerp, die tusfelien dit treurfpel en
den „Adonias" beftaat, de volkomen tegenftrijdigheid der voorftelling. Hetzclfde, wat in
bet eene ftuk wordt geprezeii, wordt in het andere ten ftrengfte gelaakt, en omgekeerd. Capito en Salomon handelen, onder omtrent gelijke omftandigheden, op gelijke
wijze. Beiden onderdrukken een opftand, die op 't punt ftaat nit to berften, doch
waarby bet nog niet tot dadelijkheden gekomen is, en ftratfen lien, die er van beticht
worden, met dood of verbanning. Het eenige onderfcheid in de toedracht der zaak beftaat daarin, cht Capitoos raadslieden gedeeltelijk tot zachte, die van Salomon alien tot
ftrenge maatregelen aanmanen. Intusfchen, Capito wordt door Vondel ale con bloeddorftig
tiran, Salomon ale een wijs en vredelievend vorst voorgefteld. 't Is waar, dat gene een
„blinde Heiden" was, deze daar-en-tegen de „wijze Koning van Israel:" dat gene zieh
vergreep aan dappere Batavieren — byna had ik gezegd aan voorvadcren en typen van
toekomftige Burgemeefteren doze aan een onterfden prins, een afgezetten kerkvoogd
en een afgedankten veldheer, en dat ooze dichter zicli behelpen kon met Ciceroos gezegde: duo cum faciunt idem non est idem ; wie echter ftreng onpartijdig te werk gaat,
zal vragen. of hier niet met twee maten gemeten en met twee fchalen gewogen is,
en of Vondel, die te recht de zwartfte verwen aan zijn palet ontleende om den politieken
moord, door Capito bedreven, to veroordeelen, een dergelijk feit in zijn „Adonias" had
behooren te vergoelijken, neen, to prijzen.
Oppervlakkig befchouwd zon Vondel, naar de wijze zelve waarop hy de beide gebeurtenisfen heeft opgevat, den Landvoogd even good, ja misfehien meer nog dan Salomon,
hebben moeten verfchoonen. Tot reden toch voor den achterdocht, door Capito gevoed,
en voor diens handelwijze, had by kunnen aanvoeren, dat er aanvallen waren gedaan
op zijn troepen: dat er laftige famenfcholingen plaats hadden, en Capito niet geheel
zonder grond de beide ftamhoofden verdacht hield, het yolk in zijn muitzucht to fti)ven:
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voorts dat, zoo al de Gebroeders nit vaderlandsliefde handelden, en voor ,de rechten opkwamen van een onderdrukt y olk, (terwijl Adonias door „rampzalige kroonzucht" werd
gedreven) zulks wel in onze oogen de bedoelingen der eerstgemelden mocht rechtvaardigen, maar dit niet kon doen in de oogen van den Romein, die, in zijn betrekking,
zelfs het geringfte denkbeeld van verzet tegen den wil zijns meesters ftraffchuldig achten
moest. Op den ver afgelegen post toch, waar by zich be y ond, kon by zijn gezach niet
handhaven dan door krachtsontwikkeling, en, ging by daarby ook verder dan de billijkheid gedoogde, hy kon zich eeniger mate verontfchuldigen met de zware verantwoordelijkheid, die op hem rustte: — en ftellig, indien hy, even ale de Boning van Israel,
een David tot vader en een priefter tot raadsman bad gehad, Vondel zoft niet hebben
nagelaten, hem, op de bovengenoemde gronden, in een gunftiger lieht te doen voorkomen. — Maar Vondel leefde in de dagen, toen het jurare in verba magistri, toen het
malo cum Platone errare, pant cum aliis vera dicere nog in voile kracbt was : de Kerkvaders prijzen Salomon, en Tacitus laakt Capito: en zoo wel de Kerkvaders ale Tacitus
waren orakelen voor onzen dichter.
Krachtiger bewijs hoezeer ook het helderfte verftand zich in zijn oordeelvellingen
kan laten Leiden door ecnmaal ingewortelde begrippen, is moeilijk te leveren dan door
de twee genoemde treurfpelen, in 't zelfde jaar gefchreven en een gelijkfoortige ftof behandelende. De „Batavifehe Gebroeders" zijn de fterkfte bevestiging der kritiek, in bet
„Overzicht van den Adonias" door my geleverd.
Uit hetgeen tot hiertoe is gezegd zal den lezer gebleken zijn, dat juist hetgeen ik in
bet reeds door my befchouwde treurfpel te misprijzen vond, in de „Batavifche Gebroeders" is behandeld op een wijze, die niets dan goedkeuring verdient. Onrecht wordt
daar gcen recht genoemd, en gruwelen niet verfchoond om dat zy door een onfeilbaar
gezach heeten te zijn voorgefchreven. Dit zal ons, near ik vertrouw, by de ontleding
van bet treurfpel blijken.
Offchoon bet twee perfonen zijn, die in het Eerfte Tooneel optreden, is het even goed
ale begon het ftuk met een alleenfpraak; want, na den eerften regel gezegd te hebben,
doet Julius Paulus, wiens rol eigentlijk eerst tegen 't Bind van 't ftuk eenige beteekenis
krijgt, den mond niet meer open, en laat zijn broeder alleen redeneeren, en den toeftand van hun vaderland in alles behalve opwekkende, doch ook alles behalve overdreven kleuren (childeren. Met dat al, Burgerhart toont zich nog lang niet de Civilis, die
later uit hem groeien moet, en gelijk by en zijn broeder zich in de Eerfte Bedrijven
voordoen, behoefden zy geen bezorgdheid by den Stedehouder te verwekken. Doch juist
Merin legt Vondel een juist oordeel aan den dag, dat hy hen als omzichtige, bedaarde
lieden voorftelt, die, wat plannen zy ook in 't binnenfte van hart en hoofd mogen
koesteren, wel zorg dragen er by niemand, zelfs niet in een vertrouwd gefprek met
elkanderen, voor uit te komen.
Hun zuster Heldewijn komt in het Tweede Tooneel hun om read vragen, wat zy beginnen zal met haar zoon Vechter (door de Romeinfche fchrijvers Victor genoemd), die
gevaar lool,t, door de Rorneinen geprest te worden: een gevaar, waaraan zy hem zelve
had blootgefteld, door in der tijd niet te luisteren naar Burgerhart, die haar geraden
had, den knaap van de hand te zenden; een onvoorzichtigheid, natutirlijk in een moeder, gelijk Vondel haar zeer menschkundig voorftelt, die 't ergfte liever wil afwachten, dan zich van haar kind te fcheiden. Burgerhart veinst zich dan ook in 't eerst
weinig genegen, hetgeen zy bedorven heeft weder goed to maken; doch flaat later
een anderen toon aan en raadt haar Vechter eerst in een hollen boom en daarna in de
kleeding eener melkmaagd to verbergen.
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1k moet hier in 't voorbygaan doen opmerken, hoe in de treurfpelen uit dit tijdvak
de holle boomen een gewichtige xol fpelen. Samfon kruipt in een hollen boom: Adonias kruipt in een hollen boom : en nu ook Vechter. Doch het gebeurt meer, dat fehrijvers, in kart op elkander volgende werken, in zoogenaamde reminiscences vervallen, ook
zonder het zelve te bemerken.
In het Derde Tooneel vertoonen zich de vrouwen, wier mans of zoons (als „lotelingen," had ik byna gezegd) den Rijnftroom worden opgevoerd, en komen Julius Paulus
met hare bittere klaehten beftormen. Hy vermaant hoar tot bedaardheid en geduld en
vindt, nu by den Presheer Fronto ziet verfchijnen, „geraden, haar de deur voor 't hoofd
te fluiten." Al deze tooneelen zijn vlekkeloos, ja keurig, wat vorm en ftijl betreft; doch
voor als nog ontbreekt er het tragisch element aan, wat vooral het gevolg is van de
wijze, waarop er zich de Gebroeders in voordoen. Hun. voorzichtigheid moge verfchoonbaar, zelfs gepast zijn : hun bonding, vooral tegenover de vrouwen, en de wijze, waarop
Julius aan deze onderwerping predikt, geeft aan hun karakter een fehijn van tiaauwheid,
ja van dubbelzinnigheid, minder gefchikt om den lezer of toefehouwer voor hen in
te nemen.
De Rei, by Julius goon fteun vindende, wendt zich tot Fronto, die natuurlijk flecht
befcheid geeft aan de klaagfters. Byzonder gelukkig en historisch waar is het karakter
vah den Presheer gefchilderd. Met dien echten trots en overmoed, die de yverige dienaars
der Romeinfche dwinglandy kenmerkten, en die wy later hebben kunnen terug vinden
by de Presheeren eener andere grande nation, geeft by zijn verbazing to kennen over
den geringen prijs, (lien de jammerende vrouwen toonen te ftellen op het voorrecht, dat
haar naastbeftaanden ten deel valt, nu zy in dienst gaan van 't machtige Rome, en over
haar ondankbaarheid by zulk een dierbaar lot, waar zoo velen verlangend naar uitzien.
Fronto moge bier overdrijven : in den grond der zaak meent hy wat by zegt; immers
als Romein van Neroos eeuw, heeft hy geen begrip er van, dat de banden des huwlijks
of des bloeds fterker kunnen werken by een vrouw, dun de zucht om haar geliefden
door de gunst eons keizers tot eer en grootheid to zien geraken. Ook wederom in dit
tooneel en in den reizang, die er op volgt, legt Vondel zijn meesterfchap over de taal
en zijn rijkdom van gedaehten en beelden aan den dag, in de geftadige welke
by aan het onafgebroken thema, het gejammer der bedrukte vrouwen, weet te geven.
Het Twecde Bedrijf vertoont ons Fonteius Capito, van den krijgstocht tegen de Konen
zegevierend teruggekeerd, en daarvan verflag gevende aan zijn Krijgsraad. Zijn verhaal
is fraai; de overwinning zelve, als op flapenden en zonder gevaar of ftrijd bevoehten,
weinig roemrijk; maar ' t lag ook in Vondels plan, den Landvoogd, dien by door Burgerhart „een blooden weerwolf" laat noemen, niet anders voor te ftellen dan als een
ydelen bluffer, zich veel latende voorftaan op daden, die, wel befchouwd, onbeteekenend
gelicht kunnen worden.
Het bericht, 't welk Fronto brengt van een aanflag, door een bende muitelingen gevormd, om hem de gepreste Batavieren te ontrukken, noopt den Stedeliouder op de middelen te peinzen, best gefchikt om den opftand, dien by vreest, in zijn beginfelen to
fnuiken. Hy keert — me dat de Rei een overheerlijke parafrazis van bet work van
Tacitus over de zeden der Germanen heeft gegeven — in het Derde Bedrijf met Pronto
terug, die hem de beide Gebroeders opgeeft als aanftookers van het oproer. Krijgsraad, opgeroepen om zijn gevoelen to zeggen, geeft geen anderen dan billijken en zachtmoedigen raad, vooral uit aanmerking, dat er tegen de befchuldigden geen fchaduw van
bewijs is aan to voeren. Fonteius duet alsnu doze laatften voor zich komen, die in den
aanvang zich in hun antwoorden getrouw toonen aan hun ftelfel van omzichtigheid, alleen,
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des Landvoogds beleefdheid nu en dan met wat fijne ironie bejegenende. Poch wanneer
Fonteius eindelijk met fchimp begint te fpreken over de Duitfche vrijheid en het te duidelijk wordt, dat hy, waar 't op 't ftijven aankomt van Cezars gezach, onvatbaar wezen
zal voor toegeetlijklieid of gezonde rede, werpt Burgerhart het masker af, verdedigt in
krachtige taal het recht des Bataviers, en ontziet zich niet, den handlanger des dwingelands in 't aangezicht te hoonen, daarby echter nog altijd, wat weder uitmuntend van
Vondel gezien is, zich onthoudende van alle verwijten tegen den Keizer zelven. De
beide uitboezemingen, welke hy zich veroorlooft, behooren tot de fchoonfte brokken van
het treurfpel.
De Krijgsraad, andermaal verdagvaard, fpoort op nieuw Fonteius tot voorzichtige gematigdheid aan, en deze is tot geen befluit nog gekomen, wanneer Fronto opdaagt, die
Vechter in diens vermomming met zich fleept en hierdoor den Stedehouder nieuwe ftof
tot achterdocht verfchaft. Het vonnis der Gebroeders wordt nu geveld; con zal fterven,
de ander met Vechter naar Rome worden opgezonden. Het Bedrijf wordt belloten met
den vloek, dien de Rei, in echt zangerige vaerzen, den dwingelanden naar 't hoofd Ilingert.
In het Vierde Bedrijf komt Walburg, de moeder der Gebroeders — by de fchildering
van welke perfonaadje Vondel ons het beeld der weduwe van Oldenbarneveld geleverd
heeft — met haar dochter Heldewijn by den Stedehouder, niet om genade te vragen,
maar om in krachtige taal de eer barer zoons tegenover Fonteius te verweeren. Met
een imprekatie tegen Rome, na diens verwijdering uitgefproken, befluit zy het tooneel
op meesterlijke wijze. De Krijgsraad kondigt den Gebroeders hun lot aan, en, na een
treffenden tweeftrijd, waarby ieder van hen voor den anderen wil fterven, wordt Julius
ter dood gevoerd. — Schoon van uitwerking is de Rei die nu volgt en waarin de klaagtoonen der vrouwen worden afgewisfeld door de aanfporing, welke Walburg, in een
ander nicer opwekkend metrum, tot haar richt, om hover haar klaag- in een loflied to
veranderen.
In het Vijfde Bedrijf wordt de voltrekking van het vonnis aan den Stedehouder bericht ; welke laatfte, uit vrees dat hem Burgerhart zal ontweldigd worden, een voorwendfel zoekt om hem in ketenen te Haan, wat hem dan ook gelukt. Burgerhart, door hem
getergd, geraakt in woede, behandelt hem uit de hoogte en met de diepfte verachting,
en doet hem de heftigfte verwijten, in een echt dramatifche tirade, waarmede het ftuk
befloten wordt.
In algemeenen zin vinden wy in dit ftuk den ftrijd voorgefteld tusfchen vaderlandsliefde en dwingelandy, tusfchen een y olk, eenvoudig van zeden, en dat in zijn teederfte
belangen voortdurend wordt gekwetst, en baldadige, van alle zedelijkheid ontuarde onderdrukkers. Affchrik en medelijden wisfelen elkander beurtelings af. — Gaan wy de roerfelen van het treurfpel meer in byzonderheden na, wy vinden daarin de verfchillende
gemoedsbewegingen op 't levendigst voorgefteld: aan de zijde der lijdende party, angst,
verzet, kommer, die tot wanhoop ftijgt, onrust, haat, woede, kinder- en hroederlielde,
trots, hooghartige minachting van den dood : aan de zijde des geweldenaars list,
veinzery, loosheid, zelfzuclft, wreedheid, enz. Zijn er hier en daar aanmerkingen op te
maken, vooral wat de voorftelling van tijd en plaats betreft, wy vergeten ze, om de
beerlijke fchildering der hartstochten, oat den rijkdom der poezy en om de frischheid
der diktie. Hoe meer men het treurfpel leest, beftudeert en geniet, hoe meer men tot
de flotfom zal komen, dat het onder de beste van Vondels dramatifche gewrochten behoort gerangfchikt te worden.
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B1 z. 219, reg. 3. — By herlezing is my gebleken, dat dit distichon op Flaccus Maro
reeds door my was opgenomen Deel IV. blz. 376. 't Was gewis niet zoo verdienitelijk, dat het twee malen in deze uitgave behoefde te prijken.
B lz. 387, BESPIEGELINGEN. — By de Tytelplaat der latere drukken, door J. Goeree
geteekend en door J. Mulder in koper gefneden, voegde Johannes Bredenburg,1)
een ftadgenoot van den uitgever, en fchrijver van een verhandeling ter beftrijding van Spinoza, de volgende berijmde verklaring:

VERKLARING
DER

T I T E L P R I N T.

Gocltvruchtige aandacht, in Befpiegling opgetogen,
Speurt hier de Godtheid na in 't ongenaakbaar licht;
Zy !teat met diep gepeins, met uitgeftrekt gezicht,
En 't Godtgenegen hart gekeert na 's Hemels bogen:
De onzigtbre Godtheid, met geen letters nit te fpreken,
Al draagt 't vierlettrig Woort zijns wezens naam en merk,
Verfchijnt, met Engelen beftuwt, als in het zwerk,
Ontdekt zig voor het oog, nooit moe na hem gekeken,
En doet zijn Almagt zien, van Geeften aangebeden:
Terwijl de aandachtigheid, erkennend' in haar hert,
Pat Godt in 't groot alom en 't klein gevonden Wert,
Wijft op zig zelfs, als 't eelft van zijn gerchapenheden:
Zoo toontze nog den gront der heilige offergaven;
Wear door Godtsdienftigheid met hare onnoosle fchaar,

,) tie over hero VAN DER AA, Biogr, Woordenb.
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Die zig al biddende vernedert voor 't Altaar,
En in haar fchuldberouw leit, als in 't ftof, begraven,
Den Opperften verzoent met Wierook toe to branden :
Op dezen gront verfchijnt de Kerkpracht in 't verfchiet,
Haar Davids Zoon aan Godt het Wettifch offer bied,
Nog eens in Chriftus dienft verzet met ieiner handen.

Een tweede druk, eenigzins van den eerften afwijkende, vooral met betrek king ,tot den „Korten Inhoudt," verfcheen in 1700 by Barent Bos, boekverkooper op 't Westnieuwlant te Rotterdam. De nitgever voorzag het bock van
de navolgende

OPDRAGT
AEN DEN IIEER

J A N

E G 0 E 1) E,

tnealjuniur nan lit trItrnkamrr 1i r ata tt Antirdiain.

Van wat kanten men de Kriftelyke Godsdienft befehout, ze komt ons
voor, gegrontveft op onwrikbare fondamenten, en haare leer, volkomentlyk
over een komende met de gefonde reden ; welwaardig den Schepper van
Hemel en van Aarde.
't Scheen derhalven onnodig (immers overtollig) onder menfchen die van.
der jeugt aan inde belydenis der Kriftelijke Godsdienft zijn opgequeekt,
de waarheyt daar van te beveftigen, dog gernerkt, deze grondtwaarheyt
geduerig wert ondermijnt van zulke dertele verftanden, die wel uyterlijke
belydeniffe van de Godsdienft doende hunne dwafe gevoelens in 't openbaar ontveynfen, diefe by hunne vrinden, daarfe wanen zeker te zijn, voorftaan en verdedigen, ten koften van haar Eeuwig heyl, zoo is 't, de zake
wel nagezien zynde, niet dan t' overnodig de waarheyt en Goddelijkheyt
der Kriftelijke Godsdienft te beveftigen, tegens de zodanigen, welker dagelyx Leven geen kleyn vermoede geeft van Godtverfakery.
Dit is ook de reden, agt ik, dat men zedert twee hondert Jaren, zoo
veel fchriften heeft zien aan den dag kome, daar toe dienende, om de
dwafe redenering der Godverzakers te ontfenuwen, en de Kriftelijke Godsdienft, tegens al haar vyanden en beftryders te verdedigen : dit was 't
heylfaam oogwit, van de Hr. van St. Aldegonde, Philips van Mornay ;
dit beoogde dien groote GROOTIUS, dat Delfs Orakel, die de Waarheit des
Chrillelij ken Godsdienfis in rijm en onrijm zoo kragtig heeft verdedigt, dat
zyn heerlyk traktaat over die ftofie om zyn waarde in zeven talen is vertolkt.
Op dit (poor traden naderhant verfcheyde Godtgeleerde, al brume kragte
in fpannede, om de Kriftelyke-Godsdienft tegens haare wederftrevers te
befchermen : dit was ook 't doelwit van de Vader der nederduytfe digters
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J. v. VONDEL, die met kragt van reden, en PSOzy, den Godsdienft niet
alleen verdedigt, maar zyn Lantllieden, door 't Befpiegelen van 't GodlUke
wefen, tot zynen dienft als by de handt geleyt heeft. Dit voortreffelijk
werk, 't geen Uw. E. hier vertoone van den grooten Digter zelfs uyt gegeven, is om zyn waarde zodanig begeert dat 't zelve, lang uyt verkogt
zijnde men geen meer Exemplaren heeft kunnen bekornen: zoo dat ik te
rade ben geworden dit nutte work voor myne lantgenoten (met toeftemming van den eerfte drukker) I )

wederom ter Perlb te brengen, en met

geen minder ciraat, ais de eerfte druk to doen aan den dag komen.
De gewoonte, altans bynaa in een wet verandert, van yder Boek met
een Opdragt aan een geagt Perfonagie op 't voorhooft to doen pronken,
doet my de vryheyt nemen, van Uw. E. Naam voor de ingang van dit
doorwrogte work te ftellen, dog fonder de gewonelijke trant van flatterije
te volgen: wel wetende dat zulx Uw. E. zoude mishagen, en dat Uw E.
de gaven van God gefchonken, Bever by u zelfs wilt ',written, als zig die
in 't openbaar to laten zeggen.
1k zal derhalven my vergenoegen met defe geringe gelegentheyt gevonden to hebben, om de veelvuldige van u genotene vrintfchappen opentlijk
te betuygen, en te erkennen.
Ten belluite wenfeh ik, dat de Godt des Hemels UE. en uwe familie,
met alle tijdelijke en Geeftelyke zegeningen overftorte: en eyndelyk Uw.
E. doe verkryge 't eynde des Geloofs, en des Godsdienfts, de Zaligheyt
der Ziele.

Dit wenft by die is en blijft,

MIJN HEER,
UE. Onderdanige Dienaar

In najn Boekwinkel
Den 23 February 1700.

B. BOS.

,) Met toe:flaming ran den eectie drukker: men ziet uit deze woorden, dat er federt Vondels tijd
verordeningen op 't auk van den tetterkundigea eigendom gemaakt waren, ten gevolge waarvan het
nadrukken niet meer zoo los en vrij als vroeger in zijn werk ging.

Hierna kwam het navolgende gedicht van Pieter Rabus. Ik weet niet, in hoe
verre mijn lezers dezen fchrijver rimer hebben hooren noemen. Indien Catonis
histicha nog heden ten dage op de Gymnafien, gelijk in mijn jeugd op de
Latijnfche fcholen, ter oefening aan de leerlingen gegeven werden, dan gewis
zou aan niemand, die er zijn opleiding genoten had, die naam onbekend zijn
van Pieter Rabus, die de voorzegde disticha in „aangenaam rijm" vertolkt en
ze met een „aanprijzende voorrede," mode op rijm, heeft voorzien. Ik herinner
my althands nog levendig het vermaak, my door dat boeksken, 't welk mijn
medeleerlingen zoo flaauw en verveclend vonden, herhaaldelijk verfchaft, en
nog zijn my de Latijnfche zoo wel als de Nederduitfche tweeling-vaerzen in 't
geheugen gebleven, niet om het fraaie en dichterlijke, maar om bet leelijke en
barbaarfche van den vorm. — Wat den fchrijver betreft, in 1660 geboren,
word by in 1680 te Rotterdam tot Preceptor by de Erasmiaanfche fcholen
aldaar, en in 1684 tot Notaris aangefteld Hy overleed in 1702, na een verbs-
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zend getal filologifche, historifche en kritifche werken te hebben in 't licht gegeven, die meer getuigen van zijn werkzamen geest en zijn belezenheid, dan van
zijn fmaak of fchcrpzinnig oordeel. — Naar mijn gevoelen is echter het hier
achter geplaatfte gedicht niet zonder verdienften, ja zoude ik het onder de
beften rekenen, die de man ooit vervaardigd heeft.

OP

VONDELS

HERDRUKTE

BESPIEGELINGEN

CAN

GODT EN GODTSDIENST.

PINTUM RELLIGIO POTUIT SUADERE LABOREM.

Doorlugte Voedfter der Welfprekendhcit, by wijzen
In duurzame agting, en na waarde noit te prijzen,
Schoon uwe heerlijkheit gedreigt wort met een val
Waar uit ze nimmer 't hooft miffchien opfteken zal,
Terwyl grof Onverftand en vuile Baftaardye,
Twee helgedrogten fchuw van brave digterye,
U onophoudelijk bevegten in ons land,
Verzet uw hartefpyt. Ik wenfch u in deez' ftand
Veel heils. De Vader en de Grootvorft der Paten,
Uit nydigheit byna verfehoven en vergeten,
(Daar lompe rymers met hun lymwerk, plomp en krom,
Zig durven voegen by 't gewyde Digterdom,
En zonder onderfcheid, o tijden en o zeden !
Met hun wanfchepfels by 't gemeen te voorfchijn treden)
De gryze VONDEL fteekt het hooft ten grafzark uit,
En hoort met blijdfchap, dat het hemelfche geluit,
't Welk gy hem leerde flaan, nog ooren kan bekoren :
Een ftraaltje hope, dat uw aanzien wort herboren.
Die nooit de kragt verftont van VONDELS Poezy,
Veel min het groot verfchil der letter-lekkerny,
Dat, naer de tijt en ftoffe, is in 's mans blaen te vinden,
Of die zig niet te ftyf laat aan vooroordeel binden,
Hy leere, Welk een fchat in zijne fchriften fteekt,
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Als hy van Godtsdienft en van Bibel-zaken fpreekt.
Niet toen hem 't eerfte vyer der Digtkonft fpeelde in d'aeren,
Maar toen hy, bp Parnas geftegen, met de jaren
De mind're Digtersfehaer zag ver y ' beneen hem ftaan.
Het lufte een ander liefft zijn leeslult te verzaen
In VONDELS Mannentaal, op vryen trant gefchreven,
Wanneer de twilt der kerk de kerk en 't hof deedt beven;
't Zy dat hy roskamt of harpoent door vel en vleis;
Men fchatt' de dingen na haar onderwerp en eis :
't Zy dear by juichende zingt d' optogt van Oranje,
In fpijt van Spinola en al de magt van Spanje,
Of daar zijn liergedigt zoo lieflijk d' ooren vleit,
Zijn maat is uitgeleert: elk heeft zijn voeglijkheit;
Maar als de Godtsdienft hem kragtdadig 't hart komt roeren,
Dan voelt by zijnen Geeft van d' aarde lugtwaart voeren,
Dan ftort by gouden inkt op dunrzaam parkement,
Die zijnen digtroem voert tot 's werelts uiterfte ent.
'K wil bier niet reppen van Gezindheits vitterye,
'K laat VONDEL by zijn kerk, en merk van flavernye,
Maar dat in 't grondftuk van den Godtsdienft zijn gemoet
Niet huichelde, die blyk ftaet op een vaften voet,
En blinkt, tot eer zijn's naams, in zijn Befpiegelingen,
Zoo kragtig uitgewrogt, om 't Wezen eller dingen,
Den Maker van 't heelal, te kennen, en hem eer
Te bieden; veilig, langs een redelijke leer.
Hy bond de Godtheit ftaande, in fpyt der Ongodiften,
Dwarsclryvers, die van outs deze egte leer betwiften,
Bewyft zijn Wezenheit van acht'ren uit zijn werk,
Een Onbegrependom, een oorzaak zonder perk.
Hier moet de byfterheid van Epikuur verdwynen,
Hoe fehoon Lukretius zijn ftellingen doe fchynen,
Als of de famenloop van Vezels dit heelal
Zoo net gevormt had door een wild en blind geval:
Die dit nog dryven wil, hy vraag het llegts hem zelven.
Godts kennis is te klaer. Ze laat zig niet bedelven.
Op zulk een (poor wyft hy Godts eigenfchappen aan,
Befchouwt zijn werken in 't Natuur-boek, rijk van blaéri,
En, hebbende den trots van 't ongeloof verftagen,
Nu by Godts Wezen uit zijn werken op ziet dagen,
Vervolgt hy 't heil-pat, dat de ziel tot Godtsdienft leit,
Tot daar het tijdt wort, dat by 't Chriftendom bepleit,
En tangs een fehakeling van uitgedagte reden
Zig voelt verdrinken in den Bron der Zaligheden.
Waar ben ik f vint mijn ziel zig ook van d' aerd gerukt,
Als haer de Godtsdienft wort met nadruk ingedrukt,
Waar op ze weiden gaat in heilige gedagten?
Dat bier geen lezers dan de lof van 't werk verwagten;
Daer 't nu zoo fraay herdrukt zig zelf genoeg beveelt,
En met den opilag reets elks hart en zinnen ftreelt.
P. RABUS.
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Waarfchijnlijk had Willem Rabns, 's dichters oudfte zoon, zoo- by in Leven
ware gebleven, zijn vader verre overtroffen; immers zoo wy mogen oordeelen
uit het volgende ftaaltje van zijn vernuft, mede voor de nitgave der Befpiegelingen geplaatst, en 't walk by als veertienjarige knaap vervaardigde. Hy
overleed, na zich door zijn Latijnfche gedichten alreeds een loffelijken naam
te hebben verworven, in 1708, op twee-en-twintigjarigen• leeflijd.

IN NOVAM EDITIONEM POEMATIS VONDELIANI.

DE DEO

RELIGIONE.

Pro fpera lux oritur. Surgunt felicia r urIos
Tempora. Tolle tuum Belgica Mula naid.
Quam mode Barbaries turpi vitiaverat ore,
Optatam toties experieris opem.
Exfurgit, pulcroque iterum jibi plaudit amicta
Ille tui nunquam pars abolenda chori.
Exfurgit rurfus cani reverentia vatis,
Carminaque baud alia dulcia fcripta menu.
Ille facer jam rumpit humum, rumpitque jepulchrum,
hilpergens tenebras Barbara lingua teas.
Agnofcifne tui vultus atque ora poetre?
Agnofcis civem Belgica terra tuum?
Tempera facundis jam protrahe lenge Camcenis ;
Tempora, delicice femper habenda mete!
Seu potius mecum documenta hcec Janata revolve,
Queeque pies deceit fcripta verenda fenex.
Relligionis opus verum /tine

Numina difce,

Difce tuum rudis hint nofcere Belga Deem.
0 ftclo librum noftris g inoribus aptum,
Quos ccecant minis nubila cralra modis!
Utilis

dulci feu delectare Ponji ;

Sive velis veri nofcere fancta Del.
Offa pii gaudete viri, cinerefque fepulti!
Quem decorat radiis lux rediviva novis.
G. Rases, P. F.

In 1723 verfeheen een derde druk van de „Befpiegelingen " te Amfterdam, by
de Wed. Barent Visfcher, Boekverkoopfter in de Dirk van Hasfeltfteeg. Daze
uitgaaf, opgedragen aan den Heere HENDRIK DE WILDE, voornaam koopmen te
Curacao, wordt, behalve door de bovenftaande vaerzen van Bredenburg en
Rabus, vader en zoon, nog voorafgegaan door de navolgende dichtregelen van
den bekenden zededichter Claas Bruin.
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op

DEN NIEUWEN DRUK
VAN

J. V. VONDELS
BESPIEGELINGEN

GODT EN GODTSDIENST.

Hier zien we op nieuw een ftraal verfchynen van den geeft
Des grooten Vondels, die een vraagbaak is geweeft
Per Dichters, ja die lion noch na zyn' dood leert zingen.
Wie verzadigt zich in deeze lekkerny
Van ftof, van gladden ftyl, van kunft der Pazy !
Elk fpieg'le zich met vrucht in deez' Befpiegelingen.
Veel' Schryvers geeven flechts een walgelyk verhaal
Van woorden zonder kracht; maar dit is hemeltaal.

Blz. 629. Or MUNE AFBEELD/NG ENZ. — Mr. Rornelis Boon van Engelant, die, in
1680 to Rotterdam geboren, de betrekkingen bekleeclde van Baljuw van Heenvliet en Leenman van den Lande van Voorne, maar zich ook bekend maakte
door de nitgave van een menigte middelmatige tooneel- en andere pOezy, fcbreef
op dit afbeeldfel de navolgende dichtregelen.
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OF DE AFBEELDING

DRS GROOTSTEN DICHTERS

JOOST VAN VONDEL.

De Konings-vinger maalt dus Hollants aerts-poeet,
Den grooten Vondel, die de gantfche werelt deed
Aan 't IJ verbaasdt ftaan van zijn eewige gezangen.
Lang heeft de Faam 's mans tier in het geftarnt gehangen,
En Rome en Grieken zwijgt voortaan tot Neerlants eer
Van Flakkus, Sofokles, Virgyl, Pindaar, Homeer.

't Is

waarlijk gelukkig voor Vondel, dat by al de flechte rijmen niet heeft

kunnett lezen, die tot zijn lof vervaardigd zijn geworden.
BIZ. 655. BATAVISCHE GEBROEDERS. - Ben bewijs, hoe men ter bepaling van den
juisten text van Vondels werken, doorgaans het veiligst

op

de eerfte uitgave

van seder werk kan afgaan, levert de vergelijking tusfehen den eerften druk
der „Batavifehe Gebroeders,' die in 1663 by de Weduwe van A. de Wees
verfcheen en die door my gevolgd is, en den druk, die in 1690 uitkwam by
haar opvolger Joannes de Wees, en uitmunt door flordigheid van korrektie. Als
een ftaaltje wijzen wy b. v. het verhaal aan, dat Fonteius — blz. 679-680
van zijn krijgsverrichtingen tegen de Katten geeft en dat niet minder dan vier
fouten oplevert in een kort beftek. Vs. 606 lezen wy in die uitgave van 1690

driegende voor

dreigende, vs. 618 van bofch voor van 't bofch, vs. 619 is in de

woorden op oorloghs voordeel, 't voorzetfel op weggebleven, en vs. 640 hielt in
Kiel veranderd. Van de overige zinftorende misltellingen, waar de latere uitgave
van overvloeit, wit ik nog alleen die noemen welke voorkomt vs. 1737, waarin
de zetter, of liever de flapende korrektor, Burgerhart heeft laten zeggen:
Is Cezar met zijn doot geholpen en gedient,
in plaats van : met mijn doot, als de zin vorderde.
By zoodanige werken van onzen dichter, als waarin by by zijn Leven zelf
veranderingen heeft gemaakt, als b. v. met den „Palamedes," den „Gysbreght"
en vele kleinere gedichtjes het geval was, heb ik het noodig geiicht, die veranderingen nevens den oorfpronkelijken text op te geven; wat ik minder noodig
achtte, waar de afwijking alleen aan onoplettendheid of onkunde van latere
drukkers te wijten is; dock ik achtte een kleine waarfchuwing tegen 't gebruik
van latere uitgaven in 't algemeen niet ondienftig.
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B1 z. 635. BATAVISCHE GEBROEDERS. — In den jare 1690 verfclieen by d'Erfgenamen
van J. Lescalje een dramatisch voortbrengfel van J. PLUIMER, door meer gedichten bekend, en den tytel dragende van „VOORSPEL, toegcpast op de tegenwoordige tijd en op J. v. VONDELS Batavifche Gebroeders of Onderdrukte Vrijheid."
Het wordt voorafgegaan door een opdracht in vaerzen aan KORNELIS TAN
RIJNEVELD en door een bericht nun den Leezer, waarin de fchrijver verhaalt,
dat het voorfpel is famengeflanst uit eenige vaerzen, voorkomende in een
werkje, onlangs door hem in 't licht gegeven ter eere van Z. M. den Koning
van Brittanje, — en uit een zang, waarvan de woorden, voorheen door een
zijner goede vrienden
De

(Pluimer) wat verhanfeld waren.

gemaakt, door hem

perfonaadjes van 't ftuk zijn

Merkuur,

Pluto,

Geweld, Bedrog, Twist,

Faam, Apollo, Zanggodinnen en twee zwijgende Helfcbe Geesten. In het Eerfte
Tooneel treedt Merkuur op, die na op bevel van Jupiter de aarde rondgezworven en duizenden door 't lood, het zwaard enz. te hebben zien fterven, weder
naar den Hemel wil trekkcn om verflag te doen. Als een geroutineerd reiziger
verkiest hy zijn tocht by nacht te docn, en maakt dubbele haast op 't verfchijnen van Pluto met twee lijfitaffiers. De Vorst der Onderwaereld is recht in
zijn fehik, dat zijn Rijk

zoo vol

wordt, en kornt nu de tijdingen

inwach-

ten, die Geweld, Bedrog en Twist, aan wie by rendez-rous gegeven heeft,
hem zullen brengen. Geweld is de eerfte tegenwoordig, en verhaalt, hoe Bedrog den Koning van Frankrijk met behulp der Geestelijkheid tot bet vervolgen en verdrijven der Kalvinisten heeft aangezet, terwijl by, Geweld, overal
zoo aldaar als in 't Duitfche Rijk, vooral

in de Paltz deerlijk huis gehouden

heeft. Bedrog daagt op, en vertelt, hoe by in Ierland aan Willem III fpels
geeft, en Twist, die 't laatfte komt, heeft geen minder fraaie exploiten mede
te deelen. Het wordt dag, en de geheele boevenfamilie vertrekt, terwij1 Merkuur
terugkomt en aan den Lezer, die, na hetgeen by in 't Eerfte Tooneel verftaan
heeft, hem al by Jupijn zon wanen, mededeelt, dat hy in „Neerlands paalen"
ftaat.

De

Zanggodinnen zingen hierop een

vrolijk deuntje, waarna

Apollo

opdaagt en tegen Merkuur een lange reden houdt, in welke by alle zegen en
voorfpoed aan Oranje voorfpelt. Het dot van die tirade — 't eenige uit het
geheele gedicht dat

eenigzins toepasfelijk is

op Vondels treurfpel of eeniger-

mate tot inleiding daarop dienen kan — wil ik hier, als een ftaaltje van 't
geheel, den Lezer mededeelen :

Gaat been, vcrkondigt dit aan die zijn faamgefpannen,
Op dat het Aardrijk eens verloft word van Tierannen.
Gy Faam, maak dit bekend aan Spanje en Ooftenrijk.
Merkuur, die Nederland verhieft tot uwen wijk,
En daar de handel fterkt van 't Wellen, tot aan 't Ooften,
Gy zult den Batavier in zijne wallen trooften,
En hem verzekeren, dat by in vaft beftand
En eendragt ]eeven zal met die van Brittenland,
Vry van geweetensdwang, en vry van and're fmctten,
Geruft in vrybeid, recht, en zijne aloude wetten.
Dat min- en vreedzaam yolk, weet wel hoe reedlijk 't is,
Dat aan den Keizer komt hetgeen des Keizers is.
Dat's fchot en lot, vernocgt, aan zijnen Heer betaalen.
Waar door de Staat in 't end Naar adem zal herbalen.
De kragt en zenuwen des oorelogs is 't geld.
't Is billijk dat het clan werde in 's Lands kas befteld.
't Is voor de vryheid, die Oranje zal bewaaren,
Ten kofte van zijn bloed, en duizende gevaaren.
Hy krijgt geen kleine fchat die vryheicl valt ten deel,
Laat aan den Amftel, op Let wijdberucht Toonneel
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Het tegendeel eens zien; daar de eerfte Batavieren
Gefleept aan ketenen door Neroos bloedlauwrieren,
Hun vryheid miften in een deerelijke ftant,
Daar de eene wreed vermoord, en de andre, in eene band
Van flaverny geparft, near Romeo wierd geLonden.
't Ceen Vondel, mynen zoon, met weergalooze vonden
En redeneringen, gebragt heeft aan den dag.
Een werk zo fehoon als ooit 't naauwkeurigfte oog bezag.
Die twee Gebroederen uit Batoos ftamme leeren,
Hoe fmartelijk het valt Minn' vryheid dus to ontbeeren.
Prent dit in 't hart van 't y olk, door eon verbeeldenis,
Dat hen niet waardiger dan de eed'le vryheid is,
En hoe zy is bekend aan de Amfterdamfche Heeren,
Die boven alles, zulk een groote fchat waardeeren.
Zy achten ze ook zo waard, zo groot, zo rijk, zo zoet,
Dat zy daar 't zegel van befchermen met hun bloed.
Wie leeft er voor de vuift, die zulke deugden laftert?
Ten zy, door eigenbaat, zijn zinnen zijn verbaftert
Van eer, van eet, van plicht. Men fchuwo zulk een pelt
Als zijnde een kanker van het algemeene belt.
Ik zal de laftertong, als 't tijd is, loon verfchaffen,
De Schrijver van Parnas met fchorpioenen ftraffen,
De fpieren villen, heel verwoed, met fnee op fnee,
Gelijk ik Marfias om zijn verwaandheid dee.
De groote Wilhelm zal, in tijd van nood, bevinden,
Dat Amftcls Heeren zijn de belle en trouwfte vrinden.
Hy zal op hen en zy op hem zien meer en meer,
Hy weiflaars fchiften van een oprecht burgerheer;
Zy op zijn groote deugd, en daaden zich vertrouwen,
Hem voor verloffer en befchermlieer altoos houwen.
't Is tijd dat ik vertrek, enz.

Met een flotzang, die niets om 't lijf heeft, wordt bet gedicht belloten.
B 1 z. 690, de aant. op vs. 286. — De uitlegging, aan de woorden Genoeyht aen Gears
hee,rfehappye gegeven, is minder juist. Genoegen heeft bier de beteekenis van
„voldoen, fatisfacere," in Welke het in dit zelfde Deel voorkomt blz. 66, waar
Adonias zegt:
Genoeght aen onzen evil.
Met deze opvatting ftrookt ook beter de opmerking, door den Rey gemaakt.

