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INLEIDING.
„Hoert nu een luttel wat dese leerre I) tughet dat Jhesus
dede doe hy ghecruust was ende ghestorven mer hy en was
noch niet begraven. Doen Jhesus sinen gheest gaf inden
handen des Vaders, doe daelde Jhesus neder inder voerburch
vander hellen 2) . Als Jhesus sinen gheest gaf doe quam inder
hellen een wonderlijc claerheit. Doen waren alle die vaders in
groter blijscap om datse bescouweden die grote claerheit. Als
die vianden 3) die vruechde van den vaders hoerden. Doe
quamen die vianden tot haren princen 4) ende sy boetscapten
hem die vruechde der vaderen daer hy sat in dat afgront der
hellen. Doe antwoerde die prince Lucifer ende seide wat
vruechde mach hem 5) gheschien daer sy hier sitten in duusternisse ende to die scaduwe des doots 6 ) het en ware dat die
prince der glorien tot hem quame. Ende die en mach hier niet
comen dan door een menschelijc wesen ende die zwaerheit des
vleysch is hem te snode 7) aen te nemen. Doen seide die viant
tot Lucifer die ioden hebben eenen mensche ghecruust die
veel wonderlike teyken plach te doen. Ende het is die selve 8)
die ons Lazarus ontriep doe hij hem verwecte vander doot.
Ende om dat hy ons so veel scale dede mitten teykenen ende
miraculen die hy dede ende wrochte, daer om heb ic die ioden
gheraden dat dat sy en nu ghecruust hebben. Want ic weet
wel dattet een mensche was want hy heeft onsprekelic anxt
ghehadt voer die doot. Want ic heb by hem gheseten op den
cruce mer ic en vinde gheen smitte der sonden in hem hier
om twivelt my wye hi is oft die prince der glorien yet 9) mach
wesen. Ist dat hy een mensche is so sal hi hier varinc io)
wesen. Want ic weet wel dattet by sijnre doot is want hy riep
mit eenre zwaerre moedigher ii) stemmen ende seyde myn
i) leeraar Nicodemus. 2) Van Jezus „nederdaling ter helle" spreken
niet maar alleen de apocr. boeken; het is een der XII geloofs-artikelen.
Zie- echter de toelichting daarbij! Volgens de voorstelling der M.E. was
in den voorburg geen vuur. 3) duivelen. 4) hun vorst. 5) hun.
6) Luc. I, 79. 7) slecht. 8) zelfde. 9) misschien. io) spoedig. ii) pijn
zwak; droefgeestig. Vgl. ons zwaarmoedig, dat in 't Mnl. ook „zwaar-lijk,
gemoed" heet.
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God myn God waer I) hebstu my ghelaten 2). Hier om moetet
ymmer 3) een mensche wesen. Doen seide die prince des
afgronts der hellen tot hem. Sich 4) datstu hem hier tot my
niet en laetste comen op dat hy onsen roef niet en ontneme.
Ende op dat hy ons mit meerre pinen niet en- belast. Dit seide
die prince des afgronts ende noch veel anders des ghelijcs .. .
Hoert doe Jhesus voer die helle quam ende die poerte der
hellen ontween stac 5) doe waren die vaders allegader in groter
blijscappen om dat bescouwen haer sceppers ende haer Gods
die mit also groter claerheit quam ende mit ene groote ontellike scare der enghelen die doe oec mit Jhesus quamen mit
veel ontsprekeliker vruechden van sanghe ende van love daer
sy Jhesum eenpaerlijke mede loved en ende ghebenediden 6) .
Als die heilighe vaders saghen dat grote wonder dat daer
Jhesus selve tot hem quam in so groter glorien. Doe seide
Adam mit groter vruechden. Ic sie die ghebenedide 7) hant des
heeren die my ghemaect heeft vanden slimme 8) der aerden.
Doen seide Noe Ic sic die here die my die arke dede maken
die ons onthielt 9) in die vloeden der diluvien. Doe seide Lot
ic sie die heer die my hiet gaen wt Sodoma ende Gomorra doe
die verbornden Io) ende versoncken. Doe seide Abraham Ic
sie die here die my wt mynen maghen ende wt mynen lande
hiet 'I) gaen op dat ic hem waerdeliken offerhande mochte
doen. Doen seide Moyses Ic sie die here die mit sinen vingher
screef in die stenen tafelen der gheboden ende verboden. Ende
hy spijsde my XL daghe ende XL nachte mit sijnre lere
ende mit sijnre glorien. Job seide Ic sie dat licht daer alle
creaturen mede verlicht worden sijn name moet syn ghebenedijt. Die oude Symeon 12) seide dit is die heer die my
beloefde dat icken sien soude ende ic ontfinc hem ende sach
hem in mijnen armen. Ende doe bekende- ie die pine die hem
ende sijn moeder soude ghescien. Doen seide Johannes Baptista dit is die here Jhesus die my verblijde eer ic gheboren was
ende ic was verblijt doe icken doepte in die Jordane ..
Doen verbliden hem alle die propheten ende patriarken ende
i) misschien moet men lezen waertoe. 2) verlaten. 3) bepaald. 4) Zie.
5) in stukken stiet, openbrak. Sedert dien tijd heet de hel open te zijn.
6) verheerlijken; oorspr. is (ghe) benedien zegenen, zooals 7) gezegend.
8) slijm, slijk. 9) behield. io) verbornen = verbernen, d.i. verbranden;
Gen. XIX, 24.
i) verl. tijd van heeten d.i. gebieden. 12) Luc. II. 25, 31

alle ander heilighe zielen ende elc loefde Gode mit sonderlinghen love .... ende aenbeden I) Jhesum mit groter bijscappen. Als die heilighe vaders dus seer verblijt waren doe
stoven alle die duvelen van daer. [Het verhaal van „Simeons
twe sonen, Karius ende Lencius, die doe inder hellen waren"
is hier wat uitvoeriger: „Doen en mochten die duvelen die
vruechde niet verdraghen ende sy worden op Lucifer haren
prince gram. Ende sy stoven met groten mistroest 2) by
onghetelden 3) tale vandaen ghelike offet stof vander sonnen
gheweest hadde ende sy vermalediden 4) Lucifer haren prince
daer hy ghebonden 5) sat in den af gront vander hellen om dat
hij Jhesus mit also veel glorien hadde laten comen, want hy
haren liefsten roef ontnam ende alle die heilighe vaders henen
leydede die daer langhe tijt ghebonden 5) waren inder duusternisse ende alle die salighe zielen brocht hy in den paradise"]. Als die heilighe vaders dat saghen doe bekenden sy
die grote mijnne haers Gods die hy hem daer doe selve
bewijsde 6) . Want hy daer selve tot hem quam en hy mochtese
uter hellen hebben doen comen mit eenen gedachte 7) hadde
hy ghewilt. Mer dat dede Jhesus grote mynne die hy overvloedelick bewijst hadde in die werelt die `oude hy oec
bewisen in der hellen. Want hy brochte daer mit hem die glorie
der hemelen .... Ende die grote scare der enghelen die mit
Jhesum ghecomen waren al daer die stonden eenpaerliken in
bernender mynnen ende in groter lieften 8) ende sy ghebenediden Gode in sanghe ende in love. Ende onse lieve here
sachse alte 9) vriendeliken aen daer si alte 9) grote blyscap
in hadden. Doen nam onse here Adam biderhant ende doe
volchden hem alle die salighe zielen Io) . Doe brochse Jhesus
inden paradise der weelden. Doen quam die moerdenaer oec
in dat paradise diet Jhesus selve beloeft hadde. Ende hy was
voer sijn hoeft beteykent ii) mit een cruce. Dat teyken hadde
hem die enghel ghegheven daer om en was hy niet in die
helle. Doen Jhesus mit linen vrienden inden paradise quam
doen waren Enoch en Helyas in groter vruechden ende sy
i) verl. tijd van het zwakke aenbeden, Du. anbeten. 2) Hiervan ons
mistroostig. 3) ontelbaar. 4) vervloeken. 5) Judas vs. 6, 2 Petr. II, 4.
6) bewijzen was vroeger zwak. 7) onz. 3e nv. 8) liefde. 9) zeer. io) Dante
laat Vergilius hier als ooggetuige optreden. Inƒ. IV. 52-63, ii) met een

teken voorzien, namelijk.
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vragheden Jhesum veel wonderlike dinghen of sy bliven
souden inden vleysche ende niet en souden wesen als die
ander vrienden. Doen seide Jhesus ghi sult bliven in den paradi se der vruechden tot dat Eyntekerst I) mijn leeringhe verkeert dan suldy 2) mynen naem kundighen ende leren. Ende
daer om sal hy u doen doden in Jherusalem ende u lichamen
sullen twe daghen ende eenen halven legghen dattu nyemant
en sal dorren 3) graven. Ende dan suldy openbaerliken verrisen
vander doet ende openbaerlic ten hemel varen .... Ende hi
voer mit sinen lichaem in den hemel ende hy nam syn wtvercoren vrienden mit hem die hy verlost hadde uter hellen. Ende
doen die choren der enghelen aldus Jhesum saghen comen
doe quamen hem alle die choren der enghelen te ghemoete
mit onsprekelike sanghe ende love. Wie mach die vruechde
ende die melody vertellen die die heilighe vaders enc1e die
heilighe zielen hadden, doen se alle die enghelen te ghemoet
saghen comen mit sanghe ende mit love ende mit dus veel
onghetelder glorien .... Ende die vruechde die in den hemel
is die vermeerret ende vernuwet altoes doer. Want die
enghelen sijn daer om in den hemel ghemaect om dat sy
Gode sullen loven ende ghebenedien ende die menschen opter
aerden sullen dienen op dat wy hem te gader moghen loven
ende mynnen. Ende wy der enghelen val mochten vervullen 4)
die overmits Lucifers hoverdie gheschiede. Ende overmits
Jhesus liden ende zijn verdiente 5) so mach die mensche
Lucifers stede vervullen daer hy was om sijnre hoverdien
wille wtgheworpen. Ende nu heeft Jhesus veel dusent heiligher
zielen in den hemel ghebrocht. Ende hy heefter des duvels
stede mede begonnen te vervullen opdat wy des duvels stede
mede vervullen moghen daer hy mit confuse 6 ) ende mit
scande wt gheworpen is".
Aldus schrijft iemand uit de 15áe eeuw 7) , hier aangehaald,
omdat de Lucifer van Vondel, Gen. II en III en Jez. XIV,
12-15 ten tooneele voerende, de kennis der denkwijze van
dien tijd onderstelt. Van den tijd der mysteriespelen, toen
door het tooneel in drie afdeelingen Hemel, Aarde en Hel
werden voorgesteld, God en zijne engelen, de mensch in het
i) Antichrist, Satan. 2) zult gij. 3) Groningsch duren, in 't Ned. vervangen door durven. 4) voorzien in, aanvullen. 5) verdienste. 6) smaad.
7) Hs. No. 318 van de Mij. der N. L. (Univ. Bibl. te Leiden) .

VII
midden, Satan en zijne duivelen, in verband met de bijbelsche
voorstelling, b.v. in Fil. II, io, Openb. V, 3: „En niemand in
den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde ...." Van
den tijd, toen het systeem van Ptolomaeus no algemeen I )
werd aangenomen, omdat Coppernicus noch Keppler hunne
denkbeelden al hadden ontwikkeld. Van den tijd der Scholastieke hemelbeschouwing, d.i. de voorstelling van Aristoteles
door Thomas van Aquino e. a. gewijzigd naar de Schrift, en
in verband gebracht met het boek De coelesti hierarchia,
toegeschreven aan den ook in de M.E. bekenden Dionysius
Areopagita (Hand. XVII, 34) .
Vondel kende dien tijd. Vondel kende den Bijbel. Hij kende
de kerkvaders 2) . Uit Ovidius wist hij de geschiedenis van
Phaethon, die hij in 1663 tot een treurspel bewerkte, en in
1671 vertaalde. Lucifers wagen vs. 1179, 1917 3) is feitelijk
dezelfde als die op den „gedenkpenning van Overval en
Afval "4) staat afgebeeld. De Grieksche mythologie en dicht
leerden hem den strijd der Titanen en de Giganto--kunst
machia; vlg. bv. Altaergeh. III, 1203, enz. Hij had Vergilius
in proza en in verzen vertaald: Aen. VIe boek geeft een
uitvoerige schildering van de hel. Ook kende hij de neder daling van Odysseus (Od. XIe boek). Uit de Altaergeheimevissen van 1645 en uit Johannes de Boetgezant van 1663 kan
men afleiden, dat hij Dante's Commedia had gelezen. Hij
had de Sepmaine, enz. van Du Bartas met de aanteekeningen
daarop bestudeerd, zoowel in 't oorspronkelijke als in de
vertaling van Zach. Heyns. Den A damns exsul van den jongen
Hugo de Groot bewonderde hij. Uit zijn Berecht (zie bl. 9)
en uit dat voor den Salmoneus blijkt zijn bekendheid met
nog andere geschriften. Bv. van Rich. Baker (1568---1645)
vermeldt hij een „vrij breede" verhandeling over zijn onderwerp : bedoeld zal zijn de Meditation upon the Fall of
i) Ook voor Vondels tijd ligt in dit aannemen geen anachronisme. Vgl.
bijv. de Statenverf. op Jos. X, 12. Vondel zelf heeft hierin nooit een vaste
meening gekregen. Zie Bespiegelingen vs. 419, vgl. 286. Aanhangers van
het stelsel van Ptol. komen blijkens Langendijks Wiskunstenaars nog in
de i8e eeuw voor. 2) Natuurlijk niet alle: Petrus Lombardus, Lib. Il Sen tenliarum, en Thomas v. Aquino, Summa Theologiae, Pars. I, had hij anders
wel genoemd. 3) Vgl. Jes. LXVI, 5, Ps. CIV, 3. 4) Zie Hekeld. ; Pantheon-uitgave.
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Lucifer, 1641. Dien val had hij al veertig jaren vóór zijn drama
in Den Gulden Winckel herdacht.
Opmerkelijk is het, dat terzelfder tijd, als Vondel Lucifer
1654 en Adam in ballingschap 1664 schrijft, een ander
beroemd dichter deze geschiedenissen met elkander in oor
verband heeft gebracht in het Paradise lost 1667 I) -z.akelij
Heeft Milton den vorm van het epos gekozen, dat door
de mindere aanschouwelijkheid zich beter voor dit onderwerp
leent, de dichter van zoovele bijbelsche treurspelen nam door
aanleg en neiging dien van het lyrisch drama 2) .- In beide
vormen worden de Engelen als menschen voorgesteld. Dit
anthropomorphisme, waaraan men zich in de meesterstukken
van de Vlaamsche en Italiaansche schilderkunst nooit heeft
geërgerd, heeft de tijdgenooten zoo tegen de borst gestuit,
dat de Lucifer slechts tweemalen is opgevoerd, 2 en Febr.
1654, en toen door Burgemeesters is verboden. Het heeft
tijdgenoot en nageslacht tevens verleid er iets in te zien, dat
er niet mede bedoeld was, er iets uit te zoeken dat er niet
in stond. Was Vondel ook niet de dichter van Palamedes ?
Reeds in zijn tijd is de Lucifer beschouwd als een allegorische
voorstelling van den strijd van Cromwell tegen Karel I; in
de 19e eeuw heeft men er ook achter gezocht den opstand
i) Dr. Moolhuizen heeft in 1895 aangetoond, dat Milton niets woordelijk
aan Vondel heeft ontleend en de overeenkomst uit de gemeenschappelijke
bronnen willen verklaren. N. G. van Kampen en N. Beets noemden reeds
als gemeenschappelijke bron De Groots Adamus exsul en B. ter Haar
wees op Avitus' De principio mundi. Toch doet Paradise Lost V, 266 en
volg, sterk denken aan Belials beschrijving van Apollions reis Luc. vs. io
vlgg.; het slot van Par. L. III en IV, 205 vlgg. aan Ap. beschrijving van
den Hof L. 6o vlgg.; P. L. IV, 288, vlgg. en VII, 508, vlgg. aan de
beschrijving der eerste menschen, L. 104, vlgg.; P. L. VII, 115 vlgg. en
174 vlgg. aan Gabriëls woorden L. 484 vlgg.; P. L. VI, eerste gedeelte,
aan de beschrijving van den strijd, L. 5e bedrijf, eerste gedeelte; P. L. IX,
68o vlgg. aan het verhaal van den val, L. 5e bed., laatste gedeelte; enz.
Ik ben dan ook van meening, dat de blinde dichter Vondels hemelval en
godenspraeck „met zijn ooren zal hebben ingedronken". Men zie verder
Vondel's Lucifer, translated from the Dutch by L. C. van Noppen, 1898,
in de Interpretation, en .Edmundson's parallelisme between „Lucifer" and
Milton, ook door Van Noppen medegedeeld. Alsmede De Hoog, Studiën
over de Ned. en Eng. taal- en letterkunde, agog.
2) Ook Milton had aanvankelijk dezen vorm gekozen en zijn plan schijnt
na de lezing van een Ital. mysteriespel Adamo te zijn ontstaan. Dat Dante
zijn epos eene comedia (gelijk den Aeneis eene tragoedia) noemde, heeft
hiermede niet te maken.
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der Nederlanden onder Willem I tegen Fillips II I), het verzet
van Wallenstein tegen den Keizer dat van de Turken tegen
de Christenen. In den Lucifer slechts middel en geen doel te
willen zoeken is miskenning van dit meesterwerk. De verhevenste reizang, die ooit uit Vondels pen is gevloeid, moest
alle gedachte aan wereldsche zaken buitensluiten.
Mag men in Miltons Paradise lost den republikein kunnen
terugvinden, die sommige oogenblikken voor de redeneeringen van Satan iets gevoelt, zoo is toch dit epos zeker
geen pleidooi voor het recht van opstand! Dat ware geheel
in strijd met den afloop! Maar, als Milton nu eens de
monarchie had voorgestaan, zooals hij het de republiek deed,
mocht dan aan zijn dichtwerk een uitlegging gegeven worden,
waarvoor alleen de bekendheid zijner politieke beginselen
hem heeft behoed? Met geen meerder recht noemt men
Vondels Lucifer een politieke allegorie. Beets heeft dit in
zijn Verscheidenheden afdoende aangetoond. Heeft ooit
iemand bij FRANS FLORIS, die Luc. vs. 1943 vlgg. op het
doek heeft gebracht, eenige staatkundige bedoeling vermoed?
Is de Hemelbestorming (vs. 6oi, 1756, 2017), op zoo velerlei
wijze beschreven, op zich zelve niet verschrikkelijk genoeg ?
Omdat opstand van den onderdaan tegen den vorst, verzet
van den mindere tegen zijn meerdere veelvuldig voorkomende
verschijnselen zijn en Vondel zoowel Willem II als Cromwell als „monsters zijner eeuw" 2) heeft verguisd, past men
onwilekeurig den Lucifer daar op toe. Maar dit is geheel
iets anders. Vondel zelf heeft dat gewild, blijkens het slot van
het Berecht (pag. ii) en bl. 2 der Opdracht, waar hij spreekt
i) Ward, English Dramatic Literature, schrijft (zeker in navolging van
Joncikbloet en Van Lennep) : „Vondels Lucifer unmistakebly allegorises
the revolt of the Netherlands and the part played in it by William of
Orange, without subordinating its dramatic action to its allegorical
meaning" en Drydens verzen: „Most high and mighty lords, who better
fell From heaven, to rise States-General of hell", verklaart hij als „a
remeniscense of Vondels identification of Lucifer with the founder of the
Dutch Republic". Deze regels komen voor in The State of Innocence and
Fall of Man, 1674, een (naar Miltons epos in blanke verzen) berijmde
,,opera, .... rather a dramatic poem". ' Dat „States-General" zal echter
wel niets anders zijn dan een hatelijkheid aan ons adres, wel te verwachten van John Dryden, die kort te voren den moord van Amboina
dramatisch had bewerkt „to excite the popular wrath against the Dutch".
2) Hekeld., Pantheon-uitg. ; ook voor 't ijveren tegen Lucifer.
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van de aanvallen tegen den Keizer, die de Godtheit afbeelt, aenn
alle kanten, tegenwoordig van Turck en Tarter. In een zijner
hekeldichten, had hij zelf Cromwell Lucifer genoemd. Maar
dit is het, wat bekoring, beteekenis en waarde aan het stuk
geeft. Ook en vooral in de oogen van Vondel, die met
ingenomenheid het vs. van Horatius citeerde: Omne tulit
punctum qui miscuit utile dulci en zeker met instemming de
woorden had gelezen van Du Bartas: L'o f f ice d'un ingenieux
escrivain est de marier le plaisir au profit. Religie op den
voorgrond, politiek op den achtergrond: in de verhouding
van Hemel tot aarde, van Eeuwigh tot oogenblick. Eene
fabula met de moraal van de Geusevesper: Spiegelt, spiegelt
u dan echter, wie gij zijt! — Wilde men dat het stuk een
loutere abstractie was in engelentaal geschreven, met engelenstemmen gesproken en gezongen? Dan vergeet men, dat
bijv. in den Bijbel cherubs met een vlammend zwaard bij het
paradijs op wacht staan, Gen. III, vs. 24 I) ; dat de Serafs
vleugelen hebben, een aangezicht en voeten, Jes. VI, 2; dat
in upenb. VIII, 3 de Engelen een gouden wierookvat dragen
en de rook des reukwerks voor God opgaat; dat ze bazuinen
en zingen en schatten bezitten, Mt. VI, 20, enz. en de een
den ander het „Heilig, heilig, driemaal heilig!" Jes. VI, Z,
toeroept; dat men zich het bovennatuurlijke formeert naar
het natuurlijke, als alle onbekende naar het bekende, en dat
de Bijbel daarin is voorgegaan. Dat dan een Nederlandsch
dichter ook onwillekeurig aan Ned. toestanden heeft gedacht.
ligt voor de hand. De houding van den „stadhouder" Lucifer
(bv. vs. 1 53 0-- '3 1 ) ten opzichte van God doet denken aan
die van den Prins van Oranje tegenover Filips II tot 1581.
Van „afzwering" wordt ook vs. 1647 gesproken, enz.
De Hemel (of Hemel der hemelen, vs. 300. 572 2), het
i) In vs. 244 wordt URIEL in plaats der Cherubim gesteld.
2) Op 2 Kor. XII, 2: „Ick kenne een mensche ... dat de soodanige
opgetrken
is geweest tot inden derden hemel" zegt de Aant. der Statenoc
Overz.: dat is in de woonplaetse der Engelen ende heyliger zielen die in
vs. 4 paradijs wordt genoemd. (Oak Luc. XXIII, 43 en elders b.v. bij
Camphuyzen: Meysche morgenstond). De oorsake waerom dit de derde
hemel genoemt wort, is, omdat de lucht de eerste hemel gereeckent wort,
de sichtbare hemelen daer de sterren in zijn, de tweede, en de hemel boven
alle die hemelen de derde". In I Kon. VIII, 27 heet hij de hemel der
hemelen.
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Paradijs (vs. 37, 75 8 , 1475), hemelsche palais I) (vs. 451, 688,
985, 1092, 1578), het Empyreum (E) 2) of onbeschaduwt Ryck
224, de troon (1987, 2183, enz.) van den Schepper bevat volgens
den Bijbel ook eene ontelbare menigte van engelen. Hebr.
XII, 22 spreekt van vele duizenden en Dan. VII, To (= Openb.
V, ii) „van duysentmael duysenden en tienduysenfmael
tienduysenden", vgl. vs. 1580, enz., die Englestadt of
Engleburgh (vs. 835, 1723, 166) bewonen. Hun middelpunt is
God, (290, 398), de zon der godtheit (1475), der glansen glans
(329), het onbeweeglijk 3) „eeuwighschijnend licht" (474).
Zij omgeven hem in negen orden van en£elen, (vs. 242,
8 35, 9 6 9, 97 1 4), 1134) : I° Seraphijnen, 2° Cherubijnen,
3° Throonen, 4° Heerschappijen, 5° Krachten, 6° Machten,
7° Vorstenheden (= Vorstendommen, Overheden, Lat. Principatus), 8° Aertsengelen, 9° Engelen. Deze vormen sedert
Dionys. Areop. drie hierarchijen (vs. 242, 504, 1134). De
namen zijn ontleend aan den Bijbel: vgl. bijv. Paulus in
Col. I, 16: „Want door hem zijn alle dingen geschapen, die
in de hemelen ende die op de aerde zijn, die sienlick ende die
onsienlick zijn, het zij throonen, het zij heerschappijen, het zij
Overheden, het zij Machten ". Vgl. ook Eph. III, zo, I, 21,
waar ook de Krachten worden genoemd, i Thess. IV, i6,
Rom. VIII, 39. De verdeeling van Gregorius den Grooten is
iets anders. Bij beiden en bij Thomas van Aquino kan men
de trouwens niet eensluidende verklaring dezer namen
vinden. Wat volgens Vondel iedere hierarchie doet, vs. 2 44
vlgg., is afwijkend van de gewone voorstelling der Middeleeuwen, die in „schouwen" van Vader, Zoon en Heiligen
Geest, in betrekking tot zich zelf of tot de beide anderen het
ideaal van het hoogste geluk vond 5) .
De Godheid (vgl. vs. 28, en vlgg.) bestaat door zich zelve
en heeft geen tegenwicht 285 (zie vlg. bi.). In zijn Bespiei) Met het Latijnsche woord palatium, paleis, is palatum, hemel, samengevallen: vgl. 572.
Ook het meervoud was gebruikelijk: vgl. vs. 1428, 1709 en Vondels
Constantijntje.
2) Eig. Coelum empyreum, d. i. „vurige" hemel.
3) Vondels Bespiegelingen van Godt en Godisdienst I, 385 en vv.
4) In vs. 968 heeft het eene algemeene beteekenis, als in 1323, 1603.
5) Alleen wat „de derde en laeghste ry" doet, komt eenigszins met de
theorie van Dion. -Thom. overeen.
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gelingen spreekt Vondel van „Godt, die alleen uit zich
bestaet, Van elders niets ontleent, noch steunzel neemt te
baet". Volgens den Bijbel, waaraan Vondel zich houdt, woont
zij hoog Ps. CXIII, 5, als een koning op een troon 262, 1092
(vgl. Jes. VI, i) . Zij is, die zij zijn zal Ex. III, 14. Onbewust
van 'wanken, Jac. I, 17, blijft zij dezelfde Ps. CII, 28, Hebr.
XIII, 8, waar alles verandert en veroudt Ps. CII, 27: Hemel
en aarde zullen vergaan maar gij zult staande blijven en zij
alle zullen als een kleed verouden. Zij is bij niets te vergelijken; geen gelijkenis
in tijd of ruimte is haar toe te
passen, Jes. XL, 18. Hoe is haar naam? Spreuken XXX, 4.
Zij is de fonteine des levens, het licht van het licht, 'Ps.
XXXVI, 4. Voor haar vallen de engelen op 't aangezicht
neder, Openb. VII, i i . Zooals Philo leertmet de woorden
van Arnal
„Non créé, Dieu ne peut être comparé á rien de
ce qui est créé, it est éternel, hors du temps et de 1'espace,
plus beau que la beauté, plus saint qui la sainteté, on ne peut
lui donner un nom, car le terme serait forcément inadéquat.
I1 est -ró óv ou bien c '1Zv (het zijnde of de Zijnde) . Quoique
nulle part it est partout, emplit et embrasse tout". Tot haar
zong de grootste dichter der Middeleeuwen:
—

O luce eterna, the sola in te sidi,
Sola t' intendi, e da te intelletta
E intendente, te ami ed arridi!
d.i. 0 eeuwig licht, dat (geen steun van buiten ontleent
maar) in u zelf slechts rust, u zelf bekend en niemand nader,
„gij verspreidt een zee alle uren van heil en van geluk" over
al de zegeningen, die uit u vloeien, Col. I, 16, 17. Zij, de
Godheid, trekt de engelenkoren tot zich, die zich geestelijk
in en om haar bevinden en bewegen. Vgl. A ltaerge hein .
11299---1306 :
Een Godt en Geest bezielt dit groot Heelal,
Zoo hoogh, zoo diep, op wight en maet en tal,
Om 't rijckst gewelft en onderling gebonden;
Waer buiten niet dan Godheit wort gevonden:
d'Oneindigheit, die aen haer eint begint,
En aen 't begin haer uiterste einde bint:
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Haer middelpunt is overal, wiens stralen
En ommeloop geen brein kan achterhalen I) .
De Serafijnen, die het rijkst in liefde en begeerte en kennis
zijn, bewegen zich daardoor het snelst. Zij ontwikkelen de

2)3)4)5)6)7)8)9

hoogste kracht en brengen het Primum mobile in beweging.
Ook de andere orden dragen hare beweging over op de
I) Vgl. ook Du Bartas' beschrijving der Godheid in la Sepmaine, la Loy
en Magnificence en hetgeen wordt aangehaald uit Tertullianus. Ook in de
teekening van Adam, Eva, het Paradijs en den val vindt men Du Bartas

terug.
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zichtbare hemellichamen (2 op II, enz.) en terwijl ieder
engel zijn bijzonderen persoon bewaakt, (vs. 2 55, 2 75, vgl.
Ps. XCI, II, 12) heeft iedere orde haar eigen kreits of boog
(vs. 26 5, 57 1 , 633, 830, 1007), waarin zij het hemelsch licht als
weerglans van des Scheppers heerlijkheid verspreidt. Zoo
ontstaat de draaiing in het zichtbare Heelal, zoo bewegen zich
daar de verste hemelsferen het snelst, (vs. 977), terwijl in
den onzienlijken hemel de meest verwijderde „ronden der
entlooze eeuwigheid" (vs. 284, 396) de geringste snelheid
van beweging hebben. Zoo bestaat het evenwicht tusschen
Hemel en wereld, tusschen Engelen en menschen; de G odheid staat daarbuiten „zonder tegenwight" (vs. 284) .
Van het zichtbare Heelal, „de kloot der werelt", vs. 6o, is
de kloot der Aarde (A), omgeven door Water, Lucht en
Vuur (51, 271), het middelpunt. Om haar bewegen zich concentrisch in 24 uren de negen sferen (vs. 45) : I het Coelum
diaphanum I) , de kristallijnen hemel (vs. 16, 251, vgl. Openb.
IV, 6) of het Primum mobile, de grens van het zichtbare
Heelal, II de vaste sterren, die onderling haren stand en
plaats behouden, III IX de zeven (zie i.v. de laatste pag.)
planeten, die onderling van stand en plaats veranderen, Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius, Maan. In het
zichtbare Heelal ontstaat de Tijd, daarbuiten bestaat de
Eeuwigheid 283. „Gij hebt den tijd van de eeuwigheid
gescheiden" zingt Van Haren. Vgl. Spreuken VIII, 77.
De Aarde is een bol, daer d'Oceaen om spoelt, vs. 51. Ten
Oosten van Palestina bevindt zich (vs. 50, 28, 37, 42; vgl.
Gen. II, 8) „de Hof in Eden (het eerste een woord, dat veld,
vlakte en in het. Hebreeuwsch „lieflijkheid" beteekent),
anders genaemt het Paradijs 362 2) . Hij gaet in heerlijckheyt
schoonheyt en vermaekelijcke aengenaemheit alle contreyen
des aerdtbodems té boven, ende wordt daerom met recht
genaemt een lust-hof, gelegen aen de Riviere nu genaemt
Tigris, d ie in de H. S. wordt genaemt Pison en zich verdeelt
i) in tegenst. met het Coelum lucidum (= Empyreum = Lichthemel)
daarboven en buiten en het Coelum partim diaphanum partim lucidum
met de volgende 8 kreitsen daarbeneden en binnen. In den Leekenspiegel
en tin BROEDER GHERAERTS Natuurkunde vindt men eenigszins andere
voorstellingen van de hemelen, hoewel de hoofdzaken dezelfde zijn.
2) door de Septuaginta: „Hebr. pardesim (meerv.) bet. hoven van
playsier, principalick boomgaerden". (Aant. Statenb. Fred. II, 5) .
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in vier armen, met bijzondere namen genoemd: Pison, Gihon,
Hiddekel ende Prath ofte Euphrates" I) . Zie vs. 54, 62: vgl.
Gen. II, 10-14, Ezech. XXVIII, 13. Eene kaart van het
Paradijs staat voor in den Statenbijbel: eene andere voorstelling vindt men in Bilderdijks Ondergang der Eerste
Wereld. Uitvoeriger dan in den Lucifer schildert Vondel dezen
lusthof in zijn Adam in Ballingschap 2) .
In de Aarde, zoo ver mogelijk van het hemelsche paleis,
in het hart der aarde, Mt. XII, 40, in de nederste deelen der
aarde, Eph. IV, 9, is de Hel, de put des afgronds, vs. 2162.
Zoo dachten zich ook de Grieken en Romeinen hun Haides
en Orcus als eene „onderwereld". Later in het stelsel van
Ptolomaeus was er zelfs geen andere plaats voor de Hel
denkbaar. Bij Dante ontstaat zij door den- val van Lucifer;
Vondels voorstelling komt overeen met Mt. XXV, 41, Openb.
XII, 13. De hel wordt beschreven als een reusachtig rond
amphitheater, in steeds kleiner kringen afdalende, dat bij de
Scholastieken en Dante behalve den voorburg negen hoofdafdeelingen bevat, in verband met de verschillende orden van
engelen (vs. 12 45, 1337, 1410, 1416, 1922, 1967, 2160) vgl.
Openb. XII, 4; 2 Petr. II, 4 die met Lucifer in opstand
kwamen en ter helle „nedervoeren" (Num. XVI, 31) . Men
vgl. Openb. XII, 7-9. Bij Vondel, Joannes de Boetgezant
is het getal kringen kleiner. In dit werk VI, 277 vlgg.,
beschrijft hij de Hel uitvoerig, daarbij aan Dante en aan
Vergilius, Aen. VI, herinnerende 3). Uit den aard der zaak
geeft Vondel ons in den Lucifer dezen niet in de Hel te zien.
Toch vernemen we, hoe hij, de geworden Satan, 1941—'61,
zetelt in het middelpunt der aarde, 2166, in den put des
afgronts 4) met zijne engelen (Mt. XXV, 41: zie vs. 2034 en
2035) in het eeuwig brandend vuur (Mt. XIII, 42) van den
zwavelpoel gemengt met killen vorst (vs. 1627, 2166, 2168) .
i) In M.E. gedichten worden deze rivieren de symbolen van Jezus
wonden of Maria's lijden. Daarvan is bij Vondel geen spoor. 2) Oak bij
Cats, Gronthouwelick, en in De Dieren van Bilderdijk en in zijn Ond. der
Eerste Wereld vindt men dichterlijke beschrijvingen van het Paradijs.
3) Vgl. Bilderdijks 3den zang in Ziekte der gel. en in Ond. der Eerste W.
4) „Sleutel van den put des afgronds" Openb. X, i en XX, i. Blijkens het
apokr. Gebed van Manasse vs. 2 heeft God dien put gesloten en verzegeld
met Zijn naam. Die dien naam kent, kan den afgrond openen: die naam
(vs. 322 van Luci fern is het tooverwoord, de sleutel.
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Sedert Openb. XII, 4, 7-9 door de meeste kerkvaders in
verband gebracht werd met Jes. XIV, 12: Hoe zijt gij uit
den hemel gevallen! sedert werd Morgenster, Vulgata
Lucifer = lichtdrager I) 349, 35 6 , 40 4, enz. de overste der
duivelen. Uit het boven medegedeelde verhaal en uit Dante,
Par. XIX, 46, XXIX, 55, Inf. XXXIV, 18 (een paar voorb.
uit vele) blijkt dit. Ten overvloede beroept Vondel zich,
behalve op de kerkvaders, op Jes. XIV, 12 14, Ezech.
XXVIII, 12. In dit drama zijn hij en zijn volgelingen nog
engelen anders dan bij Dante, Milton, Klopstock, Bilderdijk. Vandaar de schoonheid, welluidendheid, zelfs wanneer de
oproerlingen spreken.. Vandaar de glanzende lichtgloed over
het geheele werk, hier schitterend daar schemerend, soms
tegen een zwarten achtergrond; totdat een bliksemsrtaal den
Lichtdrager nedervelt 2) . Die telkens terugkeerende woordenstrijd tusschen de goede en de slechte engelen bestaat in
allerlei variatiën op hetzelfde thema; er is iets eentonigs in als
in de herhaling van een motief maar tevens climax als in
Multatuli's verhaal van Saïdjah. In het tooneel van Rafaël
tegenover Lucifer wordt het hoogtepunt bereikt. Daarna
komt het van woorden tot daden. In die gewelddadige oplossing is hetzelfde onbevredigende als in de volkerenworsteling
van den jongsten tijd. Het is jammer, dat de groote dichter
uit de weinige gegevens die hem bonden niet dan tot een luchtoorlog kon komen, die twee en een halve eeuw later wel
eenigszins begrijpelijk wordt, maar omtrent de rechtmatigheid
van oorzaak en afloop volstrekt niets beslist. Door hoovaardij
en afgunst gedreven bindt Lucifer den strijd aan tegen de driekantige (vs. 1747) schaar der drie hierarchijen, „schouwers"
der Drieëenheid. Hij stelt zijne benden in een halve maan,
1 760 3) ; duivel geworden behoudt hij 4) , de antichrist, tegeni) de ster van dien naam heet bij de Romeinen Venus, bij ons Morgenster.
2) Op dezelfde wijze stort intusschen Porphyrion in den Tartaros. Ook
Salmoneus.
3) Hiermede zinspeelt V. op het wapen der Mohammedanen, de vijanden
van het Christendom. De Turken zijn lang zijn nachtmerrie geweest.
4) Eens was hij de eerste aartsengel, zie bl. i en bv. 411-423. Vondel
noemt hem gaarne sledehouder 37 6 , 475, 560, 718, 1214, d.i. plaatsbekleeder
en bestuurder. Vgl. Luc. II, 2, waar het Grieksche ryuovFUOVTOs TYS
ELpui r.Lpvvicv vertaald is door: als Cyrenius over Syrien stadhouder
was en dit woord verklaard wordt als landvoogd.
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over het Lam de beide horens I) . Omdat over het einde van
den strijd geen onzekerheid kan bestaan, is het alleen de
wijze hoe de strijd is gevoerd en hoe het met de overwonnenen
is gegaan, wat belangstelling inboezemt. Dat aan het slot
ook Adam valt ,ligt niet buiten het stuk, maar is één met het
begin; het maakt duidelijk, waarom de dichter in vs. 22 en
vlgg. zoo uitvoerig over dien boom 2) is geweest, die in
vs. 2072 en vlgg. op den voorgrond staat en waaruit Belial
in termen spreekt, die aantoonen welk een diepen indruk
Apollions woorden ook op hem hebben gemaakt. De vereenzelviging van den Satan met de paradijsslang komt voor
in het apokr. boek der Wijsheid II, 24 en later ook bij de
Christenen: Joh. VIII, 44; Openb. XII, 9, XX, 2. Vondel
vervangt Lucifer door Belial.
Lucifer staan ter zijde de listige BELZEBUB . 3), de valsche
BELIAL 4) en de eerzuchtige en zinnelijke APOLLION 5).
De getrouwe aertsengelen zijn GABRIEL 6), Gods heraut,
tolk en geheimraad (vs. 200, 446, 451-453); MICHAEL 7), de
beschermer van Israël, die den gerechtvaardigden kamp des
gelo o f s strijdt 578 , 593— '5, 63o —'2, 646, en den duivel overwint (Vgl. Dante Inƒ. VII, ii); RAFAEL 8), de liefde in Cod
vertegenwoordigende en de gebeden der rechtvaardigen aan
God ove rbrengende; URIEL 9), de engel des lichts.
i) Zie Statenbijbel op 2 Thess. II, 4, Openb. XIII, II.
2) Het was een vergissing van Beets in dezen boom den levensboom
te vermoeden.
3) Eig. een afgod, der Philistijnen, evenals Dalton die in Samson,
treurspel van 166o, als vorst des afgronds optreedt. Bel = Baai, (2 Kon.
I, 2) bet. God; zebub, d.i. vlieg, muskiet, werd later in zebul d.i. drek, veranderd. Zie Mt. XII, 24, Mc. III, 22 Luc. XI, i5. Dikwijls treedt hij op als
de overste der duivelen, b.v. in Jaromir. Ook bij Dante.
4) Van beli, zonder, en jaäl, deugd. Vgl. Deut. XIII, 13 en II Kor.
IV, i5 (Beliar).
5) de engel des afgronds. Openb. IX, i i _ Hebr. Abaddon, verderver,
(vgl. vs. 454) de duivel in des Christens pelgrimsreize naar de Eeuwigheid.
6) d. i. almacht Gods. Hij is de verpersoonlijking der lankmoedige barmhartigheid. Zie Dan. VIII, i6, IX, 21, Luc. I, 19, 26.
7) d.i. wie is God gelijk? Dan. X, 13, 2r, XII, i, judas v.s. 9, Openb. XII, 7.
8) d. i. God geneest. Zie Tob. III en V. In vs. 1512 heet hij Rafel. In
Joann. de Boetgez. geleidt hij deze „morgenster" door de Hel.
9) d. i. God is mijn licht. Zie 4 Esdra IV en V. Rafaël en Uriël komen
ook voor in het gebed van Jozef. De 5e en 6e heeten in IV Esdra anders. De
7e was bij 't Mazdeïsme 0 r m u z, bij de Israël. Je h o v a h.
Vondels Lucifer.
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Vondel noemt den sleuteldrager Azarias, vs. 2163, d.i. „des
Heeren hulp" en zal daarbij gedacht hebben aan Tobias V,
15; VI, 8; IX, I, 2; XII, 15, waar Rafaël ook heet Azarias,
zoon van Ananias, d. i. „Jehovah is genadig" Om zijne
beroemde krijgsdaden, 2 Chron. XXVI, I I 5, wordt een
andere Azarias ook Ozias genoemd: aan dezen moeten we
zeker denken in vs. 2155. (Zie Leidsche Vert. op II Kon.
XIV, 21).
-

Vondels Lucifer is zie bl. VIII onder invloed van Calvinistische drijvers, Badius en- Wittewrongel (zie Hekeldichten), als lectuur en spel verboden. In den volgenden tijd,
als het Fransch classicisme hier heerscht, wordt Vondel ter
zijde gelegd. Eerst in 1772 heeft een letterkundig genootschap
„Diligentia Omnia" een antieke vaas van wit marmer, versierd met een lauwerkrans, op een zwart marmeren voetstuk
met Vondels naam geplaatst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Maar ook in het dan aanbrekende tijdvak der ie Romantiek is er weinig belangstelling in Vondels tooneelpoëzie. Eerst
met de 2e Romantiek, door Van Lennep en De Gids en de
ontwaking van het Nederl. nationaliteitsgevoel na den Belgischen opstand en de waardeering van personen als Alb. Thym
en Schaepman, komt Vondel weer in eere. De Rederijkerskamer Achilles speelt Lucifer en na nog een halve eeuw, 250
jaren na de verschijning, geven de Utrechtsche studenten met
medewerking van een overweldigend koor onder groote
belangstelling verschillende opvoeringen. En door de N.V.
het Tooneel, onder leiding van W. Royaards, met tooneelinrichting van R. N. Roland Holst en muziek van H. Cuypers,
is na Oct. Igio de Lucifer in vele Belgische en Nederlandsche
steden herhaaldelijk vertoond. D'e bekorting door weglating
der laatste pagina's en door samentrekking van het 4e en
5e bedrijf was een misgreep (zie bl. XVII) : bekorting had
kunnen geschieden in de lange alleenspraken en in 't weglaten
van de minder gelukkige vergelijking vs. 1832 vlgg. En overal
konden de pauzen wegblijven, behalve na het 4e bedrijf. Over
de muziek is toen verschillend geoordeeld: als deze niet goed
is, is goed zeggen beter, maar de lyriek der reien komt bij
goede muziek meer tot haar recht. Sedert is de Lucifer
vrij wel aan het beschaafde Nederland bekend. En daar het
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denkbeeld een treurspel te bouwen op de Ie en 2e hoofdzonde
bij Vondel meer voorkomt een opstel over het Luci f ermotief is van Molkenboer in den Beijaard van Sept. 1916 worden ook sommige andere stukken van Vondel duidelijker
als men den Lucifer heeft gelezen.
Ook in 't buitenland is Vondel geen vreemde: zie H. C. Differee in de Boekzaal van 1910. Wat Lucifer betreft, deze is
vertaald in 't Fransch in 1822 en 1889, in 't Duitsch in 1868,
1869, en in 1917 door de Beiersche Freifrau Marie von Seidewitz, sedert Vogels voordrachten in Weenen en Munchen daar
algemeen bekend geworden; in 't Engelsch in 1898; de vertalingen van G. M. de Wilde 1869, Ch. Simond 1889 en
L. C. van Noppen 1898 (zie bl. VIII) worden het meest
geroemd. Ook in 't Hongaarsch, door Dr. Sigismond Nagy,
in 't jápaneesch en in 't Maleisch werd Vondels Lucifer overgebracht.
In mijn vóórlaatste uitgaven was de tekst afgedrukt naar het
exemplaar der Gron. Univ.-bibl., Unger Bibl. no. 519. Sedert
heb ik een druk gezien behoorende aan Dr. D. Burger, die
iets ouder en beter is dan de genoemde Groningsche, en nog
een anderen, eigendom van den heer J. M. Baarslag te
Veendam, die de Ungerëditie zeer nabij komt, op sommige
plaatsen zelfs oorspronkelijker schijnt.
Deze is hier gevolgd, ook omdat de Gron. lezing nu wel
algemeen bekend is.
De Gron. lezing, ook die van Burger, heeft Ber. 23 roock
en smoock, 3o nog Sint Peter, de Prins der apostelen, in 84
in plaats van de drukfout sterf elifcheit het noodzakelijke
onsterf elijcheit. Andere afwijkingen zijn geen verbeteringen;
bv. van „heilig gebod" spreekt Rom. VII, 12; Mt. XXII, 38
van „groot" gebod: de allitt. van 415, is in 340 later overgenomen.
Drukfouten, bv. 1565 vragen voor vagen, 2064 gbout, 1428
oppersten, en slordigheden van zetter en corrector in de
interpunctie zijn meestal stilzwijgend verbeterd.
Als men verschillende oude uitgaven met elkander of met
zich zelf vergelijkt, dan ziet men welke dubbelvormen in
het midden der 17e eeuw in zwang waren, in welke spelling
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of buiging men weifelde. In y en ij heerscht in de verschillende
bedrijven van dezen druk geen consequentie: er is niets aan
veranderd; de y klinkt als ij, ook in dryderhande, begryp,
yveren. De spelling is dikwijls gebaseerd op de uitspraak:
heiloos, bekleede, geenszins, gelit, roe jen, roei (uit dit laatste
komt dan roeien). In de Wdl. staan ook enkele taalverschijnselen verklaard. In vs. 18 vindt men bezonder en byzonder,
vs. 28 een akker planten en beplanten, go hun en haer;
126 oegst, contaminatievorm van oogst en Fransch aoust;
262 overal o f f erhande, 368 in de troonen en op de troonen,
638 sleipen en sleip (zie Wdl.), 651 trecken en treken, 657
krakeelen, krackeelen en kraekeelen, 749 galery en galdery,
waaruit gaanderij, 959 el(l)ende en el(l)endig, 964 schoonder
en schooner, 1047 muitineeren en muiteneeren; io8o, 1149,
I e ps. kieze, gebiede en 2030 zijne, waar de maat het eischt,
anders ik wil, wensch en zijn of zijn'; voor goude (n), verbode(n), enz. zie Wdl. op uitkiezen; 1900 heir en hair, 1528
endelijck en entlijck (zie op daetlijck); 1560 onderwerpen, 1573
onderworp; 1649 deizen en deinzen, 126, X666 stander, standert, standaert; 1774 kreits en knits; 1965 kortou en kartou,
2053 verspreid(d)en, 2113 kleen en klein, 2131 ten leste(n),
2164 to(o)rts, enz.
1923.

J. B.

DEN ONVERWINNELIJCKSTEN

VORST EN HEERE,
DEN HEERE

FERDINANDUS
DEN DERDEN,
GEKOREN

ROOMSCHEN KEIZER,
ALTIJT VERMEERDER* DES RIJCKS.

Gelijck de Goddelijcke Majesteit in een ongenaeckbaer
licht gezeten is; zoo zit oock de weereltsche Mogentheit,
die haer licht uit God schept, en de Godtheit - afbeelt*,
in haren glans verheerlijckt: maer gelijck de Godtheit,
5 of liever opperste 'Goetheit, ,den allerminsten en ootmoed i gen, met den toegangk tot haren troon *, begenadight;
zoo gewaerdigt de tijdelijcke Mogentheit oock den aller kleensten dat hy zich eerbiedigh voor hare voeten vernedere. Op deze hoop verstout zich mijne Zanggodin, van
io verre, aen uwe Keizerlijcke Majesteit op te offeren* dit
treurspel van Lucifer, wiens stijl wel rij ckelij ck de def tigheit en statigheit vereischt, waer van de Poëet* spreeckt:
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Omne genus scripti gravitate Tragcedia vincit;
Hoe hoogh* men drave in stijl, en toon,
Het Treurspel spant alleen de kroon:

Doch wat aen de vereischte hooghdraventheit* des stijfs
ontbreeckt, dat zal de tooneelstof, titel, en naem, en
doorluchtigheit des persoons vergoeden, die hier, ten spiegel van alle ondanckbare staetzuchtigen*, zijn treurtoo20 veel, den hemel, bekleet*; waer uit hy, die zich vermat aen
Godts zijde te zitten, en Gode gelijck te worden, verstooten, en rechtvaerdighlijck ter eeuwige duisternisse verdoemt wert. Op dit rampzalige voorbeelt van Lucifer, den
Aertsëngel, en eerst heerlijcksten* boven alle Engelen,
25 volgden sedert, bykans alle eeuwen door, de wederspan-

nige geweldenaers*, waer van oude en jonge historien
getuigen, en toonen hoe gewelt, doortraptheit, en listige
aenslagen der ongerechtigen, met glimp en schijn van
wettigheit vermomt, ydel en krachteloos zijn, zoo lang
30 Godts Voorzienigheit de geheilighde Maghten en Stammen* hanthaeft, tot rust en veiligheit van allerhande Staten, die, zonder een wettigh Opperhooft, in geene burgerlijcke gemeenschap kunnen bestaen: waerom Godts
Orakel* zelf, den menschelijcken geslachte ten beste, deze
35 Mogentheit, als zijn eige*, in eenen adem, bevestight,
gebiedende Gode en den Keizer elck hun recht te geven.
Christenrijck* doorgaens*, gelijck een schip in de wilde
zee, aen alle kanten, en tegenwoordigh van* Turck* en
Tarter, bestormt, en in noot van schipbreucke, vereischt
40 ten hoogste deze eendragtige eerbiedigheit tot het Keizerdom, om den algemeenen erfvyant des Christen* naems
te stuiten, en den Rijksbodem en zijne grenzen, tegens
den inbreuck* der woeste volcken, te veiligen* en te
stereken ; waerom Godt te dancken is, dat het hem beliefde
45 't Gezagh en de Kroon des H. Roomschen Rijcks, voor
's Vaders overlijden, op den jongsten Rijcksdagh, in den
Zone, FERDINANDUS DEN VIERDEN, te verzekeren; een
zegen, waerop zoo vele voleken moedt dragen, en de
tooneeltrompet van onze Nederduitsche Zanggodinne te
5o moediger, voor den troon van Hooghduitschlant, den
overwonnen Lucifer, in Michaëls triomfstaetsi, ommevoert.
UWE KEIZERLYCKE MAJESTEITS

allerootmoedighste dienaer

J. V. VONDEL.
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FERDINANDUS
DEN DERDEN;

Toen Joachimus Sandrart van Stockou* my, uit Weereen
in Oostenrijck, zijn Majesteits a f beeldinge, met
haer loofwerck en cieraden*, vereerde.
Deus nobis haec otia fecit*.
De Zon van Oostenrijck verheft haer schoone stralen,
Uit schaduwen* van kunst, veel schooner in elx oogh,
Dewijlze, in haren troon gestegen hemelhoogh,
Zich niet ontziet zoo laeg op ons gezicht te dalen.
5 De derde FERDINAND, geschapen tot regeeren,
Gelijck een tweede August, en Vader van de pais *,
Zijn' Zoon de heirbaen wijst naer 't hemelsche palais,
En leert met wapenen van Vrede triomfeeren.
Gezegent is het Rijck, gezegent zijn de volcken,
io Daer zijn voorzienigheit genadigh 't oogh op houdt,
En hem de Weeghschael wort van 't heiligh Recht
[betrout.
Een Arent* broght zijn swaert en scepter uit de wolcken.
Een kroon verciert het hooft, ter heerschappy gewijt:
Dit Hooft verciert de Kroon, en schept een' gulden tijt.

BERECHT
AEN ALLE

K U NSTGE NOOTE N,
EN BEGUNSTIGERS DER TOONEELSPELEN.

Hier wort u, om uwen kunst-yver weder t' ontsteken,
en uwen geest teffens* te stichten, en te verquicken,
liet heiligh treurtooneel, dat den hemel afbeelt*, opgeschoven*. De groote Aertsengelen, Lucifer, en Michaël,
5 elck met hunne aenhangelingen* van wederzijde* gesterckt, komen de stellaedje* stoffeeren*, en hun rollen
spelen. Het tooneel en de personaedjen* zijn zeker zoodanigh, en zoo heerlijck*, dat ze eenen heerlijcker stijl
vereischen, en hooger laerzen* dan ick haer weet aen
10 te trecken. Niemant, die de spraeck van d' onfeilbare
orakelen* des goddelijcken Geests verstaet, zal oordeelen
dat wy een gedichtsel* van Salmoneus* bybrengen, die
midden in Elis, op zijnen wagen en metale brugh Jupijn*
braveerende*, en met een brandende fackel den blixem
15 en donder nabootsende, van* den donder geslagen wert:
nochte* wy vernieuwen hier geen grijze fabel van den
Reuzenstrijt*, onder wiens* schorsse de Poëzy hare toehoorders reuckelooze* verwaentheit, en godtlooze kerckschenderij en zocht te verleeren, en natuurkennis in te
20 boezemen; namelijck, dat lucht, en winden, in den hollen
buick en het zwavelachtige ingewant der aerde besloten,
by wylen ademtoght zoeckende, met gewelt van geborste*
steenrotsen, smoock, en roock, en vlammen, en aerdtbevingen, en schrickelijck geluit, uitbersten, en hemelhoogh
25 opgestegen, in het neerstorten, den gront van lant en zee
met assche en steenen bestulpen*, en ophoopen. Onder
de Profeten versekeren ons van den afval des Aertsengels,
en zijnen aenhang*, Izaïas en Ezechiël; by den Euangelist, Christus, het allerwaerachtigste orakel*, ons met

3o eene stem uit den hemel bevolen te hooren, en endelijck
Judas Thaddeus, zijn getrouwe Apostel; welcker spreucken
waerdigh zijn in eeuwigh diamant, en waerdiger in onze
harten geprint te worden. Izaïas* roept: 0 Lucifer, die
vroegh opgingt, hoe zijtghé ter aerde geploft? die de
35 volcken quetste, in uw harte spraeckt: lek wil in den
hemel stijgen, mijnen stoel boven Godts gestarnte verheffen, op den bergh des verbondts aen de noortz-ijde
zitten. Ick wil boven de hooge wolcken steigeren, den
Allerhooghsten gelijck worden: maer ghy zult ter helle
40 toe, in den poel des afgronts*, vernedert worden. Godt
spreeckt door Ezechiël* aldus: Ghy zijt een uitgedruckte
gelijckenis, vol wijsheit, en volkomen schoon. Ghy waert,
in de weelde van Godts paradijs *, bekleet met allerhande
kostelij eke steepen, sardis, en topazen, en jaspis, en chri45 zoliten, en onix*, en beril *, sa f ier, en karbonkel, en smaragden: gout was uw cieraet*. Op den dagti uwer schep pinge waren uwe schalmeien* vaerdigh. Ghy breide u uit,
gelijck een beschaduwende Cherubijn, en ick zette u op
Godts bergti. Ghy wandelde midden onder de blakende stee 50 nen. Ghy waert volschapen* in uwen tredt, van den daghe
uwer scheppinge aen, tot dat men u op boosheit betrapte.

Beide deze spreucken zijn, naer den letterlijcken zin, d' een
van den Koning van Babilon, d' ander van den Koning
van Tyrus te verstaen, die, by Lucifer, in hunne heerlijck55 heit en hooghmoet, geleken, bestraft en gedreight worden. JESUS Christus ziet mede op den val van den weerspannigen Lucifer, daer hy zeght: lek zagh den Satan, gelijck
eenen blixem, uit den hemel vallen*: en Thaddeus*, ontvout
den afval der Engelen, die hun misdaet, en de straf daer
6o op gevolght, zonder eenige bewimpelinge, beknopt op
deze wijze: Doch hy heeft de Engelen, die hunne hoog heit niet bewaerden, maer hun behuizinge verlieten, met
eeuwige banden van duisternisse, tegens het oordeel des

grooten Godts bewaert. Wy stuiten dan met deze goude
65 spreucken, en inzonderheit met Judas Thaddeus*, leerling
en afgezant des hemelschen Leeraers, en Konings aller
Koningen, gelijck op eenen diamanten schilt*, alle de pijlen
der ongeloovigen, die de zekerheit van der Geesten afval
zouden durven in twijfel trecken. Behalve dit onderstut

70 ons ten overvloet doorgaends* d' eendraghtige en eerwaerdighste aeloutheid* der godtvruchtige Outvaderen*
die in den gront dezer geschiedenisse overeenstemmen:
doch om de Kunstgenooten niet op te houden, zullenwe
ons met drie plaetsen genoegen; d' eerste getrocken uit den
75 heiligen Cypriaen*, Bisschop en Martelaer te Karthago,
daer hy schrijft: Hy, die te vore door een Engelsche*
Majesteit ondersteunt, Gode aengenaem en waert was,
borst, toen hy den mensch naer Godts beelt geschapen
zagh, door eenen boosaerdigen naeryver uit, hem door
8o ingeven van dien naeryver niet eer ten val brengende,
voor dat hy zelf door dien naeryver* ter neer gestort
lagh, gevangen eer hy ving, bedorven* was eer hy hem
bedorf;; terwijl hy, van* Nydigheit aengeprickelt, den mensche van de genade der onsterf elijckheit, hem geschonc85 ken, beroofde, en zelf oock verloor het gene hy te vore
hadde. De groote Gregorius* bestelt* ons de tweede
spreuck: Dees afvallige Engel, geschapen om boven d'andere regementen der Engelen uit te blincken, is door zijn
hoovaerdy zulx* ter neder gestort, dat hy nu de heer90 schap pije der stantvastige Engelen onderworpen blijft.
Het derde en leste bewijs scheppen wy uit de predikatien van den honighvloeienden Bernardus*: Schuwt de
hoovaerdy: ick bidde it schuwtze toch, d' oirsprong van
alle overtredinge is hoovaerdy, die Lucifer zelf, klaerder
95 dan alle starren uitblinckende, met een eeuwige duister nisse heeft verdonckert, zy heeft niet alleen eenen Engel,
nzaer den oppersten van alle Engelen in eenen Duivel
verandert. De Hoovaerdy en Nydigheit*, twee oirzaecken
of aenstokers van dezen af grid sselij cken Brant* van tweeToo draght en oorloge hebben wy uitgedruckt, onder het
gespan van twee bestarnde* dieren, den Leeuw, en den
Draeck, die voor Lucifers oorloghswagen gespannen, hem
tegens* Godt en Michaël aenvoeren; aengezien* deze
dieren twee zinnebeelden van deze hooftgebreken ver105 strecken*; want de Leeuw, der dieren Koning, gemoedight* door zijne krachten, acht uit verwaentheit niemant
boven zich zelven; en de Nijdigheit quetst met hare tong
den benijden van verre, gelijck de Draeck, met het schieten van zijn vergift, zijnen vijant van verre quetst. Sint

I io Augustijn*, deze twee hooftgebreken Lucifer toeeigenende*, maelt ons den aert der zelve* levendigh af, en zeit dat
de Hoovaerdy is een liefde tot zyn eige grootsheit*;
maer de Nijdigheit een haetster van een* anders geluck:
waer uit klaer genoegh blijckt wat hier uit geboren wort:
115 want een iegelijck, zeit hy, die zijn eige* grootsheit bemint, benyt zijns gelijcken, naerdienze met hem gelijckstaen; of benijt zijnen minder, op dat die hem niet gelijck
werde*; of die grooter zijn dan hy, om dat ze boven hem
staen. Nu dewijl de dieren zelf van* verdoemde Geesten
120 misbruickt en bezeten worden, gelijck in den aenvang
de Paradijsslang, en in de heil^eeuwe* de zwijnskudden*,
die met een groot gedruis in zee stortten; en dewijl de
gestarnten aen den hemel zelfs by* dieren afgetekent,
oock by de Profeten gedacht worden; gelijck de Pleiades
125 of Zevenstar *, en Arcturus, Orion, en Lucifer, zoo gelieve
het u de weeligheit* en leerzaemheit der tooneelpoëzije
te vergeven, dat de rampzalige Geesten zich op ons tooneel
hier mede wapenen, en verweeren: want* den helschen
gedroghten niets eigenor is dan slimme treken *, en het
130 misbruick der schepselen en elementen, tot afbreuck van
d' eere en den naem des Allerhooghsten, zoo verre hy
dit gehengt. Sint Jan, in zijne Openbaringe, beelt de
hemelsche geheimenissen, en den strijt in den hemel,
door den Draeck uit, wiens staert nasleepte het derde
135 deel der starren, by* de Godgeleerden op d' afvallige
Engelen geduit; waerom men in Poëzye de gebloemde
wijze van spreken niet al te neuswijs behoort te ziften,
nochte naer de scherpzinnigheit der schoollessen te regelen.
Oock moeten wy onderscheiden de tweederhande perso14o naedjen*, die dit tooneel betreden, namelijck quaetwillige
en goede Engelen, die een ieder hun eige rol speelen;
gelijck Cicero* en de voeghelijckheit zelf ons elcke personaedje*, naer heuren staet cn aert, leeren uitbeelden.
Ondertusschen ontkennen wy geensins dat heilige stof
145 den tooneeldichter nauwer verbint*, en intoomt dan weereltsche historien, of Heidensche verziersels*; onaengezien* d' oude en befaemde kantvest* der Poëzye, by*
Horatius Flakkus, in zijne Dichtkunste*, met deze vaerzen
uitgedruckt:
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De Schilder en Poëet ontfingen beide een maght
Van alles te bestaen* wat elck zich dienstigh acht.

Doch hier dient inzonderheit aengetekent hoe wy, om
den naeryver* der hooghmoedige en nijdige Geesten te
heftiger t' ontsteken, den Engelen de geheimenis* van
55
het toekomende menschword.en des Woorts, door den
1
Aertsëngel Gabriël, Gezant en Geheimenistoick der Godtheit, eenighzins ontdecken; hier in [onder verbeteringe ]
volgende, niet het gevoelen der meesten, maer zommiger
Godtgeleerden, naerdien dit ons treurtafereel rijcker stof
16o en luister byzet; zonder dat wy evenwel, in dit punt,
noch in andere omstandigheden van oirzaken, tijt, plaetse,
en wijze (waer van wy ons dienden*, om dit Treurspel
krachtiger, heerlijcker, gevoeghelijcker en leerzamer uit
te voeren;) de rechtzinnige waerheit opzettelijck willen
165 in het licht staen, of iet, naer ons* eige vonden, en goetduncken, vast stellen. Sint Pauwels, Godts geheimenisschrijver aen de Hebreen*, verheft zelf, benijdenswaerdigh
genoegh, tot afbreuck van het Rijck der logenen en verleidende Geesten, de heerlijckheit, maght en Godtheit*
170 van het menschgeworden Woort, door zijn uitstekentheit
boven alle Engelen, in naem, in zoonschap, en erfgenaemschap, in het aenbidden der Engelen, in zijne zalvinge,
in zijne verheffinge aen Godts rechte* hant, in de eeuwigheit zijner heerschappije, als een Koning over de toeko175 mende weerelt, en de oirzaeck en het einde' aller dingen,
en een gekroont Hooft der menschen en Engelen, zijne
aenbidders, Godts boden, en geesten, gezonden ten dienst
der menschen, erfgenamen der zaligheit, welcker natuur
Godts Zoon, de Engelen voorbygaende, in het bloet van
18o Abraham aenneemt. By gelegenheit van deze onschult*
achte ick niet ongerijmt hier ter loop* iet aen te roeren
tot onschult* van tooneel en tooneeldichteren, die Bijbelstof
voorstellen, naerdienze by wijlen opspraeck onderworpen
zijn; gelijck trouwen* 's menschen z i nnelij c kh e it* ver185 scheiden is, en d' ongelijcke getempertheit* der hersenen
veroirzaeckt dat d' een treck tot een zelve* zaeck heeft,
die den anderen tegens het hart steeckt*. Alle eerlijcke
kunsten en oefeningen hebben hare be-ijveraers, en tegen-

wrijters*, oock hun* recht gebruick, en misbruick. De
heilige* treurspeldichters hebben, onder de oude Hebreen,
tot hun voorteelt den Poëet Ezechiël*, die den uittoght
der twalef Stammen uit Egypten in Griex nagelaten heeft;
onder d' eerwaerdige Outvaders* hebben zy het groote
licht uit den Oosten, Gregorius* Nazianzener, die zelf
1 95 den Gekruisten Verlosser in Griecksche tooneelvaerzen
uitbeelde: gelijck wy noch van wijlen den Koningklijcken
Gezant, Hugo de Groot*, dat groote licht der geleertheit
en vromicheit onzer eeuwe, sint Gregorius spoor naerstrevende*, voor zijn treurspel van den Gekruisten*, in
200 Latijn beschreven, en dien onvergangklijken en,stichtigen*
arbeit eer en danckbaerheit schuldigh blijven. Onder
d' Engelsche Onroomschen heeft de geleerde pen van
Richard Baker*, Lucifer en al den handel der oproerige
Geesten, oock vry breet in 't rijmeloos uitgestreken*.
205 Wel is waer dat de Vaders der oude Kercke de gekristende tooneelspeelders buiten de gemeenschap der Kercke
keerden, en het tooneelspel van dien tijt heftig bestreden:
maer let men 'er wel op, de tijt en reden van dien was
heel anders gelegen. De weerelt lagh toen noch diep,
210 op vele plaetsen, in Heidensche afgoderije verzoncken.
De gront des Christendoms was noch onbestorven *, en
de tooneelspelen werden Cybele*, der gedroomde Goden
moeder, een groote afgodinne, ter eere gespeelt, en
gehouden voor een verdienstigh* middel om hier door
215 lantplagen van den hals des volcks af te keeren. Sint
Augustijn getuight, hoe de Heidensche Aertspriester, een
bedienaer van Numaes instellingen en afgodendienst, te
Rome, ter oirzaecke van een zware peste, de tooneelspeelen eerst instelde*, en door zijn gezagh bekrachtighde.
220 Scaliger* zelf bekent dat ze, om de gezontheit des volks
te verwerven, door ingeven van de Sibille* ingestelt waren;
In voegen dat dit spelen eigentlijck streckte tot een
krachtigh voedtsel van de blinde afgoderye des Heidendoms, en verheffinge der afgoden; een ingekankerde
225 gruwel, wiens uytroien* den eersten kruishelden, en de
gedurigh* worstelende Kercke op zoo veel zweet en
bloet stont, maer nu langh uitgestorven *, geene voetstappen in Europa laet. Dat dan de H. Outvaders die tooneelen
190
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hierom, en te gelijck om het bederf der zeden, en andere
openbare en schaemtelooze misbruicken van naeckte
jongelingen, vrouwen en maeghden en andere vuilicheden
bestraften, was noodigh en loflijck, gelijck het in dien
gevalle noch zoude zijn. Dit nu overgeslagen*, laet ons
het nut en den oirbaer* van stichtelijcke en vermakelijcke
235 spelen niet te licht wechworpen*. Heilige en eerlijcke
voorbeelden dienen ten spiegel, om deught en Godtvruchtigheit t' omhelzen; gebreken, en d' elenden*, daer
aen gehecht, te schuwen. Het wit en ooghmerck der
wettige* Treurspelen is de menschen te vermorwen door
240 schrick, en medoogen*. Scholieren*, en opluickende*
jongkeit worden door spelen, in talen, welsprekenheit,
wijsheit, tucht, en goede zeden, en manieren, geoefent,
en dit zet in de teere gemoeden* en zinnen, een ploy
van voeghelijckheit en geschicktheit, die hun, tot in den
245 ouderdom toe, byblijven, en aenhangen: ja het gebeurt
by wijlen dat overvliegende vernuften, by geene gemeine_
middelen te buigen, noch te verzetten, door spitsvondigheden* en hooghdravenden* tooneelstijl geraeckt, en,
buiten hun eigen vermoeden, getrocken worden: gelijck
250 een edele luitsnaer geluit geeft, en antwoort, zoo dra
heur weêrgade* van de zelve nature en aert, en op een
gelijcken toon, en andere luit gespannen, getokkelt wort
van een geestige* hant, die, al speelende, den tuimelgeest
uit eenen bezeten en verstockten Saul* drijven kan. De
255 historien der eerste Kercke bezegelen* dit met de
gedenckwaerdige voorbeelden van Genesius en Ardaleo,
beide tooneelspeelers, in den Schouburg, door den H.
Geest verlicht, en bekeert: terwijlze, onder het spelen,
den Christenschen God'tsdienst willende beschimpen,
260 overtuight wierden van de waerheit, dieze geleert hadden, uit hun deftige speelrollen, doorgaends* beter gestoffeert, met pit van wijsheit dan laffe redenen *, uren
lang in den wint gestroit,en eer verdrietigh dan leerzaem*.
Men worpt* ons, ten opzicht van Bybelstoffe, voor, dat
265 men geen spel met heilige zaecken behoorde te spelenen zeker dit zou wat schijns hebben in onze tale, die
juist het woort van Spel mede brengt: maer wie slechts
een woort of anderhalf Griecks kan uitstamelen, weet
230
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wel dat dit woort by Griecken en Latijnen geen gebruick
27o heeft in dien zin: want T payw'í; is een koppelwoort*,
en betekent eigentlijck Bockezang, naer der herderen
wedgezangen*, ingestelt om met zingen eenen Bock te
winnen, uit welcke gewoonte de, treurzangen, en sedert
de tooneelspelen, hunnen oirsprong namen: en wil men
275 ons immers* dus ongenadigh knuffelen* om het woort
Spel, waer blijvenwe dan met orgelspel, Davids harp- en
zangspel, en het spel van tien* snaren, en ander fluit- en
snarespel, by* verscheidenheit van Onroomschen in hunne
vergaderingen ngevoert ? Wie dan dit onderscheit vat,
28o zal wel, het misbruick der tooneelkunste bestraffende,
het rechtmatigh gebruick niet ongenadigh* vallen, en
dezen heerlijcken* ja Goddelijcken vont, een eerlijcke
uitspanninge en honighzoete verquickinge van 's levens
moeielijckheden, de jeught, en kunstbeminnende burgerije
285 niet misgunnen; op dat wy, hier door gemoedight*,
Lucifer met meer yvers ten Treurtooneele voeren, daer
hy, endelijck, van Godts blixem getroffen, ter helle stort,
ten klaren spiegel van alle ondanckbare staetzuchtige;
die zich stoutelijck tegens de geheilighde Maghten, en
290 Majesteiten, en wettige Overheden durven verheffen.

INHOUDT.
Lucifer, d'Aertsengel, opperste, en doorluchtigliste boven
alle Engelen, hoovaerdigh en staetzuchtigh*, uit blinde
liefde tot zijn eige*, benijde Godts onbepaelde grootheit,
oock den mensch, naer Godts beelt geschapen„ en in het
5 weeligh* Paradijs met de heerschappije des aerdtbodems
begiftight
tight Hij benijde Godt en mensch te meer, toen
Gabriël, Godts Herout, alle Engelen voor dienstbare
Geesten verklaerde, en de geheimenissen* van Godts toekomende menschworden hun ontdeckte; waer door het
Engelsdom* voorbygegaen, de 'waerachtige menschelijcke
natuur, met de Godtheit vereenight, een gelijcke maght
en Majesteit te verwachten stoat*: zvaerom de hoovaardige en nijdige Geest, poogende zich zelven Gode gelijck
te stellen, en den mensch buiten den hemel te houden,
15 door zijne medestanders, ontelbare Engelen oprockende*,
wapende, en tegens Michaël, 's hemels Veltheer, en zijne
heerkrachten, onaengezien* Rafaëls waerschuwinge, aenvoerde; en afgestreden *, na de neêrlaegh, uit wraecke, den
eersten mensch, en in hem- alle zijne nakomelingen, ten
20 val broght, en by zelf met zijne weêrspannelingen ter
helle gestort, en eeuwigh verdoemt Wert.
To

HET TOONEEL IS IN DEN HEMEL.

PERSONAEDJEN*.

BELZEBUB,
APOLLION,

wederspannige Oversten.

BELIAL,

GABRIEL, Godts Geheimenistolck.
REY VAN ENGELEN.
LUCIFER, Stedehouder.
LUICIFERISTEN, Oproerige Geesten.
MICHAEL, Velt/zeer.
RAFAEL, Bescherm - engel.
URIEL, Michaëls Schiltknaep.

Vondels Lucifer.
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LUCIFER.
TREURSPEL.

HET EERSTE BEDRIJF.
BELZEBUB. BELIAL. APOLLION.
BELZEBUB.

Myn Belial ging bene* op lucht en vleugels drijven,
Om uit te zien waer ons Apollion magh blijven.
Vorst Lucifer zondt hem, tot dezen toght bequaem,
Naer 't aertrijck, op dat hy eens nader kennis naem'
Van Adams heil en staet*, waer in d' Almogentheden*
Hem stelden. het wort tijt om weder van beneden
Te keeren hier* ter stede: ick gis hy is niet veer*.
Een wacker dienaer vlieght op 't wencken van zijn' Heer;
En stut zijn meesters troon getrou met hals en schouder.
BELIAL.

Heer Belzebub, ghy Raet* van 's hemels Stedehouder,
Hy steigert* steil, van kreits* in kreits, op ons gezicht.
Hy streeft den wint voorby, en laet een spoor van licht
En glanssen achter zich, waer zijn gezwinde wiecken
De wolcken breecken. hy begint ons lucht* te riecken*,
In eenen andren dagh en schooner zonneschyn,
Daer* 't licht zich spiegelt in het blaeuwe kristalyn.
De hemelklooten zien met hun gezicht, van onder,
Terwijl hy rijst, hem na, een ieder in 't bezonder,
Verwondert om dien vaert en goddelijcken zwier,
20 Die hun. geen Engel schijnt, maer eer een vliegend vier*.
Geen star verschiet zoo snel, hier komt hy aengestegen,
Met eenen gouden tack, en heeft de steile wegen
Voorspoedigh afgeleit.
To

15

BELZEBUB.

Wat brengt Apollion?
APOLLI0N.

Heer Belzebub, ick heb, zoo vlytigh als ick kon,
Het laegh gewest bespiet, en offere* u de vruchten,
Zoo diep beneden ons, in andre zon en luchten,
Gesproten: oordeel, uit de vruchten, van* het lant,
En van den hof*, door Godt gezegent, en beplant,
Tot wellust* van den mensch.
BELZEBUB.

ick zie de goude bladen
30 Met perlen van de lucht, den zilvren dau, geladen.
Hoe lieflijck rieckt dit loof, dat zijne verf* behoudt!
Hoe gloeit dit vrolijck* ooft van karmozijn*, en gout!
't Waer jammer zoo men dit ontwijde met de handen.
't Gezicht bekoort* den mont. wie zou niet watertanden
Naer aertsche leckerny? by walght* van onzen dagh,
En hemelsch mann'*, die 't ooft der aerde plucken magh.
lomen zou ons Paradijs* om Adams hof verwenschen.
't Geluck der Engelen moet wijcken voor de menschen.
APOLLI0N.
40

Niet waer, heer Belzebub? al schijnt de hemel hoogh,
Wy leggen* veel te laegh. het geen ick met mijn oogh
Gezien heb, mistme* niet. 't vermaeck van 's weerelts
[hoven,
Een eenigh Eden gaet ons Paradijs te boven.
BELZEBUB.

Laet hooren watghe zaeght: wy luistren t'zamen toe.
APOLLI0N.

'k Verzwijgh mijn henevaert, om niet te reppen hoe
Gezwint ick nedersteegh*, en zonck door negen bogen *,
Die, sneller dan een pijl, rontom hun midpunt* vlogen.
Het radt* der zinnen kan zoo snel niet ommeslaen,
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In ons gedachten, als ick, lager dan de maen
En wolcken, afgegleên, bleef hangen op mijn pennen,
50 Om 't Oostersche* gewest en lantschap t' onderkennen,
Op 't aenzicht -3e van den kloot*, daer d'Oceaan om spoelt,
Waer in zoo menigh slagh* van zeegedroghten woelt.
Van verre zagh men hier een' hoogen bergh verschieten*,
Waer uit een waterval, de wortel van vier vlieten*,
Ten dale nederbruischt*. wy streken steil, en schuin
Voorover met ons hooft, en rustten op de kruin
Des berghs, van waer men vlack* de zalige landouwen
Der onderweerelt* en haer weelde kon aenschouwen.
BELZEBUB.

Nu schilder ons den hof*, en zijn gestaltenis*.
APOLLI0N.

6o De hof valt* ront, gelijck de kloot* der weerelt is.
In 't midden rijst de bergh, waer uit de hooftbron klatert,
Die zich in vieren deelt*, en al het lant bewatert,
Geboomte en beemden laeft, en levert beken uit *,
Zoo klaer gelijck kristal, daer* geen gezicht op stuit.
De stroomen geven slib, en koesteren* de gronden.
Hier worden Onixsteen* en Bdellion* gevonden.
Hoe klaer de hemel oock van starren blinckt, en barnt*,
Hier zaeide vrouw Natuur in steenen een gesternt,
Dat onze starren dooft, hier blinckt het gout in d' aderen.
7o Hier wou Natuur haer' schat in eenen schoot vergaderen.
BELZEBUB.

Wat zweeft 'er voor een lucht, waer by dat schepsel leeft ?
APOLLI0N.

Geen Engel, onder ons, zoo zoet een' adem heeft,
Gelij ck de f rissche geest*, die hier de mensch bejegent*,
Het aengezicht verquickt, en alles streelt, en zegent:
Dan zwelt de boezem der landouw' van kruit, en kleur,
En knop, en telgh, en bloem, en allerhanden geur.
De dau ververschtze 's nachts. het rijzen en het dalen
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Der tonne weet zijn maet, en matight* zoo haer stralen
Naer eisch van eicke plant, dat allerhande groen
8o En vrucht gevonden wort, in eenerley saizoen.
BELZEBUB.

Nu maelme de gedaente en 't wezen van de menschen.
APOLLION.

Wie zou ons Engelsdom* voor 't menschdom* willen
[wenschen,
Wanneer men schepsels ziet, die 't al te boven gaen,
En onder wiens* gezagh alle andre dieren staen.
Ick zagh den ommegang* van hondertduizent dieren,
Die op het aertrijck treên, of in de wolcken zwieren,
Of zwemmen in den stroom, zoo ieder is gewent,
En leven schept in zijn byzonder element*.
Wie zou een ieders aert en eigenschappen ramen
90 Als Adam! want by gafze op eene ry hun namen.
De berghleeuw quispelde hem aen/met zijnen staert,
En loegh den meester toe. de tiger ley zijn' aert
Voor 's Konings voeten af. de lantstier* boogh zijn'
[horen,
En d' olifant zijn' snuit. de beer vergat zijn' toren.
Griffoen* en adelaer quam luistren naer dien man,
Oock draeck*, en Behemoth*, en zelf Leviatan*.
Noch zwijgh ick welck een lof den mensch wort
[toegezongen
En toegequinckeleert van 't lustpriëel, vol tongen;
Terwyl de wint in 't loof, de beeck langs d' oevers speelt,
ioo En ruischt op een muzijck, dat nimmer 't hart verveelt.
Had zich Apollion in zijnen last gequeten*,
Hy had ons hemelrijck in Adams Rijck vergeten.
BELZEBUB.

Wat dunckt u van het paer, dat ghy beneden zaeght?
APOLLI0N.

Geen schepsel heeft om hoogh* mijn oogen zoo behaeght
Als deze twee om laegh*. wie kon zoo geestigh strengelen
Het lichaem, en de ziel, en scheppen dubbele Engelen
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Uit klaiaerde, en uit been. het lichaem, schoon van leest,
Getuight des Scheppers kunst, die blinckt in 't aenschijn
[meest,
Den spiegel van 't gemoedt. wat lidt my kon verbazen* ;
i io Ick zagh het beelt der ziele in 't aengezicht geblazen.
Bezit het lijf iet schoons, dat vint men hier by een.
Een Godtheit geeft haer' glans door 's menschen oogen
[heen.
De redelijcke ziel komt uit zijn troni zwieren.
Hy heft, terwijl de stomme en redenlooze* dieren
Naer hunne voeten zien, alleen en trots het hooft
Ten hemel op naer Godt, zijn' Schepper, hoogh gelooft.
BELZEBUB.

Hy looft hem niet vergeefs voor zoo veel rijcke gaven.
APOLLI0 N.

Hy heerscht, gelijck een Godt, om wien het al* moet
[slaven.
D'onzichtbre ziel bestaet uit geest, en niet uit stof.
120 Z' is heel in ieder lidt, het brein verstreckt* haer hof.
Zy leeft in eeuwigheit, en vreest noch roest, noch
[schennis*.
Z' is onbegrijpelijck*. voorzichtigheit, en kennis,
En deught, en vryen wil bezitze in eigendom.
Voor hare majesteit staen alle Geesten stom.
De wijde weerelt zal eer lang van menschen krielen.
Zij wacht, uit luttel zaets, een' rij cken oeg st* van zielen;
En hierom huwde Godt den man aen zijn mannin*.
BELZEBUB.

Wat dunckt u van zijn ribbe*, en lieve gemalin?
APOLLI0N.

130

Ick deckte mijn gezicht en oogen met mijn vleugelen,
Om mijn gedachten en genegentheên te teugelen,
Zoo dra zy my gemoeten, als Adam met der hant
Haer leide door het groen. by wijlen hiel by stant,
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Beschoudeze overzy, en onder dat beloncken
Begon een heiligh vier* zijn zuivre borst t' ontvoncken:
Dan kuste by zijn bruit, en zy den bruidegom:
Dan ging de bruiloft in, met eenen wellekom
En brant van liefde, niet te melden, maer te gissen;
Een hooger zaligheit, die d' Engelen noch missen.
Hoe arm is eenigheit* ! wy kennen geen gespan*
140 Van tweederhande* kunne, een jongkvrouw, en een' man.
Helaes! wy zijn misdeelt: wy weten van geen trouwen,
Van gade of gading*, in een hemel, zonder vrouwen.
BELZEBUB.

Zoo wort'er met* der tyt een weerelt aen eteelt ?
APOLLI0N.

Door een genot van `t schoon, in 's menschen brein
[gebeelt,
En ingedruckt met kracht van d' opgespanne zinnen.
Dat houdt dit paer verknocht. hun leven is beminnen,
En wederminnen met een' onderlingen lust,
Onendelijck gelescht, en nimmer uitgebluscht.
BELZEBUB.

Nu pasure* deze bruit naer 't leven af te malen.
APOLLI0N.

Dit eischt Natuurs penseel, geen verf, maer zonnestralen.
De man en vrou zijn bey volschapen, evenschoon*,
Van top tot teen. met recht spant Adam wel de kroon;
Door kloeckheit van gedaente, en majesteit van 't wezen,
Als een ter heerschappy des aertryx uitgelezen:
Maer al wat Eva heeft vernoeght haer bruigoms eisch :
Der leden tederheit, een zachter vel en vleisch,
Een vriendelijcker verf*, aenminnigheit der oogen,
Een minnelijcke mont, een uitspraeck, wiens vermogen
Bestaet in eedler klanck; twee bronnen van yvoor,
16o En wat men best* verzwijge, eer dit een Geest bekoor'*.
Bejegent* Engelen, hoe schoonze uw oogh behaeghden;
Het zijn wanschapenheên by 't morgenlicht der maeghden.

150

BELZEBUB.

Het schijnt ghy blaeckt van minne om 't vrouwelijcke dier*.
APOLLI0N.

Ick heb mijn slaghveêr in dat aengename vier
Gezengt. het vielme zwaer van onder op te stijgen,
Te roeien*, om den top van Engleburgh* te krijgen.
Ick scheide, doch met pijn, en zagh wel driewerf om.
Nu blinckt geen Serafijn, in 't hemelsch heilhghdom,
Als deze, in 't hangend hair, een goude* nis van stralen,
170 Die schoon gewatert* van den hoofde nederdalen,
En vloejen om den rugh. zoo komtze, als uit een licht,
Te voorschijn, en verheught den dagh met haer gezicht.
Laet perle en perlemoer u zuiverheit beloven;
Haer blanckheit gaet de perle en perlemoer te boven.
BELZEBUB.

Wat baet al 's menschen roem, indien zijn schoonheit
[smelt,
En endelijck verwelckt, gelijck een bloem op 't velt?
APOLLI0N.

Zoo lang die hof beneên niet ophoude ooft te geven,
Zal dit gezalight paer by zulck een' appel* leven,
Die daer in 't midden groeit, bevochtight van den stroom,
i8o Waer by de wortel leeft. dees wonderbare boom
Wort 's levens boom* genoemt. zijn aert is onbederflíjck.
Hier door geniet de mensch het eeuwigh en onsterflijck,
En wort den Engelen, zijn' broederen, gelijck,
Ja overtreftze in 't eindt; en zal zijn maght en Rijck
Verbreiden overal, wie kan zijn vleugels korten?
Geen Engel heeft de maght zijn wezen uit te storten
In duizentduizenden, in een oneindigh tal.
Nu overreken eens wat hier uit worden zal.
BELZEBUB.

De mensch is maghtigh dus ons over 't hooft te wassen.
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APOLLI0N.
Igo

Zijn wasdom zal ons haest verschricken, en verrassen.
Al duickt zijn heerschappy nu lager dan de maen;
Al is die maght bepaelt; hy zal al hooger gaen,
Om zijnen stoel* in top der hemelen te zetten.
Zoo Godt dit niet belet, hoe konnen wy 't beletten?
Want Godt bezint* den mensch, en schiep het al* om hem.
BELZEBUB.

Wat hoor ick? een bazuin* ? gewis hier wil* een sten
Op volgen: zie eens uit, terwylwe hier verbeien.
APOLLI0N.

d' Aertsengel Gabriël, gevolght van* 's hemels Reien*,
Genaeckt in 's Hooghsten naem, om uit den hoogen troon
200 T' ontvouwen, als Herout, het geen hem wiert geboon.
BELZEBUB.

Ons lust te hooren wat d' Aertsengel zal gebieden.
GABRIEL. REV VAN ENGELEN.
GABRIEL.

Hoort toe, ghy Engelen: hoort toe, ghy hemellieden.
De hooghste Goetheit, uit wiens* boezem alles vloeit*
Wat goet, wat heiligh is; die nimmer wort vermoeit
Door weldoen, noch verarmt van* haer genadeschatten,
Tot* noch met geen begryp* der schepselen te vatten:
Dees Goetheit schiep den mensch haer eigen beelt gelijck,
Oock d'Englen, op dat zy te zamen 't eeuwigh Rijck
En noit begrepen* goet, na 'et vierigh* onderhouden
210 Der opgeleide wet, met Godt bezitten zouden.
Zy boude 't wonderlijck en zienelijck* Heelal
Der weerelt Gode en oock den mensche te* geval;
Op dat hy in dit hof* zou heerschen, en vermeeren*,
Met al zijne afkomst hem bekennen, dienen, eeren;
En stygen, langs den trap der weerelt, in den trans
Van 't ongeschapen licht*, den zaligenden glans.
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Al schijnt het Geestendom alle andren t' overtreffen;
Godt sloot van eeuwigheit het Menschdom te verheffen,
Oock boven 't Engelscfom, en op te voeren tot
220 Een klaerheit en een licht, dat niet verschilt van Godt.
Ghy zult het eeuwigh Woort, bekleet* met been en aren
Gezalft tot Heer, en hooft, en rechter, al de scharen
Der Geesten, Engelen en menschen te gelijck,
Zien rechten*, uit zijn' troon*, en onbeschaduwt* Rijck;
Daer, staet de stoel* alree geheilight in het midden.
Dat alle d' Engelen hem passen* aen te bidden*,
Zoo ras by innery, wien 't menschelijck gestalt,
Oock boven ons natuur verheerelijckt, gevalt.
Dan schijnt de heldre vlam der Serafijnen duister,
23o By 's menschen licht, en glans, en goddelijcken luister.
Genade dooft Natuur en al haer glansen uit*.
Dit 's nootlot, en een onherroepelijck besluit.
REV VAN ENGELEN.

Al wat de hemel stemt*, zal 't hemelsch heir behagen.
GABRIEL.

Zoo past* u trou in Godts en 's menschen dienst te
[draoren*:
Naerdien de Godtheit zelf de menschen zoo bemint.
Wie Adam eert, het hart van Adams vader wint.
De mensch en Engel, beide uit eenen stam gesproten,
Zijn medebroeders *; uitgekore* lotgenoten,
Des Allerhooghsten zoons en erven*, zonder smet.
240 Een ongedeelde* wil en liefde zy uw wet.
Ghy weet hoe 't Engelsdom moet onderscheiden worden
In dryderhande ry, een negenvoudige orden* ;
De hooghste in Serafijn*, en Cherubijn», en Troon*,
Die zitten in Godts Raet, en stercken zijn geboon.
De middenry bestaet uit Heerschappyen, Krachten,
En Maghten*, die op 't woort van Godts Geheimraet
wachten,
Tot 's menschen nut, en heil, en hulp in 't algemeen.
De derde en laeghste ry, gewijt uit Vorstenheên,
En groote Aertsengelen, en Engelen, moet duicken
250 Voor 't woort der middelrye, en laten zich gebruicken,
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Beneden het gewelf van zuiver kristalijn*,
In hun' byzondren last, zoo wijt 't gestarrent* schijn'.
Wanneer de weerelt koom' zich verder uit te spreiden,
Wort elck van deze ry in zijn gewest bescheiden,
Of weet zijn eige stadt, en huis, en wat persoon
Zijn zorgh bevolen blijft, ter eere van Godts kroon.
Getrouwen, gaet dan hene, onsterfelijcke Goden,
Gehoorzaemt Lucifer, verknocht aen Godts geboden.
Bevordert 's hemels eer in 't menschelijck geslacht,
26o Een ieder in zijn wick, een ieder op zijn wacht*.
Laet zommigen voor Godt de schael vol wieroock
branden,
En brengen voor Godts troon* der menschen offerhanden*,
En wenschen, en gebeen, en zingen 's Godtheits* lof,
Dat zich de galm verspreie in 't eeuwighjuichend hof.
Een ander draey' gesternte en ronde hemelklooten,
Of nett' den hemel op*, of hou de lucht gesloten
Met wolcken, om den bergh te zegenen om* laegh,
Met eenen zonneschijn, of versche regenvlaegh
Van manne* en honighdau*, daer Godt wort aengebeden,
270 Door d' eerste onnozelheit*, de burgery van Eden.
Wie door de lucht, en 't vier, en aerde, en water rent,
Die matige op zijn pas een ieder element*,
Naer Adams wensch, of legg' den blixemstrael aen banden,
Of breidele den storm, of breeck' de zee op stranden.
Een ander sla de treen des menschen gade op 't velt.
De Godtheit heeft zijn hair tot op een hair getelt.
Men draegh' hem ,op de hant, dat hy zijn' voet niet stoote.
Wort iemant, als gezant, gezonden van* een' Groote*
Aen Adam, 's aertrijcks Vorst, dat hy zijn last verricht'.
280 Zoo luidt mijn last, waer aen de Godtheit u verplicht*.
REV VAN ENGELEN.
Z A N G.

Wie is het, die zoo hoogh gezeten*,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van* tijt noch eeuwigheit gemeten,
Noch ronden *, zonder tegenwight,

By* zich bestaet*, geen steun van buiten

24

290

300

Ontleent, maer op zich zelven rust,
En in zijn wezen kan* besluiten
Wat om en in hem, onbewust
Van wancken, draeit, en wort gedreven.
Om 't een en eenig m idd e lp un t* ;
Der zonnen zon*, de geest, het leven;
De ziel van alles wat ghy kunt
Bevroên, of nimmermeer bevroeden;
Het hart*, de bronaer, d' oceaen*
En oirsprong van zoo vele goeden*
Als uit hem vloeien*, en bestaen
By zijn genade, en alvermogen,
En wij sheit, die hun 't wezen schonck
Uit niet, eer* dit in top voltogen*
Palais*, der heemlen hemel, blonck;
Daer* wy met vleuglen d' oogen decken,
Voor aller glansen* Majesteit;
Terwijlwe 's hemels lofgalm wecken,
En vallen, uit eerbiedigheit*,
Uit vreeze*, in zwijm op 't aenzicht* neder?
Wie is het? noemt, beschrijft ons hem,
Met eene Serafijne* veder.
Of schort het aen begrijp* en stem?
TEGENZANG.

310

320

Dat's GODT, Oneindig eeuwigh Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft,
Vergeef het ons; o noit volprezen
Van* al wat leeft, of niet en leeft,
Noit uitgesproken, noch te spreken;
Vergeef het ons, en schelt ons quyt
Dat geen verbeelding, tong, noch teken
U melden kan. ghy waert, ghy zijt,
Ghy blijft de zelve *. alle Englekennis
En uitspraeck*, zwack, en onbequaem,
Is maar ontheiliging, en sc h enn i s * :
Want ieder draeght zijn' eigen naam,
Behalve ghy. Wie kan u noemen
By uwen Naem* ? wie wort g ew ijt*
Tot uw Orakel*? wie durf* roemen*?
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Ghy zijt alleen dan die ghy zijt*,
U zelf bekent en niemant nader.
U zulx* te kennen, als ghy waert
Der eeuwigheden glans en a der* ;
Wien is dat licht geopenbaert?
Wien is der glansen glans verschenen?
33 0Dat zien is noch een hooger heil
Dan wy van uw genade ontleenen;
Dat overschrijt het perck, en peil
Van ons vermogen. wy verouden*
In onzen duur; gy nimmermeer.
Uw wezen moet ons onderhouden.
Verheft de Godtheit: zingt haer eer.
TOEZANG.

Heiligh, heiligh, noch eens heiligh*,
Driemael heiligh: eer zy Godt.
Buiten Godt is 't nergens veiligh.
340Heiligh is het groot gebodt*.
Zijn geheimenis* zy bondigh *.
Men • aenbidde zijn bevel.
Dat men overal verkondigh'
Wat de trouwe Gabriël
Ons met zijn bazuin quam leeren.
Laet ons Godt in Adam Beren.
Al wat Godt behaeght, is wel.
HET TWEEDE BEDRYF.
LUCIFER. BELZEBUB.
LUCIFER.

Ghy snelle Geesten, houdt nu stant met onzen wagen:
Al hoogh genoegh in top Godts Morgenstar gedragen;
35 0 Al hoogh genoegh gevoert: 't is tijt dat Lucifer
Nu duicke, voor de komst van deze dubble star,
Die van beneden rijst, en zoeckt den wegh naer boven,
Om met een' aertschen glans den hemel te verdooven *.
Borduurt geen kroonen meer in Lucifers gewaet;
Vergult zijn voorhooft niet met eenen dageraet
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Van morgenstarre en strael*, waer voor d' Aertsenglen
[nijgen*;
Een andre klaerheit komt in 't licht der Godtheit stijgen,
En schijnt ons glansen doot*; gelijck de zon, by daegh,
De starren dooft*, voor 't oogh der schepselen, om laegh*.
360 't Is nacht* met Engelen, en alle hemelzonnen:
De menschen hebben 't hart des Oppersten gewonnen,
In 't nieuwe Paradijs*: de mensch is 's hemels vrient:
Ons slavernv gaet in. gaet hene, viert, en dient,
En eert dit nieuw geslacht, als onderdane* knapen.
De menschen zijn om Godt, en wy om hen geschapen.
't Is tijt dat 's Engels neck hun voeten onderschraegh',
Dat ieder op hen passe*, en op de handen draegh',
Of op de vleugels voere, op d'allerhooghste troonerg :
Onze erfenis* komt hun, als uitverkore* zonen.
370 Onze eerstgeboorte leit* nu achter, in dit Rijck.
De zoon des zesten* daghs, den Vader zoo gelijck
Geschapen; strijckt* de kroon. met recht is hem gegeven
Den grooten staf, waer voor alle eerstgeboornen* beven,
En sidderen. hier gelt geen tegenspraeck: ghy hoort
Wat Gabriël bazuint voor 's hemels goude* poort.
BELZEBUB.

O Stedehouder* van Godts opperheerschapyen,
Wy hooren 't al te wel, en, midden in 't verblyen
Der Reien, eenen klanck, die 't eeuwigh feest* bedroeft *.
De last van Gabriël leit klaer: dat woort behoeft
380 Geen Cherubijnetong om ons den zin t' ontvouwen.
Men hoefde Apollion naer d' onderste landouwen
Niet af te vaerdigen, om nader ga te slaen
Wat Adam al bezit, zoo laegh beneên de maen:
Het blijckt hoe heerlijck hem de Godtheit begenadight,
Ja door een lijfwacht van veel duizenden verdadight* ;
En hanthaeft in zijn' staet* en aenzien, min* noch meer
Of* by ghehuldigt waer tot aller Geesten Heer.
De poort des hemels staet voor Adams afkomst* open.
Een aerdtworm, uit een' klomp van aerde* en klay
[gekropen,
390 Braveert uw mogentheit. ghy zult het Menschdom zien
Zoo verre boven u-, en vallende op uw knien,
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Met nederslaghtigheit* en neergeslagene oogen,
Aenbidden zijne maght, en hoogheit, en vermogen.
Het zal, verheerelijckt* van* d' allerhooghste maght,
Zich zetten, aen de zy der Godtheit, in zijn kracht;
En heerschen, langer en noch wijder dan de ronden*
Der entlooze eeuwigheit, aen tijt noch plaets gebonden;
Om Godt, haer middelpunt en omloop* te gelijck,
Zich draaien, zonder rust. wat hoeft men klaerder blijck
400 Dat Godt de menschen wil verheffen, ons verneeren;
Wy zijn ter dienstbaerheit, de menschen tot regeeren
Geboren. legt voortaen den scepter uit der hant:
Een lager is 'er, die de kroon daer boven spant,
Of spannen zal eer lang. legh af uw morgenstralen,
En hulsel voor dees zon, of pas* haer in te halen
Met zangen, en triomf*, en goddelijck cieraet.
Wy zien den hemel haest veranderen van staet.
De starren zien vast* uit, en wijcken met verlangen,
Om vol eerbiedigheit dit nieuwe licht t' ontfangen.
LUCIFER.
410

Dat zal ick keeren, is het anders* in mijn maght.
BELZEBUB.

Daer hoor ick Lucifer, en zie hem, die den nacht
Van 's hemels aengezicht* verdrijven kan, en jagen.
Waer by verschijnt, begint het heerlijck op te dagen».
Zijn wassend licht, het eerste en allernaeste aen Godt,
Vermindert nimmermeer. zijn woort is 't hoogh gebod*;
Zijn wil en wenckf een wet, van niemant t' overtreden
De Godtheit wort s in hem gedient, en aengebeden,
Bewieroockt, en geviert*: en zou een lager stem
Nu dondren* uit Godts troon? gebieden boven hem?
420 Zou Godt een' jonger zoon, geteelt uit Adams lenden
Verheffen boven- hem? dat waer het erfrecht schenden
Van 't alleroutste kint, en zijn stadthoudery*
Ontluisteren*. naest Godt is niemant groot als* ghy,
De Godheit zette u eens in glorie aen haer voeten:
Geen nensch verstoute zich onze orden* om te wroeten,
En 'dit bezworen Recht t' ontwijden, zonder reen ;
Of al de hemel raeckt in 't harnas tegens een *.
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LUCIFER.

Ghy vat het recht: het past rechtschape* heerschappijen*
Geenszins hun wettigheit zoo los te laten glijen:
430 Want d' oppermaght is d' eerste* aen hare wet ve rpli cht* ;
Verandren voeght haer minst*. ben ick een zoon van
['t licht,
Een heerscher over 't licht, ick zal mijn Recht bewaren*:
Ick zwicht voor geen gewelt, noch aertsgeweldenaren
Laet zwichten al wat wil: ick wijck niet eenen voet.
Hier is mijn Vaderlant*. noch ramp, noch tegenspoet,
Noch vloecken* zullen ons vervaren, noch betoomen.
Wy zullen sneven, of dien hoeck* te boven komen.
Is 't noodlot dat ick vall', van eere en staet* berooft;
Laet* vallen, als ick vall' met deze kroone op 't hooft,
440 Dien scepter in de vuist, dien eersleip van vertrouden,
En zoo veel duizenden als onze zijde houden.
Dat vallen streckt tot eer, en onverwelckbren lof.
En liever d' eerste Vorst in eenigh lager hof,
Dan in 't gezalight* licht de tweede, of noch een minder.
Zoo troost* ick my de kans, en vrees nu leet noch hinder.
Maer hier komt 's hemels tolck, en wackere Herout,
Met Godts geheimnisboeck, zijn zorge toebetrout.
Het waer niet ongeraên hem nader t' ondervragen.
Ick wil hem tegentreen*, en aftreen van den wagen.
GABRIEL. LUCIFER.
GABRIEL.

45o Heer Stedehouder, hoe? waer hene lelt* de reis?
LUCIFER.

Naer u, Herout, en tolck van 't hemelsche palais*.
GABRIEL.

My dunckt ick zoude uw wit aen 't vo o rho o f t kunnen
[gissen.
LU CIFER.

Ghy die den duistren gront van Godts geheimenissen*
Door 't licht van uw vernuft ontdeckt, en openbaert,
Verlichtme met uw komst.
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GABRIEL.

wat is 't dat u bezwaert* ?
LUCIFER.

Het raetslot* en besluit der Godtheit, die de waerde
Des hemels lager schat dan 't element* der aerde,
Den hemel onderdruckt; het aertrijck uit een' poel
Door alle starren voert; het menschdom op den stoel
46o Der Englen zet; berooft hun 't Recht der eerste gaven;
Gebietze om 's menschen nut te zweeten*, en te slaven.
Het Geestendom, gewijt* tot amptenaers van 't hof
Des hemels, zal voortaen een' aertworm, uit het stof
Gekropen, en gegroeit, ten dienst staen, op hem passen,
En, in getal en staet, ons over 't hooft zien wassen ?
Waer toe vernedert ons d' oneindige Gena
Zoo vroegh? wat Engel paste op zijnen dienst te spa?
En hoe waer 't mooghlijck, dat de Godtheit zich zou
[mengelen
Met menschen ? de natuur der uitverkorene Engelen
470 Voorbyslaen, en zijn' aert en wezen storten in
Een lichaem ? d' eeuwigheit verknoopen* aen 't begin ?
Het hooghste aen 't allerlaeghst? den Schepper aen
['t geschapen?
Wie kan uit dit besluit den zin te zamen rap en *?
Zal 't eeuwighschijnend licht nu schuil gaen in den nacht
Der weerelt? zullen wy, Stadthouders van Godts maght,
Voor dit geleent* gezagh, een wulpsch* vermogen
[knielen ?
Ontelbre lichaemlooze en godtgelijcke zielen
Zien buigen voor een grof* en zackende* element*,
Daer Godt zijn majesteit en wezen inneprent?
48o Wy Geesten zijn te grof* om dit geheim te vatten.
Ghy, die het slot bewaert van Godts geheimnisschatten,
Ontvou ons, magh* het zijn, dit donckere geschil*,
Uit uw gezegelt* boeck: ontvou ons 's hemels wil.
GABRIEL.

Zoo veel 't geoorloft* zy te melden uit Godts bladen.
Veel weten kan altijt niet* vordren*, zomtijds schaden,
De Hooghste ontdeckt ons slechts wat by geraden Vint.
Het al te stercke licht schijnt Serafijnen blint.
Vondels Lucifer.

4
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De zuivre Wijsheit wou ten deel' haer' wil bezegelen*,
Ten deele ontsluiten. zich te schicken en te regelen
490 Naer heur gestelde wet, dat voeght den onderzaet,
Die aen zijn meesters last en wil gebonden staet.
De reden en het wit waerom wy naemaels* wachten,
Na 'et overleven van een tafel* erfgeslachten,
Den Heer, die, Godt en Mensch geworden in* der tijt,
Den scepter voeren zal, en 'breet en overwijt
De starren, aerde, en zee, en al wat leeft regeerera,
Verberght de hemel U: de tijt wil* d' oirzaeck leeren.
Gehoorzaem Godts bazuin: ghy hebt zijn' wil gehoort.
LUCIFER.

500

Zoo zal een vreemdeling, een worm, het hooghste woort
Hier boven voeren, en een ingeboren* zwichten
Voor vreemde heerschappy ? de mensch een' zetel stichten,
Zoo verre boven Godt ?
GABRIEL.

genoegh* u met uw lot,
En staet* en waerdigheit, u toegeleit van Godt,
Hy hief u in den top van alle Hierarchyen*,
Doch niet om iemants glans en opgang* te tienyen.
De wederspannigheit verplet haer hooft en kroon*,
Indienze wederstreef' des Oppersten geboon.
Uw aenzien schept zijn licht alleen uit Godts vermogen*.
LUCIFER.

Ick heb tot* noch mijn kroon voor Godt alleen gebogen.
GABRIEL.
510

Zoo buighze oock voor 't besluit der Godtheit, die het al*
Wat wezen heeft uit niet, of namaels* wezen zal,
Bestiert* tot zeker eindt, hoewel wy 't niet b ese ffen *.
LUCIFER.

Den mensch in 't heiligh licht der Godtheit te verheffen,
Den mensch, zoo hoogh met Godt vergodlijckt* in zijn'
[troon* x
Te zien het wieroockvat toezwaeien*, op den toon
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Van duizentduizenden* eenstemmige kooralen*;
Verdooft* de majesteit en diamante stralen
Van onze morgenstar, die straelt nu langer niet;
En 's hemels blyschap slaet aen 't quijnen van verdriet.
GABRIEL.

52o De zaligheit bestaet in een gerust genoegen *,
In 't stemmen* met Godts wil, en zich naer hem te voegen.
LUCIFER.

De majesteit van Godt en Godtheit* wort verkleent,
Indienze haer natuur met 's menschen bloet vereent*,
Vereenight, en verbint. wy Geesten grenzen nader
Aen Godt, en zijn natuur, als zoons van eenen Vader
Geteelt, en hem gelijck, indien 't geoorloft* is
Te stellen tegens* een* dees ongelijckenis
Van een oneindigheit en 't eindigh; de bepaelde
By d' onbepaelde maght. indien de zon verdwaelde
530 Uit hare streecke, en zich bekleede met een' smoock,
Om al den aerdtkloot toe te lichten, uit een 'roock,
En zwarten damp; hoe zou de vreught der weerelt
[sterven 1
Wat zou het aertsch geslacht al glans en leven derven!
De zon al majesteits ontbeeren, in haer' loop!
Ick zaegh den hemel blint*, de starren overhoop*,
Wanorden orden* en geschicktheit* overrompelen,
Indien de bron van 't licht haer klaerheit quaem te
[dompelen
In 't graf van een moerasch*. verschoonme, o Gabriël,
Indien ick uw bazuin, de wet van 't hoogh bevel,
540 Een luttel wederstreve, of schijn te wederstreven.
Wy yvren voor Godts eere: om Godt zijn Recht te geven,
Verstout ick my, en dwael dus verre buiten 't spoor
Van mijn gehoorzaemheit.
GAB RIËL.

ghy yvert krachtigh voor
De glori van Godts naem; doch zonder t' overwegen
Dat Godt het punt, waarin zijn hoogheit is gelegen,
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Veel beter kent dan wy; dies staeck uw onderzoeck.
De menschgeworden Godt zal dit geheimnisboeck*,
Met zeven* zegelen gesloten, zelf ontsluiten.
Nu smaecktghe niet het pit, maer ziet de schors van buiten.
550 Dan zal men d' oirzaeck zien, de reden, den waerom*
Van zijn verholentheen*, en diep in 't heilighdom
Der heilighdommen* gaen. nu voeght het ons te duicken,
En dezen dageraet t'aenbidden, te gebruicken
Met danckbaerheit, tot dat de kennis in haer kracht
De twijfeling verdrijf', gelijck de zon den nacht.
Nu leeren wy allengs Godts wijsheit tegenstappen,
Eerbiedigh, en beschroomt. zy openbaert by trappen
Het licht der wetenschappe* en kennisse, en begeert
Dat ieder, op zijn wacht*, zich onder haer verneêrt.
56o Heer Stedehouder, rust*, en hanthaef d'eerste* ons wetten:
Ick gae, Baer* Godt my zent.
LUCIFER.

men zal 'er scherp op letten.
BELZEBUB. LUCIFER.
BELZEBUB.

De Stedehouder hoort waer dit plakkaet op draeit,
Dat Gabriëls bazuin zoo trots heeft uitgekraeit*.
Hy gaf Godts ooghmerck u, oock scherp genoegh, te
[ruicken*.
Men zal uw mogentheit* aldus de vleugels fnuicken* .
LUCIFER.

Zoo licht niet: neen gewis, men kan 'er in voorzien.
Geen minder droome hier zijn' meerder te gebiên.
BELZEBUB.

Hy dreight weêrspannigheit haer hooft en kroon te pletten.
LUCIFER.

Nu zweer ick by mijn kroon het al op een te zetten*,
57o Te heffen mijnen stoel* in aller heemlen trans*,
Door alle kreitsen* hene, en starrelichten glans.
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Der heemlen hemel zal my een palais verstrecken*,
De regenboogh een troon; 't gestarrente bedecken
Mijn zalen; d' aertkloot blijft mijn steun, en voetschabel*.
Ick wil op een karros van wolcken, hoogh en snel
Gevoert door lucht en licht, met blixemstrael en donder
Verbrijzelen tot stof, wat boven, of van onder
Zich tegens ons verzet., alwaer 't den Veltheer zelf;
Ja eerwe zwichten, zal dit hemelschblaeu* gewelf,
58o Zoo trots, zoo vast gebout, met zijn doorluchte* bogen
Te bersten springen, en verstuiven voor onze oogen;
't Gerabraeckt* aertrijck zien als een wanschapen romp;
Dit wonderlijck Heelal in zijnen mengelklomp,
En wilde woestheit weer verwarren, en verkeeren.
Laet* zien wie Lucifer durf* trotsen, en braveeren*.
Men dage* Apollion.
µ

BELZEBUB.

hier treet by voor den dagh.
APOLLION. LUCIFER. BELZEBUB.
APOLLI0N.

O Stedehouder* van Godts onbepaelt gezagh,
Orakel*, in den Raet der onderdane* Goden,
Ick offer* u mijn' dienst, en wacht op uw geboden.
,590 Wat eischt de majesteit van haren onderdaen* ?
LUCIFER.

Het lust ons uwen zin en inzien te verstaen,
Op* een gewightigh stuck, dat zalme niet mislucken.
Het wit is Michaël den slaghveêr uit te rucken;
Op dat ons toelegh niet op zijn vermogen* stuit'.
Hy voert met zijnen arm zoo vele Orakels* uit,
Als oit de Godtheit heeft met hare hant gedreven
In eeuwigh diamant: daer wort de mensch geheven
In top* der hemelen, door alle kreitsen heen,
En ziet het Engelsdom zoo diep, zoo laegh, beneên
boo Zijn voettapijt, in stof vast* grimmelen, als wormen.
Het lustme met gewelt dien zetel te bestormen,
En op te zetten* by dat opzet, in een' slagh,
Al* teffens* wat mijn staet, en star, en kroon vermagh.
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APOLL10N.

Een loffelijck bestaen: dat uwe kroon vermeere*,
En aenwasse op dien voet. ick reken my tot eere
Te raden, onder u, tot zulck een brave daet.
Het zy die recht en wel, of averechts* beslaet,
De wil is prijsselijck, al wou het niet gedyen.
Maer om niet reuckeloos* noch radeloos* te stryen,
610 Hoe treet men allerbest* tot zulck een stout bestaen* ?
Hoe veilighst tegens 't punt van 't raetslot* aengegaen* ?
LUCIFER.

Men kante* hier met list ons eigen raetslot tegen.
APOLLI0N.

Dat zeggen heeft wat in. geleende maght te wegen
In eene zelve* schael* met d' Almaght; haer gewicht
Weeght over. wacht* uw kroon: wy valen veel te licht.
BELZEBUB.

Zoo licht niet, of de kans zal eerst in twijfel hangen.
APOLLI0 N.

Van wien, of hoe, of waer dien aenslagh aengevangen?
Het overpeinzen quetst alree Godts majesteit.
LUCIFER.

Men hou haer ongequetst, en stappe met beleit
62o Die steile steilten op, en noit gebaende rotsen.
Beleit en moedt verwint, en durf* gevaren trotsen.
APOLLI0N.

Geen Almaght, noch haer kroon: men koomze niet te na,
Ten zy men leeren wil met naberou te spa.
De minder moet gedwee voor zijnen meerder wijcken.
LUCIFER.

Laet d' Almaght rusten: zet gelijckheit en gelijcken
Te zamen. laet* eens zien wiens wapen zwaerder weegh'.
Ick zie ons vyanden gevlught, den hemel leegh
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Met eenen slingerslagh ; ons heiren overladen
Van heerelijcken* roof: dan wyder zich beraden.
APOLLI0N.

630 Ghy weet wat Michaël, Godts Veltheer, al vermagh:
Godts regementen staen verplicht* aen zijn gezagh.
Hy draeght den sleutel van het wapenhuis,_ hier boven.
De wacht* is hem betrout. by houdt op alle hoven*
Getrou een wakende* oogh, zoo dat 'er niet een star
Van al het hemelsch heir*, in 't minst, zich reppen* dar *,
Noch op dien hemeltoght uit zijn gelit verroeren.
Men vangt haest aen, maer zuick een oorlogh uit te
[voeren,
Dat draeft* ons maght voorby, en sleipt* een' langen
[staert*
Van zwaricheden na. wat tuigh, wat stormgevaert
64o Kan tegens hem bestaen, en d' opperbenden sloopen?
Al zette 's hemels slot zijn diamantpoort open,
Het vreesde list, noch laegh, noch overrompeling.
BELZEBUB.

Indien men ons besluit bekrachtigh' met de kling,
Ick zie de morgenstar op onzen hoogen standert
Braveeren*, 's hemels staet en heerschappy verandert.
APOLL10N.

De Veltheer Michaël voert, ruim zoo trots en fier,
Godts wonderlijcken Naem in 't velt van zijn banier*,
De zon in top*.
LUCIFER.

wat baet een naem met licht geschreven?
Een heldenstuck, als dit, wort geenszins doorgedreven
650 Met tittelen*, en pracht, maer dapperheit, en moedt,
En treken*, van* vernuft en loosheit uitgebroet.
Ghy zijt een meester, tuck* om Geesten in te luien*,
Te rygen aen uw snoer, te leiden, op te ruien.
Ghy kunt bederven* zelfs de vroomsten van de wacht;
En leeren weifelen wat noit op* weiflen dacht.
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Begin, wy. zien Godts heir gereten aen twee deelen;
De hoofden en de leên aen 't woeden, en krakeelen;
De meeste maght alree geblintdoeckt, en verdooft,
En Oversten en elck vast roepen om een hooft.
66o Indienghe een vierde deel op onze zy kunt troonen,
Men zal uw kloeck beleit* met eere en ampten* kroonen.
Ga hene. en overlegh dit stuck met Belial:
Het moet 'er duister zijn, Baer by verdolen zal.
Zijn troni, gladt vernist van veinzen en bedriegen,
In 't mommen* niemant kent, die haer voorby kan vliegen.
Ick stijgh te wagen: legh het over* met u twee.
De Hofraet is vergaert, en wacht ons komst alree.
Men .zal, zoo dra ghy komt, u beide binnen roepen.
Heer Overste, bewaeck de hofpoort met uw troepen.
BELIAL. APOLLION.
BELIAL.

67o Godts Stedehouder dient* zich van ons beide om hoogh*.
APOLLION.

Wy vliegen te gelijck, als pijlen van zijn boogh:
BELIAL.

En doelen* op een wit, doch hachelijck te raken.
APOLLION.

Sta vast, de hemel wil* van dezen aenslagh kraken.
BELIAL.

Laet kraken al wat wil: het moet 'er nu op staen*.
APOLLION.

Hoe grijpen wy dit stuck met kans en voordeel* aen?
BELIAL.

De wapens dienen ons: men moet van 't heir beginnen.
APOLLION.

De hoofden eerst, met een de stoutsten zien te winnen.
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BELIAL.

Door iet* wat glimpelijx, en met een' schijn verbloemt.
APOLLI0N.

Zoo geef het dan een' naem: laet hooren hoe ghy't noemt.
BELIAL.

68o Men hanthaef 't Engelsdom*, zijn hantvest*, eer, en staten,
En kieze een hooft, waer op zich ieder magh verlaten.
APOLLI0N.

Dat hebtghe recht gevat: ick wensch geen schooner stof,
..Noch zaet tot muitery, om burgery en hof
Te schennen* tegens een *, en scharen tegens scharen:
Want ieder is gezint zijn' staet en eer te waren*,
En wettigheit, waer toe d' Almogentheit hem riep,
Eer zy de menschen vormde, en zoo veel spader* schiep.
Het hemelsche palais*is ons tot erf gegeven.
Den Geesten, die dus hoogh op hunne vleugels zweven,
69cr En, vry van lichamen, niet zacken* naer om laegh,
Past beter dit gewest dan 't aertsch geslacht, te traegh
Om tegens zijn natuur te kiezen deze bogen*.
Hier valt de dagh te sterck, te krachtigh, en hun oogen
Verdragen geensins 't licht, ons vroeger aengewent*.
De mensch beware dan zijn eigen element*,
Als andre dieren: hy genoegh'* zich met de palen*
Van zijnen rijcken hof. het rijzen en het dalen
Van zon en maen verdeel' de maenden, en het jaer.
By neem' den ronden loop der heldre starren waer.
700 Hy nuttige zijn ooft, en al den geur der kruiden,
En keer' zich oost*, en west, ten noorden, en ten zuiden.
Dat zy zijn tijtverdrijf: en wat behoeft hy meer?
Wy kennen nimmer hier een' aertschen opperheer.
Zoo sluit* ick. kuntghe, help dien zin beknopter uiten.
BELIAL.

Den mensch in eeuwigheit ten hemel uit te sluiten*.
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APOLLI0 N.

Dat klinckt alle Engelen te* wonder wel in 't oor.
Dat vlieght, gelijck een vier, van 't een in 't ander koor,
Door negen Ordens* heene, en alle Hierarchyen*.
BELT AL.
710

Zoo zal men allerbest versufte traegheit myen.
Ons heil en uitkomst hangt* aen snelheft, en aen spoet.
APOLLI0N.

Niet min aen kloeck beleit, en dapperheit, en moedt.
B ELI AL.

Die zal, door toeval* van ontelbre vanen*, groejen.,
APOLLI0N.

Zy morren vast: men moet hier heimlijck onder roejen*,
Zich mengen in dien hoop, en voeden hun beklagh.
BE LI AL.

Dan diende Belzebub, een Vorst van groot gezagh,
Zijn wapen* aan hun klaght en wettigheit* te hangen.
APOLLI0N.

Niet plotseling, maer allengs, en als door zijdegangen.
BELIAL.

De Stedehouder met zijn tegenwoordigheit
Bie zelf de stercke hant aen zulck een trots beleit.
A P 0 L L 10 N.
720

Wy zullen in den Raet* zijn' zin en voorstel hooren.
Hy veinze voor een poos, en geve in 't endt de sporen*

Aen 't opgeruide heir, verlegen om een hooft.
B E L I A L.

Aen 't hooft hangt* al de zaeck. hoe veel ghy hun belooft,
Zy zullen zonder hooft dien optoght* niet beginnen.
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APOLLI0N.

Wat ree* gewonnen is, behoeft men niet te winnen.
Wie meest* gequetst wordt in zijn heerlijckheit, en staet,
Dien geldt het eerst*; die stapp' vooraen, en sla de maet
In zoo veel duizenden.
B ELI AL.

de billijckheit en reden
Vereeren hem dees kroon: doch eerwe dieper treden,
730 Zoo laet ons al 't gevaer eerst wegen, niets bestaen*,
Of al de Hofraet steeck'* hier zelf zijn zegel aen.
REY VAN ENGELEN.

ZANG.

740

70

Hoe zien de hoffelijcke* gevels
Zoo root ? hoe straelt het heiligh licht
Zoo root op ons gezicht,
Door wolcken en bedroefde* nevels?
Wat damp, wat mist betreckt
Dat zuiver, noit bevleckt
En loutere saffier?
Die vlam, dien glans, dat vier
Van 't heldere Alvermogen?
Hoe schijnt ons nu de diepe gloet
Der Godtheit toe, zoo zwart* als bloet?
Die flus* zoo klaer alle oogen
Verheughde? wie begrijpt, wie kent
Deze oirzaeck, onder d' Engelsdommen*,
Die, boven Adams element*,
Noch flus op galm van keelen zwommen;
Op lucht* van Geesten, in den glans,
Die galery*, en tin, en trans*,
Gewelf van koor en hof vergulde,
En met een ziel van vreught vervulde,
Al wat hier boven leeft, en zweeft?

Wie is 'er, die ons reden geeft ?

TEGENZANG.
Toen wy, op Gabriëls bazuinen,
Ontvonckten*, en een nieuwe wijs
Aenhieven, Godt ten prijs;
De roozegaerden, en de tuinen*
Van 't hemelsch paradijs,
Door zulck een' dau en spijs*
76o
Van lof en zang* verblijt,
Ontloken; scheen de Nijt
Van onder in te sluipen.
Een groot getal der Geesten stom,
En bleeck, en dootsch*, ging, drom by drom,
Misnoegend* henedruipen,
De winckbraeu hing verslenst op 't oogh.
Het gladde voorhooft zette een, rimpel.
De hemelduiven, hier om hoogh,
Onnozel* eerst, oprecht, en simpel,
770
Aen 't zuchten sloegen, zoo het scheen;
Als of de hemel viel te kleen*
Voor haer, toen Adam wiert verkoren,
En zulck een kroon den mensch beschoren.
Dees smet ontstelt het oog van 't Licht.
Z' ontsteeckt die vlam in Godts gezicht.
Wy willen ons uit liefde in 't midden van hun mengen,
En deze oploopentheit* weer tot bedaren brengen.

HET DERDE BEDRIJF.
LUICIFERISTEN. REV.
LUICIFERISTEN.

Hoe kan men in zyn waen zoo vroegh bedrogen worden!
Hoe is 't alree verkeert! wy schatten niemants Orden
780 Geluckiger dan d' onze, in dit opgaende Ryck,
Ja achtten onzen Staet den Oppersten gelyck,
En onveranderlyck, en boven 't aertsch gezegent;
Wanneer ons Gabriël met Godts bazuin bejegent *,
En uit de goude poort verbaest* met dit gebodt,
Het welck al 't Engelsdom versteeckt van 't hooghste lot*,
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Hun uit den vollen schoot der Godtheit eerst
geschoncken.
Daer leggen wy te laegh, en zien de schoone voncken
En stralen van onze eere en heerlyckheit geblust*,
De gansche Hierarchy des hemels ongerust,
790 Den mensch, in top van staet en maght, zoo trots
verheven,
Dat wy, als slaven, voor zyn heerschappye beven.
O onverwachte slagh l en staetverwisseling!
Och treurgenooten, zet u hier in eenen ring*
In 't ronde: zet u hier te zamen: helpt ons treuren
En zuchten: het is tyt ons feestgewaet te scheuren*,
Te klagen: niemant kan ten minste ons dit verbien.
De blyschap smilt*, en zal nu d' eerste droefheit zien.
Helaes, helaes, helaes, gebroeders, hemelreien,
Leght af uw hooftcieraet: verandert uw lievreien,
Boo En vrolyckheit in rou: slaet neêr uw aengezicht.
Zoeckt schaduwen*, als wy. de droefheit schuwt het licht.
Een ieder volge ons stem, en bange jammerklaghten.
Verdrinckt in jammer: zinckt in droevige gedachten.
Het klagen helpt, en zet de droefheit oock van 't hart.

Nu schept in kermen lust: het kermen heelt de smart.
Nu roept uit eenen mont, en volleght ons misbaren.
Helaes, helaes, helaes, waeris ons heil gevaren!
R E Y.

Wat weeklaght hoort men hier? onaengenamen toon,
De hemel yst hier af*. dees lucht is niet gewoon
810 Te hooren een muzyck van druck* op noten galmen
Door 't juichende gewelf. triomfen, kransen, palmen,
En harpen passen ons, en snaren. wat wil dit?
Wie of hier hangends hoofts* in een gekrompen zit,
Verlaten, en bedruckt, en zonder noot beladen?
Wie geeft hun treurens stof ? wie kan dees oirzaeck
[raden ?
Myn Reigenooten, volght : 't is noodigh dat men
[vraegh'
Naer d' oirzaeck van hun leet, en deze donckre vlaegh
Van droefheit, die den glans van onze pracht ontluistert,

Het licht van 't eeuwigh feest benevelt, en verduistert.
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82o De hemel is een hof van weelde en vreught en vree.
Hier nestelt aen dit dack noch rou, noch hartewee.
Myn Reigenooten volght, en troostze in hun bezwaren.
L U I C I F E R I S T E N.

Helaes, helaes, helaes, waer is ons heil gevaren!
R E Y.

Genooten* van ons heil en blyschap, broeders, hoe ?
O zonen van het licht, hoe dus bedroeft te moe ?
Wie geeft u stof aldus te jammeren, te treuren ?
Ghy had begonnen 't hooft ten hemel op te beuren,
Te bloeien in den dagh, die neêrstraelt van Godts glans.
De hemel brocht u voort, om vlugh, van trans in trans,
830 Van 't een in 't ander hof, te steigeren, te zweven,
In 't onbeschaduwt* licht, vernoeght, verzaet te leven,

Op een gedurigh* feest, te smaken 't hemelsch mane'*
Van Godts onsterflijckheit, in een gerust gespan*
Van feestgenooten. hoe ? dit voeght geen burgeryen
Van Englestadt, o neen: dit voeght geen Heerschappyen,
Geen Maghten*, Troonen*; noch geen heerschend
[Hemelsdom*.
Ghy kropt uw droefheit in, en zit versuft, en stom.
Laet hooren wat u deert: ontdeckt het uw gespeelen.
Ontdeckt uw hartquetzuur, dat wy die mogen heelen.
L U I C I F E R I S T E N.

840 Och broeders, vraegtghe noch met errenst wat ons l e t*?
Ghy hoort, zoo wel als wy, wat Gabriël trompet:
Hoe wy, door 't nieuw bevel, van onzen staet vervielen
In eene slaverny der aerde, en zoo veel zielen
Als uit een luttel bloets en zaets te spruiten staen.
Wat is by ons alree mishandelt*, of misdaen,
Dat Godt een waterbel *, vol wint en lucht geblazen,

Verheft om d' Engelen, zyn zonen, te verb azen *?
Een basterdy verheft, gevormt uit klay, en stof ?
Wy waren pas gewyt* tot pylers van zyn hof,
85o Bekleedden* onzen plicht, als trouwe ryxgenooten,
En worden op een' sprong* gebannen, en gestooten
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Uit deze waerdigheit, verdruckt te* streng, en straf.
De hantvest* en het Recht, dat ons de Godtheit gaf,
Wort ingetrocken, en, in stede van regeeren
Met Godt, en onder Godt, zal Adam triomfeeren,
En heerschen, in zyn bloet en afkomst*, onbepaelt.
De zon der Geesten is te plotseling gedaelt.
Och lotgenooten, volght ons droefheit, en misbaren.
Helaes, helaes, helaes, waer is ons heil gevaren!
RE Y.

86o Ontsteltghe u om den last van Godt en Gabriël?
Dit schynt een razerny. wie durf het hoogh bevel
Berispen? wie verwaent* de Godtheit wederstreven?
Wy zyn gehouden Godt zyn Recht en eer te geven,
Te rusten* in zyn wet. wie treet hier in gcsehil
Met Godts almogentheit? zyn wenck, en woort, en wil
Verstrecke* ons eene wet, en maet, en vaste regel.
Wie tegenspreeckt, die breeckt des Allerhooghsten zegel*.
Gehoorzaemheit behaegt den Heerscher in dit Ryck
Veel meer dan wieroockgeur, en goddelyck muzyck*.
870 Ghy zyt (och, weest zoo trots en hoogh niet in uw wapen),
'Tot onderdanigheit, tot heerschen min, geschapen.
Och medebroeders, staeckt dit kermen, en geklagh,
En buight u onder 't juck van 't eenigh hooftgezagh.
L U I C I F E R I S T E N.

Zeght liever: onder 't juck van grimmelende mieren.
RE Y.

Wanneer het hem behaegh' moet ghy u laten stieren.
L U I C I F E R I S T E N.

Wat hebben wy verbeurt? geeft reden, en bescheit.
RE Y.

Verbeurt? ghy quetst Godts kroon door ongeduldigheit.
LUICIFERISTEN.

Wy klagen van verdriet, en enckel ongenoegen*.
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RE Y.

In ste van uwen wil gerust naer Godt te voegen.
L U I C I F E R I S T E N.

88o Wy steunen op het Recht, ons wettigh toegestaen.
RE Y.

Uw Recht en hantvest* blyf' de Godtheit onderdaen*.
L U I C I F E R I S T E N.

Hoe kan de meerder voor een minder zich verneêren ?
RE Y.

Die* zich gelaten* stelt. Godt dienen is regeeren.
L U I C I F E R I S T E N.

Gewilligh*, zoo de mensch regeere daer beneên.
R E Y.

De mensch leeft met zyn lot vernoeght, al is het kleen*.
LUICIFERISTEN.

Den mensch is boven dat* een hooger lot beschoren.
RE Y.

Na menige* eeuwen wort zyn opgang eerst geboren.
L U I C I F E R I S T E N.

Een eeuw beneden is om hoogh* een oogenblick.
REV.

Het ga zoo 't wil, zoo 't moet, zoo d' Oppermaght dit
[schick'.
L U I C I F E R I S T E N.

890 Men had ons nutter lees geheimenis* gezwegen.
R E Y.

De Godtheit openbaert haer hart, tot u genegen.
L U I C I F E R I S T E N.

Noch milder tot den mensch: zy zet hem boven aen.
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RE Y.

Verknocht met Godts natuur; een wonderlyck bestaen.
L U I C I F E R I S T E N.

Och Engelsdom, wou Godt zich paren met uw wezen!
RE Y.

Wat Godt bchaeght, en schickt*, dat wort met recht
[geprezen.
L U I C I F E R I S T E N.

Hoe heeft by 's menschen peil asree zoo hoogh gemerckt?
RE Y.

Het is al wel, al goet, wat Godt bepaelt, en werckt.
L U I C I F E R I S T E N.

Hoe wil de mensch de kroon der Engelen verdooven*
RE Y.

Alle Englen zullen Godt in 't lichaem zien, en loven.
L U I C I F E R I S T E N.

coo Zij zullen slyck en stof aenbidden in het stof?
R E Y.

Bewieroocken Godts naem, met geur, en prys, en lof.
L U I C I F E R I S T E N.

Den mensch bewieroocken, van hooger hant gedwongen?
APOLLION. BELIAL. REY.
APOLLION.

Zy mompelen alree ? ghy hoort een' stryt van tongen.
BELIAL.

Wat scharen treuren hier, gedompelt in den rou,
De sluiers om de borst, en lenden ? niemant zou
Begrypen dat men dus, in 't midden van de Geesten,
Op 't eeuwige bancket, en d' endelooze feesten,
Kon treuren, zaegh men niet dit jammerlyck getal
Verslensen van verdriet, wat ramp, wat ongeval
Vondels Lucifer.
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gio Ontsteltze ? Broeders, hoe ? wat 's d' oirzaeck van dit
[kermen ?
Beledight iemant u? men zal uw Recht beschermen.
Wat deert de Broeders ? spreeckt: laet hooren wat u deert.
RE Y.

Zy klagen dat de staet der menschen triomfeert,
Door Gabriëls bazuin, en opstyght boven d' Engelen:
Dat Godt zyn wezen wil met Adams wezen strengelen:
De Geesten onderworpt* het menschelyck gebiet*.
Daer hoort ghy kort en klaer den gront van hun verdriet.
AP0LLI0N.

Zoo groot een ongelyck valt lastig te gedoogen.
B ELI AL.

Het overtreft bykans ons krachten, en vermogen.
R E Y.

92o Wy bidden dat ghy toch dien twist met ons beslecht.
AP0LLI0N.

Wat raet? hoe paeit* men hen? zy steunen op hun Recht.
R E Y.

Wat Recht? die wetten geeft vermagh de wet te breken.
AP0LLI0N.

Hoe kan Rechtvaerdigheit een onrecht oordeel spreken ?
RE Y.

Bestraf Godts oordeel eens, en schrijf hem wetten voor.
B E L I A L.

De Vader leer'* het kint hem volgen op zyn spoor.
RE Y.

Zyn spoor te volgen is het zelve* als by te willen.
AP0LLI0N.

Verandring van Godts wil veroirzaeckt dees geschillen.
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RE Y.

Hy zet den eenen van, den andren op den troon.
De- minder waertste wyck' voor eenen waerder zoon.
B ELI AL.

93o Gelyckheit van gena de Godtheit best* zou passen.
Nu durf* de duisternis het hemelsch licht ontwassen.
De kinders van den nacht braveeren* zelfs den dagh.
RE Y.

Wat adem haelt, met recht den Schepper dancken magh,
Die elck zyn wezen* gaf, en mindre en meerder waerde.
Wanneer het hem belieft, zal 't element der aerde
Veranderen in lucht, of water, of in vier;
De hemel zelf in aerde; een Engel in een dier;
Een mensch in Engleschyn, of onbegrepen wonder.
Een maght regeert het al, en keert het bovenste onder.
94o Wat d' allerminste oiitfangt is loutere gena.
Hier geldt geen willekeur. hier komt vernuft te spa.
In d' ongelyckheit is Godts heerlyckheit gelegen.
Zoo zien we tegens 't lichtst het zwaerste zwaerder
[wegen.
Dus steeckt het schooner af op 't schoon; de kleur op
[kleur;
De diamantsteen op turkoisblaeu*; geur op geur;
Het stercke op flauwer licht; gestarrent tegens starren.
Ons schicken is den Staet van dit Heelal verwarren,
Misschicken* al wat Godt geschickt heeft, en beleit* ;
En wat het schepsel schickt, dat is wanschapenheit,
950 In 't allerminste lidt. men staeck' dit murmureeren.
De Godtheit kan den staet van 't Engelsdom ontbeeren.
Zy is met niemants dienst beholpen*. eeuwigh ryck,
En heerelyck, behoeft zy wieroock, noch muzyck,
Noch geur, haer toegezwaeit, noch lof, haer toegezongen.
Ondanckbre Geesten, zwyght: betoomt uw snoode tongen.
Ghy weet Godts reden niet: genoeght* u met uw lot,
En onderworpt* u Godts en Gabriëls gebodt.
AP0LLI0N.

Is dan de staet en 't lot der Geesten onbestendigh?
Zoo staenze glibberigh, zoo zynze alreede elendigh*.
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RE Y.

96o Om dat een minder zal regeeren in dit Ryck ?
Wij blyven diewe zyn: geschiet ons ongelyck* ?
B ELI AL.

Zy zyn de naeste aen Godt, hun' toeverlaet, en vader,

En lagen hem aen 't hart: nu leit een minder nader.
RE Y.

Zich over 's anders heil bedroeven, is gebreck
Van* liefde, en rieckt* naer nyt, en hooghmoet. laet
[dees vleck
Op Englezuiverheit en louterheit* niet kleven.
Elckandre*, in eendraght, liefde, en trou, voorby te
[streven,
Behaeght den Vader, die het al in orden* schiep.
BELIAL.

Zy houden d' orden*, daer de hemel hen toe riep;
970 Maer kunnen traegh verstaen des menschen slaef te
[worden.
R E Y.

Dat's ongehoorzaemheit : zoo spattenze uit hun Orden.
Ghy ziet hoe 't hemeisch heir, geharrenast in 't gout*,
En in 't gelidt gestèlt, zyn beurt en schiltwacht houdt;
Hoe deze star* gedaelt, en gene, in top daer boven,
De klaerste een minder klare in luister kan verdooven* ;
Hoe d'eene een kleiner ronde *, en d' andre een grooter
[ schryft* :
De laegste hemel snelst*, de hooghste langsaem dryft;
En evenwel verneemtghe, in deze oneffenheden*
Van ampten, licht en kreits, en stant, en trant, en treden,
98o Geen tweedraght, nyt, noch stryt: des Albestierders stem
Geleit dit maetgezang, dat luistert scherp* naer hem.
BELIAL.

't Gestarrent blyft in staet, daer Godt het in wou scheppen.
Behaegde 't hem den Staet der Englen niet te reppen*,
Zy weken geen gestarnte, in eendraght, noch in pais,
Noch steurden* met geklagh de rust van dit palais*.
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RE Y.

Zie toe, en wacht* u wel deze ongenoeght* te styven.
AP0LLI0N.

Wy wenschen dat dees lucht en wolck magh overdryven,
Eerze uitberste, en 't gewest des hemels zette in vier.
Zy groeien in getal. wie stiltze? wie komt hier?
LUICIFERISTEN. BELZEBUB. REY.
LUICIFERISTEN.

ggo Helaes, helaes, helaes, waer is ons heil gevaren?
BELZEBUB.

't Gaet wel: wy groeien aen: onze Engelen vergaren,
En steken, vol misbaer, de hoofden vast by een.
Wat port* u Engleburgh met kermen en gesteen
T' ontrusten? kan de bloem der zaligheit verslensen?
Gerust bezitten al wat eenigh Geest kan wenschen
Van Godt, den zegenaêr*, vernoeght u dat noch niet?
Zoo staetge u zelfs* in 't licht, en koestert een verdriet,
Waervan ick d' oirzaeck noch beseffen kan, noch raden.
Houdt op van* kermen: scheurt* velttekens, en gewaden
T000 Niet langer, zonder reên, maar heldert uw gezicht,
En voorhooft met een' strael, o kinders van het licht!
De schelle keelen, die met zang de Godtheit dancken,
Zien om, en belgen* 't zich, om dat ghy valsche klancken
En basterttoonen* mengt, in 't goddelyck muzyck*.
Uw bittre weeklaght steurt* de maet van 't hemelryck.
't Gewellef huilt u na, de rougalm, in den hoogen*
Gestegen, rolt al voort, van d' eene in d' andre b o g e n* :
En zonder misdaet wort, door zulck een ongeluit*,
De wasdom van Godts naem en glori niet gestuit.
LUICIFERISTEN.
1010

Heer Overste *, op wiens wenck ontelbre keurebenden
Zich wapenen, ghy komt van pas om onze elenden*
Te zalven, en den smaet en onverdienden hoon
Te schutten* door uw maght. zal Gabriël de kroon
Der heilige Engelen op 't hooft van Adam zetten,
Door Adams erfgenaem Godts eerstelingen pletten?
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Wy waren nutter niet geschapen, eer de zon
Te wagen steegh, en licht den hemel geven kon.
De Godtheit koos vergeefs de Geesten tot trouwanten*
Van 't onbeweeghbre hof, indienze zich wou kanten*,
1020 En spitsen* tegens 't Recht der Geesten, zonder schuit
Tot wederstant geterght, uit noot, en ongedult.
Wy juichten, in den lof der Godtheit opgetogen,
Aenbaden, wieroockten met schalen, neighden*, bogen
Onze aengezichten neer. de hemel gaf gehoor,
Verslingert* op den dans des galms, van koor in koor,
Ja smolt van volle vreught op tongmuzyck, en harpen;
Toen Gabriëls bazuin zich plotseling kwam werpen
Met dezen donderslagh in 't midden van Godts eer * ;
Daer lagen wy verbaest*, verstroit, verdruckt ter neer.
1030 De blyschap gaf den geest. de zwangre keelen zwegen.
De jongstgeboren streeck* de kroon, den staf, den zegen;
En d' outste zoon, onterft by d' Oppermajesteit,
Gemerckt bleef* voor een' slaef*. dat valt
[gehoorzaemheit,
Godtvruchtigheit, en liefde, en trouwe, uit Godts
[trezooren,
Ten deele, dompelt haer in rouwe, ontvonckt den toren,
En wraeckzucht, om den mensch, uit een' gerechten*
[haet,
Te smooren in zijn bloet, eer hy der Englen Staet
Verplette*, en zy geboeit, als snoode* en arme slaven,
Gedwongen worden naer zijn zweep en wil te draven;
1040 Gelijck hy daer beneên de dieren houdt in dwang.
Heer Overste, ghy kunt der Geesten ondergang
Verhinderen, en by* hun handvest* hen bewaren:
Beschutze door uw maght: wy staen gereet uw scharen,
Uw' standert, en uw heir te volgen: treck maer aen*.
't Is eerlijck voor* zijn eere, en kroone, en Recht te
[staen.
BELZEBUB.

My deert uw ongelijck. o Koning aller Heeren,
Verhoe dit liever, geef geen stof tot muitineeren*,
Noch tweedraght, geef geen stof tot wederspannigheit.
Wat raet? hoe stil* ick u, en d' Oppermajesteit?
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L U I C I F E R I S T E N.
1050 Zy

quetst het heiligh Recht, aen d' Engelen geschoncken.
BELZEBUB.

Het recht te quetsen kan den onderzaet ontvoncken,
Een vier* ontsteken daer* de lucht af branden zou.
O averechtsen* loon van onbevleckte trou!
Hoe zullen wy ons best in dees vertwij fling d ragen *?
L U I C I F E R I S T E N.

Men trooste* zich een kans, een' stouten sprong, te
[wagen.
BELZEBUB.

[gang

Waer toe zich zelfs* gewaeght? men ga een' zachter
L U I C I F E R I S T E N.

k.

Hier gelt alleen gewelt, en kracht, en wraeck, en dwangk.
BELZEBUB.

Men kon, waer 't mogelijck, een veiligh middel kiezen.
L U I C I F E R I S T E N.

Met uitstel zal men hier niet winnen, maer verliezen.
BELZEBUB.

ioáo Men geef zijn ongelijck* met reden te verstaen.
LU ICIFERISTEN.

De reden heeft hier uit: men zet ons onder* aen.
BELZEBUB.

Met smeeken* moght ghy best* en eerst uw' wensch
[verwerven.
L U I C I F E R I S T E N.

Het stuck ontdecken, is den handel gladt bederven.
BELZEBUB.

Men kan dien aenslagh naeu ontveinzen voor het licht.
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L U I C I F E R I S T E N.

Wy groeien maghtigh aen, en staen in evenwight.
BELZEBUB.

De kans begunstight hun *, die met Godts Veltheer
[vechten.
L U I C I F E R I S T E N.

Hier is met suf f erge en schrick niet* uit te rechten.
BELZEBUB.

Wat zeit Apollion hier toe, en Belial?
L U I C I F E R I S T E N.

Zy trouwen* onze zijde, en stercken het getal.
BELZEBUB.
1070

Hoe heeft men dit verhaest? het is nu ver gekomen.
L U I C I F E R I S T E N.

De hemel vloeit ons toe van zelf met volle stroomen.
BELZEBUB.

Betrout u op geen heir, vol lichte weifelaers.
L U I C I F E R I S T E N.

Wy zien alree meer kans, en voordeel *, min gevaers.
BELZEBUB.

Wie reuckeloos* begint, beroem* zich van geen voordeel.
LU ICIFERISTEN.

Aen d' uitkomst hangt het al, voor d' uitkomst dwaelt
[het oordeel.
Dit gansche leger eischt u tot een opperhooft,
En leitsman op dien toght.
BELZEBUB.

maer wie is zoo berooft
Van zinnen, dat by uw gerechtigheit verdadigh'*,
En 's hemels heirkracht* terge ? ay, weest u zelfs
[genadigh.
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io8o Verschoonme van dien last: ick kieze geene zy.
Men lede met verdragh deze ongelij ckheit by
REV.

Gebroeders, geeft gehoor. houdt boven aen met
[smeken*
By Godt, door middelaers: men wint met
[tusschenspreken
Gemackelijcker velt dan door dien steilen wegh
Van oproer. handelt koel met raet*, en overlegh.
Wy willen te gelijck uw Recht om hoogh verweeren.
Bedaert: ghy quetst de kroon van Godt, den Heer
[der heeren.
L U I C I F E R I S T E N.

En ghy ons wettigheit: verstout u hooger niet.
Heer Belzebub, aenvaert dit wettige gebiet*,
iogo En zet de heiren* schrap*: wy volgen u te gader.
BELZEBUB.

O yveraers*, bedenckt, bedenckt u liever nader.
Ick wil u voortreén naer den troon* van 't groot palais*,

En ons gerechtigheit bemiddelen door pais*,
En onderling verdragh, gewilligh, onbedwongen*.
REV.

Houdt stil: houdt stil: ghy wort van Michaël besprongen.
MICHAËL. BELZEBUB. LUICIFERISTEN•
MICHAEL.

Waer zijnwe? wat gedruis verneemt men hier alree?
Dit schijnt een hof van twist en oproer, niet van vree,
Gehoorzaemheit, en trou. Prins* Belzebub, wat reden
Beweeght u, als een hooft van wederspannigheden,
iioo Dien oploop, zwanger van een goddeloos verraet,
Te stijven tegens Godt, ons aller toeverlaet ?
BELZEBUB.

Genade, o Michaël, gewaerdigh* ons te hooren,
Eer ghy een vonnis velt, uit yverigen* toren,

Ter eere van Godts Naem*. belast ons met geen schult.
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MICHAEL.

Ick zal uw onschult* dan aenhooren met gedult.
BELZEBUB.

De t'zamenrotting van zoo menigh duizent troepen,
Gesteurt* om 't hoogh gebodt, ten ryxtroon uitgeroepen,
Op Gabriëls bazuin, vereischte een tusschenspraeck
Tot slissing* van dien Brant*; waerom ick van hun zaeck
1110 En klaghten kennis koom* te nemen, om het muiten,
By* alle middelen en mooghlijckheên, te stuiten:
Zy varen echter voort, al razende en ontzint
Aen 't hollen, buiten spoor, en dringen 't klaghtbewint
Met kracht ons op den hals. ick poogh de maght te
[ scheien,
(Laet tuigen van mijn trou dees Godtgetrouwe Reien,)
Te raden hunne klaght te storten voor Godts stoel;
Maar yvre* vruchteloos, in 't midden van 't gewoel,
En oproer, als een zee ten hemel toe verbolgen.
De Veltheer tre nu voor: wy staen gereet te volgen,
1120 Indien hy middel ziet tot slechting van 't geschil.
MICHAËL.

Wie durf* zich tegens Godt en zijnen heilgen wil
Verzetten? wie dus stout den oorloghstandert planten,
In 't koningkrijck van pais? indienghe door gezanten
Wilt handelen om hoogh, tot voorstant* van uw lot*;
Wy willen uwen zoen bemiddelen by Godt,
Of anders wacht uw hooft: dit zal u niet gelucken.
L U I C I F E R I S T E N.

Zoudt ghy met wapenen ons heiligh Recht verdrucken ?
Zy zijn den Veltheer niet tot zulck een eindt betrout.
Wy steunen op ons Recht: Rechtvaerdigheit* is stout.
MICHAËL.
1130 D' inspanner* tegens Godt is allerminst rechtvaerdigh.
LUICIFERISTEN.

Wy dienen Godt: hy kenne ons tot zijn diensten waerdigh.
De hemel blijve maer in zijnen eersten stant.
Men stell' geene amptenaers van 't hemelsch Vaderlant
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Beneden 't aertsch geslacht: dat staet* de Hierarchyen,
De Troonen*, Maghten, hooge en lage Heerschappyen
Der Geesten, Englen, en Aertsenglen nimmermeer
Te lijden:: neen geensins; al zoude uw blixemspeer
Doorstooten borst aen borst, en d' allertrouste harten:
Wy laten ons geensins van Adams afkomst tarten.
M IC HAEL.
1I40

Ick wil dat elck vertrecke, op 't wencken met mijn hant.
Hy kant zich tegens Godt, en Godtheit, wie zich kant
Meineedigh tegens ons. vertreckt naer uwe vanen *.
Dat past soldaten, en gehoorzame onderdanen
Des hemels. wat gewelt, wat moetwil drijft men hier!
Wie anders oorelooght dan onder mijn banier,
Beoorlooght Godt, en is een vyant van zijn Rijcken.
L U I C I F E R I S T E N.

Wie op zijn Recht staet hoeft voor geen gewelt te
[wikken.
Naturelijck is elck beschermer van zijn Recht.
)

MICHAEL.
1150

'k Gebiede ii datghe flux de wapens nederleght.
Door t'zamenrotten wort uw eer en eedt geschonden.
L U I C I F E R I S T E N.

Natuur heeft d'Engelen door eenen bant verbonden
Elckandre by te staen: oock wort niet een alleen
Geraeckt in dit geschil, maer 't raeckt ons in 't gemeen.
MICHAEL.

Zoudt ghy met wapenen den hemel dan beroeren?
Die zijn u niet betrout om tegens Godt te voeren.
Misbruicktghe uw maght, zoo vreest des Allerhooghsten
[maght.
L U I C I F E R I S T E N.

De Stedehouder wort alle oogenblick verwacht.
Hy is in aller yl gedaghvaert, en ontboden.
Wy willen al op een *, en Goden* tegens Goden
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ii6o Opzetten*, liever dan van ons gerechtigheit
Aftreden door gewelt.
MICHAIL.

zoo groot een onbescheit*
Verwacht ick nimmermeer van 's hemels Stedehouder.
LUICIFERISTEN.

Het zweemt naer onbescheit een' eersteling, een' ouder
Te stellen onder 't juck des jongsten, als een knecht.
Dat d' Engel de natuur der Engelen bevecht',
En tegens zijns gelijck, in staet, en aert, en wezen,
De wapens voere, wort met onbescheit* geprezen.
MICHAEL.

Hardneckige aert, ghy zijt geen zonen meer van 't licht,
Maer eer een bastertslagh*, dat voor geen Godtheit

[zwicht.
1170

Ghy terght den blixemstrael en onverzoenbren toren:
Volhardtghe, wat een ramp en val is u beschoren!
Ghy luistert naer geen' raet, noch onderwijs*: laet zien
Wat d' Allerhooghste stem ons boven zal gebiên.
Welaen, ick wil dat zich d' oprechte* en vrome Reien
En scharen daetlijck* van rebelle* rotten scheien.
LUICIFERISTEN.

Laet scheiden al wat wil: wy houden ons by een.
MICHAIL.

Getrouwe Reien, volght Godts Veltheer.
LUICIFERISTEN.

treckt vey heen.
BELZEBUB. LUCIFER. LUICIFERISTEN.
BELZEBUB.

De Veltheer vaert naer Godt, om over u te klagen.
Schept moed: Vorst Lucifer, gestegen op zijn' wagen,
i 18o Wort herwaert aen gevoert. ghy moet u kort beraên.
Een heirkracht, zonder hooft, kan nimmermeer bestaen.
Wat my belangt, die last valt my te zwaer te tillen.
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LUCIFER.

De gansche hemel waeght* en dreunt van uw geschillen.
De keurebenden staen gereten en gedeelt.
Het oproer slaet al voort. de hooge noot beveelt
Hierinne te voorzien, en onheil voor* te komen.
LUI Cl FE RISTEN.

Heer Stedehouder, wijck en toevlught aller vromen,
Wy hopen nimmermeer dat ghy, als Michaël,
Den hals van 't Engelsdom tot eene voetschabel*
1190 Van Adams afkomst* zult verworpen* en verdoemen,
En zulck een' smaet en hoon vergulden, en verbloemen
Met schijn van billijckheit, en stijven door uw maght
Den opgang van den mensch, een grof een aertsch
[geslacht.
Wat wieroock schenckt by toch den schaers van hem
[gezienen?
Waerom belast men ons een' snooden* worm te dienen,
Te dragen op de hant, te luistren naer zijn stem?
Schiep Godt de hemelen en Englen slechts om hem,
Wy waren nutter noit geschapen, noch geworden.
Ontfarm* u, Lucifer. gedoogh niet dat onze Orden
1200 loo laegh vernedert werde*, en zonder schult verzinck',
Íáe mensch, gelijck een hooft der Englen, strale, en
[blinck',
In 't ongenaeckbre licht, waer voor de Serafijnen,
Al bevende van angst, als schaduwen, verdwijnen.
Indien ghy u verneêrt zoo groot een ongelijck*,
Tot voorstant* van ons Recht, te slechten in dit Rijck;
Wy zweeren uwen arm eendraghtigh t' onderstutten.
Aenvaert dees heirbijl; help, och help ons Recht
[beschutten.
Wy zweeren u met kracht, in volle majesteit,
Te zetten op den troon, aen Adam toegeleit.
tzio Wy zweeren uwen arm eendraghtigh t' onderstutten.
Aenvaert dees heirbijl: help, och help ons Recht
[beschutten.
LUCIFER.

Mijn zonen, op wier trou geen vleck van ontrou hecht,
Al wat de Godthcit wil, en van ons eischt is recht.
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Ick ken geen ander Recht; en stutte, als Stedehouder*
Der Godtheit, zijn besluit en raetslot* met mijn schouder.
Den scepter, dien ick voer, ontfing mijn rechte* hant
Van zijne Almogentheit, als een genadepant
En teken van Godts gunst en liefde tot ons allen.
Is nu zijn hart en zin op Adam juist gevallen,
1220 En lust het hem den rensch, in volle heerschappy,
Te zetten boven aen, en boven u, en my
Te kroonen, schoonwe noit in onzen plicht bezweken;
Wat raet hier toe? wie wil dat raetslot tegenspreken ?
Indien by Adam noch een zelve heerlijckheit,
En d' Engelsche natuur gelijck, had toegeleit.
Dat waer verdraeghelijck voor alle hemeltelgen,
Gesproten uit Godts stam: nu moghten zy 't zich belgen*,
Zoo belghzucht* geene vleck om hoogh gerekent waer.
Maer hoe men 't vat, dit loopt van wederzy gevaer,
123o Het zy men zwichte uit schroomte*, of moedigh
[wederstreve :
Ick wensche dat. by u dees belleghzucht vergeve.
LUICIFERISTEN.

Heer Stedehouder, ay, aenvaert dien heirstaf toch,
En hanthaef 't heiligh Recht: wy volgen in uw zogh.
Wy volgen, streef vooruit op uw gezwinde veeren,
Wy willen sneuvlen, of zeeghaftigh triomfeeren.
LUCIFER.

Dit strijt met onzen eedt, en Gabriëls gebodt.
LUICIFERISTEN.

Dat strijt met Godt, en zet het Menschdom boven Godt.
LUCIFER.

Laet Godt zijn eer, en stoel*, en majesteit bewaren.
LUICIFERISTEN.
1240

Bewaer uw' eigen stoel: wy willen, als pylaren,
U stutten, en den Staet der Engelen met* een.
Geen mensch zal onze kroon, Godts kroon, met voeten
[treên.

59
LUCIFER.

De veltheer Michaél, gewapent onder 't zegenen
Van boven, wil* ons flux met al zijn heir bejegenen*.
Zijn heirkracht by uw maght,, wat is 't een groot ver[ sc h ee l*!
L U I C I F E R I S T E N.

Is 't geene helft, ghy sleipt* een' staert* van 't derde deel
Der Geesten mede, indienghe u geeft* op onze zijde.
LU C I FE R.

Dan is de kans gewaeght, ons gunst verloren by de
Verdruckers van uw Recht.
L U I C I F E R I S T E N.

de moedt, de dapperheit,
De hoon, de smaet, de spijt, de wanhoop, het beleit,
1250 De wraeck, het ongelijck, niet anders te beslechten,
En wat hier aenhangt*, zal ons stijven, onder 't vechten.
BELZEBUB.

Wy hebben 't heiligh Rijck alleen in onze maght.
Wat raetslot* men besluit', de wapens geven 't kracht,
En nadruck. zoo wy slechts ons in slaghorden stellen;
Wat nu noch weifelt strax op onze zy zal hellen.
LU C I F ER.

Ick troostme* dan gewelt te keeren met gewelt.
BELZEBUB.

Zoo stijgh de trappen op, ó allerbraefste Helt.
Heer Stedehouder, stijgh dien troon op, datwe u
[zweeren*.
LUCIFER.

Vorst Belzebub, getuigh, en ghy, doorluchtste* Heeren,
getuigh, getuigh, Vorst Belial,
Dat ick, uit noot en dwang, dien last aenvaerden zal,
Tot voorstant* van Godts Rijck, om ons bederf* te
[keeren.

126o Apollion,

BELZEBUB.

Nu brengt den standert* voort*, dat wy den standert
[zweeren
Getrouwigheit aan Godt, en onze Morgenstar*.
L U I C I F E R I S T E N.

Wy zweeren te gelijck by Godt, en Lucifer.
BELZEBUB.

Nu brenght het wieroockvat, ghy Godtgetrouwe
[scharen:
Bewieroockt Lucifer met wieroockkandelaren,
En schalen, rijck van geur. verheerlijckt hem met
[licht,
En glans van fackelen*. verheft hem met gedicht,
1270 Gezangen, en muzijck, bazuinen, en schalmeien.
Het voeght ons, hem aldus met staetsi te geleien.
Heft op* een' heldren toon,
Ter eere van zijn kroon.
L U I C I F E R I S T E N.

Op, treckt op, ó ghy Luiciferisten,
Volght dees vaen.
Ruckt te hoop al uw krachten, en listen.
Treckt vry aen *.
Volght dezen Godt*, op zijn trommel, en trant*.
Beschermt uw Recht, en Vaderlant*.
128o Helpt hem Michaëls heirkrachten stuiten.
Houdt nu moedt.
Helpt den hemel voor Adam nu sluiten,
En zijn bloet.
Volght dezen Helt, op zijn bazuin*, en trom.
Beschut de kroon van 't Engelsdom.
Ziet, ay ziet nu de Morgenstar blincken.
Voor die pracht.
Zal des vyants banier haest verzincken,
In den nacht;
1290 Wy met triomf kroonen Godt* Lucifer.
Bewieroockt hem: aenbidt zijn Star.
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REY VAN ENGELEN.

1300

ZANG.
Waer zijnwe toe gekomen,
Dat 's hemels burgertwist
De regementen splist*,
En 't zwaert is opgenomen,
Te zinneloos en bunt?
Wie is 'er van ons benden,
Hy sneuvelt, of verwint,
Geluckigh ? die d'elenden
Van hunne broedren zien,
En Ryx en Reigenooten?
Of die verwonnen vliên*,
In ballingschap gestooten?
O zoons van eenen Godt,
Waer toe verdwaelt uw lot?
TEGENZANG.
Helaes! waer toe verdwalen
De Geesten? wat verleit
Hen uit de zekerheit
Van hunnen Staet en palen*
Te spatten, zonder noot?
Zich op het spits* te wagen ?
Ons weelde was te groot,
Te dertel* om te dragen;
De hemel niet genoegh
Om Engelen te pae j en* ;
De Nijdigheit* most vroegh
Dit zaet van oorlogh zaejen,
In 't vreedzaem Vaderlant.
Wie leit dien twist aen bant ?

1310

1320

TOEZANG.
Is dit krijghvier niet te smooren,
Door een maght van hooger* hant,
Wat wil blijven in zijn' stapt* ?
Staetzucht zal alle Orden stooren.
Hemel, aerde, zee, en strant
Zullen staen in lichten brant.
-

T

Vondels Lucifer. .
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Staetzucht, eens door triomfeeren
Als gewettight, zal verwoet
Godt en alle maght braveeren.
Staetzucht kent noch Godt, noch bloet.
HET VIERDE BEDRIIJF.
GABRIEL. MICHAEL.
GABRIEL.

133o De gansche hemel gloeit, in eenen lichten brant
Van oproer en verraet. 'k verdaegh* u, als Gezant
Van Godt en zijnen stoel *, nu daetlijck* op te trecken,
Met eenen gloet van vier en yver deze vlecken
Te branden uit Godts naem, en 't zuiver Hemelsdom.
Vorst Lucifer braveert *: by roert* trompet, en trom.
M I C H A E L.
Is Lucifer, helaes, in zijne trou verandert ?
GABRIEL.

Des hemels derde deel heeft reede zijnen standert,
Die valsche Morgenstar, gezworen, zijnen troon
Bewieroockt, als een' Godt, en met een' lastertoon
0
Van
goddeloos muzyck* hem eere toegezongen.
1 34
Zy komen herwaert aen in volle kracht gedrongen,
En dreigen schrickelijck de poort van 't wapenhuis
Te rammen* met gewelt. een woest een wilt gedruis
Van onweêr buldert vast, van boven en van onder.
Het weerlicht, stormt, en raest. de blixem, en de donder
In arbeit*, schudden vast* de pijlers van ons hof.
Men hoort geen Sarafijns noch wedergalm van lof.
Een ieder zit in druck gedompelt over d' ooren.
Dan zwijgen plotseling, dan huilen al de kooren
1 35 0 Der Engelen, van druck, en medelijden, om
Den blinden afval van 't gezalight* Engelsdom,
En d' Engelsche natuur *. 't is meer dan tijt om heden
Te quijten* uwen plicht, en op uw heilige eeden,
(Die ghy, als Veltheer, op het punt des blixems zwoert,
By Godt en zijnen naem) te passen *.
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M ICHAEL.

wat vervoert*
Godts Stedehouder dus zich tegens Godt te kanten,
Te dragen* als een hooft van dolle vloeckverwanten* ?
GABRIEL.

De hemel weet hoe noode ick Godts gerechte* zaeck
Verdadige*, op dees wijs. hoe bitter wil de wraeck
136o Hem treffen! want men weet geen middelen te vinden,
Om dit verdoolt geslacht rampzaligen en blinden
Te leiden op de baen, de heirbaen van hun trou.
Ick zagh Godts blyschap zelf zich met een wolck van rou
Beschaduwen ; in 't endt de wraeck een vlam ontsteken
In d` oogen van het licht; eer, om dien slagh te breken,
Het last gaf tot den toght. ick hoorde een wijl het pleit,
Hoe d' opperste Genade, en Godts Gerechtigheit
Elckandre in wederwight*, met pit van reden, hielen.
Ick zagh de Cherubijns, hoeze op hun aenzicht vielen,
1370 En riepen vast: gena, gena, o Heer, geen Recht.
Men had dit zwaer geschil gezoent, en schier geslecht;
Zoo scheen de Godtheidt tot genade en zoen genegen:
Maer als de wieroockstanck in top* komt opgestegen,
De smoock, die Lucifer om laegh* wort toegezwaeit,
Met wieroockvat, bazuin, en lofgezangen, draeit
De hemel zijn gezicht van zulcke afgoderyen,
Gevloeckt van Godt, en Geest, en alle Hierarchyen*.
Gena had uitgedient. waeck op, in 't karrenas.
De Godtheit daghvaert u, eer 't oproer ons verrass'.
138o Betem met uwen arm de woeste Behemotten*,
En Leviathans*, die dus godtloos t'zamenrotten.
M IC HAÉL.

Uriël, schiltknaep flux*, men breng' den blixem hier,
Mijn harnas, helm, en schilt. breng herwaert Godts
[banier.
Men blaze de bazuin. te wapen, flux te wapen.
Ghy Maghten, Troonen, wat getrou is, en rechtschapen,
Dat wapen' zich met ons. ghy regementen voort,
Een ieder in 't gelidt: de hemel geeft het woort.

Men blaze de bazuin: men sla de holle trommels,
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Verdaghvaerde* in der yl ontelbre dicke drommels*
1390 Gewapenden. blaest op: ick schiet de wapens aen*.
Het geit Godts eer alleen, het moet er nu op staen*.
GAB RIÉL.

Dit harnas past zoo braef*, al* waer 't u aengeschapen.
Hier komt de veltbanier, waer in Godts naem en wapen
U toestraelt, en de zon in top u heil belooft.
Hier komen de Kornels* u groeten, als het hooft
Van 't heir der hemelen, die Godts baniere zwoeren.
Schep moedt, Vorst Michaël: ghy zult Godts oorlogh
[voeren.
M IC HAËL.

Zoo zal ick. hou* mijn woort om hoogh: wy trecken heen.
GABRIEL.

Wy volgen uwen toght met wenschen, en gebeên.
LUCIFER. BELZEBUB. LUICIFERISTEN.
LUCIFER.
1400

Hoe staat het met ons heir? hoe is 't 'er me g elegen*?
BELZEBUB.

Het heir verlangt, gereet om, onder uwen zegen,
Te vliegen regelrecht op 't spits* van Michaël.
LUICIFERISTEN.

Zoo doet* het: ieder wacht op Lucifers bevel, Om tef f ens* d' armen en hun vleugels eens te reppen,
Dien grooten vyant lucht en winden t' onderscheppen,
En, als by legkt* in zwijm, te ketenen met kracht.
LUCIFER.

Hoe talrijck is het heir? waer in bestaet ons maght?
BELZEBUB.

Die groeit alle oogenblick, en bruist uit alle transen*
Ons toe, gelijck een zee van vier en heldre glansen.
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'k Vertrou het derde deel des hemels houdt ons zy,
Is 't niet de halve streeck; want Michaëls gety
Verloopt alle oogenblick, en ebt* aen alle kanten.
De helleft van de wacht en eerste hoftrouwanten,
Uit ieder Orden, van een ieder Hierarchy,
Verzweeren* hunnen Heer, Vorst Michaël, als wy.
Men ziet 'er Cherubijns, Aertsenglen, Serafijnen
De vanen* voeren, zelf het paradijs, aen 't quijnen
Geslagen van verdriet, verschiet* zyn groente*, en verf;
En waer men d' oogen keert, daer schijnt een wis
[bederf*,
142o En boven 't hooft een buy en donckre wolck* te hangen.
Dat voorspoock* spelt ons heil: men heeft slechts aen
[te vangen.
Ghy draegt alree de kroon des hemels op uw kruin.
1410

LUCIFER.

Die klanck behaeghtme meer dan Gabriëls bazuin.
Hoort toe en geeft gehoor, beneden deze trappen *.
Hoort toe, ghy Oversten; hoort toe, ghy Ridder[ schappen*,
En luistert wat wy* u vermelden, klaer, en kort.
Ghy weet hoe verre wy alree zijn uitgestort,
In wraekzucht tegens 't Hooft der opperste palaizen*,
Dat het een dolheit waere, op hoop van zoen, te deizen*;
1430 En niemant dencken durf* deze onuitwischbre smet
Te zuivren door gena: dies moet de noot een wet,
Een wisse toevlught van te wancken, noch te wij cken
Verstrecken*; ghy, met kracht en zonder om te kijcken,
Dien standert en mijn star verdadigen*, met een*
Den vrygeschapen Staet der Englen in 't gemeen.
Het ga zoo 't wil: volhardt groothartigh, o n ver d r i e tigh* :
Geen almaght heeft de maght dat zy geheel vernietigh'
Het wezen, dat ghy eens voor eeuwighlijck ontfingt.
Indienghe fel en fors met uwe heirspits dringt
1440 In 't hart van 's vyands heir, en komt te triomfeeren,
Zoo zal de tiranny der hemelen verkeeren
In eenen vryen Staet, en Adams zoon*, en bloet,
Gekroont in top van eere, en met een' aertschen stoet
Omcingelt, uwen hals niet boeien aen de keten

••
Van slaefsche dienstbaerheit, om hem ten dienst te
[zweeten,
En onder 't kopren* juck te hygen, zonder endt.
Indienghe my voor 't hooft van uwen vrydom* kent,
Gelijckghe uit eenen mont dien standert hebt gezworen:
Zoo staeft den eedt noch eens eenstemmigh, dat wy
['t hooren,
1 45 0 En zweert getrouwicheit aen onze Morgenstar.
L U I C I F E R I S T E N.

Wy zweeren te gelijck by Godt, en Lucifer.
BELZEBUB.

Maer zie hoe Rafaël, verbaest*, en vol medoogen,
Met zijnen vredetack van boven komt gevlogen,
Om uwen hals, op hoop van stilstant, en verdragh.
RAFAEL. LUCIFER.
RAFAEL.

Och, Stedehouder, mont van 't goddelijck gezagh,
Wat heeft u buiten 't spoor van uwen plicht gedreven?
Zoudt ghy den Schepper van uw glori wederstreven?
Lichtvaerdigh weifelen, en wancklen in uw trou?
Dat hoop ick nimmermeer. helaas, ick zwijm* van rou,
146o En blijve om uwen hals beklemt *, bestorven hangen.
LUCIFER.

Oprechte Rafaël.
RAFAEL.

mijn blyschap, mijn verlangen,
Ick bidde u hoorme.
LUCIFER.

spreeck, zoo lang het u behaegh'.
RAFAEL.

Genade, ó Lucifer. verschoon u zelve: draegh
Geen harnas tegens my, die treurigh smilte*, en quijne
Van druck, om uwent wil. ick koom, met medecijne

En balsem van gena, gestegen uit den schoot
Der Godtheit, die, gelijckze in haren Raet* besloot,
U, boven duizenden gekroonde Heerschappyen,
Gezalft heeft op den stoel van haer stadthouderyen.
1470 Wat dolheit is het, die uw zinnen dus verruckt* ?
Zy had haer zegel* en gelijckenis gedruckt
Op uw geheilight hooft, en voorhooft, overgoten
Met schoonheit, wij sheit, gunst, en wat 'er komt
[gevloten,
En stroomen, zonder maet, uit aller schatten bron.
Ghy blonckt in 't paradijs*, voor 't aenschijn van de zon
Der Godtheit, uit een wolck van dau en versche roozen.
Uw feestgewaet stont stijf van perlen, en turkoozen*,
Smaragden, diamant, 'robijn, en louter* gout.
De zwaerste scepter wert uw rechte hant betrout,
1480 Zoo dra ghy steeght in 't licht, en, op bazuin en bommen,
Door 't blakende gesternte* en steenen quaemt te
[brommen *.
En zoudt ghy reuckeloos* u storten uit dien troon ?
Verreuckeloozen al dat heerelijck, en schoon?
Zoudt ghy uw glansen, die de hemelen vercieren,
Ons licht verduisteren, in eenen knoop van dieren,
En mengsel van gedierte* en ondier onder een,
Griffoensklaeu*, drakenhooft*, en andre gruwzaemheên,
Misscheppen* onbedacht? en zouden 's hemels oogen,
De starren, u zoo laegh berooft zien van vermogen,
1490 En eere, en majesteit, door 't schenden van uw trou?
Dat keer' de goede Godt, wiens aenschijn ick aenschou,
In 't zaligh licht, daer wy, geheilight alle zeven*,
Hem dienen voor zijn' troon, en sidderen, en beven
Voor zulck een Majesteit, die op ons voorhooft straelt,
Verquickt en leven geeft wat leeft, en adem haelt.
Heer Stedehouder, magh myn bede uw hart bewegen,
Ghy kent mijn zuiver wit, en hart, met u verlegen*.
Ruck af dien trotsen kam*: schud uit dit harrenas:
Smijt neder uit dees hant de heirbijl, de rondas*
1500 Uit d' andre. hooger niet: legh* neder, och legh neder,
Legh neder, strijck van zelf den standert, en de veder
Van uwe vleugelen, voor Godt, en zijnen glans*;
Eer by u uit den troon*, den allerhooghsten trans
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1510

Van eere, nederklincke* aen gruis, en stof te mortel*,
Ja zulx* dat van den stam der Geesten tack, noch wortel,
Noch geen gedachtenis, noch leven overschiet;
't En* ware een leven van elende, van verdriet,
De Doot, de Wanhoop, en een worm, een eeuwigh
[knagen,
En knersetanden moght den naem van leven dragen.
Verneêr U: staeck dien to ght : ick of f ere* u gena,
Met dien olij ftack : grijp, of echter* 't is te spa.
LUCIFER.

Heer Rafel, ick verdien noch dreigement, noch toren.
Mijn helden hebben Godt, en Lucifer gezworen,
En, onder 's hemels eedt, dien standert opgerecht.
Men stroie wat men wil den hemel door: ick vecht,
En oorloge onder Godt, tot voorstant* van mijn kooren.
De hantvest*, en het Recht, hun wettigh aengeboren,
Eer Adam zijne zon zagh opgaen, eer de dagh
Zijn paradijs bescheen. geen menschelijck gezagh,
1520 Geen juck van menschen zal den neck der Geesten
[plagen;
Geen Engelsdom den troon van Adam onderschragen,
Met zijnen vryen hals, gelijck een dienstbaer slaef,
't En* zy de hemel ons in eenen poel begraef',
Met zoo veel scepteren, en kroonen, glans, en voncken,
Als ons de Godtheit uit haer boezem heeft geschoncken,
Voor eeuwigh, en altijt, laet* bersten al wat berst:
Ick hanthaef 't heiligh Recht, door hoogen noot geperst,
En, na veel wederstants, my entlijck* overdrongen*,
Op 't klagen en gekerm van duizenden van tongen.
0
Ga
hene, bootschap dit den Vader, onder wien
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Ick dus, voor 't Vaderlant, den standert voere, en dien'.
RAFAEL.

Och Stedehouder, wat verbloemt ghy uw gepeinzen
Voor 't alziende oogh? ghy kunt uw ooghmerck niet
[ontveinzen.
De strael van zijn gezicht ontdeckt de duisternis,
De staetzucht*, daer* uw geest zoo grof* van
[zwanger is,

En* reede* in arbeit* gaet, om dit gedroght te baren.
Waer bergh ick my van schrick! hoe rijzen al mijn
[haeren!
Verdwaelde Morgenstar, verschoon u zelve toch.
Ghy kunt d' Alwetentheit niet paeien* met bedrogh.
LUCIFER.

1540 Wat staetzucht? heeft mijn plicht in eenigh deel
[ontbroken*?
RAFAEL.

Wat hebt ghy in uw harte al heimelijck gesproken?
Ick wil in 's hemels top, door alle wolcken heen,
En boven Godts gestarnte* opstijgen, van beneên,
Godt zelf gelijck, geen maght bestralen met genade,
't En zyze aen mijnen stoel* het leen verheergewaede*.
Geen majesteit braveer'* met scepter, nochte kroon,
Ten zy ick haer beleene* uit mijnen hoogen troon.
Bedeckt uw aengezicht: valt neder: strijckt* uw pennen,
En wacht u, boven ons, een hooger maght te kennen.
LUCIFER.

1550 Hoe* nu toe? ben ick dan Godts Stedehouder niet?
RAFAEL.

Dat zijt ghy, en ontfingt van 't onbepaelt gebiet*
Bepaelde mogentheit, en heerscht uit zijnen name.
LUCIFER.

Helaes, hoe lang? tot dat Vorst Adam ons beschame,
En, boven de natuur der Engelen, zijn lot
Uit 's hemels schoot ontfange, en aenzitt' neffens* Godt ?
RAFAEL.

Wil d' opperste Monarch zijn maght met mindren deelen;
Ja d' eerste kroon den mensch opzetten, en bevelen,
Hem wijden tot een hooft der Geesten, boven al
Wat kroon en scepter voert, of namaels* voeren zal;
1560 Zoo leer ootmoedigh u Godts raetslot* onderwerpen.
LUCIFER.

Dat is de wetsteen om dees heirbyl op te scherpen.
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RAFAEL.

Ghy scherptze reuckeloos* voor uwen eigen neck.
Bedenck eens waer wij staen. de hemel kan geen vleck
Van afgunst, haet* en nyt, noch hovaerdy verdragen.
De Wraeck des hemels dreight dees schantvleck uit
[te vagen.
Hier helpt geen veinzen. och, of* voor d' alziende Zon,
Het aldoordringende oogh, ick deze lastren* kon
Bedecken. Lucifer, waer is uw glans gebleven?
LUCIFER.
1 57 0

Mijn glans is Adam en zijne afkomst lang gegeven.
Men noem' my langer niet den eerstgewyden zoon,
Den outsten erfgenaem.
RAFAEL.

Vorst Lucifer, verschoon
U zelven: onderworp* u 't opperste behagen.
Gewaerdigh* ons dat wy die blyde tyding dragen
Naer boven; ieder ziet mijn weêrkomst te gemoet.
Ick valle ootmoedigh dus uw heerlijckheit te voet.
Om Godts* wil, wacht u toch weêrspannigen te styven,
Die op uw' wil en wenck, als op hun aspunt, dryven.
Zoudt ghy, in wederwil* van 't hemelsche palais,
Dees lucht, vol heiligheit, vol vrede, d' eerste reis,
í58o Met duizentduizenden* in 't harrenas, beroeren ?
Op trommel en trompet den oorloghsstandert voeren.
En kanten* tegens Godt, den stercksten worstelaer?
LUCIFER.

Men kant* zich tegen ons. was Adams afkomst maer
Een zelven staet en stoel, als d' Engelen, geschoncken;
Dat scheen verdraeghelijck : nu vliegen vast de voncken
Van dezen hemeltwist door alle daken heen.
Zwygh Engelsdom*: verhef* eerbiedighlijck het leen
Van al wat ghy bezit aen Adam, en zijn neven*.
Den .mensch weêrstreven, is de Godtheit wederstreven.
r 590 Hoe magh het Godt van 't hart, dat hy zoo laegh,
[zoo diep
Vernedert dien hy tot den grootsten scepter schiep ?
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Een edelmoedigheit*, geheilight tot regeeren,
Voor eenen minder zich zoo zwaerlijck* kan verneêren,
Van heerlyckheid ontkleên, en opstaen uit haer' staet,
En stoel, dat zy vervloeck't den glans en dageraet
Van haren opgangk, ja veel liever had gebleven*
Een schaduw, zonder verf, een niet *, en zonder leven:
Want niet zyn, overtreft verkleening duizentwerf.
RAFAEL.

Geleende heerschappy staet los, en is geen erf*.
LUCIFER.
i600

'k Misdanckme* dan dit leen, als 't immers* leen moet
[heeten.
RAFAËL.

Bewaer* uw ampt: of is zyn ooghmerck u vergeten?
Het Stedehouderschap* uw wyshei't wert betrout,
Op dat ghy 't al in ruste en orden houden zoudt:
En hebtge tegens Godt het panser aenge$choten,
Als een meineedigh hooft van blinde bontgenooten?
LUCIFER.

Wy schoten slechts, uit noot en noo'tweer, 't panser aen;
Zoo luttel wouden wy de Godtheit wederstaen.
De reden spreeckt, al waer 't dat schilt en wapen zwege.
Wy vryen onzen Staet: benyt men ons die zege?
RAFAÉL.

Geen zege is heerelyck, daer, in een zelve* Ryck,
Slaghordens* van een Staet bestryden haers gelyck:
En deerlyck is het, zoo gebroeders van eene Orden
Door hun gebroeders zelfs* in 't endt verwonnen
[worden.
Om onzent wil, om Godt, en zyn gedreighde* straf,
Och Stedehouder, voer uw regementen af:
Voer af, en laet u toch vermorwen* door gebeden.
Ick hoor, 't is schrickelyck, alree* de ketens smeden,
Om, na de neerlaegh, u geketent door de lucht
Te voeren in triomf. ick hoor alree gerucht,
162o En zie allengs het heir van Michaël genaken.
Het is hoogh tyt, hoogh tyt dien dollen toght te staken.
16ío
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LUCIFER.

Wat baet het, schoon* men zich op 't uiterste bera ?
Hier is geen hoop van* pais*.
RAFAEL.

'k verzeker u gena,
En stelme, als middelaer, om hoogh voor u te pande.
LUCIFER.

Myn Star te dompelen in duisternisse, en schande:
Myn vyanden te zien braveeren op den stoel!
RAFAEL.

Och Lucifer, waeck op*. ick zie den zwavelpoel,
Met opgespalckte keel, afgryslyck naer u gapen*.
Zult ghy, het schoonst van al wat Godt oit heeft
[geschapen,
163o Een aes verstrecken*, voor het vratige* ingewant*
Des afgronts*, nimmer zadt*, en nimmer uitgebrant;
Dat hoede Godt. och och, bewilligh onze bede.
Ontfang dien tack* van pais*: wy offren* u Godts vrede.
LUCIFER.

Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick?
Aen d' een zy flaeuwe hoop; aen d'andre grooter schrick.
De zege is hachelyck; de neêrlaegh zwaer te myden.
Op 't onwis tegens Godt en Godts banier te stryden?
Den eersten standert op te rechten tegens Godt,
Zyn hemelsche bazuin, en openbaer gebod[ ?
1640 Zich op te worpen*, als een hooft van Godts rebellen,
En tegen 's hemels wet een wederwet* te stellen?
Te vallen in den vloeck der snootste ondanckbaerheit?
Te quetsen de genade en liefde en majesteit
Des rycken Vaders, bron van alle zegeningen,
Die noch t' ontfangen staen*, en wat* wy reede
[ontfingen?
Hoe zynwe nu zoo wyt verzeilt uit onzen plicht!
Ick zwoer myn' Schepper af. hoe kan ick voor dat licht
Myn lasterstucken, myn verwatenheit* vermommen!
Hier baet geen deizen*: neen, wy zyn te hoogh
[geklommen.

73
165o Wat raet? wat best geraemt in dees vertwyfeltheên ?
De tyt geen uitstel lydt. een oogenblick is geen
Genoeghzaemheit van tyt, indien men tyt magh noemen
Dees kortheit, 'tusschen heil en endeloos verdoemen.
Maer 't is te spa, en hier geen boete voor ons smet.
De hoop is uit. wat raedt? daer hoor ick Godts trompet.
APOLLION. LUCIFER. RAFAEL.
APOLLION.

Heer Stedehouder, op! het is geen tyt te marren:
De Veltheer Michaël, in aentogt met zyn starren*,
En regementen, daeght u uit in 't vlacke velt.
De tyt vereischt dat ghy u in slaghorden stelt.
í66o Treck op, treek op met ons: wy zien den strijt
[gewonnen.
LUCIFER.

Gewonnen? dat's 'te vroegh: de strijt is niet begonnen.
Men weegh' dien zwaren slagh en oorlogh niet te licht.
AP0LLI0N.

Ick zagh alree den schrick in Michaëls gezicht,
En al zyn benden doots* schier omzien naer de hielen.
Wy willen, twijfel niet, haer sloopen, en vernielen.
Hier komen d'Oversten met onzen standert aen.
LUCIFER.

Een ieder in 't gelidt: een ieder kenn' zijn vaen.
Nu rustigh* de bazuin en krijghstrompet ge st eken*.
AP0LLI0N.

Wy wachten op uw woort*.
L U C I F E R.

zoo volght ons op dit teken.
RAFAEL.

167o Helaes, by stont alreede in twyfel, en beraet:
Nu voert hem Wanhoon aen*. helaes, in welck een'
[staet
Van jammernissen* stort d' Aertsengel al de zijnen!
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Nu magh hy nimmermeer in vreught om hoogh
[verschijnen,
't En zy de Godtheit dit medoogende* belett'.
Ghy Hemelreien, komt, en geeft u in 't gebedt:
Misschien of* noch dees slagh te schutten waer met
[smeken*.
Het bidden kan een hart van diamantsteen breken.
REV VAN ENGELEN. RAFAEL.

í68o

1690

O Vader, die geen wieroockvat,
Noch gout, noch lofzang waerder schat
Dan godtgelatenheit*, en stilte
Van 't schepsel, dat uit nedrigheit
Behagen schept aen* uw beleit,
En in uw' wil zich zelf versmilte* ;
Ghy ziet, ó aller telgen stam,
Hoe ''t hooft der Geesten zijnen kam*
D ur f* kanten* tegens uw behagen;
Hoe hy trompet en trommel roert,
En blint, van* Staetzucht aengevoert*,
U terght op zynen oorloghswagen.
Ontferm u over ''t lasterstuck,
En keer, och, keer het ongeluck
Van duizentduizent lotgenooten,
Die al* te jammerlijck misleit,
Met zulck een wederspannigheit*
Het harnas hebben aengeschoten.
RAFAEL.

1700

Verschoon genadigh*, och verschoon
Den Stedehouder, die de kroon
Der kroonen op zijn hooft wil zetten,
Om neffens* u, en boven al
Te triomfeeren. och, wie zal
Hem zuiveren van zulcke smetten?
REV.

Gedoogh niet dat de schoonste ziel,
Waer op uw oogh genadigh* viel,
Gedoogh niet dat d' Aertsengel sneve*.
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Hy boete* deze ondanckbre daet,
En blyf' gehanthaeft by zijn' staet.
Dat uw gena zijn schuit vergeve.
HET VIJFDE. BEDRIJF.
RAFAEL. URIEL.
RAFAEL.

De gansche hemel, van den gront op tot de kruin
Der aertspalaizen*, juicht op Michaëls bazuin,
1710 En zwaeiende banier. de veltslagh is gewonnen.
Ons schilden schitteren, en scheppen nieuwe zonnen.
Uit elcke schiltzon straelt een triomfanten* dagh.
Daer komt Uriël zelf, de Schiltknaep, uit den slagh,
En zwaeit het vlammend .zwaeit, dat, scherp van
[wederzijden*,
Gewet* van 's hemels wraecke en gramschap, onder
['t strij den
Door schilt, en harrenas, en helm van diamant,
Gevaeght* heeft, slinx en rechts, al wat de horens kant*
En opsteeckt tegens Godts doordringende* alvermogen.
Gestrenge Schiltknaep, die het scherprecht* uit den
[hoogen
172o Bekleet, en 't ongelijck, dat tegens 't eeuwigh Recht
Zich opworpt*, met een' slagh rechtvaerdighlijck
[beslecht;
Gezegent is 't geweer*, gezegent zijn uwe armen,
Die d' eer van Englestadt hanthaven, en beschermen.
Wat leghtghe al pryzen* in, bij d' Oppermajesteit!
Verhael ons toch den stryt: ontvou ons al 't beleit,
En 's hemels eersten toght: wy luistren met verlangen.
URIEL.

Uw lust ontvonckt mijn' geest om rustigh* aen te
[vangen
Dien vreesselijcken storm 't' ontvouwen op een ry.
Geluckigh vecht het heir, dat Godt heeft op zijn zy.
1730 De veltheer Michaël, (verwittight uit den hoogen,
Door 's hemels afgezant, . die neder quam gevlogen,
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Noch sneller dan een star, die door de lucht verschiet,
Hoe Lucifer zoo trots zich tegens 't hoogh gebie't*
Had opentlijck gekant, gereet hen aen te voeren,
Die hem bewieroockten, zijn starre en standert*
[zwoeren*;)
Schoot voort, op 't aenstaen* van den trouwen Gabriël,
Het schubbigh panser aen, en gaf terstont bevel,
Aen al zyn Oversten*, en hoofden, en Kornellen*,
De heiren, in Godts* naem, in hun geleên* te stellen,
1740 Om met gemeene maght en kracht, op 't luchtigh* ruim,
Van 't zuivre hemelsblaeu* al dit meineedigh schuim
Te vagen*, al dit spoock* in duisternis te dompelen,
Eer zy op 't ongezienste* ons moghten overrompelen.
Op dezen last vergaert* Godts heirkracht in, der yl
Slaghordenswys, zoo snel gelyck een vlugge pyl,
Gedreven van de pees*. men zagh ontelbre drommen,
In een driekantigh* heir, aen alle kanten brommen *,
Gelyck een driehoeck steeckt en straelt op ons gezicht.
Men zagh een enckelheit* in een driepuntigh licht,
1750 Zoo spiegelgladt, gelijck een diamant*, geslepen;
Een heirspits, eer van Godt dan eernigh Geest b e g re p e n*.
De Veltheer, met den gloet des blixems* in de hant,
Hiel recht voor Godts baniere, in 't hart van 't leger,
[stant.
Wie moedt wil houden, en triomf en zege baren*,
Die moet voor al het hart verzekren, en bewaren.
RAFAEL.

Waer bleef 't verwaten* heir, dat ons bestormen wou ?
URIEL.

Het quam vol moedts ter bane, en had zijn eerste trou,
Gehoorzaemheit en eer en eedt en al vergeten,
Te* heiloos en verwaent op God en ons gebeten.
1760 Het groeide snel ; en wies gelijck een halve maen*.
Het wet zijn punten, zet twee horens op ons aen;
Gelijck 't gestarrent van den Stier de hemeldieren
En andre monsters, die rontom* hem henezwieren,
Met goude hoornen dreight. de rechte horen wort
Vorst Belzebub, op dat by ons de vleugels kort' *,
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En zyne wacht betrout; Vorst Belial de slincken.
Men ziet hen beide om stryt in hunne rusting blincken.
De Stedehouder, nu Veltmaerschalck tegens Godt,
Verzekerde den buick* des legers, om het slot,
1770 Der regementen knoop, in 't midden te bewaren.
De trotse standert, daer* de dagh scheen op te klaren*,
Uit zijne morgenstar, wert van* Apollion
Gehanthaeft*, achter hem, zoo moedigh als by kon,
In zijnen vollen krits*, om hoogh ten toon gezeten*.
RAFAEL.

Helaes, wat durf, wat durf d' Aertsengel zich vermeten?
Och, of* ick hem by tijts tot afstant* had gebroght.
Beschrijfme niettemin het aenzicht* van dien toght,
En in wat schijn de Vorst de benden quam geleien.
URIEL.

Omringt van zijn staffiers*, en groene* lievereien,
178o Hy, wrevligh aengevoert van onverzoenbren wrock,
In 't gouden panser, dat, op zijnen wapenrock
Van gloeiend purper, blonck, en uitscheen, steegh te
[wagen,
Met goude wielen, van robijnen dicht beslagen.
De Leeuw *, en felle Draeck*, ter vlught* gereet, en
[vlugh,
Met starren overal bezaeit op hunnen rugh,
In 't parrele* gareel, gespannen voor de wielen,
Verlangden naer den strijt, en vlamden op vernielen.
De heirbyl in de vuist, de scheemrende* rondas*,
Waer in de morgenstar met kunst gedreven* was,
1790 Hing aen den slincken arm, gereet de kans te wagen.
RAFAEL.

O Lucifer, ghy zult dien hooghmoedt u beklagen.
Ghy fenix*, onder al wat Godt daer boven looft,
Hoe steeckt ghy, onder 't heir, zoo fier met hals en
[hooft,
En helm, en schoudren uit! hoe heerlijck past u 't wapen,
Als waer 't naturelijck uw wezen aengeschapen !
0 hooft der Engelen, niet hooger: keer weerom.
Vondels Lucifer.
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URIEL.

Zoo stonden zy gekant*, en slaghree, drom by drom,
Een ieder op zijn lucht*, en hoefslagh*, en bij rijen
Gesnoert aen hun gezagh*, om 't schoonst van
[wederzijen;
i800 Wanneer de dolle* trom en klinckende trompet
Zich mengen; het geluit geweer* en handen wet,
En steigert in den trans van 't heiligh licht der lichten;
Een klanck, waer op terstont een zwangre wolck van
[schichten*
Geborsten, slagh* op slagh, een' gloênden hagel baert*,
Een' storm en onweer, dat de hemelen vervaert,
De hofpijlaren schudt, de kreitsen, en de starren,
Verbijstert in hun ronde* en ommeloop*, verwarren,
Of zwijmen* op de wacht, en weten niet waer heen
Te drijven, oost of west, of boven of beneên.
18io Al weerlicht wat men ziet, al wat men hoort is donder.
Wat blijft 'er in zijn' stant ? het bovenste raeckt onder.
De heiren, na 'et gedreun van 't eerste schutgevaert*.
Geraken hantgemeen met knods, en hellebaert*,
En sabel, speer, en dolck. het gaet 'er op een kerven,
En steken. al wat kan, wat toeleit op bederven*,
Op schenden, rept zich* nu, bederft, en treft, en schent.
De broederschap heeft uit, en niemant ziet noch kent
Zijn' medeburger meer. men ziet 'er parle* huiven,
Gekrolde vlechten hairs, en pluim, en pennen stuiven,
1820 En schitteren, in 't vier der blixemen gezengt.
Men ziet turkoisblaeu*, gout, en diamant gemengt,
En perlesnoer, en wat de hairlock kon vercieren.
De vleugels, half geknot, gebroke pijlen zwieren
En zweven door de lucht. een gruwzaem veltgeschrey
Verheft zich uit den stoet der groene lieverey;
Daer lijt het krijgsheir last, geperst uit noot te deizen*.
De dolle Lucifer hervat den strijt drie_ reizen,
En stut de flaeute van zijn regement zoo trots,
Gelijck het zeegedruis al schuimende op een rots
183o Gestuit wort, reis op reis, en meer niet uit kan rechten.
RAFAEL.

Gewis het heeft wat in de Wanhoop af te vechten*.

URIËL.

De dappre Michaël laet blazen: Eer zy Godt.
De regementen, op die leus en zijn gebodt
Gemoedight*, te gelijck aen 't steigeren, en stijgen,
Naer boven, om den loef van 's vyants heir te krijgen;
Dat stijght met een om hoogh, maer met een' trager
[vaert,
En raeckt in 't ende in ly. als of men hemelwaert
Een' valck zagh, van om laegh, op zijne wackre pennen
Zich geven* in de lucht, eer hem de reigers kennen;
1840 Die* sidderen van schrick, in 't bosch, by eenen beemt,
Zoo dra het hooge nest dien vyant daer verneemt.
De reiger schreeut, en stijght, en bang voor 's vyants
[pooten,
Verwacht hem op den beck, om door de borst te stooten,
Van onder, als by ploft van boven op den buit.
RAFAEL.

O Lucifer, wat raet! het ziet 'er schricklijck uit.
Ghy zweeft hier op een vlackte, en zonder poort, en
[wallen.
Een gruwelijcke Orkaen wil plotslingh u bevallen*,
En zineken* in een' poel, en afgront*, zonder gront.
URIEL.

Wat gaf ''t een schoon verschiet, om laegh een hallef
[ront,
185o Of halve maen*; om hoogh een driekant* spits t' aen[schouwen ;
De regementen, die zich sluiten, en ontvouwen,
Op 't wencken van hun hooft, een ieder in zijn vaen*,
Te zien zoo pal, gelijck metale muren staen,
Als op een wederwight* van lucht en eige zwaerte,
Met al hun slingertuigh, geschut*, en stormgevaerte.
Zy hangen even als men zich een wolck verbeelt*,
Een wolck, waer in de zon met heure stralen speelt;
En schildert en schakeert* door luchte* regenbogen.
De hemelsche adelaer, zoo steil in top gevlogen,
í86o Bespiet Godts vyant vast, de havicksvlught*, beneên.
Hy klapt van moedigheit zijn pennen tegens een*,
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Misguntze 't weiden* niet, en vruchteloos braveeren*,
Terwijl hy vlamt om hem te zitten in de veeren*,
Te plunderen* eerlang van zijne gladde pluim;
Zoo ras de kromme beck en klaeu, op 't luchtigh* ruim,
Het aes bevaile*, of drijf voor wint af, uit zijn oogen,
Dus komenze afgestort, en stroomen uit den hoogen*,
Gelyck een binnenzee, of noortschen* waterval,
Die van de rotsen bruischt*, en ruischt, met een geschal
1870 Dat dier en ondier schrickt, in diepgezoncke d alen* ;
Daer steenen, van de steilte, en dicke waterstralen,
En masten*, zonder tal, verpletten *, en vertreên
Wat tegens woest gewelt van stroom en hout en steen
Niet opgewassen is. de heirspits treft den navel*
Der halve mane fel met roode en blaeuwe zwavel,
En vlammen, slagh op slagh, en donkerkloot op kloot.
Dat baert* een luchtgeschrey. het hart van 't heir in
[noot,
Begint van langer* hant den wrevelen t' ontzacken.
De boogh der halve mane, aen 't kraecken, en aen
['t knacken,
188o Zoo stijf gespannen staet (want d' einden krommen
[vast)
Dat hy in 't midden moet bezwijcken voor dien last,
En springen, wort hem flux geen' ademtoght gegeven.
De trotse Lucifer, dan hier dan daer gedreven,
Schiet toe op dit geschrey, en geeft zich rustigh* bloot,
Om zijn groothartigheit, in 't nijpen van den noot,
Te toonen voor de vuist*, op zijnen oorloghswagen.
Dat geeft den flaeuwen moedt. hy schut de wreetste
[slagen
En scheuten* op 't gebit van zijn verwoet gespan*.
De Leeuw en blaeuwe Draeck* aen 't woeden, vliegen van
1890 Zijn hant, op elcken wenck, met vreeselijcke driften.
D' een brult, en bijt, en scheurt, en d' ander schiet
[vergiften,

Met zijn gesplitste tong, ontsteeckt een pest en raest,
En vult de lucht met smoock, dien hy ten neuze uitblaest.
RAFAEL.

Hier wil de barrening* van boven hem beknellen.

$I
URIEL.

Hy zwaeit de heirbijl vast*, om Godts banier te vellen,
Die neêrstij ght*, en waer uit Godts naem een schooner
[licht
En schooner stralen schiet in 't gloên van zijn gezicht.
Men dencke eens na of hy dit voorspoock ons benijdde.
De heirbijl in zijn vuist, aen d' eene en d' andre zijde,
igoo Den toescheut* stuit, en sloopt*, of schutze* op zijn
[rondas,
Tot dat hem Michaël, in 't schittrend harrenas,
Verschijnt, gelijck een Godt, uit eenen kring van zonnen.
Zit af*, o Lucifer, en geef het Godt gewonnen.
Geef over uw geweer 'w, en standert: strijck* voor Godt.
Voer af dit heiloos heir, lees goddelooze rot*,
Of anders wacht* uw hooft. zoo roept hy uit den hoogen.
D'Aertsvyant van Godts naem,hardneckigh, onbewogen,
Ja trotser op dat woort, hervat in aller yl
Den slagh, tot driewerf toep„ om met zijn oorloghsbijl
1910 Den diamanten schilt *, met een Godts naem, te kloven.
Maer wie den hemel terght gevoelt de wraeck van boven.
De heirbijl1 klinckt* en springt op 't heiligh diamant
Aen stucken. Michaël verheft zijn rechte hant,
En klinckt* den blixemstrael, gesterckt door 't alver[mogen,
Dien wrevelmoedigen, door helm en hooft, in d' oogen
Al* 't ongenadigh dat hy achterover stort,
En uit den wagen schiet, die omgeslingert, kort*
Met Leeuw en Draeck en al, den meester volght in
['t zincken.
De standert van de star vergaet* hier op het blincken,
1920 Zoo ras Apollion mijn vlammend zwaert gevoelt,
Den standert geeft ten roof, daer 't barrent* en krioelt
Van duizentduizenden, om 't hooft der helsche scharen
In 't vallen, voor den val en neêrsmack, 'te bewaren.
Hier yvert Belzebub: daer trotst ons Belial.
Dus wort de maght ontsnoert, en met den zwaren val
Des Stedehouders breeckt de boogh der halve mane
In stucken. echter* komt Apollion ter bane
Met zoo veel monstren als de kloot des hemels draeght.
De Reus Orion* schreeut, dat al de lucht vertsaeght*,
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193o En pooght met zijne knods ons heirspits 't hooft te
[kneuzen,
Die op Orions past* noch knodzen, noch op Reuzen.
De Noortsche Beeren op hun achterklaeuwen* staen,
Om met een dommekracht* in 't hondert toe te slaen.
De Hydra* braeckt vergift, en gaept met vij f tigh keelen.
Ick zie een galery, vol oorloghstafereelen,
Geboren uit dien slagh, zoo wijt men af kan zien.
RAFAEL.

Gelooft zy Godt: valt neêr : aenbidt hem op uw knien.
Och Lucifer, helaes, waer blijft uw valsch betrouwen ?
Helaes, in welck een' schyn zal ick u lest* aenschouwen ?
1940 Waer is u klaerheit nu, die allen glans braveert?
URIEL.

Gelijck de klare dagh in naren nacht verkeert,
Wanneer de zon verzinckt, vergeet met gout te b ra ll en * ;
Zoo wort zijn schoonheit oock, in 't zincken, onder
['t vallen,
In een wanschapenheit verandert, al* te vuil;
Dat helder aengezicht in eenen wreeden muil;
De tanden in gebit, gewet om stael te knaeuwen;
De voeten en de hant in vierderhande klaeuwen ;
Dat glinstrend parlemoer in eene zwarte huit.
De rugh, vol borstlen, spreit twee drakevleugels uit.
0
In
't kort, d' Aertsengel, wien noch flus* alle Englen
1 95
[vieren,
Verwisselt zijn gedaente, en mengelt zeven dieren
Af grij slij ck onder een, naer uiterlijcken schijn;
Een leeu, vol hoovaerdy, een vratigh gulzigh zwijn,
Een' tragen ezel, een rinoceros, van toren
Ontsteken *, eene sim*, van achter en van voren
Al even schaemteloos, en geil en heet van aert,
Een' draeck, vol nijts, een' wolf en vrecken* gierigaert.
Nu is die schoonheit maer een ondier, te verwenschen,
Te vloecken, zelf* van Godt, van Geesten, en van
[menschen.
196o Dat ondier yst *, indien 't de blicken op zich slaet,
En deckt met damp en mist zyn gruwelijck gelaet*.
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RAFAEL.

Dat leert de Staetzucht Godt naer zijne kroon te steken*.
Waer bleef Apollion?
URIEL.

hij zagh zijn ty verstreken,
Op 't ondergaen der starre, en vloodt: een ieder vloodt
De hemelsche kortou* van boven, schoot* op schoot,
Met weerlicht blixemen en donderen aen 't rollen,
De monsters, in het licht geklautert, holp aen 't hollen,
En groeide in zulck een jaght*. wat was 't een dwarreling
Van buien ondereen! hoe ruischt 'et hier! wat ging,
1970 Wat ging'er een gety ! ons maght, van Godt gezegent,
Ruckt voort, en treft, en sloopt voor* 's hants wat
[zy bejegent.
Wat green* hier overal, waer 't op een vlughten ging,
Een wilde woestheit, een gestaltverwisseling,
In leden, en in leest! men hoortze brullen, bassen.
D'een janckt, en d' ander huilt. wat ziet men al
[grimmassen*
In Engletronien nu zweemen naer de hel,
En helsche gruwzaemheên. daer hoor ick Michaël,
Om triomfant in 't licht met Engleroof te pralen.
De Reien groeten hem met lofzang, en cimbalen,
1980 Schalmeien *, en tamboer*. zy 'treden hier vooruit,
En stroien lauwerloof, op 't hemelsche geluit.
REY VAN ENGELEN. MICHAEL.
RE Y.

1990

Gezegent zy de Helt,
Die 't goddeloos gewelt,
En zijn maght, en zijn kracht, en zijn' standert
Ter neder heeft gevelt.
Die Godt stack naer zijn kroon,
Is, uit den hoogen troon*,
Met zyn maght in den nacht neêrgezoncken.
Hoe blinckt Godts Naem zoo schoon!
Al brant* het oproer fel,
De dappre Michaël
Weet den brant* met zijn hant uit te blusschen,
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2000

Te straffen dien rebel.
Hy hanthaeft Godts banier.
Bekranst hem met laurier.
Dit palais* groeit in pais*, en in vrede.
Geen tweedraght hoort men hier.
Nu zingt de Godtheit lof,
in 't onverwinbaer hof.
Prijs en eer zy den Heere aller Heeren.
I-fy geeft ons zingens stof.

E L.
Gelooft zy Godt; de Staet hier boven is verandert.
D' Aertsvyant left* 'er toe*. by laet ons zijnen standert,
En Morgenstar, en helm, en vanen, en rondas,
Dien afgejaeghden roof, aen 's hemels heldere as,
Met juichen, en triomf, en eere, en lofgezangen,
Bazuinen, en trompet, ten klaren spiegel hangen
Van wederspannigheit, en Staetzucht, die den kam
'Verheffen tegens Godt, den onverzetbren stam,
2010 En oirsprong, en de bron en Vader aller dingen,
Die wezen en natuur en eigenschap ontfingen.
Men zal niet meer den glans der Oppermajesteit
Bezwalckt* zien door den damp van snoode ondanck[baerheit.
Zy zwerven in de lucht, en tuimelen, en woelen,
Heel diep beneden ons gezicht *, en deze stoelen *,
Benevelt, en verblint, en ysselijck* misvormt.
Zoo moet het gaen, die Godt, en zijnen stoel* bestormt.
M IC HA

RE Y.

Zoo moet het gaen, die Godt, en zijnen stoel bestrijden,
Den mensch, naer 't hemelsch beelt geschapen, 't licht
[benijden.
GABRIEL. MICHAEL. REY.
GABRIEL.
2020

Helaes, helaes, helaes, hoe is de kans gekeert!
Wat viert men hier? 't is nu vergeefs getriomf eert :
Vergeefs met wapenroof en standerden te brallen*.
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MICHAEL.

Wat hoor ick, Gabriël?
GABRIEL.

och Adam is gevallen;
De vader en de stam van 't menschelijck geslacht
Te* jammerlijck, te droef alree* ten val gebraght.
Hy left 'er toe*.
M IC HAEL.

dat is een donderslagh in d' ooren.
Al yze ick, my verlangt die nederlaegh* te hooren.
Heeft dan 't verwaten* Hooft het aerdtrijck oock
[bestreen ?
GABRIEL.

Hy ruckte, na den slagh, 't verstroide heir by een,
Doch eerst zijn' Oversten, die voor elckandre gruwen;
En zette zich, om 't licht van 't alziende o o gh te schuwen,
In eene holle wolck, een duistre moortspelonck
Van nev'len, daer geen vier* dan uit hun blicken blonck;
En, midden in den ring* des helschen Raets gezeten,
Hief uit zijn zetel aen, te* helsch op Godt gebeten:
Ghy maghten*, die zoo trots, voor ons gerechte* zaeck,
Dien afbreuck hebt geleên ; nu is het tijt om wraeck
Te nemen van ons leet, en listigh, en verbolgen,
Met onverzoenbren wreck den hemel te vervolgen,
2040 In zijn verkoren beelt, en 't menschelijck geslacht
Te smooren in ' zijn wiegh, en opgang*, eer het maght
In zijne zenuw krijge, en aenwinne in zijne erven.
Mijn wit is Adam en zijn afkomst* te bederven*.
ick weet, door 't overtreên der eerstgeste c e wet,
Hem aen te wrijven zulck een onuitwischbre smet,
Dat hy, naer lijf en ziel, met zijn nakomelingen
Vergiftight, nimmer zal ten zetel innedringen,
Waeruit men ons verstiet: edoch gebeurt het al
Dat iemant bovenstijge, een kleen*, een dun getal,
2050 En noch door duizent doón, en arrebeit*, en lijden,
Zal steigren* tot den Staet en kroon, dieze ons benijden.
Elenden zullen zich terstont, op Adams spoor,
Verspreien zonder endt, de wijde weerelt door.

2030

Natuur zal, van dien slagh getaistert, schier verteeren,
En wenschen in een Niet of mengelklomp* te keeren.
Ick zie den mensch, die naer het beelt der Godtheit
[zweemt,
Van Godts gelijckenis verbastert, en vervreemt,
In wil, geheugenis*, en zijn verstant ontluistert,
Het ingeschapen licht benevelt, en verduistert,
2o6o En wat den dagh beschreit, in 's moeders* bangen schoot,
Gevallen in den muil der onvermijbre Doot.
Ick wil de tiranny verheffen, altfijt stouter*,
En ti, mijn zoons, gewijt* tot Godtheên*, op het outer,
In kercken, zonder tal, tot aen de lucht gebout,
Vereeren offervee, en wieroockgeur, en gout,
Ja zoo veel menschen, als geen tong vermagh te noemen,
En al wat Adam teelt in eeuwighei't verdoemen,
Door gruwelstuck op stuck, Godts naem ten trots
[begaen.
Zoo dier* wil hem mijn kroon*, en zijn triomffeest staen.
MICHAEL.
2070

Verwaten* vloeck*, zoo trots de Godtheit noch
[braveeren*.1
Wy willen u eerlang dat lasterstock verleeren.
GABRIEL.

Aldus spreeckt Lucifer, en zent Vorst Belial,
Op dat by datelijck* de menschen breng' ten val.
Dees schiet de boosheit zelf, de listighste aller dieren,
De slang aen*, om met glimp van woorden te vercieren
Het lockaes, 't welck aldus d' onnoosle* schepsels ving,
Daer* zy geslingert om den tack der kennis* hing.
Heeft Godt, op halsstraf, u zoo dier*, zoo streng,
[benomen
Den vrydom* van dit ooft, den smaeck van 't puick
[der boomen ?
2080 Neen Eva, simple duif, geensins: ghy Zijt verdwaelt.
Aenschou eens, bid ick u, dien appel*. ay, hoe straelt,
Hoe gloeit dit ooft van gout en karmozijn* te gader
Hoe noodt u dit bancket* ! ay dochter, tre wat nader:
Hier nestelt geen venijn in dit onsterflijck loof.
Hoe lockt dees vrucht: ay pluck: ay pluck vry: ick beloof
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U wetenschap, en licht, wat deistghe*, bang voor
[schennis* ?
Tast toe, en wordt Godt zelf, in wijsheit, en in kennis,
En wetenschap gelijck, en eere, en majesteit,
Hoe zeer hy 't u beng. zoo vat men 't onderscheit
2090 Het wezen en den aert en d' eigenschap der zaken.
Terstont begint het hart der schoone bruit* te blaken,
T' ontvoncken, en zy vlamt op d'aengepreze vrucht.
De vrucht bekoort* het oogh, het oogh den mont,
[die zucht.
De lust beweeght de bant al bevende te plucken.
Zoo plucktze, en proeft, en eet (dat wil haer afkomst*
[druckenl)
Met Adam, en zoo dra hun oogen opengaen,
En zy hun naecktheit zien, bedeckenze, met hlaên,
Met vygenloof, hun schaemte, en schande, en erf[ gebreeken,
En gaen zich in geboomte en schaduwen versteeken,
2100 Versteeken, maer vergeefs, voor 't aldoordringende
[oogh.
De lucht betreckt allengs. zy zien den regenbo o gh
Gespannen, als een bode en voorspoock van Godts
[plagen.
De hemel treurt in rou. geen handenwringen, klagen,
Noch schreien helpt den mensch en zyne weergade*. ach,
Het weerlicht, reis op reis: het dondert, slagh op slagh.
Al wat men hoort en ziet, is schrick, en angst, en
[zuchten:
Zy vlughten voor hun schim*, maer kunnen niet
[ontvlughten
Den worm, die 't hart doorknaeght, het overtuight
[gemoedt.
Zy knickebeenen beide, en struicklen, voet voor voet.
2110 Het aengezicht ziet doots, en d' oogen, diep verdroncken
In tranen, zien geen licht, hoe is de moedt gezoncken!
Hoe stack hy flus* het hooft zoo moedigh in de lucht!
Het ritslen van een bladt, of beeck, een kleen gerucht
Verbystèrt hen; terwyl een zwangre wolck komt dalen,
Die scheurt, en baert* allengs een licht, een' glans.
[en stralen,
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Daer d' Operste uit verschynt, in dien bedruckten staet,
En dondert met zyn stem, die hen ter aerde slaet.
R E Y.

Och och och och, de mensch waer nutter noit geschapen.
Dat leert zich aen een vrucht, een' mont vol saps,
[vergapen.
GABRIEL.
2120

0 Adam, dondert Godt, waer zyt ghy toe geraeckt?
Vergeefme, o Heer. ick vlught uw aenzicht*, bloot
[en naeckt.
Wie leerde u, vraegt hem Godt, uw schaemte en
[naecktheit kennen ?
Durft ghy uw lippen aen eerbode vruchten schennen*?
Myn gade, myne bruit* bekoorde* my helaes.
Zy zegt: de slimme slang bedrooghme met dit aes.
Dus schuift elck van den hals den oirsprong der
[gebreeken*.
R E Y.

Gena. wat vonnis wort op dit vergryp gestreeken?
GAB RI EL.

De Godtheit dreight de vrou, die Adam heeft verleit,
Met ween*, en barens noot*, en onderworpenheit;
2130 Den man niet arbeit, zweet, en zorge, en lastigh slaven;
Den acker, die den mensch ten leste zal begraven,
Met onkruit, en veel ramp; de Slang*, om 't loos
[misbruiek
Van haer doortrapte tong, zal kruipen op den buick,
Langs d'aerde hene, en slechts by stof en aerde leven.
Maer om den armen mensch een' vasten troost te geven,
In zulck een jammernis *, belooft de Godtheit trou
Te wecken, uit het zaet en bloet van d' eerste vrou,
Den Stercken, die de Slang, den Draeck*, het hooft
[zal pletten,
Door erfhaet, van geen tyt noch eeuwen te verzetten.
2140 En schoon dat felle Dier hem naer de hielen byt,
Noch triomfeert de Helt met eere, na dien stryt.
Ick koom uit 's Hoogsten naem dat onheil u
[ontvouwen.
Stel daetlyck orden, eerze ons moeite op moeite Drouwen.
-
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MICHAEL.

Uriël, Schiltknaep, die het heiligh Recht bewaert*,
En reuckeloosheit* straft; gryp aen uw vlammend
[zwaert:
Vliegh bene* naer om laegh, en dryfze beide uit Eden,
Die d' eerste wet zoo blint zoo reuckloos* overtreden.
Bewaeck den ingang van 't ontheilight paradys,
En keer de ballingen met kracht af van de spys,
2150 Den boom, die 't leven reckt. gedoogh niet datze
[pluicken*
D' onsterf ely cke vrucht, en 't hemelsch ooft
[misbruicken*.
Ghy wort op schiltwacht voor den hof en boom gestelt.
Dat Adam buiten zwerve, en, vroegh en spade, velt
En klaigront ommeploegh', waer uit hem Godt
[bootseerde*.
Ozias, aen wiens vuist de Godtheit zelf vereerde
Den zwaren hamer van gekloncken* diamant,
En ketens van robyn, en krammen, spits van tant,
Ga heene, vang en span* het heir der helsche dieren,
Den Leeu, en fellen Draeck, die tegens ons banieren
216o Dus woeden: vaegh* de lucht van dees vervloeckte
[jaght*,
En boeize* aen neck en klaeu, en ketenze met kracht.
Dees sleutel van den put des af gronts* , en zyn holen
Wort, Azarias. u en uwe zorgh bevolen.
Ga heene, sluit in 't hol al wat ons maght bestryt.
Maceda, neem dees torts, die vlam is u gewyt*.
Ontsteeck den zwavelpoel, in 't middelpunt der aerde,
En pynigh Lucifer, die zoo veel gruwlen baerde,
In 't eeuwighbrandend vier, gemengt met killen vorst;
Daer Droefheit, Gruwzaemheit, Versteentheit, Honger,
[Dorst,
217o De Wanhoop, zonder troost, de prickel van 't geweeten,
En Onverzoenbaerheit, een straf van 't boos
[vermeeten*,
Versteeken* van den glans der Godtheit, in dien roock,
Getuigen 's hemels ban*, gevelt op 't heiloos Sp ooc k* ;
Terwyl 't beloofde Zaet*, verzoenende Godts toren
Herstelle uit liefde al wat in Adam wert verloren.

RE Y.

Verlosser, die de Slang het hooft verpletten zult,
't Vervallen Menschdom eens van Adams errefschult
Verlossen t' zyner tyt, en weer, voor Evaes spruiten,
Een schooner paradys hier boven opensluiten;
218o Wy tellen d'eeuwen, en het jaer, ja dagh, en uur,
Dat uw gena verschyn'; de quynende Natuur
Herstell', verheerelycke*, in lichaemen, en zielen;
Stoffeerende* den troon *, daer d'Engelen uit vielen.

UTT.

WOORDENLIJST.

achterk1aeuwen 1932. Zie Hydra.
ader, a ê r 221, 294, 327, 996 bloedkanaal; bron; spier
(Mnl. inader = ingewand) ; gloed. Zie a f g r o n t. .
a e 1 o u t h e i t Ber. 71 aloudheid, hooge oudheid. Door
misverstand is sedert het laatst der 18e eeuw uit aeloud
gevormd het woord ad el oud, dat bij Ledeganck, A en Brugge,
bijv. voorkomt.
a e n 1682 eig. synoniem met in: .,verdriet in vroolijkheid
scheppen" (Hooft), „schep vreugde in 't leven" en uit: „zich

uit moeite vermaak scheppen" (Holl. Duinzang) . Voor dit
gebruik van aan vgl. enen ons ontleenen aan, een voorbeeld
nemen aan.

a e n b i d d e n 226. Scheidbaar als nog in Van Alphens
Cantate en ons aangebeden.
a e n g a e n t e g e n s 611 afgaan op, ingaan tegen.
aengezien Ber. 103. Zie onaengezien.
aenhang Ber. 28, aanhangelingen Ber. 5

partij, volgelingen, aanhangers, van a e n h a n g e n 1251
naslepen, aan vast zitten.
a e n s c h i e t e n 1390 snel aan 't lijf doen; 2075 de gedaante aannemen van (Zie Gen. III en Ned. W d b .) .
a e n s t a e n 1736 aanhouden, aandringen.
aentrecken 1044, 12i7 aanrukken, optrecken
1274. Vgl. ons aftrekken.
a e n v o e r e n 167I, 1688 aandrijven.
a e n w e n n e n 694: „ons aengewent", dat w ij ons aan
hadden, d.i. hier: waaraan wij ons gewend hadden.-gewnd
a e n z i c h t 51, 305, 1777, 2121 voorkomen, aanblik,
gezicht, aangezicht 412, Boo.
aerde en klay 389, vgl. klaiaerde 107. Zoo 406
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zangen en triomf, 635, 1657, enz. Vgl. op a f g r o n t en
p a i s voor dgl. koppelingen.
a e r t s p a 1 a i s 1709 hoogste hemel. In Vondels Hekel
(zie Pantheonuitg.) komt dit, van andere oude Nederl.-dichten
woorden met carts- in beteekenis verschillende, woord voor
in den zin van prachtig paleis, schitterend hof.
a f 809 van.
a f b e e 1 d e n Opdr. 3, Ber. 3 verbeelden, voorstellen.
af gestreden Inh. 18. Zie afvechten.
a f g r o n t 1631, 1848 diepte, hel, volgens de Bijbelsche
en de Kerkelijke voorstelling. De etymologische bet. (zie
Ned. Wdb. I 998) zal Vondel wel geweten hebben. Afgront
is diepte zonder gront, Luc. VIII, 31, zegt de Stat. -Vert.
De bijv. zonder g r. versterkt het begrip; vgl. entlooze
eeuwigheid 397, steile steilten 620, enz. Een poel en afgront
z.g. is een hendiadys: grondeloos diepe p u t, p o e 1 d e s
af gronts, 2162, Ber. 40 (les. XIV). Vgl.: 5, 128 , 3 1 9,
3 2 7, 35 6 , 505, 5o6, 661, 675, 685, 7 16 , 760, 7 6 4, 788, 900, 1073,
1111, I 278, 1418, 1471, 1 595, 1923, enz.
a f k o m s t 214, 388, 856, 1190, 2095 een abstract woord,
hier met concrete collectieve beteekenis: nakomelingen,
afstammelingen, 2043 nakroost.
a f s t a n t 1776 nalaten, ophouden, uitscheiden.
a f v e c h t e n 1831 strijdende afmatten, afstrijden waarvan
afgestreden, Inh. 18.
a f z it t e n het tegengestelde van opzitten. Gewoonlijk van
paarden, hier van den wagen (1886, vgl. 1903, 1917)
a 1 427, enz. geheel; 603, 1699; 83, i18, 195, 510, 569 alles,
bijst. van het voornaamwoord het; 1392 vgl. als 1795; 16o8 toegevend als 578. Het versterkt t e (zie aldaar = zeer) 16 93,
I916, 1 944: vgl.: ons „niet (al) te wel ". Het versterkt
r e e(d e) (7 2 5, 1 53 6 , 1645) 1617, 1670, 2025 enz. Zie r e e d e.
allerbest 610 zonder lidw.; zoo veiligst 61 I,
best 16o, 930, 1062, m e e s t 726,
minst 431, 1 e s t 1939,
snelst 977, eerst 727, 1062, vgl. eerstgeboorte
370, eerstgeboornen373.
Almogentheden 5 God. Vgl. 't Hebr. Elohim, de
Staten-Vert. op Gen. XX, 13, Leidsche vert. ook op XXXV, 7.
a 1 s 296, 1 525 met relatieve beteekenis; 423 gelijk.
a m p t 66, voor ambt. Zie afgront.
-
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a n d e r s 410 althans, zooals in de Scheepspraet en elders;
hiervoor 1600 i m m e r s. Het eerste vooral in voorwaardelijke
bijzinnen.
a p p e 1 178, 2081. In den „hof in Eden" stonden twee
wonderboomen, die de overlevering wel appelboomen noemt;
zo. „de boom des levens" (181), waardoor de Paradijsbewoners onsterfelijk konden zijn. 20. „de boom der kennis des
goeds en des kwaads" (2077), waarvan zij niet mochten eten.
a r(r e) b e it 2o5o ; 1346, ,1536 smart, barensnood.
a r e n t bl. 3 vs. 12. Oorspr. in 't wapen van 't Rom. rijk.
Augustijn Ber. iio. Zie Outvader.
a v e r e c h t s 607, 1053 adv. of adj., verkeerd; in 10 53
ie nv. (loon was ml.), vgl. 578, 1712. 4e nv. is den mensch
vs. 1213.
b a e r e n 1754 vertoonen. Dit w.w. baren heeft bovendien
de bet. van 't oude beren = voortbrengen, overgenomen,
en wordt in dien zin 1804, 1877, 2115 gebruikt.
b a n 2173 veroordeeling, verbanning.
b a n c k e t 2083 feestmaal.
b a n i e r 647 doet denken aan het vaandel van Constantijn
den Grooten.
barreningh 1894 hitte, brand; vanbarrenen 1921,
barnen67.
basterts1agh 1169. Zie slagh en vgl. basterdy848.
b a z u i n 196, 1284, enz. altijd met het accent op de tweede
lettergreep; het is afkomstig van het Lat. buccina.
b d e 11 i o n 66 een doorzichtig, welriekend hars, vgl.
Gen. II 12, Num. XI, 7. Gr. naam, Hebr. bedola. Zie m a n n e.
bederven Ber. 812, vs. 654, 1815, 2043 te gronde richten,
in 't verderf storten, dooden. Hiervan b e d e r f 1262, 1419, enz.
b e d r o e v e n 378 verduisteren. Hiervan b e d r o e f d 735
donker. Vgl. nog ons droef b.v. in De Genestet's Arme
T/isschers.

begenadighen Opdr. 6. Zie genadig.
beginnen 827 werd vroeger meer met hebben vervoegd
dan tegenwoordig.
begraven2131. Zie averechts en vgl. Gen. III, vs. 19.
begrijpen 209, 1751 omvatten, betasten. Hiervan
Vondels Lucifer.
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b e g r ij p 206, 308 bevatting, verstand en o n b e g r ij p e lij k
123 ontastbaar.
B e h e m o t h 96, 1380. Op Job XL, io zegt de A ant.
van de Staten-Vert.: „Behemoth werd van velen overgeset
Elephant. Anderen meynen, dat'tet een gemeyne name is,
begrijpende alle aerdsche beesten, soo wel tamme, als wilde,
d.i. ontastbaar die seer groot van lichaem zijn ....". Lateren
denken, dat het „nijlpaard" er mee bedoeld is. Het is een
Hebreeuwsche verbastering van een Egyptisch woord, dat
„waterstier" beteekent. In de laatste vertaling staat Reuzenie r .

b e h o l p e n 952 gediend; verl. dw. van zich behelpen.
b e j e genen 73, i6r., 783, 1243 ontmoeten, gemoeten
131, te gent ree n 449 (prothusteron) .
bek Z e e d e n O pd r. 20 innemen, bezetten. Vgl. „een
plaats bekleed-en" . Ber. 6 en vs. 2183 heet het s t o f f e er e n. Voor „bekleet met been en aren" 221 vgl. Joh. I, 14:
het Woord is vleesch geworden. Zie a d e r. 85o vervullen.
beklemt 146o geklemd.
bekoren 34, 16o, 2093, 2124 verleiden.
b e 1 e e n e n 1547; in leen 1545, 1587 geven.
b e 1 e i d e n 948 besturen, regelen. Hiervan beleit 661.
belgen (zich) 1003, 1227, waarvan b e 1(le) g h z u c h t
1228, 1231, is zich toornig maken. Het staat in pl. v. des:
vgl. gedenk mijner of mij.
bergh des Verbondts Ber. 37, Godts berg Ber.
49, Godenberg, Ezechiël XXVIII, 12, zooals de Olympus,
Asgard, enz.
b e r i 1. Ber. 45 een zeegroen edelgesteente, waarvan 't Fr.
briller schitteren als beril, en ons bril; deze werd oorspr. van
beril vervaardigd.
Bernardus Ber. 92. Zie O utvader.
beroemen (zich) van 1074 = zich beroemen op.
beseffen 512 etymologisch hetzelfde als Fr. savoir.
best. Zie allerbest.
b e s t a e n Ber. 151; 610, 730 ondernemen, Lat. audere,
wagen; 285 blijven staan.
bestarntBer. Toi met starren bedekt. Zie gestarnte.
b e s t e 11 e n Ber. 86 geven. Vgl. „brieven bestellen "..
b e s t i e r e n 512 besturen, leiden.
-

95
b e s t o r v en 146o doodelijk ontsteld. Vgl. „iets besterven ".
b e s t u 1 p e n Ber. 26 bedekken, overstelpen (lett.).
bevallen 1847, 1866 overvallen.
bewaren 432, 16oi, 177o bevestigen; 2144 beschermen,
houden.
bezegelen 488 verzegelen, geheim houden, zegelen
483 „met zeven zegelen sluiten" 548; vgl. Openb. V, VI.
Ber. 255 bevestigen.
b e z i n n e n 195 beminnen, zijn zinnen op iets zetten.
b e z w a 1 c k e n 2013 van „zwalk" = damp, walm, v e r-

dooven 353, 517, 898, 975, uitdooven 231, dooven
69, d o o t s c h ij n e n 358, van glans of luister bero - oven.
bezwaren 455. Gabr. vat verlichten anders op dan
Lucifer.
bezwijken 1222 te kort schieten, ontrouw worden.
b ij Ber. I 23, 147, vs. 71, 285, 297, 845, 1042, 1111, 2134
enz. door, van.
b 1 ij v e n 1033 worden, als in 't Zweedsch. 1596 vervoegd
met hebben als in 't Mnl.
b 1 i n t 531, duister: Zie Ned. W d b.
blus sen 788. Zie bruischen.
boeien216i. Zie mi.
b o e t e n 1705 goedmaken.
b o n d i g h 341 bindend, onverbrekelijk.
b o o g 45, 5 8 o, 692. Zie Inl. Voor 1007 vlg. les langues
francaise et anglaise.
b o o t s e e r e n 2154 vormen, vroeger bootsen, nu boet
-sern.
b r a e f 6o6, 1257, 1392 goed, dapper; adj. of adv.
brallen 1942, 2022 pralen, briller.
b r a n t (vgl. b r a n d e n of brannen Iggo) Ber. 99; II09,
1992 twist. Vgl. stokebrand.
b r a v e e r e n Ber. 14; 390, 5 8 5, 93 2 , 1862, 1940, 2070
tarten; 6 45, 1 335, 1 54 6 , 1626 prijken, pralen, zegepralen; van
Fr. braver, brave (zie b r a e f) ; barbaar.
b r o m m e n 1481, 1747 pralen. Vgl. voor het verloop der
beteek. dit laatste w.w. pralen, en schetteren naast schitteren.
b r u i s c h e n 1869 enz. met ch door verwarring met ruischen e.a. Zoo misschien blussen naar sussen.
bruit, bruigom 1 35, 1 55, 2091, 2124, gezegd van

Adam en Eva. Zie Wdl. der Hekeldichten. Vgl. ook Vondels
Wildzang: wij dansen om de bruit; ons bruiloft (d.i. paring)
bint zich aan geen tij t.
b u i c k 1769 ronding, centrum, n a v e l 1874. Vgl. front,
hart, vleugel, rug, horen en dgl. termen.
C h e r u b ij n, eig. mv. van Cherub, wachter bij een heilige
plaats, vgl. 2148; ook engel 243. Gen. III, 24.
C h r i s t e n r ij c k, Opdr. 37 Christenland (vgl. Starings
Verjongingskuur), Christelijk Europa. Als eigennaam zonder
lidw., evenals hemelrike en erdrike in 't Mnl. Christen kan
in die samenstelling meerv. zijn (Vgl. het Wilhelmuslied) .
Zoo vindt men ook in de Hekeld. Christendom en Christdom:
Christ of gewoonlijk bij ons Christen (vervormd uit 't Lat.
Christianes),, vr. Christinne, als eigennaam Christina, bet.
volgeling van Christus, Christ. Christennaam, Opdr.
41 wil zeggen alles, wat Christen heet, hoewel het eigenlijk
een vertaling is van (hostes) nominis Christi = (vijanden van)
Christus' naam, d.i. (vijanden van) Christus. Oorspr. is
Lucifer de erfvijand of in de M. E., bij Luther, bij Staring de
vijand. De erfvijand is de oorzaak der erf zonde. De slimme
slang heet bij Vondel de erfvijandin. In de 15e eeuw wordt de
naam erfvijand door de Duitschers overgedragen op de Turken. Onder Max. I is de Turk de erfvijand en zoo ook bij
Vondel. Later en vooral sedert Napoleon heet Frankrijk de
erfvijand van Duitschland en Napoleon de antichrist, ook bij
Da Costa; en in onzen tijd heeft Duitschland getracht met
behulp van den eersten den tweeden „erfvijand" te dooden.
Cicero Ber. 142 in navolging van de Grieken.
c i e r a e t bl. 3, Ber. 46 met c door verwarring, al in 't Mnl.
C y b e 1 e Ber. 212, vereenzelvigd met Rhea en Ops, de
gefantaseerde godenmoeder, bv. van Zeus.
Cypriaan Ber. 75. Zie Outvader.
d a e r i6, 64, 269, 301, 561, 16io, 1871, 2033, enz, waar;
terwijl; d a e r a f 1052 waardoor; d a e r v a n 1535
waarvan d a e r o p 1771 waarop. Naast daar komt reeds waar
voor, 1857, 2154, Ber. 114.
d a e t 1 ij c k, d ate 1 ij c k z 175, 1332, 2073, 2143, dadelijk.
Zoo entlij ck 1528, rontom 1763.
2077
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d a g e ii 586 dagvaarden.
d a g h 693, 828, enz. licht.
d a r 63.5 durft, mv. dorren: nog dial. duren (zwak).
d a t 886 dat lot.
dau 759. Zie h o ni gh dau.
d e 38. Bij Vondel is dit een gewoon gebruik.
d e i z e n 1429, 1649, 1826, 2086 deinzen.
d e e 1 e n 62. Hiervan ons woord vierendeelen.
d e r t e 1 1313 loszinnig.
Deus nobis haec otia fecit bl. 3. God maakte
ons deze rustige tijden. (Vergilius).
de zelve Ber. III, deze, 251, vs. 317, dezelfde. Zie zelve.
d i a m a n t, Ber. 67; 579, 641, 2156, diamantsteen 1977,
edelgesteente, dat vooral om zijn weergalooze hardheid bij de
ouden hoog gewaardeerd was. In lateren tijd ook om de
gladheid 1753. Hiervan 't adj . 517.
D i c h t k u n s t e Ber. 148. Horatius Ars Poetica vs. 9, io.
d i e 20 slaat terug op hem; 883 als hij. Zie Mnl. Wdb. II,
151. Ook in 't Latijn en Oudf ransch ; die 1840: het volgende

is anakoluthisch.
die n e n Ber. 162; 67o bedienen.
dier 163. Ook alleen „jonge vrouw ", maar door de
algemeene beteekenis met het bijv. nw. verduidelijkt.
d i e r 2069, 2078 duur, plechtig. Zie Karel ende Elegast
(Pantheon).

d o e l e n 672 mikken, schieten. Hiervan ons bedoelen.
d o e n 1403 vervangt het voorafgaande werkwoord.
d o 1 1800 rumoerig.
d o m m e k r a c h t 1933 werktuig, waarmee men groote
kracht kan doen; driest geweld.
donderen 419 klinken.
doordringende 1718. Zie zackende.
d o o r g a e n (d) s Opdr. 37, Ber. 7o doorgaande, voort
Hetzelfde verloop van beteekenis vertoont het woord-duren.
gedurig.

d o o r 1 u c ht 580, 1858, doorschijnend, licht doorlatende
1259, Opdr. T8; verheven; vgl. de Lat. woorden perillustris
en praeclarus. Zie 1 u c h t.
do ot 358. Zie bezwalken.
dooven 359. Zie bezwalken.
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d o o t s 1664, d o o t s c h 764 bleek. Zie Hekeldichten
(Pantheon).
d r a e c k Ber. 98, 1784, 1889 een sterrenbeeld, d r a k e nh o o f t 1487 monsterachtige gehoornde slangekop (van
draeck 96, 2138); zie verpletten en bl. 128.
dragen 234, 10 54, 1 357 gedragen.
d r a v e n 638. Vgl. ons „vliegen en draven ". Ook hoogdravend. Zie h o o g h.
d r i e k a n t 185o driekantig 1747. Zie Inl. p. XVI.
d r ij v e n 1789. Vondel dacht aan 't schild bij Homerus.
d r o m m e l 1389 drom, menigte.
d r u c k 8io droefheid.
duizentduizent516, í58o, 1692, 1922millioen. Nog
in Orion van Nieuwland.
d u r f 323, 585, 62, , 86i, 931, 1121, 1430, i686, 1775, enz.
Oorspr. darf,, later durft.
e b b e n 1412 lett. afloopen van den vloed, van het getij
dat verloopt.
echte r 1511, 1927 daarna, later.
e d e 1 m o e d i g h e i t 1592 een abstr. woord, hier met
concrete beteek.
e en 427, 527, 684, 813, 1176, 1486, 1861, 1952, 1969 elkander.
Voor 1159 zie z e t t e n.
e e n Ber. 113 in latere drukken eens.
e e n e 1007, zoo nu nog in zelfst. gebruik. ecn en eerre
afh. van 't rythme bv. 86, en 866.
eenigheit 139 alleen zijn.
e e r 1028 eerbewijzing.
e e r 299. De volgende zin behoort bij 294-'5. Hij, die als
hebber en gever, als onuitputtelijke bron en oorsprong van
alle goed bestond, voor er iets geschapen was.
e e r b i e d i g h e i t 304. Vgl. nog het bidden en knielen.
eerst 727, 1062, eerstgeboren 373, eerstgeboorte 370, vgl. 1518. Zie allerbe st; de eerste
43 0 , 56o praed. bijv. bep. als in 't Latijn.
e i g e Opdr. 35, Ber. 115, 165, Inh. 3, vs. 1854 eigen. Zie
uitkiezen.
e 1 e m e n t 88, 272 lucht, aarde, vuur, water; 457, 6 95,
746 de aarde, 478 aardsch schepsel.

e 1 e n d e Ber. 237, vs. IOII, 1299, 1507, 2052 ellende.
Hiervan elendigh 959.
e 1 c a n d r e 967 elk(den) andere.
e n 1 507, 1523, niet, 1 545. Men zou in 1 536 een o o genblik
willen denken aan het Mnl. relatieve ende, maar beschouwe
den. zin liever als samengetrokken.
n g e 1 s c h Ber. 76 ; 1225, 1 352 van een engel, angelicus.
Vgl. Christensch Ber. 259, „vaderlandsche" gesch., ,,Neerlandsch" Indië, enz.
engelsdomInh. Jo; 219, 68o, 745, 7 8 5, 95 1 , 1285, 1351,
1521, 1 587 de gezamenlijke engelen; 82 staat der engelen,
engelschap.
Engleburgh 166, Englestadt 186, 8 35, 7 2 3,
1 723 hemel. Zie mi. XI.
e n g 1 e s c h ij n 938 engelengedaante.
enckelheit 1749 eenheid.
entlij ck (zie daetlij ck) naast en delij ck Ber. 30.
e r f 1599 blijvend eigendom, in tegenst. met leen; zie
b e 1 e e n e n.
e r f e n i s 369 erfdeel.
e r v e n 239 erfgenamen, nog in 't mv. gebruikelijk; in
't D`u. ook in 't enk., Erbe.
e v e n s c h o o n 151, vgl. evenoud, evenveel, enz.
E z e c h i ë 1 Ber. 41 zie Inl. XVI. Ber. 191 een JoodschGrieksch dichter, dien Vondel in de Lat. vertaling zal hebben
gekend.

e

f e e s t 378 vreugde (Ned. W d b .) .
f e n i x 1792 onsterfelijke. Vondel heeft meermalen dezen
vogel bezongen, het eerst Warande der Dieren CXXIII. Zie
Hekeldichten (Panth.)
f1 u x 1382, 1384, 1882, enz. gauw, spoedig. Hiernaast
f1 u s 743, 747, 1950, 2112 straks. Zie Hekeldichten.
f n ui c k e n 565, k o r t e n 1765. Vgl. kortwieken.
gading

142 paring.
galerij 749 zuilengang; zie v o l t o gen.
gapen 1628. Vondel denkt aan de M.E. voorstelling van
de hel.
g e b i e t 916, 1089; heerschappij, macht, in 1551, 1 733
van God.
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gebodt 340, 415 = besluit 232.
geborste Ber. 22. Voor de n zie uitkiezen.
gebroeders X98, 1612 zooals in de gebroeders De Witt,
de gebroeders Van Haren; zonen van één vader.
g e d i c h t s e 1 Ber. 12 verdichtsel.
g e d i e r t e 1486 dier, maar minachtend; van o n d i e r
bestaat geen verzamelwoord.
g e d r e i g h d e straf 1614. Zie Ned. Wdb. III 3277.
g e d u r i g h Ber. 226; 832 aanhoudend. Zie d o o rgaends.
g e e s t 73 en adem, ame en esprit, enz. loopen in bet. door
elkander; 124, 387, 480, 689 = lichaamlooze ziel.
g e e s t i g Ber. 253 fijn gevoelig.
g e h e i m e n i s vr. Ber. 154, Inh. 8: 34 1 453, 547, 890
verborgen raadsbesluit.
g e h e u g e n i s 2058 geheugen, herinneringsvermogen.
Gekruiste Ber. 199. Zie Hugo de Groot.
g e l a e t 1961 uiterlijk.
g e 1 a t e n 883 berustend; van zich laten = in Gods beschikking berusten.
g e l e g e n 1400 van liggen = gesteld zijn, hetzelfde als
staan, hoewel de voorstelling verschilt.
g e 1 e ê n 1739 gelederen en evenzoo.
g e m o e d e n Ber. 243 gemoederen. Zie go eden.
g e m o e d i g h t Ber. 105, 285; 1834 bemoedigd, aangemoedigd.
gemoeten 131. Zie bej egenen.
g e n a d i g h 1696, 1703 met toegevendheid. Zie Ned.
Wdb. ook op genade 297. Hiervan begenadighen
en o n g e n a d i g h.
g e n o e g e n (zich) 502, 696, 956 zich vergenoegen,
tevreden zijn (met). Het onoverg. ww. genoegen als zelfst.
nw. gebruikt vindt neen vs. 520.
g e n o o t 824 deelgenoot.
g e o o r 1 o f t 484, 526 voor geoorloofd door aansluiting
bij oorlof, als bv. goddin naast godin.
g e r e c h t 1036, 1358, 2036 rechtvaardig, rechtmatig.
ges chic ktheit 536. Zie schicken en af gront.
g e s c h i l 482 tegenstrijdigheid.
geschut 1855. Zie schutten.
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g e s p a n Ber. lol; 139, 1888 span, paar, 833 gezelschap.
g e s p e e 1 e n 838 mv. van gespeel, speelgenoot. Hier ml.,
gewoonlijk vr.

g e s t a 1 t e n i s 59 voorkomen, gesteldheid.
gestarnte Ber. 123, 265, 982, 1 543 = gestarr e n t (e) 573, 94 6 , 252, zie ml. en g e s t e r n t 68, van
stern, den in Gron. nog bestaanden vorm. Hiervan ook
b e s t a r n d Ber. ioi, d.i. „met starren bezaait" 1785. Voor
1481 vgl. vs. 68 en zie p a i s.
g e t e m p e r t h e i t Ber. 185 gesteldheid.
g e v e n (zich) 1246, 1675, 1839 zich begeven.
gewaerdighen Opdr. 7, vs. 1102, 1573 zich verwaar-

digen, waardig keuren, toestaan.
g e w a t e r t 170 gegolfd, golvend: vgl. getijgerd en dgl.
g e w e e r 1722, 1801, 1904 verweermi4delen, wapenen.
g e w e 1 d e n a e r s Opdr. 26. Oude voorbeelden, waaraan
Vondel dacht, zijn Nebukadnezar en Belsazar (Daniël IV, V)
en in 165o had hij al geschreven:
Men hoeft om Monsters niet te reizen Naar Afrika:
Europe broetze in haer paleizen Vol ongena.
g e w ij t 462, 849, 2063 gehuldigd: 2165 toegewijd, opgedragen; 322 geheiligd.
gewilligh 884 gaarne.
g e z a g h 1799 de macht van den gezaghebber.
g e z a 1 i g h t 444, 1 35 1 , enz. zalig, eig. zalig gemaakt.
Vs. 443 en 444 zou ten grondslag gelegen hebben aan P. L. I
263 Better to reign in hell than serve in heaven. Zie Ini. VIII.
gezegelt 483. Zie bezegelen.
g e z i c h t 2015 gezichtskring.
glans 1502 (der glansen) 302, 329 aller glansen
majesteit, de hoogste glorie; voor 327, 505 zie a f g r o n t.
G o d t 522, 588, 1159, 1 278, 1 290, 133o bovennatuurlijk,
machtig wezen, schepper, ook engel. Vgl. I Sam. XXVIII,
13, Zach. XII, 8. In denzelfden zin de of een G o d t h e i t
Ber. 156, 2063, 2070; 522 goddelijkheid. Voor 263 zie
moeders('s); om Godts wil 1576 en in Godts
n a e m 1739 staan in de letterlijke beteekenis.
G o d t g e 1 a t e n h e i t 168o berusting in Gods beschikking. Vgl. gelaten.
G o d t h e i t Ber. 169 goddelijkheid.
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g o e d e n 295 zegeningen 1644; mv. van goed (zelfst.
gebr. adj.), of mogelijk van 't vroegere goede, gevormd als
koude, w oede, hulde, enz. Vgl. 1473, 2010. Dat het in 295
aldus moet worden opgevat, blijkt ook uit de Bespiegelingen
I 44, waar gezegd wordt: „Ons woord Godt spruit uit goed;
hij is de oorsprong van al 't goed, uit hem vloeiend"; uit II
375: „De Godtheit stort neder als bij droppen de gaven van het
goet"; II I 160: „Alle goeden springen alleen uit deze bron
der goetheit" (Vgl. ook Opdr. 5) . Deze zegeningen waren
de Engelen toegevloeid, vgl. ook 460, al vóórda't het Hemelsche paleis kon blinken, want Vondel stelt hen voor als eerstgeboren, niet alléén vóór den mensch (1518) maar vóór de
zon (ioi6, 1519) . De zon nu werd geschapen den Oen dag, de
mensch den 6en.
goude 16 9, 375. Zie uitkiezen.
Gregorius Ber. 86, 194. Zie Outvader.
g r i f f o e n 95, 1 48 7 vogel grijp, fabelachtige vogel, op
een gier gelijkende, maar van achteren leeuw. Fr. griffon.
g r ij n e n 1972 grijnzen, boosaardig uitzien.
g r i m m a s 1975 grimas, grijnzende trek, van Fr. grimace
met de bijgedachte aan ons grim, grimmig.
g r o e n 1779, 1825, de kleur van bedrog, valschheid en
verraad; men denke aan de slang, den Duivel in 't paradijs, de
oogen der kat, enz.
g r o e n t e 1418 f rischheid .
g r o f 1 535 bij w . van graad, evenals in grof liegen, spelen".
De letterlijke verbinding grof zwanger komt meer bij Vondel
voor, zeker wel onder invloed van het bijv. nw. grof 478. In
480 fig.
g r o o t e 278 zelfst. gebr., adj., hoogere engel. Vgl. 249.
g r o o t s h e i t Ber. 112 heerlijkheid, hoogheid.
-

h a e t e n n ij t 1564 al in de M.E. eene vaste verbinding.
Zie Hekeld. en Jos. in Dothan.
hangen aen 710, 723 afhangen van h. hoofts 813; vgl.
blootsvoets.
h a n t h a v e n 1773 letterlijk, manu tenere, maintenir, d.i.
met de hand houden, 68o figuurlijk.
h a n t v e s t Ber. 147, 68o, 853, 881, 1042, 1517 voor
-recht(n).
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harpy. Zie A en. III, 286 vlgg. of de Hekeldichten (Panth.)
hart 294. Zie Oceaen.
havieksv1ught í86o vlucht haviken.
H e b r e ë n Ber. 167: I, r 14. „De brief is van Paulus,
of van een Christen, die een halve eeuw na hem van zijn naam
gebruik maakte" (Leidsche Vertaling) .
h e e r 1 ij c k Opdr. 24, Ber. 8, 163, 282 verheven, schoon:
vgl. Hd. hehr. Soms, bv. 629, wordt e ingelascht; vgl. h e 1left 1413, belleghzucht 1231.
heerschappijen 428. Zie bl. XI.
hei 1 e e u w e Ber. 121, eeuw van Christus, eerste eeuw.
h e i 1 i g 337. In den Toezang zijn de jamben door trocheeën
vervangen. In Ber. 190 behoort het bij treurspelen (over
gewijde stof) .
h e i 1 i g d o m d e r h. 551. Vgl. het heilige der heiligen;
1698.
h e i r 1079, Io9o, 1400, 1793 leger. 635 h e m e l s(c h)h e i r = zon, maan en sterren (Ned. Wdb.).
h e m e 1 Inh. 22. De voorstelling van den hemel in de
opvoering van Royaards was veel beter dan in die van de
Utrechtsche studenten, hoewel de koren daar (maar te over
weldigend) meer tot hun recht kwamen.
hemelsblau 1741 subst., hemelschblaeu 579
adj. Vondel vat hemels op als Zen nv., hemelsch als een
adverbiaal gebruikt adj., dat wij, gelijk de Staten-vertaling.
met s schrijven en fig. gebruiken. Zoo staat ook s = sch in
kindsheid en doodsbleek: vgl. Hekeldichten.
h e m e 1 s d o m 836 eig. hemelstaat, hemelsche macht;
men vindt ook de spelling hemelschdom: gevormd als rijkdom.
h e n 815 hun, omgek. 776, ío66, vgl. 460, 786.
hene i, enz. Zie uitkiezen.
hie r 7 hierheen. h i e r a f 809 hiervan.
h i e r a r c h y e n 504, 708, 1377, enz. drie klassen van drie
rangen, welke de een aan de ander ondergeschikt zijn. Zie Inl.
XI en Littré i. v.
hoe nu toei55ohoenu.Vgl.tot noch2o6,tegenw.
tot nog toe, en tot nu naast tot nu toe, tot hier naast tot hier
toe, enz.
h o e f s 1 a g h 1798 post. Zie Van Dale en het Mnl. Wdb.

104

h o e c k 437. Zie Van Dale en Van Lennep, Zeemams
Woordenb.

h o f 28, 37, 59, 462 als tegenwoordig, aula en hortus,
paleis 1019 en paradijs 1475; 312, 633, 830 gebied, heelal,
kreits; vgl. voor het onz. geslacht kerkhof, binnenhof,
Begijn(ij)ho f, Vrijthof, enz. De oorspr. bet. van kring (nog
in 't Gron. een hof om de maan) wordt omheinde ruimte 28.
Van hof aula komt ho f f elijck 732, dat wij fig. gebruiken, h o ft r o u w a n t zie het tweede lid.
h o n i g h d a u 269 zoete dauw, of blijkens andere
gedichten van Vondel „de honig, die uit welriekende planten
dauwt ". Het is dus niet, wat in den Bijbel zoo heet (vgl. Van
Dale), maar de dauw, die in Exod. XVI, 14 aan het manna
voorafgaat en daarmee verbonden wordt vs. 2 96 , 759.
hoof tgebreken 104. Zie zeven.
h o o g ioo6, 1719, 1730, 1867, 1906 zelfst. gebr. adj. =
hemel, staande in den ouden 3den nv. Een derde nv , van het
adj. vindt men in van hooger hant 1321, het bijw. in hoogh
draven, Opdr. 14 zich verheffen. Hiervan hooghdravend Ber.
248 verheven, waarvan hoogdraventheit Opdr. 16 verhevenheid. Zie Hekeld. op draven.
h o u d e n (m ij n w o o r t) 1398 het woord voeren voor
mij, mijne zaak verdedigen.
H u g o d e G r o o t Ber. 197. Bedoeld is zijn Christus
patiens.

h u n Ber. 189; later haer. ío66 zie h e n.
H y d r a 1 934 of Waterslang, een groot slangvormig sterrenbeeld. Als men aan den hemel den bekenden Orion 1929 ziet
en den ook uit Nieuwlands gedicht bekenden Procyon (d. i.
Vóórhond = vóór Sirius) heeft gevonden, ligt de Waterslang
verder in die richting, ten Z. van Kreeft, Leeuw, Weegschaal
tot aan den Schorpioen en Wolf. De groote en kleine Beer
1932 zijn in het Noorden, zooals uit de bijvoeging noortsch
blijkt. (Het Fransche adj. septentrional komt van septem
triones = de zeven ploegossen, die den wagen, een gedeelte
van den gro o t en Beer, trekken) .
i e t Ber. 165, 181 iets. Ook in ietwat 678; vgl. etwas.
y s s e 1 ij c k 2016 vreeselijk; y z e n 196o, 2027 vreezen;
volksetymologisch is y uit ei ontstaan.
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y v e r a e r 1091, iemand die y v e r i g 1103 ijverzuchtig
is vooral in godsdienst; van ij v e r e n 1117.
i m m e r s 1600 althans, Ber. 275 niettemin.
i n b r e u c k Opdr. 43 binnendringen, invallen.
i n d e r t ij t 494 slaande op de toekomst. Vgl. de dubbele
bet. van straks e.a.
i n g- e b o r e n 500 in (den Hemel) geboren: vgl. ,,inboorling".
i n g e w a n t 1630 inwendige.
i n 1 u i e n 652 eig. inluiden, fig. bedriegen. Zie het Wdb.
van Weiland en Ned. Wdb.
i n s p a n n e r 1130 iemand, die een aanslag smeedt. Van
inspannen, dat bij Kiliaen in de bet. van intendere wordt vermeld. Vgl. aanspannen en samenspannen en Ned. Wdb. VI,
1 95 1 .
i n s t e 11 e n Ber. 217 door Numa Pompil. doet denken aan
't ontstaan der regelmatige opvoering van de passiespelen
te Oberammergau.
I z a ï a s Ber. 33. Zie Inl. XVI.
j a g h t 1968 vervolging, 216o troep; zie Oudemans' en
Ned. Wdb.

jammernis 1672, 2136 jammer, ellende.
J u d a s T h. Ber. 31, 65. Vgl. ook II Petr. 2 : 4 waar V.
in latere drukken op doelt. Vgl. bl. XIX.
J u p ij n Ber. 13 Jupiter, Zeus. De vorm is ontleend aan
't Fr. Jupin, dat niet uit den acc. Jovem kan zijn ontstaan.
maar naar het vb. van Apollin, Ned. Apollijn (uit Apollinem,
acc. van Apollo), is gevormd.
kam 1685, 2008 helmkam. Ook bij dieren, haan en draak
bijv., vindt men een kam. Voor 1498 vgl. Fr. lever, baisser
la crête : helmkam voor helm.
k a n t e ri 612, 1582, 1686, 1717 overg.: 1019, 1 5 8 3, 1 734,
1797 wederk. (zich) met den kant er tegen zetten, verzetten.
k a r mo zij n 32, 2082 uit Fr. cramoisin ontstaan en dit
komt van een Arabisch woord, waarvan ook karmijn. Beide
bet. rood.
k e n n i s 2077 boom der kennis van goed en kwaad. Gen.
II en III.

io6
k 1 a r e n 1771 schijnen; klaar en klaren werden vaak met
den dag (= daglicht, zonnelicht) verbonden.
k 1 e e n 771, 2049 dichterlijke, eig. Vlaamsche vorm voor
klein; 885 nederig (vgl. Poot's Akkerleven). Hiervan verkleenen 522.
k 1 i n c k e n 1912, 1914, 2156 onov. of overg. slaan, afslaan.
Hiervan n e d e r k 1 i n c k e n 1504. Nog zeggen wij „in
ketenen klinken" enz.
k 1 o o t Inl. XIV, vs. 17, 51, 6o bol.
k n u f f e l e n Ber. 275, onder handen nemen.
k o e s t e r e n 65 verkwikken.
komen t e 1110, komen 1778.
k o o r a e 1 5 i6 koorzanger. Zie Van Dale en Mnl. Wdb.
k o p p e 1 w o o r t Ber. 270 samengesteld woord, verbinding, vgl. conjunctio, copulatio. De verklaring van het woord
tragoedie is waarschijnlijk onjuist. Het Grieksche drama heeft
zich ontwikkeld uit de koorzangen en dansen van saters bij
de Dionysosfeesten, die met geitevellen en bokkestaarten
waren getooid.

k o p r e n 1446 epith. ornans, evenals in den Bijbel telkens
van ,,koperen ketenen" en „koperen boeien" wordt gesproken.
k o r n e l 1 395, 1 73 8 door dissimilatie ontstaan uit kol(o)net
en nog in gebruik.
k o r t 1917 na korten tijd.
korten 1765. Zie fnuiken.
k o r t o u 1965 uit Ital. quartana = kwartkanon, kartou,►
later ook kortou als Fr. courtau. Oorspr. vr., door invloed van
kanon ook onz.
k r a c k e e 1 e n 657. (Een oude tekst heeft misschien als
drukfout kraekeelen) vgl. Eng. crack. Nu krakeelen. Vgl.
kraken 673 naast krakken, dat een ruimere beteekenis had dan
tegenw., ook die van snappen: vgl. „kraakstoel" = praatstoel.
en van kibbel-en. Het schijnt een frequ. formatie, waarop
querela, querelle van invloed zullen zijn geweest, naar bet..
en uitspraak.
k r e i t s II, 57 1 , 598 , 1896, enz. sfeer. Zie Inl. XIV. 1774
k r i t s (in latere drukken staat k r e i t s) glans, luister, is
waarschijnlijk hetzelfde woord; vgl. De Jager, Mag. v. N. T.
1847 en Ned. Wdb.
k r i s t a 1 ij n 16, 251 zie pag. XIX; zelfst. gebr. adj. uit
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het Fransch. De middelste hemel (Inl. XIV) heet aldus, „niet
dat hi cristallen si, mer overmits sine claerheit" (Ruusbroec) .
k r o o n 506. Zie a f g r o n t, 1697 evenals zon der zonnen
291, dag der dagen, Heer der heeren, zelfs God der Goden
(Oudtes'tamentische2e nv.) . Zoo ook het heilige der heiligen.
k u n n e n 287 de macht hebben tot.
q u y t e n (zich in) ioi zich vrijmaken in, zich gedragen
naar, zich kwijten van. Zijn last was zijn kennis van de aarde
aan de Engelen mede te deelen. De verandering van in in na
of van last in lust of beide is dus niet noodig. Vgl. Gen. VT
vs. i en 2.
1 a e r s (h o o g e) Ber. 9 broos, cothurn, die bij de opvoering van 't Gr. treurspel werd gedragen; fig. treurspelkunst.
1 a n g e r h a n t (v a n) 1878 sedert lang, langzamerhand.
Vgl. voor de beide beteekenissen longa manu, de longue main,.
1 a n t s t i e r 93 stier, die bij 't ploegen werd gebruikt.
(Ned. Wdb.)

laste ren 1567 ondeugden, misdaden; vgl. Ne h . IX, 18, 26.
1 a t e n 439, 1176, 1526, enz. in de gebiedende wijs gevolgd
door een acc. cum inf. omschrijft den conj. adhort.; bv. 439
dat die eersleip valle; in de verbinding laat zien 585, 1172 is

ellips van den accus., evenals bv. in Karel ende Elegast 81o.
Meer gewoon is nog 626.
1 e e n e n 476 te leen geven.
Z e e r e n 925, 1560 leeren te.
1 e e r z a e m Ber. 263, in andere lezingen leerachtig.
1 e e u w. Zie Ber. 98, vs. 1784, pag. 129, vs. 2.
1 e g g e n 1500 leggen, 40, 787, 14o6 liggen; leggen en
liggen zijn sedert de M.E. verward; leit 370, 963, 2003 is naar
vorming en gebruik even goed van liggen als van leggen;
in vs. 45o komt het van leiden d.i. voeren.
lest 1939. Zie allerbest.
l e t t e n 840 overgank. hinderen. Nog op deze wijze
gebruikelijk. Zie Wdl. Warenar (Pantheon).
Leviathan 96, 1381 „een seer groot ende schrickelick
zeegedierte, het welck L. genoemt wort, na sommiger gevoelen van het Hebreeuwsch woort Lavah, het welcke beteekent
byd o en, byvo egen, omdat zijn lijf met vele schubben bedeckt

is, die seer vast t' samengevoeget zijn. Sommige verstaen een
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zeedrake". Aant. der Staten-Vert. op Job XL, 20. De Leid
vert. vat dit vs. anders op en spreekt over den Lev. op-sche
Job III, 8. Vgl. Jes. XXVII, i „ de L., de langhwemelende,
kromme slomme slange" . Lateren verstaan er gewoonlijk
onder den Nijlkrokodil. In M.E. geschriften zijn Behemoth
en Leviathan de duivelen, hoofden der hoofdzonden gulzigheid en traagheid. Zie op z e v e n.
l i v r e i 799 uniform. van Fr. livrée.
l o o p Ber. 181. Zie t e.
1 o t in de meer oorspr. bet. van deel 78,5, 886; 885, 502,
1124 levensbestemming.
l o u t e r 1478, helder.
1 u c h t 14, 748 (aangename) geur, 1798 streek, zooals nog
„in andere luchten komen"; het adj. lucht wordt door Oudemans Wdb. verklaard in vs. 1858, maar hier is „door luchte
regenbogen" lijdend voorwerp en doorlucht als in 580 op te
vatten: dus (vgl. doornat) = zeer lucht, zeer helder. luchtigh

ruim 1740, 1865 is tevens het luchtruim.

m a e n (h a 1 v e) 185o, laatste kwartier. Zie C h r i s t e nr ij c k.
m a g h t e n 246, 836, 2036 machtige geesten. Zie bv. Eph.
VI, 12 en Inl. XI.
m a n n e 36, 269, m a n n 832 voedsel, dat „uit den hemel"
nederdaalde en bestond in gele korreltjes. In Num. XI, 7
heeft „het Man de coleur van Bedolah (zie b d e 1 1 i o n.
Het is gelooffelick, dat de naem B. hier beteekent de (welriekende) gomme, die uyt den boom deses naems druypte, ende
seer doorsichtigh was". Aant. Staten-Vert. Meer hierover in
de Leidsche vertaling op Exodus XV.
m a n n i n 127, omdat zij uit een (den) man genomen is.
Zoo naast Fr. homme: hommasse, hommesse; het grond
man is me enen, denken en van homme =-begripvan
(bruide ) gom : aarde (humus) .

mast 1872 pijnboom. Zie de Hekeldichten.
m a t i g h e n 78 wordt hier in verband gebracht met maet
(subst.) en hangt er middellijk ook mee samen.
medebroeder s 238 gebroeders, lett.
medoogen Berecht 240, 1674 hier nog werkw. mede

,,confraters"

.
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lijden, mede doogen. Thans alleen als
van misnoegen geldt bijna hetzelfde.
m e e s t 726. Zie allerbest.

zelfst. nw. gebruikelijk;

m e n g e 1 k 1 o m p 2055 chaos, baaierd.
m e n i g 887 veel. Eng. many.
m e n s c h d o m 82 menschelijke staat.
m e t d e r t ij t 143 mettertijd.
m e t e e n 1240, 1 434, 1 9 10 te gelijk; samengevallen zijn
met dien en met eenen (male).
midpunt 46 aarde, middelpunt 290, 398 God.
Vgl. middag, middeleeuwen, enz. Ook in het lijkdicht op zijn
kleindochter noemt de 8i- jarige dichter God het middelpunt.
m i n n o c h m e e r 386 min of meer; niet anders dan.
minst 431. Zie allerbe st.
m i s b r u i c k e n 2151 verkeerdelijk gebruiken.
m i s d a n c k e n (zich) 1600 weigeren, bedanken voor.
Zie Oudemans' W d b .
m i s h a n d e l e n 845 verkeerd handelen; vgl. het volgende
misdoen; ook misbaer 992.

m i s n o e g e n 765 mishagen, ontevreden zijn. Vgl.
m e d o o gen.
m i s s c h e p p e n 1488 een wangestalte geven, misvormen.
m i s s c h i c k e n 948 in wanorde brengen. Weiland's W d b.
m i s s e n 41. Vgl. „gissen doet missen"; „dat kan niet
missen"; doen afdwalen, feilen, misloopen, ontgaan. Zoo ook
b.v. in de Granida en Richt. XX, 16.
m o e d e r s ('s) 2060, 's G odheits 263, analogie naar ml. en
onz. woorden; nog: 's werelds, 's weeks, 's maands.
m o e r a s c h 538 vgl. het verwante marsch(grond).
m o g e n 482, enz. kunnen. Hiervan mogentheit 565, vermogen 594, Almog. 686.

m o m m e n 665 zijn gelaat verbergen, zich met een masker
vertoonen.
Morgenstar 1450. Zie p. XVI.
m o r t e 1 1504 gruis van steen; te mortel bet. hetzelfde als
aan gruis en stof en versterkt dus het begrip. In denzelfden
zin gebruikte men ook te morzel slaan, - bv.. Ter. XXIII, 29
„een hamer, die een steenrotze te morsel slaet".
m uit i n e e r e n 1047 gevormd uit Ned. muiten en Fr.

mutiner,

Ned. mutineeren.

Vondels Lucifer.
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muzijck. Zie S t e d e h o u d e r. Onder Franschen
invloed gebleven wordt het sedert De Vries en T. W. anders
gespeld.
n a e m 1104. Christus naam (p. 96) . Gods naam =
God 322 zie pag. XV.
n a e r ij v e r Ber. 81, 153 naijver; lett. de ijver om iemand
nabij te komen. Zoo is n a e r s t r e v e n Ber. 1 99 =
nastreven, enz. Oorspr. is naar de compar. van na (bijw.); ze
zijn in bet. samengevallen. Wij schrijven nog navolgen en
gevolgd naar.

n a c h t 360. Vgl. Joh. XIII, 30 en Weiland's en Ned. Wdb.
n a m a e 1 s 492, 511, 1 559 later.
na t u u r 1165, 1225, 1352 aard. Zie p a i s.
navel 1874. Zie buick.
nederbruischen55: de sch al vroeger doorverwarring met brieschen.
nederklincken 1504. Zie klincken.
n e d e r 1 a e g h 2027 van nederliggen.
n e d e r s 1 a g h t i g h e i d 392 terneergeslagenheid, nederigheid, ootmoed (Ned. Wdb.).
nederstyghen 45, neerst. 1896 dalen. Vgl. afstij
gen; stijgen bet: oorspr. gaan.
n e f f e n s 1555, 1699 nevens, naast, uit ge als in effen, enz.
n e i g h e n 1023, n ij g e n 356. Deze beide werkw. zijn
met elkander verward, hebben echter hunne vervoeging
bewaard.
n e v e n 1 588 eig. kleinzonen; nakomelingen. Vgl. Du.
enkel, Fra. aieux, Lat. nepotes.
n i e t 1067 niets. voornw.; 1597 zelfst. nw. ml. of onz.
„een onmogelijk ding, dat nog geen aanwezen heeft" (Wei1.--tnd's Wdb.). 485 tegenwoordig: niet altijd.
n ij d i g h e it Ber. 98, 107, 1 316, afgunst, nijd, vaak als
persoon voorgesteld; vgl. Lat.

invidia. Op deze wijze komt

en is dan soms vr.; echter niet in den Lucifer.
n o c h t e Ber. i6, door invloed van ochte (= ofte, verkort tot of, oder) ontstaan uit noch 980.
n o o t 2129, later aan het vorige woord gekoppeld.
n o o r t s c h 1868 woest. Zie Kiliaen. Het woord is verook nijd voor
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ward met andere. Vondel combineert ook norsche Noor
-mane.

o c e a e n 51 wereldzee, nog naar de Grieksche voorstelling,
hoewel de aardschijf nu een bol is geworden. Voor vs. 294
vgl. Bespiegelingen II 400: Zoo dit wezen niet in wezen
wezen kon. Het waer de bronaer niet noch oirs /rong van de
stroomen Die zulck een' Oceaen uitlevren. En 1295: Dus
eindigen de dingen Ten leste in Godt, daer zij hun wezen
uit ontfingen En rusten in het punt, dat alles naer zich treckt.
Men denke zich dus, als bij Horatius de verbinding principium et ƒons, hier bronaer en oirsprong. Het hart heette de
zetel van alle goede menschelijke vermogens. In God (hart
en oceaan) en uit God (bronaar en oorsprong) zijn alle
zegeningen.
o e g s t 126 oogst, onder invloed van het Fransche woord
veranderd.
o f 1676 dat, maar onzeker; oorspr. = indien; vgl. och of
1566, 1776.
offeren 2 5, 5 8 9, 1 5 10 , 1633 aanbieden; vgl. Fr. o f f rir,
Lat. offerre. Hiervan o f f e r(h)a n d e 262, en o p o f f e r e n
Opdr. Io aanbieden, opdragen.
o i r b a e r Ber. 234 nut. Dit zelfst. nw., gewoonlijk onz.,
werd ook bijv. nw.
o i r s p r o n g 295, 2010 oorsprong.
o m h o o gh, 1 a e g h 104, I05, 26 7, 359, 6 7o (zie
h o o g h) , 690, 888, io86, 1 374, 1 398 , 1 624, 1673, 1 774, 1838,
1849, 1859, boven, beneden. Zelden beteekent het naar boven,
naar beneden: 1836.

o m m e g a n g 85 gezellig verkeer.
o m(m e) l o o p 1807 loop; 398 omtrek, vgl. 288.
o n a e n g e z i e n Ber. 147. Inh. 17, onaangemerkt,
ondanks. Het is op beide plaatsen voorzetsel; a e n g e z i e n,
Berecht 103 voegw., was ook voorzetsel.
o n b e d w o n g e n 1094, vrijwillig, niet gedwongen.
onbegrijpelijk 122. Zie begrijpen.
o n b e s c h a d u w t 224, 831 onverduisterd, zonnig.
o n b e s c h e i t I 161 onverstand, 1167 vermetelheid ;

vgl. 895.
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onbestorven Ber. 211 niet hard geworden. Zie het
Ned. Wdb.
onder a e n zetten io6i onder aan de rij zetten, de
laatste plaats geven.
o n d e r d a e n 364, 588, 881 ven.. dw . van onderdoen in
de verloren beteekenis van onderwerpen, thans onderdanig;
590 ónderdaen zelfst. gebruikt en als zoodanig nog voorkomende.
o n d e r w e e r e 1 t 58 aarde, ten opzichte van den hemel
aldus genoemd.
o n d e r w ij s 1172 terechtwijzing.
o n d e r w o r p e n 916, 957, 1 572 onderwerpen. Vgl.
worden voor werden, enz. Zie v e rm o r w e n.
o n e f f e n h e d e n 978 van effen = even, gelijk.
ongedee1t 240 onverdeeld.
o n g e l ij c k 961, io6o, 1204 onrecht, onbillijkheid, ver
-ongelijk.
Zie Ned. Wdb.
o n g e 1 o o v i g e n Ber. 68. Men ziet hier, waar Vondel
de antithese stelt.
o n g e 1 u i t ioo8 wangeluid, akelig geluid.
ongenadigh Ber. 281. Zie genadigh
ongenoeght 986, ongenoegen 878 misnoegen,
ontevredenheid, geneugte is eig. een dialectisch woord.
ongezienste (o p 't) 1743 geheel onverwacht. Zie
Ned . Wdb.
o n i x st e e n Berecht 45; 66. „Onyx is gestreept agaat
met lichte en donkere strepen; zijn deze laatste rood, dan
heet de steen sardonyx". Zoo althans was de wetenschap
in Vondels tijd. Vgl. Gen. II, 12.
o n n o z e l 769, 2076 en s i m p e 1, eenvoudig. Zie Hekeld.
Hiervan
o n n o z e 1 h e i t 270 onschuld; dikwijls die van de eerste
menschen vóór hun val.
o n s voor onze ml. of vr. enk. of mv.: 2, 667, 802, 1247,
1312, 1407, 1970, 2164; 48, 560, 628, 1711, omdat anders dit
woord den klemtoon zou krijgen. Vgl. 581, waar de gewone
schrijfwijze niet hindert. Ber. 165 om de nevenschikking. Om
de eerstgenoemde reden d e e s voor deze 729, 1676, 2165.
o n s c h u 1 t Ber. i8o, II05 verontschuldiging. Zie Hekel
(Pantheon).
-dichten.

I13

o n t b r e k e n 1540 te kort komen, in gebreke blijven. Zie
Ned. Wdb.

o n t l u i s t e r e n 423 van luister berooven.
o n t f a r m e n I199. Later is deze a e geworden.
ontsteken 1955. Zie steken.
o n t v o n c k e n 755 in vuur geraken. (Slot Ie bedrijf) .
o n v e r d r i e t i g h 1436 niet verdrietig, niet ontmoedigd, onverdroten.
0 0 s t 701, 18o9 ten oosten, oostwaarts.
oostersch 50. Zie Inl.
o p 59 2 in, 655 aan.
o p d a g e n 413 dag worden. Zie Weilands' Wdb.
opgang 505, zie a f g r o n t, 1193, 2041 opkomst.
o p h e f f e n 1272 aanheffen. Omgekeerd bij aentrekken.
oploop Iloo, oploopentheit 777 oproerigheid.
Vgl. belgen en oploopen.
opluickend Berecht 240 aankomend. Zie Ned. Wdb.
opofferen. Zie offeren.
o p p e r b e n d e n 640 hooge legerscharen.
o p r e c h t I 174, rechtschapen.
o p r o c k e n e n Ink. 15 „eigenlijk op de spinrokken win-

fig. ophitsen, opruijen" (Weiland).
o p s c h u i v e n Ber. 4 openschuiven.
o p t o ght 724 optrekking.
o p w a k e n 1627, thans minder in gebruik dan het
causatief.
o p z e t t e n 266 openzetten, helder maken, 602 op het spel
zetten, wagen, in woordspeling met opzet, dat hier fig. is. I i6o
ophitsen.
o r a k e 1323 verkondiger, 595 goddelijke wet, 588 geleerde;
Opdr. 33, Jezus verspersoonlijkt 29. Ber. ii uitspraak.
o -r d e n 4 2 5, 53 6 , 779, 1 199, 1323, 1414, 1612 enz. orde;
voor 242 zie Inl., pag., in 968—'9 en 971 in verschillende
beteekenissen.
O r i o n 1929, 1931, de in de Gr. mythologie met een knots
gewapende reus, ook bij de Israël. bekend. Zie ook H y d r a.
o u t v a d e r Ber. 71, 193, 228 kerkvader heilige vader;
ook de naam van de heil. vaderen Inl. VII; vrome kerkelijke
schrijvers uit de eerste zes eeuwen; Augustinus 439 en
Cyprianus + 258, bisschoppen in N.- Afrika; Greg. Nazian-

den: hennip oprokkenen;
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zever 390, bisschip in Klein-Azië; paus Gregorius de Gr.
1153, de bekende abt van Clairvaux, later
604; Bernardus,
bijgenaamd Doctor Mellifluus, d.i. lieflijk sprekend.
o v e r d r i n g e n 1528 opdring-en. Oudemans' W d b.
overgeslagen Ber. 233. Abs. constr. Zie star.
o v e r n o o p 535 op een hoop, door elkander.
ó v e r 1 e g g e n 666 overleggen 662.
overste Toio, 1738, 2030 hoofd, aanvoerder.
p a e j e n, p a e i e n 921, 1 3 1 5, 1 539, genoegen, bevredigen.
Vgl. Fr. payer en
p a i s bl. 3 vs. 6, 1623, 1633 vrede (van Munster) ; 1996
pais en vrede, Toog pais en verdragh, pax en pactum. Vgl.
prijs en eer 2000, oirsprong en bron 2010, verbastert en ver
2057, aan gruis en stof te mortel (zie m o r t e 1) . Vgl.-vremt
ook 5 0 , 3 1 9, 386, 45 6, 503, 522, 5 2 3, 966, 1215, 1 464, 1 493,
1923,
2102.

p a 1 a i s 300, 688, 985, 1092, 1996, 1428, hemel(en). Zie mi.
XI en Wdl. op z e v e n. In 't O. T. stelde men zich den hemel
gaarne voor in den vorm van den tabernakel of tempel; in de
Psalmen ook als een paleis of paleizen; evenzoo les. VI, I.
p a l e n 696, 1309 grenzen, gebied.
paradijs 37, 758 , 1 475, Ber. 43. Zie Inl. XI. Het hemel
ingericht als het aardsche p. Inl. XIV, 5o--8o, 362.-scheP.wa
p a r(r e)l e 1786, 1818 paarlen, bepareld. Zie u it k i e z e n.
passen 149, 226, 234, 405 zorgen, oppassen, acht geven;
p a s s e n 0 p 3 6 7, 464, 467, 1355 zorgen voor, 1931 geven om.
p e r s o n a e d j e Ber. 140, 143 van personage, Fr. personnage van Lat. persona. Zie s t e 11 a e d j e. Voor bl. 13
zie Inl. bl. XVI en XVII. L u i c if e r i s t e n met ui voor u
als heiren voor heren en hair 276 voor haar (subst.) om in de
verkorting verschil te hebben: de personen waren niet gedrukt
boven maar vóór het eerste vers.
p 1 o n d e r e n 1864 een privatief werkw. af g. van plunder,
plunje; dus eene constructie als „den tuin van onkruid wieden". Zie vermorwen, worpen.
p 1 u i c k e n 2150 plukken. Zie Van Helten, Vondels
taal I, bl. 17.
p o ë e 't Opdr. 12 Ovidius, Tristium lib. II, 381.
p o r r e n 993 prikkelen, aanzetten.
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Praeeipitemque immani turbine adegit.
A eii . VI, 594, door Vondel vertaald: „d'almaghtige Vader

schoot uit de dicke wolcken en dreef hem (d.i. Salmoneus)
met eenen vreeselijcken dwarrelwint, dat by tuimelde ". In de
Fransche vert. heet het „il le precipita dans le Tartare". Zie
Salmoneus.
p r ij z e n 1724 roem, eer.
p r i n s 1o98 vorst.
quyten 1 353 vervallen; zich quyten in ioi zich
kwijten van.
rab raken 582 radbraken. Vgl. radebrechen en
Vondels „rabreuck lijden ", een ongeluk krijgen door het
breken van een rad.
r a d 47. Om de veranderlijkheid gezegd was avontuur,
geluk, noodlot, begeerten, zinnen, wil, meeningen, liefde,
gedachte, enz. Dus 2e nv. van vergelijking.
r a e t ío85, 1223, r a d e (1 o o s) 609, raad, beraad, raadgeving: 667, 720, 731, 1467 kring van raadgevers; 10
raadgever.
r a e t s 1 o t 456, 61I, 612, I215, I223, I253, 1560 van
sluiten 218 d.i. besluiten tengevolge het beraad. Vgl. „es ist
bestimmt ' in Gottes rat". zie p a i s.
r a m m e n 1343 rammeien. Van ram, en rameie met Fr.
suffix.
r a p e n 473 brengen, vatten, van abstracte zoowel als van
concrete zaken.
r e b e 1 1175 nog adj. = Lat. rebellis: 1640, 1993 subst. als
thans; in het tegenw. Fransch nog beide.
r e c h t e h a n t Ber. 173, 1216, 1479, 1913 rechterhand.
Vgl. rechte horen 1764, slincke arm 1790.
r e c h t e n 224 oordeelen. Hiervan rechter 222.
rechtschape 428. Zie uitkiezen.
rechtvaerdigheit 1129 is in den mond der Luciferisten op te vatten als in Jes. XLIX, 24; in 1130 heeft
r e c h t v. den gewonen zin.
r e e d e 1536, I645, r e e 725 reeds. Zie al.
R e y 198, bl. 13, enz. koor. De rei zingt in half of heel
koor na het Ie, 2 en 3e bedrijf, of spreekt bij monde van
den coryphee. Dit laatste ook in vs. 776 en 777, zooals uiterlijk
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te zien is aan den vorm dezer verzen en aan de lengte van
den tegenzang. Evenzoo hebben de Luciferisten in 1274 en
vlgg. een voorzanger, die hen opwekt en bemoedigt. Unisono
deze verzen te zeggen is verkeerd.
r e p p e n 6 35, 9 8 3, 1 40 4 bewegen, aanroeren. Met roeren
verbonden 6 35.
r e u c k(e)l o o s Ber. 18, 609, 1074, 1482, 2147, roekeloos.
Hiervan reuckeloosheit 2145 en verreucke1 o o z e n 1483 door roekeloosheid verliezen. Zie Vondels
taal I, 17 en vgl. ruchlos en reckless.
Reu.zenstrij dt Ber. 17. Zie JULI. VII.
r i b b e 128 vrouw. (Gen. II, 21). Ook b.v. bij Betje Wolff.
Zie p a i s.
ridderschap 1425 ridder. Vgl. heerschap, manschap;
afkomst i.v. Abstracte woorden worden wel verzamelwoorden.
r i e c k e n 14 ruiken 56 zooals nog dichterlijk; „hij riekt
uw rozen weer" (Bogaers) enz. in vs. 31, 965 r i e c k e n
onoverg.
r i n g 793, 2034 kring. Ook bv. Joseph in Dothan.
r o e i e n, r o e j e n X66, 713, zie bl. XX, vliegen, bedektelijk (eig. onder water) werken, valt soms samen met (op)
ruien.

r o e m e n 323 op die wijding.
roeren. 1335, 1687. Zie reppen.
r o n d a s 1 499, 1 788, 1900, 2004 soort van schild, Fr.
rondacte; „r. en schild" Ps. XXXV, 2 „r. en beukelaar"
Ps. XCI, 4.

r o n d e 284, 396 kreits, sfeer; 976, 1807 kring, baan, Fr.
zonde.

rontom 1763. Zie daetlij ck.
rot. Zie Stedehouder.
r u s t e n 560, 864 berusten.
r u s t i g h 1668, 1727, 1884 enz. krachtig, moedig. Vgl.
Hd. rustig Zie Oudeman's Wdb.
S a 1 m o n e u s Ber. 12 „koning van Thessalié, later van
Elis, werd tot straf van zijn euvelmoed met den bliksem
gedood en in den Tartarus geslingerd ". Volgens de mythologie is hij een broeder van Sisyphus. Vondel heeft ook in 1654
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dit onderwerp in een treurspel behandeld, en drie j aar later
uitgegeven.
S a u 1 Ber. 254 Saulus later Paulus.
S c a l i g e r Ber. 22o een beroemd Fransch geleerde, die
het laatste gedeelte van zijn leven prof. was te Leiden.
s c h a e l 614 balans, weegschaal.
s c h a d u w bl. 3 schaduwbeeld, afschaduwing, Boi duisternis, droefheid. Vgl. Job VIII, 9 en Luk. I, 79.
s c h a k e e r e n 1858 'Mnl. schaken, d.i. afwisselen van
kleur, varieeren. Ook en zoo hier overgankelijk als in Bes piegelingen II, 1212, waar de zon den bloemhof schakeert = met
verschillende verven kleurt.
s c h a l m e i 1980 Ber. 47 fluit; vgl. Fr. chaluineau.
s c h e e m r e n 1788 glanzen, lichten. Zie Oudemans. Hiervan schemering; vgl. ook schim.
s c h e n n e n 684 ophitsen, 2123 schenden. Hiervan s c h e nn i s 121, 319, 2086 ontheiliging. Zie p a i s.
s c h e r p 981 nauwkeurig.
s c h e r p r e c h t (het — bekleeden) 171g het ambt van
scherprechter uitoefenen.
s c h e u r e n 795, 999. Het scheuren der kleeren was een
teeken van droefheid bij de Israëlieten. Vgl. Jes. XXXVII, i,
Jer. XLI, 5 enz.
s c h e u t e 1888 pijl (nog Drentsch) ; t o es c h e u t 1900
het toeschieten; s c h o o t 1965 schot (vgl. 1876) .
s c h i c h t 1803 bliksemstraal, ,zwangere w. v. s." dichter
-lijk
voor „wolck zw. v.s." = zware onweerswolk.
s c h i c k e n 8 95, 94 8 , 949 beschikken, ordenen. Hiervan
geschicktheit 536.
schilt. Zie stedehouder.
s c h i m 2107 schijnsel, schaduw.
s c h o l i e r e n Ber. 240, Vondel denkt hier aan de Latijn
schooldrama's, door Schonaens, Gnapheus, Macropedius-sche
en andere rectoren van Latijnsche scholen geschreven meestal
over bijbelsche onderwerpen: Jozef, de Verloren zoon, enz.
s c h o o n 1622 ofschoon.
s c h o o t 1965 voor schote, schot.
s c h r a p Iogo gereed, vast.
s c h r ij v e n 976 beschrijven.
s c h r o o m t e 1230 beschroomdheid.
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s c h u t g e v a e r t 1812 Mnl. schutgevaerde = vijandelijke ontmoeting, later kanonnade (Mnl. Wdb.), door V.
door V. bedoeld als gevaarte om zich te verdedigen.
s c h u t t e n 1013, 1887, Igoo tegenhouden, stutten; elders
„keeren", afwenden 1676.
s e r a f ij n 168, 229, 243, 487, 1202, 1347, 1416. Zie I nl.
Evenals Cherubijn is het eig. een meervoud, dat als enkel
opgevat. Hiervan een adj. op en, 307, vgl. 380.-voudis
Zie uitkiezen.
S i b y 11 e Ber. 221 van Cumae. In de Sibyllijnsche boeken
zochten de Rom. raad bij buitengewone rampen. Zij zijn
verbrand en wat er in stond is niet bekend.
s i m 1 955 aap, Lat. simia.
s 1 a g h 52, 1169 vorm, soort; van slaan = slachten, gelijken.
s 1 a g h 1804, 1876, van slaan = treffen. Hiervan s l a g hv e e r 164, 593 slagpen, s l a g h o r d e n 161 I, 1659, 1745
slagorde.
s 1 a n g 2132. Vgl. Gen. III, 15, Lev. XI, 42.
s 1 e i p e n 638, 1245 sleepen. Ook s 1 e i p van „slepen"
44 0 . Zie Van Helten, Vondels taal I, bi. iq.
s 1 i s s i n g 1109 blussching, beslechting, van slissen,
vroeger slitsen, vgl. splissen 1294 = splitsen.
s 1 o o p e n Igoo vernietigen.
s l u it e n 218, 704 besluiten.
s m e(e)k e n 1o62, 1o82, 1676 vleien, vragen.
s m e it e n 1 75, 797, 1464, 1683 kwijnen (zie p a i s) . De
i is bv. in den 3den pers. regelmatig. Vgl. ook Vondels
taal I, bl. 8.
snelst 977. Zie allerbest.
sneven 1704 vallen.
s n o o d e 1038, 1195 gering, verachtelijk.
spader 687. Zie zeste.
s p a n n e n 2158 gevangen zetten.
spitsvondigheden Ber. 247 fijne vindingen.
s pit s 1311, 1402, 1 439, 18 5 0 voorhoede, onz. en vr.
spits e n (zich) 1020 zich verheffen (Mnl. Wdb.).
splissen. Zie slissing.
s p o o c k 1742, 2173 collectief, gespuis, gespenst.
s p o r e n (de .. . geven) 721 aanvoeren, eig. berijden.
s p r o n g (op een') 851 eensklaps.
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spijs759• Ziehonighdau.
s t a e n 1645, Inh. 12, vgl. ons „hem staat een erfenis te
wachten"; 1134, vgl. ons, „wat staat mij te doen?"; 674,
1391 vgl. ons „het kan er nu op staan"; dus zijn, verplicht
zijn, aangelegd worden.
s t a e r t 638, 1245. Openb. X I I, 4.
s t a e t 5, 386, 438, 503, 685, enz. hooge rang (zie p a i s) ;
hiervan s t a e t z u c h t 1323 e. v., 1 535, 1 540 , 1688, 1962,
2008 eerzucht. Hiervan s t a e t z u e h t i g h Opdr. 19, Inh. 2.
s t a f f i e r 1779 stafdrager.
stam Opdr. 30, geslacht, vgl. stamvader; 2024 = oor
-sprong.
Zie p a i s.
s t a n d e r t, 126 3, 1 337, 1 434, 1666, 1735, 1904, 2022. Fr.
étendard, van Lat. extendo. Hiermede is verward stander,
van standen (= staan), dat bv. in 1263 in latere uitgaven
voorkomt: hiervan staat 1322 = staat.
s t a r 974. Absolute constructie. Zie Synt. Oef. Voor 16 57
zie a e r d e: regimenten van starren, vgl. R-ichteren V, 20 en
Luc. 6 35, 1 7.
s t e d e h o u d e r 376, 587, 718, I157', I162, I214. Zie Inl.
XVI. Hiervan s t a d t h o u d e r y 422, 1469, s t e d e h o ud e r s c h a p 1602, vr. Bij meer woorden vindt men een
opmerkelijk geslacht: vaert iq ml., trap 215 ml., gestalt 227
onz. (zie Mnl. W d b .) , waerom 55o ml., muzyck 869, 1004,
1340, onz., oirbaer ml. Ber. 234, punt 1354 onz., spits 1402
onz., trou 1757 ml., rugh 1785 vr., rot 19o5 vr., doot 2061 vr.,
schilt Iyio, 1962, Ber. 67 ml., personaedje Ber. 27 vr., inbreuck
Opdr. 43 ml., af breuck 2037 ml., enz.
steigeren II, 2051 klimmen.
s t e k e n Ber. 187, stuiten, stooten, 731 hechten, hangen.
Het ww. is van klasse verloopen, het oude verl. dw. vindt
men 1668, 1 955, 2172.
s t e 11 a e d j e Ber. 6 tooneel. Zoo personaedje in den vol
regel en 140; voor bl. 13 zie i. v. In den Franschen-gend
uitgang hoorde men vroeger eene d.
s t e m m e n 233 bepalen, beschikken; 521 instemmen, Hd.
beistimmen.

s t e r c k e n 2138 oude buigingsvorm.
s t e u r e n 985, 1005, 1107 storen, verstoren.
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s t i c h t i g Ber. 200 stichtelijk, Ber. 234. Zoo verdienstig
Ber. 214 verdienstelijk.
s t i 11 e n 1049 kalmeeren.
S t o c k o u bl. 3 was het landgoed bij Ingolstadt, waar
Sandrart zich bij zijn vertrek uit Amsterdam vestigde.
s t 0 e 1 193, 225, 570, 12 3 8 , '9, 1 33 2 , 1 545, 1 5 8 4, 1 595, 2015,
2017 zetel, en door meton. macht.
stoffeeren Ber. 6, 30, 2183. Zie bekieeden.
s t o u t 2062, vermetel.
strael 356. Zie af gront.
s t r ij c k e n 372, 1031 krijgen; vlg. „met iets gaan strijken"; 1501, 1548 vgl. „de vlag strijken"; 1904 zich onder
-werpn.Ivs
55 plur. majest.
t a f e l 493 tabel, tabula.
t a k 1634 olijftak.
t a m b o e r 198o trommel 1388, 1581, trom

i800, Fr.
tambour.
t e 706, 852, 1759, 2025, 2035 heel, zeer; zie a 1 t e; te geval
212 ten gevalle; vgl. gevallen 228, ter loop Ber. 81 ter loops;
vgl. ter sluik(s), enz.
t e f f e n s, t' e f f e n s Ber. 21, 103, 1404 tevens; vgl.
effen naast even.
t e g e n s Ber. 21, 103, 187; 527, 611, 640, 684, 692, 946,
1356, 1686, 1768, 1873 enz. voorz. tegen. t e g e n 612 bijw.,
1641 vz.
tegentreen. Zie bejegenen.
tegenwight 284. Zie Inl. pag. XIV.
t e g e n w r ij t e r Ber. 189 tegenstrever; van wrijtenn, dat
met rijten is samengevallen.
t e n 705, 1893 ten ... uit, tot ... uit, verbindingen, die
nog dialectisch voorkomen, b.v. Gron. „iemand toe de deur
uitjagen-" .
t e n z ij, t e n w a r e 1523, 1 545, '7, 16 74, 1507. Vgl. „leve
de Koning!" en „leefde de Koning!"
T h a d d e u s Berecht 58, 65 in 't Syr. = Judas in 't Hebr.
een der apostelen (Joh. XIX, 22, Mt. X, 3).
t i e n Ber. 277. In verschillende psalmen wordt van het
tiensnarig instrument gesproken.
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t. i t t e l e n 650 titels.
t.oe 2003, 2026 bij neder, toeëigenen Ber. 110 toeschrijven. toescheut zie scheut; toeval 172 toevallen, bijvallen.
t o p 648 boven, vgl. „de vlag in top", 1373 naar boven,
598, 299 tot boven toe (elders „in den top") .
tot noch 206, 509. Zie hoe.
t r a n s 749 omgang, 570 top, 215, 829, 1408, 1 503 sfeer.
t r a n t 1278 gang van de trom. Zie a f k o m s t.
trappen 1424 treden van den zetel.
t r e k e n Ber. 129, 651 listen, streken, tricherie.
triomf 406, 811, 2006 zegepraal, zegezang, t r i o mf a n t 1712, 1978 zegevierend, prachtig.
t r o o n 224, 262, 514, 836, 1482, 1 503, 1987, 2183 hemel;
Opdr. 6, 1092 goddelijke zetel; 243, 1135 zie Inl. XI.
t r o o s t e n (z i c h) 445, 1055, 1256 zich getroosten. Hiervan ons getroost.
t r o u w e n 1069 trouw beloven aan.
t r o u w e n Ber. 184 trouwens. Zie Hekeld. (Panth.-uitg.)
t r o u w a n t I o I 8, 1413 trawant, lijfwacht.
t u c k 652 geslepen.
T u r c k en T a r t e r = Tartaar (in Z. Rusl.) Opdr. 38.
Zie Christen naam.
t u r k o i s, t u r k o o s 1477, Fr. turquoise, een edel gesteente, blijkens 945, '182, blauwachtig.
tweederhande 140 voor tweeërhande; dit
tweeër voor tweer.
u i t b e e l d e n Ber. 134 afbeelden, voorstellen.
uitdo oven. Zie bezwalcken.
uitgestorven Ber. 227. Men vgl. echter het passiespel in Oberamm.
uitkiezen 238 uitverkiezen 369. Voor de weg
vgl. 145, 169, 2 55, 3 0 7, 375, 4 28 , 517, 1783, 1786,-latingder
1818, 1823, 1853, 1870, 2092, 2123, Ber. 22; 380. Vondel laat
de rc weg in attributief gebruik van sterke verl. dw. en stof .f
bijv. nw. en van andere bijv. woorden op tin (want hij scheert
over dezelfde kam: serafijn en kristallijn.), en van 't adj. eigen
(zie bl. 98) voor vrouwelijke en meerv. zelfst. nw. Want de
ii blijft in geklonken diamant, gouden panser, enz. In 1786
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zou men daarom ook n verwachten. H e n e of h e e n e i,
257, 662, 765, 2146, 2158, 2164 is de oudere vorm van ons
heen; henen is een dubbele formatie; r e d e n en r e d e zijn
samengevallen 114, 16o8.
u i t k r a e i e n 563 uitbazuinen.
uitleveren 63 geven.
u y t r o i e n Ber. 225 nog gebruikelijk naast uitroeien.
u i t s p r a e c k 318 taal, hetgeen uitgesproken wordt.
u i t s t o r t e n 1427 gaan (met heftigheid) .
u i t s t r ij ken Ber. 204 uitmeten, uitleggen.
vader 1 a n t 435, 1279, land van mijn Vader (dus hemel) .
v a e n 1417 vaandel, 1142, 1852 afdeeling, vendel (meton.:
712), maar dit laatste meer van ruiterij gebruikelijk.
v a g e n 1717, 1742, 216o vegen, wegvegen.
v a 11 e n 6o, 615 zijn. Ber. 58, Luc. X, 18.
van 0 pdr. 38 Ber. 15, 83, 1 iq; 98, 198, 278, 283, 312,
394, 5 0 3, 5 2 5, 6 5 1 , 10 95, 1 377, 1688, 1 7 1 5, 1 77 2 1 7 80 , 1 97 0 ,
enz. door 270; vgl. der = door de, Ber. 170; 1074, 1623, 2038,
bi. 128 vs. 4 op; 965 (Vgl. bij gebreke van) , 1 714 aan; 27, 28
over; 999, 1783, met, 676 (vgl. van meet af beg.) .
v a s t 408, .600, 7 1 3, 1 344, 1 346 , 1370, í88o reeds, steeds,
intusschen.
veer7 verre.
zitten) 1863 Jett. en fig.
v e r e n (in de
v e i 1 i g e n Opdr. 43 beveiligen.
v e r b a z e n 109, 784, 846, 1029, 1 45 2 verrukken, ontstellen.
Vgl. voor de tweede beteekenis dit vb. uit Scriverius „Sy
brochten de saecke soo verre, dat sy den Advocaet den 12 May
zijnde Sondagh, deden aen seggen, dat by des anderen daeghs
sich moest bereydt maken om de sententie des doots te ontfanghen. Dewelcke sulcxs hoorende, daer over meer verwondert als verbaest was ende vraeghde na de redenen, doch
wierde geantwoort ...."
v e r b e e l d e n 1856 voorstellen.
verbinden Ber. 145 binden. Zoo verwachten
In/t. 12 wachten.
v e r d a d i g e n 3 8 5, 1 97 8 , 1 359, 1434 (oudere vorm van)
,

verdedigen.

v e r d a g e n 1331 oproepen. Zie Oudemans' W d b.
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v e r d a g h v a e r d e n 1389 oproepen, daghvaerden 1 379.
1158.
verdienstig. Zie stichtig.
verdooven. Zie bezwalcken.
v e r e e n e n 523 bijeenvoegen.
v e r f 31, 157, 1418 kleur. Bij 150 heeft een photograaf aan
zijn kunst gedacht.
v e r g a e n 1918 ontgaan, weggaan, verlaten. Vgl. „de
lust vergaat me".
v e r g a r e n 991, 1744 bijeenkomen.
v e r g o d l ij k e n 514 Godgelijk maken.
verheerelijken 394, 2181 verklaren, glorifier.
verheergewaden 1545, verheffen 1587, de leenroerigheid erkennen door een heergewade of uitkeering aan
den leenheer te doen. Dit heergewade heet in 't Gron.
beklemrecht een geschenk.
v e r h o 1 e n t h e e. n 55o analogreformatie naar bv. mogendheid.
v e r k n o o p e n 471 verbinden, aaneenknoopen.
Hiervan verknoght 8 93•
v e r l a n g e n 2027 onpers. Zie Van Helten, Vondelgramm. II § i68.
v e r l e g e n 1497 bekommerd. Zie Weiland, W d b.
v e r m e e r e n 213, 604 meer, grooter worden, vermeerderen. Hiervan
v e r m e e r d e r (altijd
des rijks) Opdr. i vertaling
van Semper Augustus, omdat men meende dat Augustus
afgeleid was van aug ere . Ferdinand III regeerde 1637-1657.
Ferd. IV. bl. 22, in 't jaar van den Lucifer tot opvolger
gekozen, stierf het jaar daarna, zoodat zijn broeder Leopold
in 1657 den troon besteeg.
v e r m e t e n 2171 waagstuk.
v e r m o g e n 2 97, 594, macht.
vermurwen 1616; Ber. 239; vgl. plonderen.
v e r o u d e n 333 verouderen. In de tegenstelling „wel
verouden, maar niet verouderen" heeft het laatste woord een
andere beteekenis.
v e r p l e t t e n 1038, aanvoeg. wijs, 1872 van pletten 2138
(Ps. LXXIV, 14) ; verpletteren, ternederslaan.
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verplichten 28o binden. Hiervan verplicht 430,
631 gebonden, verbonden.
v e r r u c k e n 1470 verbijsteren. Zie Oudemans, W d b. en
vgl. Du. verrücken.
verscheel 1244 verschil.
v e r s c h i e t e n 53, 1 4 18 een bleeke kleur krijgen of
hebben.
v e r s l i n g e r e n (zich) 1025 „met hart en ziel zich
overgeven ".
versmelten 1683. Zie smelten.
versteeken 2172. Zie steken.
v e r s t r e c k e n Ber. 105, vs. 120, 572, 866, 1433, 1630
strekken tot, zijn: eig. verschaffen.
v e r t s a e g e n 1929 versagen, ontleend aan 't Hd.
verzagen.
v e r v o e r e n 1 355 verleiden. Voor het tegenw. gebruik
zie Van Dale.
v e r w a e n t 862 ver!. deelw. De onb. wijs zich verwanen
komt in de 17de eeuw reeds in onbruik.
verwaten 1756, 2028, 2070 vervloekt, heiligschennend,
Godvergeten; hiervan v e r w a t e n h e i t 1648.
verworpen. Zie worpen.
v e r z i e r s e 1 Ber. 146 verzinsel. Het grondwoord hiervan,
v e r z i e r e n, is oorspr. een ander woord dan ons gewone
versieren, maar daarmede verward. Vgl. Alida Leevends
verklaring: „een roman is een versierde historie ", enz.
v e r z w e e r e n 1415 afzweren, ontrouw worden aan.
v i e r 20, 134, 1052, 1320, 1 333, 1 409, 2033 vuur, bliksem,
licht; vgl. dier, 2069, 2078. Hiervan
v i e r i g h 209 met vuur (fig.).
v i e r e n 363, 418 eeren, féteeren.
v 1 a c k 57 zonder verheffing, dus geheel, volkomen.
v 1 i e t e n 54. Inl. p. XIV en Gen. II vs. To, enz.
v 1 o e c k 436, 2070 vervloeking, ongeluk, misdaad; hiervan
v 1 o e c k v e r w a n t 1357 vloekgenoot; zie Van Dale.
v l o e i e n 203, 296 voortkomen, voortvloeien. Zie op
h onighdau.
v l u c h t 1784 het vliegen.
v o e t s c h a b e 1574, 1189 voetbank. Handel. VII. 49.
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v o l s c h a p e n Ber. 50. Vondel geeft hier een vrije vertaling.
v o l t o g e n (in top) 299 opgetrokken, voltooid „voltrokken" (Staten-Bijbel). Zie p a 1 ais en vgl. volschapen,
Ber. 24.
v o o r d e v u i s t 1886 openlijk. Zie Noord en Zuid XVI,
go. v o o r 's h a n t s 1971 zonder onderzoek, gereedelijk.
Zie Weiland, W d b .
voordeel 675, 1073. Zie af gront.
v o o r k o m e n 1186 thans onscheidbaar.
v o o r s p o o c k 1421, 1898, 2102voorteeken.
v o o r s t a n t 1124, 1205, 1262, 1516 bescherming, verdediging (afgeleid van s t a e n v o o r 1045 voorstaan. Vgl.
Du. en Gri.
v o o r t b r e n g e n 1263 te voorschijn brengen.
v o o r z i e n i g h e i d 122 voorzienigheid = prudence:
providentia.
v o r d r e n 485 bevorderlijk zijn, verder brengen.
v r a e t i g 1630 vraatzuchtig.
v r e c k 1957 vrekkig.
v r e e z e 305. Vgl. Maerlants Stro ph. Ged. (1918) op
Eerste Martijn vs. 412.
v e y d o m 1447, 2079 vrijheid, in meer algemeenen zin
dan tegenw.
v r o 1 ij c k 32 lachend.
w a c h t e n. De afleiding is waken 634: w a c h t 633, 645;
559 (= post) : w a c h t e n 615, 1906 bewaken, oppassen,
verwachten; wederk. 986, 1549; 246, 589, 667 vgl. ons wachter.
w a e g e n 1183 bewegen, daveren.
w a r e n 685 hoeden. In verband hiermee staat bewaren,
deurwaarder, enz.
w a e r 0 m 550. Mnl. waeronzme vr. subst.; na de wegvalling der e werd het ml. Elk waarom heeft zijn daarom: onz.
wakende 634. Zie zacken.
w a l g e n 35 persoonlijk. Zie Huydec. Proeve III, 286.
w a n t Ber. 128 onderschikkend, zooals gewoon in 't Mnl.
wapen (te) 1384, aux armes, alarm! 716 zegel (731) .
w a t 1645 afhankelijk van van 1644.
waterbel 846 bobbel.
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wederspannigheit 1694 muitzucht.
wederwet 1641 tegenwet,
w e d e r w i g h t 1368, 1854 evenwicht, tegenwicht.
van) 1578 in weerwil van.
w e d e r w i l (in
w e d e r z ij d e Ber. 5, 1714 elke der beide zijden. Vgl.
ons wederzijdsch, en weerszijden, met ingevoegde s.
wedgezang Ber. 272 wedstrijd in 't zingen.
weeligheit Ber. 126 rijkdom; vanwee1igh Inh. 5.
w e e n 2128 droefheid.
wee r g a d e Ber. 25, 2104 gelijke.
weiden 1862 jagen.
wellust 29 lust, genot.
werden Ber. I18, 1200 worden.
w e t e n s c h a p p e 558 en kennisse. Zoo schipbreucke,
assche, oorloge, behuizing e, eeuwe, eere, plaetse, kerke,
vraecke, helle, sto f f e, kro one, tale, nature, schorsse, kunste,
ziele, vreeze, streecke 530, poezije, heerschappije, suf ferije,
enz. bewimpelinge, uitspanninge, verhef finge, enz. baniere,
bane, enz. Vgl. Eng. shape.

w e t t e n 1715, 1761, 18oi, 1946 scherpen, slijpen.
wettig Ber. 239 echt, stichtelijk.
wettigheidt 716. Zie af gront.
w e z e n 2 98, 934 aanzijn 1438.
w ij 1426 koninklijke plur. (maj.)
wiens Opdr. TI, 2e nv. van dat, Ber. 27, 29, vs. 84, 203,
van die mv. of vr. enk.
w i 11 e n 1 9 6, 497, 673, 898, 12 43, 1 359, 1665, 2069, 2071
zullen.
wolck 1420. Zie pais.
w o o r t 1387, 1669 krijgsleus, bevel. Weil. W d b.
worpen Ber. 264 wechworpen. Ber. 235 opworpen 1640, 1721, verworpen I19o; zie onderworpen..
worste1aer 1582. Vgl. Ps. XVIII, 27.
w u 1 p s c h vermogen 476 macht van een wulp, welp,.
kind, zwakkeling.
z a e t 2174 Christus, Verlosser. Zie Staten-Vert. Genesis
III, 15.
zadt 1630: vgl. nog verzadigen.
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z a c k e n 690 zinken. Voor de e 478 vgl. 634, 1718; ook
nog tegenes. adj. als blijde, moede enz.
zang 760. Zie afgront.
z e g e 1 867. Gezegeld besluit (meton.); voor 1471 zie
af gront.
z e g e n a ê r 996. Vgl. bronaêr 294 en 16 44.
z e 1f 1417, 1959 zelfs. Omgekeerd is z e 1f s 997, 1056, 1613
zelf. Zie Van Helten, V ondelgr. I § § 122 en 123.
z e 1 v e Ber. III , i86, 251; 317, 6 I 4, 926, 1224, 1584, I 6 I o,
voorafgegaan door 't lidw., zelfde, dezelfde.
z e s t e n 371 nu door invloed van vijfde en zevende uitgesproken zesde. Vgl. 460, 687, 1163, 1518 enz. Gewoonlijk
heeten de engelen op den 4den dag geschapen. Zie g o e d e n.
z e t t e n o p e e n 569, 1159, alles op elkander zetten; of
alles op één kaart zetten. Zie o p z e t t e n waarvoor ook bij
Vondel: één op al zetten.
zeven zegelen 548, vgl. b e z e g e 1 e n. Zie Openb. V.
In des Coninx Summe wordt de beteekenis van het z e v e nk o p p i g beest uit Openb. XIII verklaard; deze zeven hoofden zijn de zeven hoofdzonden: hoovaardij, haat en nijd,
toorn, traagheid, vrekheid of gierigheid, gulzigheid, onkuischheid, waaruit alle andere zonden voortkomen. Deze zeven
hoofdzonden staan onder z e v e n duivelen, in dezelfde volgorde genoemd: Belsebub, Dathan, Apollion, Leviatan, Mam
dieren, waardoor-mon,BehtAsdu.Dzevn
die hoo =fdgebreken Ber. 102 en volg, worden gesymboliseerd
(vs. 1951 en vlgg.), heeten in de Middeleeuwen ook wel
anders: de traagheid echter gewoonlijk door een ezel, zooals
wij nog steeds van een luie ezel spreken. Hier tegenover
staan de z e v e n deugden: geloof, hoop, liefde, gerechtigheid, wijsheid, matigheid en standvastigheid. Deze deugden
en zonden worden ook wel gesymboliseerd door z e v e n
wijze en z e v e n dwaze maagden, — z e v e n aartsengelen
1492, die naar het geloof der Joden sedert de tweede eeuw
vóór Chr. aan het hoofd der engelen staan en zoo'n belangrijke rol spelen, omdat zij en de engelen alleen met de men~
schen in aanraking komen. Zie Openb. I, III, IV, VIII, XV
en Inl. z e v e n dagen, in Rom. volgorde, genoemd naar
de z e v e n om de aarde draaiende sterren (zie Inl. XIV),
genoemd naar zeven goden. In Joodsche geschriften is van
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zeven hemelen sprake: de hoogste hemel is dan de Hemel
der Hemelen. Zie op k r o o n.
Zevenstar Ber. 125, Arcturus = Beer, en
O r i o n worden genoemd Job IX, 9, de m o r g e n s t a r
Jes. XIV, 12.
z i e n e 1 ij c k 211 verheven, schoon, eene bet., die in
't Mnl. bekend is en in 't Gron. onzuun, 't Vlaamsch onziend e

voortbestaat.
z ij n 324. Zie Inl. bl. XII.
z i n c k e n 1848 overg.; vroeger gewoon, thans in onbruik.
zinnelij ckheit Ber. 184 neiging.
zitten Opdr. 21, 281, 2034 zetelen; 1774 vgl. tentoonstellen.
z o n der zonnen 291 Hebreeuwsche superl. 2e nv., zooais
hemel der hemelen, de Koning der Koningen. Zie k r o o n.
z o o n 420, 1442. Christus, de Zoon des menschen, d.i.
Adam.
z u 1 c Ber. 89, 326, 1505 zoodanig, zoo.
z w a e r 1 ij c k 1 593 bezwaarlijk.
z w a r t 742 duister, vuil. Dat de adj. van kleur een onbepaalde bet. hebben, is bekend. Bijv. blauwbessen of bleeken
zijn rood, als ze groen zijn.
z w e e r e n 1258, 126 3, 1 735 • Zie Weilands W d b.
z w e e t e n 461 zwaar werken.
z w ij m e n 1 459, 18o8 duizelen, het bewustzijn verliezen.
Thans bezwijmen.
z w ij n s k u d d e n Ber.

121.

Zie Matth. VIII, 30.

„OP DE

TITELPLAAT
VAN JOOST VAN VONDELS TREURSPEL
VAN LUCIFER, 16 54",
SCHREEF JAN VOS DE VOLGENDE VERZEN:

Hier ziet men Lucifer in 't harnas op zijn waagen:
De wreede Leeuw en Draak zijn in 't gareel geslaagen.
De hoverdy maakt stout om 't quaatste te bestaan.
Keer Morgenstar, ey keer; uw hoop van winst is waan.
5 Gy rent uw val te moet. De booswight heeft geen ooren.
De zucht tot heerschappij gedoogt geen nauwe spooren.
Wie steil wil klimmen moet geen doodtsgevaar ontzien.
Men koopt de kroon voor bloedt. Wie stout is kan gebiên.
Zijn boezem is van Nijdt en Hooverdy bezeeten.
io Hij zwaait de Leegerbijl, om dol en godtvergeeten
Met 's Hemeisch heir te woên. De staatzucht drijft hem
Hij poogt de goude wal en diamante poort,
[voort.
Van 't eeuwigh Englenburg, door stormen om te stooten:
Maar Michaël verschijnt met gloende donderklooien,
15 Met blixemschichten, en verplet dit boos geslacht.
Wie met zijn sterker vecht betoont meer moedt dan kracht.
Vermetelheit bedriegt het brein in alle deelen.
Hier ziet men hoe dat Godt, in d' eerst der Staatkrakkeelen,
De trouwloosheidt verdelgt, tot schrik van d' Eigenbaat.
20 De straf verstrekt een zuil daar Hof en Landt op staat.
(Overgedrukt uit Apollo's Harp
van 1658, bl . 386) .

In het Klassiek Letterkundig Pantheon zijn de
volgende werken opgenomen:
*A 1 p h e n, H i ë r o n y m u s v a n, Bloemlezing uit de Gedichten en het Proza,
met inleiding van Dr. A. C. S. de Koe, No. 155-156.
*B e 11 a m y, J., Uit de Verzen en het Proza. Samengesteld door Dr. J. Aleida
Nijland, 70-71.
Bil d er dij k, W., *Avondschemering, 10. Cinna. Treurspel, 47. Kormak.
Treurspel, 48. Krekelzangen, 3 D1, 13-15. *Leven en uitgel. Ged., door
N. H. Th. ten Berge 93-96. Mengelingen, 4 Dl., 35-38 Mengelpoëzy, 2 Dl.,
74-77. *De Muis- en Kikvorschkrijg, 42. Navonkeling, 2 Dl., 26-27. Nieuwe
Mengelingen, 2 D1., 64-67. Rotsgalmen, 2 Dl., 28-29. Willem van Holland.
Treurspel, 44. 1) De ziekte der Geleerden. Met inleiding en aant. van P. Kat
Pzn., 20. *De ondergang der eerste Wareld. Met aant. van P. Kat Pzn. 113.
*Floris de Vijfde. Treurspel. Met inleid. en aant. van Chr. Stapelkamp,
111-112. *Keurgarve uit de gedichten van Mr. W. Bilderdijk. Met aanteekeningen van P. Kat Pzn., ing. f 0,80. geb. f 1,40.
Bil der d ij k, (Vrouwe), K. W., Elfriede. Treurspel, 51. Poëzy, 23.
B 1 o e m 1 e z in gen, Ned. Proz. Schr. door H. de Veer, *I, *II, 93-94. III, IV,
97-98. V, VI, 101-102. Ned. Dichters der XIXe Eeuw, door A. W. Steilwagen, *I, 4e dr., 31. II, 52. Idem door Dr. G. M. Slothouwer, III, IV, 63, 82.
*Vlaamsche Poëzy. Bloernl. uit de werken van Zuid -Nederl. Dichters van
onzen tijd, door J. Adriaensen, *I, 54.55. Idem, II, 123-124.
*B o r g g r a u inn e van V e r g i, Die. Met inleid. en aant. van Dr. F. A.
Stoett, 127.
*B o r g e r, E. A., Dichterlijke Nalatenschap, 7e vermeerderde druk, 100.
Br e der o, G. A., *Het Moortje. Blijspel, 61-52. *De Spaansche Brabander,
toegelicht door Dr. F. A. Stoett, 121-122.
C a t s, J., Dootkiste voor de levendige, 11. Gedachten op slapelooze nachten, 16.
Hofgedachten en inv. Ged. op voorv. Gelegentheden, 7. Ouderd. Buytenlev.
en Hofged. op Sorghvliet, I, II, 24. III, 39. Tachtig -jaerige bedenckingen,
45-46. *82 jaerig leven, en af beeldinge van het huwelick onder de gedaente
van een f uyck, 2e herz. druk. 1. *'s Werelts Begin, Midden, Eynde, beslooten
i. d. trouringh, I, 58. *II. 69.
C o s t a, I. d a, *Wachter! Wat is er van den Nacht? Met inl. en aant. van
P. Kat Pzn., 2e druk, 131. *Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840 Met
inleiding en aanteek. door Chr. Stapelkamp, 2e herz. druk, 140. *Hagar.
Met inl. en aant. van Chr. Stapelkamp, 2e herz. druk, 142. *De slag bij
Nieuwpoort. Met inl. en aant. van Chr. Stapelkamp, 144. *De Chaos en het
Licht. Met inl. en aant. van P. Kat Pzn., 153.
E If e n, J. V a n, Bloemlezing uit den Spectator, door Dr. J. van Vloten, *I, 17,
*II, 32. *II, 53. *IV, 103.
F ei t h, Mr. Rh ij n v i s, *Bloemlezing uit de werken, door Dr. H. G. ten
Bruggencate, inh. f 1,-, geb. f 1,60, 161.
H a r e n, 0. Z. v a n, *De Geusen. Proeve van een Vaderlands Gedicht, toegelicht

door F. C. Wieder. 59-60. Willem de Eerste. Treurspel. Met inleiding en
aanteekeningen van Dr. J. van Vloten, 81.
H e 1 m e r s, J. F., *De Hollandsche Natie. Opnieuw uitgegeven, voorzien van
inleiding en aanteekeningen door A. W. Steltwagen. 116.
1

) uitverkocht.

H o o f t, P. C., *Granida. Naar het Amsterdamsch Handschrift uitgegeven en
toegelicht door Dr. F. A. Stoett, 3e druk, 18. *Baeto oft Oorsprong der
Hollanderen, toegelicht door Dr. F. A. Stoelt, 19. 'Warenar. Met inleid. en
aant. door Dr. J Bergsma, 3e druk, 99. *Erotische Gedichten door C. C. van
Slooten, 135-136. *Geeraerdt v. Velzen. Toegelicht door Dr. F. A. Stoett,
2e druk, 138-139, geb. 1 1,60. *Bloemlezing uit de brieven van P. C. Hooft.
Naar de bandschr. bew. en met inleid. en aant. voorzien door G. F. C. van
Mop, 148-149.
H u y g e n s, C., *Korenbloemen. Nederlandsche Gedichten. Met inleid. en aant.
van H. J Eymael, I, II. (Bibelstof en Godsdienst. Steoestemmen, Zedeprinten,
Vertalingen, Eufrasia of Oogentroost, enz.) 9 en 25. Idem, idem, *III, IV,
(D'Uijtlandige Herder, 't Kostelick Mal, Batave Tempe. 't Voorhout van
's Gravenhage, Mengelingh). Met aanteek. van Dr. J Heinsius, 79-80. Idem,
idem. *V, VI, (Sneldicht), 91-92. Idem, idem, VII, VIII, (Hofwyck, Spaensche
Wysheit), 107-108. *De nieuwe Zee-straet van 's Gi avenbage op Schevening.
Opnieuw uitgegeven met inl. en aant. en toegelicht door R. Schuiling, 2e di uk,120.
K a m p h u y z e n, D. R., *Uitgelezen Rymen. Met een inleid. over het leven en
karakter des Dichters, door Dr. J. van Vloten, 73.
*K are 1 e n de E 1 e ga s t. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Dr. J.
Bergsma, 3e druk, 132.
Lange n d ij k, P., *Don Quicbot op de bruiloft van Kamácho. Blijspel, met inl.
en aant. van Dr. C. H. Ph. Meijer 50. x Krelis Loua en of Alexander de Groote
op het Poëetenmaal en de Zwetser. Met inl, en aant. van Dr. C. H. Ph. Meijer,
128. *Quincampoix en Arlequin Actionist, met inl , en aant. van Dr. C. H Ph.
Meijer, 5. *De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden. Met inleid. en aant.
door Dr. C. H. Ph. Meijer, 5e druk, 125. *Xantippe. Blijspel, 41. *Het weder zyds Huwelijksbedrog. Blyspel. Toegelicht dooi Dr. F. A. Stoett, 3e druk, 68.
*De Wiskunstenaars en Papirius. Twee Blijspelen. Met inl. en aant. van Dr.
C. H. Ph. Meijer, 30.
L o o s j e s Pz.. A., Al de dramatische werken. I. Frank van Borselen en Jacoba
van Beijeren, 34. Idem, II. Charlotte v. Bourbon, 43. Idem, III. Huig de Groot
en Maria van Reigersbergen, 56-57.
L u y k e n, J•, *Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Dr. Maurits Sabbe, 72.
Mess c he r t, W., *De Gouden Bruiloft, 4e druk, 105.
*Middelnederlandsche, Epische- en Lyrische Poëzie, verzameld en toegelicht
door Dr. G. Engels, 151-152.
*Nederlandsche Balladen uit verschillende Eeuwen, door Dr. A. Zijderveld,
I 157-158, II 159-160.
P a 1 m, J. H. v a n d e r, *Geschied- en Redekomstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813, met eene historische inleiding door Dr.
H. T. Colenbrander, 4.
Hub er t Po o t, *Gedichten, gekozen en geschikt door Cd. Busken Huet, 6 en 88.
P o t g i'e t e r, E. J., *Gedichten van, met inl. en aant. door Th J. Bosman,
2e druk, f 0,60, f1,- geb., 137. *Gedichten, 2e bundel, met aant. door
Th. J. Bosman, 2e druk, f 0,60, f1,- geb. 141. * Het Rijks- Museum te
Amsterdam. met inl. en aant. door A. G. van Dijk, 143. *Hanna en Blaauwbes,
Blaauwbes. Twee studiebeelden uit ons volksleven, met aanteekeningen door
Th. J. Bosman, 154.
*R e i n a e r t d e Vo s. In nieuwnederlandsch, met de regels van den middel
versbouw in Dietsch en Duitscb en onderzoek naar de quantiteit-euwschn
in Oudduitsch en Gotbisch door Julius de Geytel. 9e dr., 104 en 104a.
R e v i u s, J•, *Leven en Uitgelezen Zangen en Dichten. Heruitgegeven en
besproken door Dr. J. van Vloten, 78.

S t alp er t van d er Wie 1 e, J., *Het Leven en Uitgelezen Dichten. Met inl.
en aant. van Dr. J. van Vloten, 83-84.
Staring, A. C. W., *Keur uit de Gedichten. Met een inleiding door Dr. C. S.
Jolmers, 4e druk, 119 en 11ía. *De Puntdichten van A. C. W. Staring
(Th. J. Bosman). Ing f 0,90, geb. f 1,50.
S t a r t e r, J a n J a n s z., *Bloemlezing uit de Liederen. Bijeengebracht en van
inleidende levensschets en aanteekeningen voorzien door Dr. C. H. Ph.
Meijer, 131.
S tij 1, S., *Opkomst en bloei der Nederlanden, 21-22.
Von de!, J. van den, *Adam in Ballingschap. Uitgegeven door Dr. E. T.
Kuyper, 3e druk, 12. Batavische Gebroeders, Phaeton en Zunghin. Treursp.
Met inleiding en aanteek. van Dr. J. van Vloten, 117-118. Bloemlezing uit
de Kleine Gedichten, door J. L. Horsten, 109. *Maeghden. Uitgegeven en
toegelicht door Dr. C. C. v. d. Graft. 110. *Geschieddichten. Met inleiding
van Dr J. van Vloten (waarin o. a. Geboortekloek van Willem van Nassau),
129-130. *Gysbreght van Aemstel. d' Ondergang van zijn stad en zijn
ballingschap. Treurspel. Opnieuw uitgegeven met inleiding, aanteekeningen
en Woordenlijst door Dr. C. H. Ph. Meijer, 8e herziene druk. 40. *Hekeldichten,
met de aanteekeningen der Amersfoortsche uitgave, uitgegeven en toegelicht
door Dr. J. Bergsma, 3e vermeerderde druk, 2-3, 3a. *Jeptha of offerbelofte.
Uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en verklarende woordenlijst, door
C. G. Kaakebeen, 2e druk. 115. *Joseph in Dothan. Treurspel. Met aant. van
Dr. F A. Stoett. 33. Koning David. Treurspel. Met inl. en aant. van Dr. J. v.
Vloten 114. *De Leeuwendalers. Lantspel. Pax Optima Rerum. Toegelicht
door Dr F. A. Stoett. 4e druk. 106. *Lucifer. Treurspel. Met inl schrijven en
historische toelichting van Dr. J Bergsma. 6e druk, 8. *Noah, van een inl.
aant. voorzien door M. E. Kronenberg. 150. *Overzichteli=jke Bloemlezing,
uitgegeven en toegelicht door G. H. Weustink, 145, 146, 147. *Palamedes of
vermoorde Onnoozelheit. Treurspel. Met inl. en aant. van G. Velderman, 2e
druk, 49. Salnioneus en Adonius. Treurspelen. Met inl. en aant. van Dr. J.
van Vloten, 113.
V o 11 e n h o v e, J., *Bloemlezing uit de Gedichten. voorafgeg. van een
levenssch. van den Dichter, door A. L. Lesturgeon, 87.
V o s m a e r, J., *Leven en Wandelingen van Meester Maarten Vroeg. Met inl.
en aant. door Dr. P. Fockens, 126.
W o l f f—B e k k e r, E., *Losse Prozastukken en Brieven. Verzameld en toegelicht door Dr. J. van Vloten, 89-90. Het leven en Uitgelezen Verzen.
Naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door Dr. J. van Vloten, 85-86.

Het doel van het K. L. P. is: het tegen zeer goedkoopen prijs verkrijgbaar
stellen der Nederlandsche Klassieken, voor allen die in onze taal- en letterkunde belangstellen en die bij hunne studie wat onze dichters en proza
hebben voortgebracht, moeten gebruiken.
-schrijve
Met aanteekeningen, bibliographische bijzonderheden en woordenlijsten voorzien
door mannen, die op dit gebied reeds lang hunne sporen verdiend hebben,
worden de deeltjes van het Pantheon wat ze moeten zijn, n.l. degelijke
bruikbare uitgaven onzer Klassieken.
De met een * gemerkte nummers zijn ook gebonden verkrijgbaar.

UITGAVEN VAN W. J. THIEME 9 CIE. •--- ZUTPHEN.

