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INLEIDING
In zijn korte. inhoudsbeschrijving geeft Vondel te kennen,
hoe Lucifer gespeeld en gelezen moet worden. Drie eigenschappen bezit de hoofdpersoon van het treurspel: verhevenheid,
hoogmoed en hetgeen Vondel "staatzucht" noemt. Deze eigenschappen verbinden zich in het dramatisch verloop met drie
ondeugden: eigenliefde, nijd en wraakzucht. De nijd heeft drie
onderscheiden voorwerpen: Gods onbegrensde grootheid, de
natuurlijke begunstiging van de mens, en het ondoordringbare
geheim van de toegezegde Menswording.
Volgens de Opdracht strekt Lucifer "ten spiegel van alle ondankbare staatzuchtigen" en is hij de eerste van vele "wederspannige geweldenaars". Deze mededeling verleidde sedert de
negentiende eeuw een aantal Vondelverklaarders om het treurspel Lucifer op te vatten als een politieke allegorie, toepasselijk
hetzij op Luther, op Willem van Oranje, op Wallenstein, op
Cromwell of op de Sultan van Turkije, maar Vondels tijdgenoten hebben zulke nauwe toepasselijkheid nooit onderscheiden en de dichter geeft nergens te verstaan, dat hij zijn
werk met die bedoeling schreef. Nog minder is uit zijn treurspel
aantoonbaar, dat hij onvoorwaardelijk iedere staatkundige omwenteling of maatschappelijke staatsverandering zou hebben
afgekeurd. Wel moet hij zich, om zijn stuk te kunnen schrijven,
grondig verdiept hebben in oorsprong, aard en verloop van
menige revolutie.
Zijn voornaamste bron was de Bijbel. Hieraan ontleende hij
het gegeven, maar ook de naam en, voorzover dit mogelijk was,
de karaktertekening van de handelende figuren. Voor motieven,
in de Bijbel gevonden, zocht hij bevestiging en uitbreiding in
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de werken van de klassieke, meestal Latijnse dichters der oudheid.
De centrale bijbeltekst wijst hij aan in zijn Berecht aan alle
Kunstgenoten. Het is Isaïas XIV, 12-15. Alle wezenlijke bestanddelen van de grootspraak, die daar aan de koning van Babilon
in de mond wordt gelegd, vinden wij terug in Lucifer' s eed,
vs. 569-578, maar het thema wordt toegelicht met bijpassende
motieven, eveneens uit de Bijbel genomen, nl. respectievelijk
uit Openb. IV, 3; Ps. CX (VuIg. CIX) , 2; Matth. V, 35; Ps.
CIV (Vulg. Cm) 3; Openb. IV, 5, bij welk laatste motief dan
nog een gedachte aan Luc. X, 18 wordt gesuggereerd. Hoewel
aldus geheel uit Schriftuurlijke elementen samengesteld, vertoont Lucifers eed uit het tweede bedrijf, ook wat de plaatsing
in het geheel van het treurspel betreft, overeenkomst met de
uitval van Ostrobas in het tweede bedrijf (vs. 591-611) van
Granida door P. C. Hooft. Zo'n ingewikkelde samenstelling,
waarvan de verftining zeker niet op het eerste gehoor ten volle
waargenomen kan worden door elke schouwburgbezoeker,
leverde naar de smaak van Vondel de ware vormvolkomenheid
op, geen voorbeeldloze oorspronkelijkheid van woord- of
beeldkeuze, doch een ten uiterste verantwoorde toepassing van
persoonlijk diep doorleefde, doordachte en doorvoelde begrippen. Hij "ziet", overeenkomstig zijn eigen voorschrift in de
Aanleidinge ter Nederduitse Dichtkul1ste (1650) "den besten meesteren de kunst af, en leert, behendig stelende, een' ander het
zijne te laten".
Uitgaande van de kenschets, die Isaias van "Lucifer" (de
koning van Babiion) geeft, ontwierp Vondel het karakter van
zijn tragische held, die niet alleen voldoen moest aan de voorschriften van het treurspel, doch bovendien aan de bijbelse en
patristische inzichten in wording en wezen van het duivelse,
terwijl hij dan ook nog moest gelden als prototype van alle staatzuchtige rebellie.
Als treurspelheld moest hij, althans in de aanvang, heerlijk
en doorluchtig zijn, niet uitsluitend behept met boze eigenschappen, hovendien op voor de toeschouwers begrijpelijke en
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meevoelbare wijze aangetrokken tot de euveldaad, die hem
ten val zou voeren. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, behoefde hij voor zijn opstand tegen God een schijnbare
rechtvaardiging. Hiervoor vond Vondel twee aannemelijke
grondslagen. De eerste is van staatsrechtelijke aard. Lucifer beroept zich op de feodale rechtsopvatting, volgens dewelke de
eenmaal aan hem toegekende bevoegdheid niet kan worden afgenomen of verminderd zonder dat God als leenheer ten opzichte van zijn onderdaan trouwbreuk begaat en aldus zijn eigen
waardigheid schendt. Zie bv. vs. 428-433, vs. 460, vs. 513-519,
vs. 522. De volstrekte opperheerschappij van God ziet Lucifer
beperkt door reeds verleende, onterugvorderbare rechten. Vandaar, dat in de Inhoud gezegd wordt: "Lucifer benijdde Gods
onbepaalde grootheid". Volgens zijn rechtsopvatting immers
had deze grootheid door de schepping en taakaanwijzing der
engelen zichzelf onveranderlijk bepaald. De tweede grondslag,
waarop Lucifers verzet een schijn van rechtvaardiging krijgt,
is de ondoorgrondelijkheid van het raadsbesluit tot de Menswording. Hij weigert niet, het bestaan van mensen naast en beneden dat van engelen te aanvaarden, maar hij weigert, in Adam
God te eren. In het bijzonder de plaats aan de rechterhand van
de Vader, (vs. 225), die toekomt aan de Mensenzoon, eist hij
op (vs. 570) voor zichzelf als eerste der engelen. Hij ziet geen
reden, waarom deze plaats aan een nakomeling van Adam zou
worden afgestaan en hij kàn zulk een reden ook niet zien, want
in de mededeling van het raadsbesluit werd - om de engelen
te beproeven - de motivering geheim gehouden.
Hoewel door deze twee motieven schijnbaar gerechtvaardigd
in de gedachtengang van Lucifer zelf, is zijn verzet niettemin
een overschrijding van de hem gestelde wezensgrenzen, een
tragische hybris. Wat hem werkelijk tot opstand drijft, is geen
verantwoord rechtsinzicht, maar het is hoogmoed, die gevoed
wordt door nijd. Vondel noemt het .streven van Lucifer "staatzuchtig" . Het herhaaldelijk bij Vondel voorkomende woord
"staatzucht" betekent de ongeregelde en onbeheerste begeerte
naar een hogere rang dan men rechtens bekleedt. In woelige
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ontevredenheid met de aangewezen plaats ziet Vondel, voorgelicht door Bijbel en Kerkvaders, de kern van het demonische.
Van dit zielkundig middelpunt uit beginnen de ondeugden hun
karakter-verwoestende werkdadigheid. Staatzucht maakt Lucifer tot het prototype der opstandelingen, die met hWI eigen
lot het geluk van de samenleving verwoesten.
Van andere grote treurspeldichters uit de geschiedenis verschilt
Vondel doordat hij tegelijk met de ondergang van de tragische
held dikwijls ook de verwoesting van een gemeenschap te
aanschouwen geeft. Hij ziet door de hybris niet een enkel mens.
maar menigten te gronde gaan. In Pascha zijn dit de legerbenden
van Pharao, in Hierusalem verwoest en in Gijsbreght van Aemstel
zijn het hele steden, in Faëton een landstreek, in Noach een
wereld, in Lucifer is het een derde gedeelte van de engelenmaatschappij, in Adam in Ballingschap is het, tegelijk met het
aards paradijs, heel de toekomstige mensheid.
Doordat talloze anderen in Lucifers val worden meegesleurd
is de uitbeelding van de nevenfiguren geenszins willekeurig.
Duidelijk wordt de symmetrie van de opbouw zichtbaar in de
verdeling van de personages. Onder Lucifer zien wij drie wederspannige oversten, Belzebub, Belial en Apollion, benevens de
rei van de Luiciferisten. Onder Michaël staan drie engelen.
Gabriël, Rafaël en Uriël, benevens de rei van engelen. Het
dramatisch verloop blijft voor onze waarneming vlak, wanneer
we aard en taak van deze gestalten niet voldoende onderscheiden. Zij hebben ieder hun eigen aandeel in de voortgang van
de handeling en dit aandeel is mède-beslissend.
Belzebub vertoont zich als de aanhitser van de opstandelingen
zonder dat men zijn eigen beweegredenen tot opruiende werkdadigheid uit zijn woorden afleiden kan. Het opstoken is hem
als het ware een wezensbehoefte. Hij beoefent het als een kunst
om zichzelfs wil. Woorden van Gabriël of van de engelenrei
verdraait hij ironisch om ze, bij behoud van hun betekenis, een
andere gevoelsklank mee te geven. Hem drijft de zucht tot
blinde tegenspraak, het beginsel der niet-aanvaarding, de lust
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aan ongehoorzaamheid, voor Vondel een der wezenstrekken
van het demonische.
Belial treedt op als de verleider, wiens woorden steeds gericht
zijn op onmiddellijk succes. Hij vindt na een lang betoog van
Apollion ineens de kernformule voor de bedoeling van de opstand in vs. 705. Op grond van II Cor. VI, 15 "wat overeenkomst is er tussen Christus en Belial?" kreeg hij van Vondel
een genadeloos ongeduld mee, dat hem tot daadvaardige listigheid in staat stelt.
Apollion, wiens naam volgens Openb. IX, 11 de verderver
betekent, toont een derde aspect van het duivelse, en wel de
moedwillige twijfel. Hij onderwerpt alles aan de toets van zijn
rede, zelfs de mogelijkheid tot welslagen van de opstand, die
hij zelf mede ontketende. Zijn alles kapot-denkend intellect
weigert, de macht en de heerlijkheid van God te huldigen in
Gods besluit en drijft tot de consequentie der wanhopige vernietiging.
De Luiciferisten, als "personaadjen", in afwijking van de
naam van hun aanvoerder, door Vondel met een ui in plaats
van een u bedacht, vormen een krioelende, zich uitbreidende,
schier redeloze massa, wier klacht uit vs. 807, daar ter plaatse
nog logisch verband houdende met hun gemoedsbezwaren,
allengs door de herhaling in vs. 823, 859 en 990 de zinledige
zelfstandigheid van een leuze aanneemt. De deelneming van
deze groep bewijst, dat Vondel zich vertrouwd maakte met de
psychologie van een revolutionaire massa.
De demonische krachten van hoogmoed, nijd en wanhoop,
in Lucifer belichaamd, van ongehoorzaamheid, list en twijfelzucht, waardoor zijn ondergeschikten beheerst worden en van
weerstandloosheid tegen de boze begeerte, die de rei afvallig
maakt, werken echter sterk op elkander in. Al blijft in de voorgevoerde gestalten overeenkomst met de allegorische personificati~ van ondeugden uit middeleeuwse mysteriespelen bespeurbaar, toch schiep Vondel geen zinnepoppen, maar echte
toneelfiguren, die binnen de algemene ontwikkeling van de
dramatische handeling elk hun eigen lotsverloop beleven.
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Niet anders is het gesteld met de tegenspelers, de getrouwe
engelen. Hen, omdat zij het zuivere inzicht vertegenwoordigen,
gelijk te stellen met persoonlijkheidloze of mechanische Godstolken, houdt een grove miskenning van Vondels kracht als
toneelschrijver in. Toen hij Lucifer te boek stelde, was hij ouder
dan vijfenzestig jaar. Naast vier vertalingen had hij twaalf oorspronkelijke toneelwerken op zijn naam. Hij kende de wetten
van de uitbeelding en wist, dat hij aan elke gestalte een eigen aard
moest geven. Ook zijn getrouwe engelen ontlenen hun naam en
karakter aan de Bijbel, uitgebreid met Vondels kennis van de
klassieken.
Michaël, met de deugden van bijbelse helden toegerust,
strijdt met zijn troepen in driehoeksformatie tegen de oprukkende halve maan van de Luiciferisten, overeenkomstig een strategie, waarin men de eerbied voor het geheim van de Goddelijke
Drievuldigheid kan onderkennen, maar hij triomfeert als een
Romeinse veldheer, die op zijn zegetocht de buitgemaakte
wapenen van de verslagen vijand meevoert. Tegenover Lucifer,
die in zijn strijd om vermeend eigen recht Gods volstrekte
heerschappij aanvalt, is Michaël de eer-handhaver van de Allerhoogste, in heel zijn houding de verdediger van de Godsnaam.
Bijzondere moeite heeft Vondel zich gegeven bij het schetsen
van de boodschapper Gabriël. Met een tragische zending belast,
worstelt Gabriël blijkens vs. 1358 en vs. 2142 tegen een gevoelig
verschil tussen zijn taak en zijn aard. Ook hij staat, evenals Lucifer en de wederspannige oversten, gedurende het verloop van
de handeling onder een beproeving. Deze valt hem bitter, maar
beweegt hem niet tot ontrouw. Zijn lotsverloop laat zich met
de levensgang van een heilige vergelijken.
Rafaël, als zorgzame reisgenoot van Tobias bekend, gaat zover
met Lucifer mee als zijn trouw aan God hem toestaat. Hij ervaart de val van de stedehouder als een pijnlijke teleurstelling
in een grote liefde. Zijn tweegesprek met de leider van de opstand in het vierde bedrijf, getuigt van hartelijke bekommering
om het lot van de ander, waarbij hij ruim begrip toont voor de
staatsrechtelijke moeilijkheid van Lucifer, doch hier in vs. 1551
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-1552 en in vs. 1599 het onwrikbaar juiste beginsel met overtuigingskracht tegenover stelt.
Aan hem brengt de bode Uriël verslag uit van de veldtocht.
Ook dan blijft Rafaël met de ondergang van Lucifer begaan.
Eerst na de algehele gedaanteverwisseling van de stedehouder
tot hellevorst te hebben vernomen, verliest Rafaël in vs. 1962
zijn medelijden met de voormalige broeder en erkent de gerechtigheid van diens ondergang. Uriëls verhaal schijnt niet meer
dan het inzichtrijk gevechtsrelaas van een bedreven schildknaap,
maar het is doortrokken van de geestdrift, waarmee hij zijn aanvoerder aanhangt, vertrouwt en bewondert.
Zo staan tegenover de ongehoorzaamheid, de list en de twijfelzucht van de drie weerspannige oversten de boodschapbereidheid, de oprechtheid en de geestdrift der drie getrouwe engelen.
De rei kent geen leuze, doch diepzinnig verantwoorde wijsheid.
Verhelderende gegevens aangaande de opvattingen, die
Vondel was toegedaan over engelen en duivels kunnen bestudeerd worden in een artikel van K. L. Schmidt: "Lucifer als
gefallene Engelrnacht" , verschenen in het Theologische Zeitschrift (Basel) VII (1951) blz. 161-179, en in een boek van
Matthäus Ziegier : "Engel und Dämon im lichte der Bibel mit
Einschluss des ausserkanonischen Schriftums", verschenen bij
het Origo Verlag te Zürich in 1957.
Van belang is in dit opzicht ook de literatuur, genoemd in de
aantekeningen bij regel 138 van het Berecht, en bij vs. 168.

Lucifer werd, onder regie van Jan Vos, voor het eerst vertoond
op 2 Februari 1654 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Na
de tweede opvoering op 5 Februari verbood de stedelijke overheid op aandringen van de Kerkeraad een herhaling. Dit verbod
gaf aan de gedrukte tekst een zekere actualiteit, zodat er uit
1654 zeven drukken van het treurspel bekend zijn. In 1661
volgde een achtste druk. Hierna geraakte Lucifer in de waardering voor Vondels werken lange tijd op de achtergrond. De
kritiek kon zich moeilijk verzoenen met de mensvormige uitbeelding van hemelse geesten (H. van Alphen) of vond, dat het
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stuk "slechts een geregeld aflopende daad, zonder incidenten,
in samenspraken worstelt" (P. G. Witsen Geysbeek) en dus
eerder voor epische dan voor dramatische behandeling in aanmerking kwam (Jacob van Lennep). Zelfs werd de opvatting
vJ:rbreid, dat Lucifer "als kunstgewrocht, als drama, de toets der
critiek niet kan doorstaan" (W. J. A. Jonckbloet).
De opvoeringen onder regie vau Willem Royaarts in 19101911 schenen deze vooringenomenheid tegen de dramatisering
van een bovenaardse stof voor altijd uit de weg te ruimen door
het bewijs der daadwerkelijke vertoonbaarheid te leveren. Sindsdien is het drama dikwijls met succes gespeeld, niet alleen in
de grote schouwburgzalen, maar ook in de open lucht en in de
aula's van onderwijs-inrichtingen van allerlei aard.
.
Voor bijzondere studie zal de gebruiker groot voordeel kunnen doen met het uitvoerige hoofdstuk over Lucifer (blz. 54181) in het tweede deel van het boek van prof. dr. W. A. P.
Smit Van Pascha tot Noah (Zwolle 1959). Dit hoofdstuk verwijst
naar alle gewenste literatuur, die vóór 1959 verscheen. Het behandelt LuciJèr in de samenhang van Vondels ontwikkeling als
treurspeldichter, met voorzichtig voorbehoud jegens de psychische zelfuitdrukking van de kunstenaar.
Over dit hachelijke vraagstuk schreef de Noorse Vondelkenner Kart Langvik Johanessen lezenswaardige bladzijden in
zijn academisch proefschrift: Zwischen Himmel und Erde (Oslo,
Zwolle 1963). Ze mogen aangevuld worden met de beschouwing
over LuciJèr, door dr. Lieven Rens ondergebracht in zijn boek
over Het priester-koningconflict in Vondels drama (Hasselt,
1965).
Het behoeft geen uitleg, dat elk zoeken naar persoonlijke
beweegredenen bij een dichter uit de zeventiende eeuw slechts
uitlopen kan op een "moderne" gissing. Doch de onsterfelijken
begeleiden alle generaties. Ze hebben hun betekenis voor ons
en geven ons aldus het recht, die betekenis te beschrijven in
onze taal.
Die zin van het drama, zijn zielkundige betekenis, blijkbaar
overrompelend, moet te vinden zijn bij de aandrift van de vol12

groeide en ervaren kunstenaar om juist deze stof te kiezen als
een stof, die hem persoonlijk aanging. Zijn eigen pijnlijke levensworsteling om deemoed en om de afwerping van alle eigenzinnigheid werd er in uitgebeeld. De moderne lezer wil achter
de gestalten die optreden, hun verbeelder in de ogen kijken en
hem de belijdenis van zijn levensgeheim horen afleggen.
Vondel heeft zeker niet bedoeld, dat zijn drama zo subjectief
zou worden verstaan. Doch bij het kiezen en bewerken van de
stof beheersten hem gemoedsstrevingen, die zijn dichterlijke
authenticiteit of "eigenheid" kenmerken. Hierdoor werd het
mogelijk, een "spontane schepping" van Vondel te onderscheiden naast een "bewust bedoelde" (G. Vanherpe). Uit de
"spontane schepping" van een Lucifer, die weigert het aangekondigde leerstuk van de Menswording te aanvaarden, omdat hij
er niet wezenlijk in kan geloven, zou dan Vondels di.chtende
vereenzelviging met zijn titelheld verklaard kunnen worden.
De noodschrei van zijn eigen hart om deemoed en geloof meent
men in het drama te hç>ren. De wederspannige geweldenaren
uit alle eeuwen lijken alleen uitwendig op politici. Het zijn de
driften, die ieder vertrouwen in crisis brengen. Het toneel, dat
in de hemel is, bevindt zich gelijktijdig op een andere voor het
oog onwaarneembare plaats, n.l. in de verborgen inborst van
de worstelende mens. De God, die in Adam wil worden geëerd,
besliste in het hemelse heelal een tweegevecht, dat voortduurt
in de hartsholte van iedere nakomeling van Adam.
Deze zienswijze kan de beslissing brengen in een oud en taai
meningsverschil. Dit betreft het laatste gedeelte van het vijfde
bedrijf, te beginnen bij vs. 2020. De aanzegging van Adams val
door Gabriël aan de zegepralende Michaël leek een willekeurig
toevoegsel, dat zijn ware betekenis eerst kreeg, toen vondel in
1664 zijn Adam in Ballingschap uitgaf.
Er van afgezien, dat in dit zogenaamde aanhangsel de handelende personen het ware einde van hun rol bereiken, n.l. een
blijvende onderlinge spanning, met het mensenlot tot inzet,
biedt de slotpassage de oplossing van het geheim, waardoor
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Lucifer tot opstand en val werd gebracht. Door reeds in vs. 218 en
vlg. het uitzicht op de Menswording van de Zoon te betrekken
gaf Vondel aan Lucifers nijd een hoger voorwerp dan de pasgeschapen mens. Het proces der gedaantewisseling van de engel
in een duivel, ziedend van wraakzucht, krijgt hierdoor een
Christocentrische gezichtseinder.
Alle bijbelse spelen van Vondel zijn op een of andere praefiguratieve wijze ~aar Christus gericht. Ook het treurspel Lucifer
draagt dit kenmerk. Voor de bijbelvaste lezer of toeschouwer
wordt hierop al vaag, doch onderscheidbaar gezinspeeld, zodra
Apollion bij zijn terugkomst van de verkenningstocht naar het
mensenparadijs een gouden tak (vs. 22) van de levensboom
(vs. 181, 2150) bij zich draagt. Ofschoon in de eerste dialoog
van het spel uitsluitend de natuurlijke voorrechten van het menselijk geslacht ter sprake komen, behelst de aanduiding van de
levensboom een verwijzing naar het verlossende kruishout,
waarvan de levensboom als een voorafschaduwing werd beschouwd.
In Gabriëls boodschap, waarmee het tweede bedrijf vervolgt,
horen wij de bovennatuurlijke voorrechten van het menselijk
geslacht aankondigen. Hiertoe behoort, voorlopig nog geheel
onvoorwaardelijk, de Menswording van de Zoon en zijn verheffing op de Godszetel. De overigens ongemotiveerde wetenschap betreffende deze toekomstige heilsgebeurtenis voor de
mensheid dient om de engelen, ook Lucifer, te beproeven. In
deze beproeving bezwijkt Lucifer, omdat hij aan de mensheid
dit voorrecht, en aan de Mensenzoon deze plaats misgunt, die
volgens een ingeving van zijn rechtzoekende eigenliefde hemzelf
toekomt. Aldus wordt Lucifer niet enkel de gewapende bestrijder van Gods eer-handhaver Michaël, maar hij wordt de
rechtstreekse tegenspeler van de Mensenzoon, de eigenlijke
Antichrist.
Het voornemen van de Godsgetrouwe engelen, uitgedrukt
aan het einde van de eerste reizang, om het aanbiddelijk raadsgeheim van de Godheid te eerbiedigen, is in beginsel het antwoord op de houding van de opstandige engelen, maar ook op
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de houding van alle historische" wederspannige geweldenaren".
Het luidt: "Laat ons God in Adam eren". Tot recht begrip van
de volledige handeling in haar samenhang is dit een kernwoord.
Slechts door in zijn eigen gemoed en in de medemens God te
eren kan de mens zich tegen verleiding door staat zucht vrijwaren. De vondel, die Lucifer schreef, was geen andere dan de
dichter van Pascha of Palamedes. Aan zijn afkeer van tirannie,
zowel als aan zijn angst voor hoogmoed, gaf hij een metafysische en theologische bestaansgrond : de erkenning van het
Godsbeeld in de medemens. vondel blijft een Christelijk humanist, die de humaniteitsleer van het Nieuwe Verbond aangekondigd zag door de oude, wijze heidenen, maar bedreigd door de
demonische krachten, die óók in de Christelijke samenIcving
woeden.
Zijn tragische held wordt niet alleen een rebel, die zijn eigen
ondergang tegemoet stort. Hij wordt een tiran, die de ondergang van anderen beraamt en bewerkt. De gedachte, dat hij
in het besluit van het vijfde bedrijf toch nog op Michaël en
God een overwinning zou behalen door de mens tot val te
brengen, is maar juist in zoverre zij geen rekening houdt met de
vervulling van het eindgebed, dat teruggaat op de belofte van
vs. 2136-2139. Dit gebed verzekert de eindoverwinning
van de Mensenzoon. Het geeft hierdoor nadruk aan heel de
Christocentrische bedoeling van de treurspeldichter. Om hem
goed te begrijpen, moeten wij inzien wat Lucifer voor hem
betekende. De duivel was geen mythologische of historische
gestalte, doch een levende en dreigende werkelijkheid. Wij
moeten bovendien inzien, wat Christus voor hem betekende.
Van dit inzicht uit wil Vondel doorschouwd worden. Hij
belijdt zichzelf, hoe weinig hij ook rechtstreeks over zijn eigen
persoon en zijn eigen gemoedsstrijd meedeelt. Iedere dichter
belijdt, of hij wil of niet, zichzelf. Maar Vondel belijdt zich
als Christen.
Deze uitgave behelst de tekst van de eerste editie uit 1654.
Ze is, naar spelling en interpunctie, bij behoud van de oor15

spronkelijke klankweergave, gemoderniseerd. Behoudens kleine
afwijkingen hield ik mij, ook om praktische redenen, aan
de transcriptie van Albert Verwey in Vondels Volledige Dichtwerken en Oorspronkelijke Proza, Amsterdam, 1937. De aantekeningen dienen uitsluitend ter verklaring van de plaats, die zij
toelichten. Ze geven dus de betekenis weer, die het verklaarde
woord op deze plaats heeft, ongeacht, of het elders op andere
wijze zou moeten worden omschreven. Waar meningsverschil
bestaat over de interpretatie, gaf ik alleen de opvatting weer,
die mij de voorkeur lijkt te verdienen. Om op de eigenaardigheden van Vondels woordgebruik opmerkzaam te maken, annoteerde ik vaak ook plaatsen, die, zeker op eerste gezicht, geen
moeilijkheid schijnen te behelzen of die ook onverklaard wel
juist verstaanbaar kunnen lijken. Ten behoeve van studerenden
verwees ik bij enkele plaatsen naar literatuur, vooral wanneer
die in de W. B.-uitgave niet opgegeven is.
Bijzondere dank ben ik schuldig aan prof. dr L. C. Michels
prof. dr. W. A. P. Smit, en prof. dr. C. A. Zaalberg, wier talrijke
aanwijzingen ik volgde, nadat zij mijn commentaar zorgvuldig
hadden doorgezien.
W. J. M. A. ASSELBERGS
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Latijns motto op het titelblad (zie keerzijde; het origineel is lineair 20 % groter):
Hij deed hem neertuimelen in een verschrikkelijke wervelwind. Deze woorden,
ontleend aan Vergilius' Aeneis VI, 594,

zijn daar gezegd over Jupiter, die Salmoneus deed neertuimelen. Vondel past ze
toe op God, die Lucifer deed vallen.

J. V. v

0 N DEL S

LUC I F E R.
T REU R SPE L.
PRJECIPITEMQ.YE IMMANI TURBINE ADEGIT.
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DAM,

Voor AB R A HAM D E W l! ES, Boeckverkooper op den Mid·
del dam , in't Nieuwe Teftament, in 'e jaer I 6 f 4.

DEN ONVERWINNELIJKSTEN VORST EN HERE,
DEN HERE FERDINANDUS DEN DERDEN,
GEKOREN ROOMSEN KEIZER,
ALTIJD VERMEERDER DES RIJKS.

Gelijk de Goddelijke Majesteit in een ongenaakbaar licht gezeten is, zo zit ook de wereldse Mogendheid, die haar licht uit
God schept en de Godheid afbeeldt, in haren glans verheerlijkt;
maar gelijk de Godheid, of liever opperste Goedheid, den aller5 minsten en ootmoedigen, met den toegangk tot haren troon,
begenadigt; zo gewaardigt de tijdelijke Mogendheid ook den
allerkleensten, dat hij zich eerbiedig voor hare voeten vernedere.
Op deze hoop verstout zich mijne Zanggodin, van verre, aan

Ferdinand us III, keizer van Duitsland
van 1637 tot 1657, was in 1608 te Graz
geboren, opgevoed door de ]esuïeten, in
1626 koning van Hongarije geworden, in
1627 koning van Bohemen, in 1634 na
Wallensteins dood opperbevelhebber van
het keizerlijke eerste leger en overwinnaar
te Nördlingen, in 1636 Rooms koning gekozen, in 1637 tot keizer gekroond als
opvolger van zijn vader Ferdinand Il. Hij
bevorderde de vrede van Munster (1648),
versterkte de Europese weerbaarheid
tegen het Turkengevaar, werd door Vondel als opperheerser van het "heilig rijk"
voor de hoogste wereldlijke gezagdrager
in het Christenheid gehouden.
gekoren: door de keurvorsten gekozen
overeenkomstig de Gouden Bul van 1356.
Roomsen Keizer: keizer van het heilige
Romeinse Rijk, beschouwd als de voortzetting van het rijk van Karel de Grote.
De titel bestond tot 1806, toen Frans JI
er afstand van deed.
Altijd Vermeerder: reeds in het mnl.
(Zie de aant. van B. Huydecoper op Melis
Stoke I, vs. 717.) gebruikelijke vertaling

van de klassieke Romeinse keizerstitel,
"semper augustus", waarbij "augustus"

dat verheven, heilig, goddelijk, betekent
actief werd verstaan als afleiding van
augere : vermeerderen, verhogen.
2 wereldse: wereldlijke.
3 de Godheid afbeeldt: in zijn "Institutio principis christiani" haalt Erasmus
de woorden van Dionysius de Kartuiser
aan, die de middeleeuwse opvatting weergeven: "wat God is tussen de hemelse
koren, dat zij de bisschop in de kerk en
de vorst in de staat". (Erasm. op. IV, 569);
haren gIans: haar eigen schittering, nl.
van de wereldse mogendheid.
4 Goedheid: Vondel meende, dat het
woord "God" is afgeleid van "goed". Zie
zijn Bespiegelingen over God en Godsdienst I, 44: "Dees (de Godsnaam) spruit
in Duits uit goed". Vgl. Vondclkroniek
VI. 1935, blz. 136.
B verstout
zich: overwint haar
~chroom om; van verre: van grote afstand, niet alleen aardrijkskundig, Amsterdam-Wenen, maar allereerst maatschappelijk te verstaan.
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uwe Keizerlijke Majesteit op te offeren dit treurspel van Lucifer,
wiens stijl wel rijkelijk de deftigheid en statigheid vereist, waarvan de Poëet spreekt:
Omne genus scrip ti gravitate Tragredia vincit:
Hoe hoog men drave in stijl, en toon,
Het Treurspel spant alleen de kroon;
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doch wat aan de vereiste hoogdravendheid des stijls ontbreekt,
dat zal de toneelstof, titel en naam en doorluchtigheid des
persoons vergoeden, die hier, ten· spiegel van alle ondankbare
staatzuchtigen, zijn treurtoneel, den hemel, bekleedt; waaruit
hij, die zich vermat aan Gods zijde te zitten, en Gode gelijk te
worden, verstoten, en rechtvaardiglijk ter eeuwige duisternisse
verdoemd werd. Op dit rampzalige voorbeeld van Lucifer, den
Aartsengel, en eerst heerlijksten boven alle Engelen, volgden
sedert, bijkans alle eeuwen door, de wederspannige geweldenaars, waarvan oude en jonge historiën getuigen, en tonen hoe
geweld, doortraptheid, en listige aanslagen der ongerechtigen,
met glimp en schijn van wettigheid vermomd, ijdel en krachteloos zijn, zo lang Gods Voorzienigheid de geheiligde Machten
en Stammen handhaaft, ~ot rust en veiligheid van allerhande
Staten, die, zonder een wettig Opperhoofd, in gene burgerlijke
gemeenschap kunnen bestaan; waarom Gods Orakel zelf, den
9 opofferen: opdragen, toewijden.
10 wiens: waarvan de; deftigheid:
zedelijke ernst.
11 de Poëet: nl. Ovidius in zijn Tristia
I1,381.
13 hoog ... drave: zich verheffe;
hoogdravendheid werd door Vondel
en zijn tijdgenoten in de gunstige zin van
verhevenheid toegepast op gedichten.
14 alleen: met uitsluiting van de andere
dichtsoorten, boven alle genres.
16 doorluchtigheid: verhevenheid,
hooggeplaatstheid. Het was een voorschrift van Aristoteles, dat de treurspelheld een hooggeplaatste persoonlijkheid
moest zijn. (Zie Poët. 1453a).
17 ten spiegel: tot (afschrikwekkend)
voorbeeld.
20

18 staatzuchtigen: strevers naar hoger staat, op ongeoorloofde en ongeregelde wijze; treurtoneel: de verbeelde
handelingsplaats van het treurspel.
19 aan Gods zijde te zitten: nl. op
de plaats aan de rechterhand van de Vader,
door Ps. CX (Vuig. CIX), 2 toegezegd
aan de Mensenzoon.
26 glimp: bedrieglijk uiterlijk.
28 Stammen: vorstenhuizen.
30 Orakel: Jezus Christus, nl. in
Matth. XXII, 21: "Geef de keizer wat de
keizer toekomt en geef aan God wat God
toekomt." Over deze toepassing van het
woord orakel schrijft G. Brom in: Vondels Geloof, Amsterdam, 1935, blz. 314 en
W. M. Frijns in: Vondel en de Moeder
Gods, Bilthoven, 1948, blz. 246-247.
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40

4S

mensclijken geslachte ten beste, deze Mogendheid, als zijn eige,
in enen adem, bevestigt, gebiedende Gode en den Keizer elk
hun recht te geven. Christenrijk doorgaands, gelijk een schip in
de wilde zee, aan alle kanten, en tegenwoordig van Turk en
Tarter, bestormd, en in nood van schipbreuke, vereist ten hoogste deze eendrachtige eerbiedigheid tot het Keizerdom, om den
algemenen erfvijand des Christen naams te stuiten, en den Rijksbodem en zijne grenzen, tegens den inbreuk der woeste volken,
te veiligen en te sterken; waarom God te danken is, dat het hem
beliefde, 't Gezag en de Kroon des B. Roomsen Rijks, vóór
's Vaders overlijden, op den jongsten Rijksdag, in den zone,
FERDINANDUS DEN VIERDEN, te verzekeren; een zegen, waarop
zovele volken moed dragen, en de toneel trompet van onze
Nederduitse Zanggodiune te moediger, voor den troon van
Hoogduitsland, den overwonnen Lucifer, in Michaëls triomfstaatsie ommevoert.
UWE KEIZERLIJKE MA]ESTEITS
allerootmoedigste Dienaar,
J. V. VONDEL.

31 deze: de aardse; als: zowel als;
zijn eige: nl. de goddelijke heerschappij.
32 in enen adem: in dezelfde Schriftuurlijke uitspraak.
33 hun recht: wat hun toekomt;
door g a a n d s: doorlopend, voortdurend.
35 Tarter: Tartaren, destijds bewoners
van de Krim.
36 eerbiedigheid tot: eerbied voor,
nl. ook in zoverre zij staatkundig niet
aan de keizerlijke macht onderworpen
zijn.
37 erfvijand: door alle eeuwen heen
de vijand, nl. de Mohammedanen.
40 voor 's Vaders overlijden: de
zoon van Ferdinand UI werd in 1653,
bij het leven van zijn vader, door de keur-

vorsten tot Rooms Koning gekozen, gelijk dit met Ferdinand UI in 1636 bij het
leven van zijn vader geschied was. Doch
Ferdinand IV heeft zijn vader niet opgevolgd als keizer. Hij stierf op 9 juli 1654,
de vader eerst op 2 april 1657.
43 moed dragen: moedig vertrouwen.
44 onze Nederduitse Zanggodinne: mijn Nederlandse muze. In de tegenstelling tussen Nederduits en Hoogduitsland legt Vondel als inwoner van de Verenigde Gewesten terloops vast, dat hij
staatkundig geen onderdaan van de
keizer is.
45 triomfstaatsie: plechtige zegetocht
van een (romeins) overwinnaar, als in vs.
2001-2011 beschreven.
21

OP DE AFBEELDINGE VAN KEIZERLIJKE
MAJESTEIT FERDINANDUS DEN DERDEN
toen Joachimus Sandrart van Stockou nllj, uit Wenen in
Oostenrijk, zijn Majesteits afbeeldinge, met haar loofwerk
en sieraden, vereerde.
Dells Ilobis ha>c olia Jècir.

De Zon van Oostenrijk verheft haar schone stralen,
Uit schaduwen van kunst, veel schoner in elks oog,
Dewijl ze, in haren troon gestegen hemelhoog,
Zich niet ontziet zo laag op ons gezicht te dalen.

5

De derde FERDINAND, geschapen tot regeren,
Gelijk een tweede August, en Vader van den pais,

Titel: Joachim
Sandrart
van
Stockou: Duits schilder, geboren te
Frankfort, 20 mei 1606, opgeleid door de
Vlaming Gillis Sadeler te Praag en door
Gerard Honthorst te Utrecht, vestigde
zich circa 1637 te Amsterdam, waar hij
met Vondel bevriend raakte en diens
portret schilderde. (Dit portret bestaat
nog alleen in de gravure van Theodoor
Matham). Tegen het einde van 1643 vertrok hij naar Stockau bij Ingolstadt, waar
hij op het erfgoed van zijn vrouw woonde
en zich "Joachim Sandrart a Stockau"
noemde. In 1654 bracht hij een bezoek
aan Amsterdam. Ook hierna bleef hij met
Vondel in betrekking. Sedert 1649 woonde hij te Neurenberg, waar in 1675 zijn
"Academia Teutonica oder Teutsche
Academie der Bau-, Bildhauer- und
Malerkunst" verscheen. Hij stierf er op
14 oktober 1688. (uitspr. : Sandràrt, zie:
L. C. MicheIs, Vondelkroniek 1934,
blz. 12).
afbeeldinge: gravure van Franciscus
van der Steen naar het (verloren gegane)
schilderij "Des hohen Hauses von Oesterreich Triumph", dat de keizer, de keizerin
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en de prinsen Ferdinand en Leopold allegorisch voorstelde als goden.
loofwerck en sieraden: ('S keizers)
geborduurd statiekleed en eretekenen.
Motto: Deus etc.: "Een God heeft ons
deze rust (mogelijk) gemaakt." Vergilius
Eerste Herdersdicht, vs. 6.
1 Zon: keizer, Zinnebeeldig voorgesteld
als zon, zoals Lodewijk XIV "Ie roi
soleil" zou heten en de stadhouderkoning als "Oranje-zon" zou worden
verheerlijkt; stralen: dubbelzinnig met
zonnestralen, doch ook: welwillende
blik. (Zie: H. H. Verstegen: Het Phoenixmotief; diss., Nijmegen 1950).
2 schaduwen van: afbeelding door;
schoner: nl. dan in de niet aanschouwde
aanwezigheid te Wenen, (omdat zij zich
niet te goed acht om zich tot ons te vernederen.)
4 op ons gezicht: naar ons waarnemingsvermogen toe.
(] tweede August: tijdens keizer Augustus was de Janustempel gesloten, omdat er'vrede heerste; Vader van den
pais: tijdens Ferdinand III werd in 1648
de vrede van Munster gesloten.

Zijn Zoon de heirbaan wijst naar 't hemelse palais,
En leert met wapenen van Vrede triomferen.
10

Gezegend is het Rijk, gezegend zijn de volken,
Daar zijn voorzienigheid genadig 'toog op houdt,
En hem de Weegschaal wordt van' t heilig Recht betrouwd.
Een Arend brocht zijn zwaard en scepter uit de wolken,
Een kroon versiert het hoofd, ter heerschappij gewijd:
Dit Hoofd versiert de Kroon, en schept een gulden tijd.

7 Zoon: Ferdinand, in 1653 tot opvolger aangewezen; heirbaan: de baan, die
de zon overwinnend aflegt van beneden
naar boven; wijst: de keizer maakt op
de prent terecht dit symbolisch gebaar,
omdat hij zijn zoon voorgaat door zijn
voorbeeld van christelijk leven; palais:
het punt, waar de zon op haar middaghoogte troont.
8 wapenen van Vrede: de wijsheid
van een vreedzaam vorst (voorgesteld als
hemels van oorsprong).
10 daar: waar; voorzienigheid:
vooruitziend beleid, zorgzaamheid; g enadig: goedgunstig; de woorden zijn zo
gekozen, dat overeenkomstig het denkbeeld van de schilder, goddelijke eigen-

schappen aan de keizer worden toegeschreven.
11 Weegschaal: zinneteken van de
rechtvaardigheid, tevens een sterrebeeld,
zichtbaar in de zomer; betrou wd: toevertrouwd.
12 Arend: wapenvogel van het Duitse
Rijk; brocht: bracht. De arend is nl.
de wapendrager van de oppergod Jupiter.
Het keizerlijk gezag komt nabij aan dat
van God.
13 gewijd: voorbestemd.
14 Hoofd: de keizer (woordspeling,
die terugslaat op het voorgaande vers);
gulden tijd: gouden eeuw, tijd van algemene voorspoed door vrede.
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BERECHT AAN ALLE KUNSTGENOTEN, EN
BEGUNSTIGERS DER TONEELSPELEN.
Hier wordt u, om uwen kunst-ijver weder t' ontsteken en
uwen geest teffens te stichten en te verkwikken, het heilig
treurtoneel, dat den Hemel afbeeldt, opgeschoven. De grote
Aartsengelen, Lucifer en Michaël, elk met hunne aanhange5 lingen van wederzijde gesterkt, komen de stellaadje stofferen en
hun rollen spelen. Het toneel en de personaadjen zijn zeker zodanig, en zo heerlijk, dat ze enen heerlijker stijl vereisen en
hoger laarzen, dan ik haar weet aan te trekken. Niemand, die
de spraak van d' onfeilbare orakelen des goddelijken Geests ver10 staat, zal oordelen, dat wij een gedichtsel van Salmoneus bijbrengen, die midden in Elis, op zijnen wagen en metalen brug,
Jupijn btaverende, en met een brandende fakkel den bliksem en
donder nabootsende, van den donder geslagen werd; noch te wij
Berecht: (voor)bericht.
1 kun st-ij ver: werkdadige liefde jegens
de kunst.
2 teffens ... en: zowel ... als (Vondel
geeft het dubbele doel der toneelkunst
aan); hei I i g: een stof uit de heilsgeschiedenis vertonend.
3 opgeschoven: opengeschoven.
5 gesterkt met: gesteund, ter zijde gestaan door; stellaadje: speelverhoging,
"de planken"; stofferen: bekleden, bezetten.
6 zodanig: van zo uitzonderlijke aard.
8 hoger laarzen: voor het treurspel
trok de antieke toneelspeler "cothurnen",
hoge laarzen, aan, waardoor hij groter
leek dan normaal. Hier wordt dit beeld
gebruiktter aanduiding van een meer verheven stijl.
9 onfeilbare orakelen: Heilige Boeken.
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10 gedichtsel: verzinsel, bedenksel;
Salmoneus: mythologische koning van
Elis, die voor dondergod wilde spelen,
doch door jupiter neergeslagen werd.
Zijn lotgevallen bezong Homerus in de
Odyssee XI, Vergilius in Aeneis VI en
Vondel in het treurspel Salmoneus, vervaardigd, toen de vertoningen van Lucifer verboden waren; bijbrengen: komen
aandragen met.
11 metale brug: Salmoneus bouwde
over de Peneius-rivier in Elis een metalen
brug, waarop hij zijn eigen afbeelding
het gebruikelijke beeld van de oppergod
liet vervangen, en bootste de donder na
door met zijn strijdwagen in volle vaart
over deze metalen brug te rijden.
12 jupijn: jupiter, de oppergod; braverende: uitdagende, tartende.
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vernieuwen hier geen grijze fabel van den Reuzenstrijd, onder
wiens schorse de Poëzy hare toehoorders reukeloze verwaandheid en godloze kerkschenderijen zocht te verleren, en natuurkennis in te boezemen; namelijk, dat lucht en winden, in
den hollen buik en het zwavelachtige ingewand der aarde besloten, bijwijlen ademtocht zoekende, met geweld van geborste
steenrotsen, smook en rook en vlammen, en aardbevingen, en
schrikkelijk geluid, uitbersten, en, hemelhoog opgestegen, in
het neerstorten, den grond van land en zee met asse en stenen
bestulpen, en ophopen. Onder de Profeten verzekeren ons van
den afval des Aartsengels en zijnen aanhang, Izai"as en Ezechiël;
bij den Evangelist, Christus, het allerwaarachtigste orakel, ons
met ene stem uit den Hemel bevolen te horen; en endelijkjudas
Thaddeus, zijn getrouwe Apostel; welker spreuken waardig zijn
in eeuwig diamant, en waardiger, in onze harten geprint te
worden. Izaïas roept: ,,0 Lucifer, die vroeg opgingt, hoe zjjt ge
ter aarde geploft! die de volken kwetste, in uw harte spraakt:
Ik wil in den Hemel stijgen, mijnen stoel boven Gods gestarnte
verheffen, op den berg des verbonds aan de Noordzijde zitten.
Ik wil boven de hoge wolken steigeren, den Allerhoogsten gelijk
worden; maar gij zult ter Helle toe, in den poel des afgronds,
14 grijze: uit de diepe Oudheid stammende; Reuzenstrijd: opstand van de
Reuzen of Giganten, die de Olympus, of
godenberg, bestormden, doch verslagen
werden. Hun geschiedenis vond Vondel
in boek I en boek VI van Ovidius' Metamorphosen.
15 schorse: bedekking, dekmantel; de
Poëzij: de inspiratie van de dichters, beschouwd als inzichtgevende wijsheid;
reukeloze: onbezonnen.
16 verleren: af te leren; natuurkennis: begrip van de aard en de betekenis
der natuurverschijnselen.
19 geborste: stukgebarsten.
23 bestulpen:overdekken; Profeten:
de bijbelse bronnen van het Luciferverhaal worden aangeduid, nadat gelijksoortige geschiedenissen uit de klassieke poëzie
als getuigenissen van de ervaringswijsheid
der mensheid zijn aangewezen.

25 bij den Evangelist, Christus: bij
de Evangelist (nI. Lucas, in hfdst. X, vs.
18) verzekert ons daarvan Christus.
26 bevolen: Matth. XVII, 5: "En zie,
een stem sprak uit de wolk: Deze is mijn
geliefde Zoo\l, in wie Ik mijn behagen
heb, luistert naar hem"; Judas Thaddeus: ecn der twaalf apostelen, genoemd
bij Matth. X, 3. Een brief van hem, vermoedelijk gericht aan Christenen in Palestina, behoort tot de canonieke boeken
van het Nieuwe Testament.
27 welker: van wie allen de; spreuken: uitspraken.
28 geprint: afgedrukt.
29 I z a i as: de profeet Jesaja of fsaias
spreekt in XIV, 12-15 de aangehaalde
woorden betreffende de koning van 133bilon. Ze werden in verbinding met Luc.
X, 18 en Openb. IX, 1 toegepast op de
val der engelen.
25
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vernederd worden". God spreekt door Ezechiël aldus: "Gij zijt
een uitgedrukte gelijkenis, vol wijsheid en volkomen schoon.
Gij waart, in de weelde van Gods Paradijs, bekleed met allerhande kostelijke stenen, sardis, en topazen, en jaspis, en chrizoliten, en onix, en beril, safier, en karbonkel, en smaragden; goud
was uw sieraad. Op den dag uwer scheppinge waren uwe schalmeien vaardig. Gij breidde u uit, gelijk een beschaduwende
Cherubijn, en ik zette u op Gods berg. Gij wandelde midden
onder de blakende stenen. Gij waart volschapen in uwen tred,
van den dage uwer scheppinge aan, totdat men u op boosheid
betrapte". Beide deze spreuken zijn, naar den letterlijken zin,
d' een van den Koning van Babilon, d' andere van den Koning
van Tyrus te verstaan, die, bij Lucifer, in hunne heerlijkheid en
hoogmoed, geleken, bestraft, en gedreigd worden. Jezus Christus
ziet mede op den val van den weerspannigen Lucifer, daar hij
zegt: "Ik zag den Satan, gelijk enen bliksem, uit den Hemel vallen" ; en Thaddeus ontvouwt den afval der Engelen, en hun misdaad, en de straf daarop gevolgd, zonder enige bewimpelinge,
beknopt op deze wijze: "Doch hij heeft de Engelen, die hunne
hoogheid niet bewaarden, maar hun behuizinge verlieten, met
eeuwige banden van duisternisse, tegens het oordeel des groten
Gods bewaard". Wij stuiten dan met deze gouden spreuken, en
inzonderheid met Judas Thaddeus, leerling en afgezant des hemelsen Leraars, en Konings aller Koningen, gelijk op enen diamanten schild, alle de pijlen der ongelovigen, die de zekerheid J
van der Geesten afval zouden durven in twijfel trekken. Behalve
35 Ezechiël: de profeet Ezekiël spreekt
in XXVIII, 12-15 aldus de koning van
Tyrus toe. Meestal werden deze woorden
toegepast op de val van de eerste mensen.
In vs. 1475-1481 richt Rafaël ze tot
Lucifer.
36 uitgedrukte gelijkenis: de Vulgaat leert: signaculum similitudinis; door
Vondel wordt" bezegeling der gelijkenis
verstaan als toepasselijk op Gods beeld in
de mens; bedoeld is wel: de kroon op de
schepping (Statenbijbel: "verzegelaar der
som").
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48 geleken: vergeleken; bestraft:
berispt.
49 d a ar: ter plaatse, waar (nI. Luc. X,
18).
52 zonder enige bewimpelinge:
in volle duidelijkheid.
55 tegens het oordeel des groten
Gods: tot de oordeelsdag (Vondel las met
Petavius "diei" als "Dei").
56 stuiten: houden tegen, weren af.
99 p ij I en: scherpe kritiek.
60 GeëHëfi: Engelen.

65

70

75

80

85

dit onderstut ons ten overvloed doorgaands d' eendrachtige en
eerwaardigste aloudheid der godvruchtige Oudvaderen, die in
den grond dezer geschiedenisse overeenstemmen doch om de
kunstgenoten niet op te houden, zullen we ons met drie plaatsen
genoegen; d' eerste getrokken uit den heiligen Cypriaan, Bisschop en Martelaar te Carthago, daar hij sch~jft: "Hij die te
voren door een Engelse Majesteit ondersteund, Gode aangenaam en waard was, borst, toen hij den mens naar Gods beeld
geschapen zag, door enen boosaardigen naijver uit, hem door
ingeven van dien naijver niet eer ten val brengende, voordat
hij zelf dQor dien naijver ter neer gestort lag, gevangen eer hij
ving, bedorven was eer hij hem bedorf; terwijl hij, van Nijdigheid aangeprikkeld, den mense van de genade der onsterfelijkheid, hem geschonken, beroofde, en zelf ook verloor hetgene hij
te vore hadde" . De grote Gregorius bestelt ons de tweede
spreuk: "Dees afvallige Engel, geschapen om boven d' andere regementen der Engelen uit te blinken, is door zijn hovaardij zulks
ter neder gestort, dat hij nu de heerschappij der standvastige Engelen onderworpen blijft". Het derde en leste bewijs scheppen
wij uit de predikatiën van den honigvloeienden Bernardus:
"Schuwt de hovaardij; ik bidde u, schuwt ze toch! D' oorsprong
van alle overtredinge is hovaardij, die Lucifer zelf, klaarder dan
alle starren uitblinkende, met een eeuwige duisternisse heeft verdonkerd. Zij heeft niet alleen enen Engel, maar den oppersten
van alle Engelen in enen Duivel veranderd". De Hovaardij en
61 doorgaands: ononderbroken.
62 aloudheid: tot op de oorsprong
teruggaande, betrouwbare, oudheid.
62 Oudvaderen: kerkvaders; in den
grond: over het feit zelf.
64 plaatsen: bewijsplaatsen, aanhalingen.
65 Cypriaen: de kerkvader Cyprianns,
die in 258 de marteldood stierf.
66 daar: waar, nl. in zijn boek De
Zelo et Li vore: Over naij ver en afgunst,
hfst. IV.
67 door een Engelse Majesteit ondersteund: bijgestaan door een hiërarchie van engelen.

69 hem: de mens.
72 bedorf: bedierf, ten verderve bracht.
75 Gregorius: Gregorius de Grote,
paus van 590 tot 604; bestelt: levert;
sp reu k: uitspraak, nl. in zijn Moralium
liber IV, 13.
77 zulks: op zodanige wijze, met dit
gevolg.
80 predikatiën: de gebundelde preken. De aanhaling is ontleend aan de
eerste preek in de Advent; h oni ng v loeiende Bernardus: de laatste der kerkvaders, Bernardus (1090-1153), abt van
Clairvaux, om zijn welsprekendheid de
"honingvloeiende leraar" genoemd.
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Nijdigheid, twee oorzaken of aanstokers van dezen afgrijselijken
brand van tweedracht en oorloge, hebben wij uitgedrukt onder
het gespan van twee bestarnde dieren, den Leeuwen den Draak,
die, voor Lucifers oorlogswagen gespannen, hem tegens God
en Michaël aanvoeren; aangezien deze dieren twee zinnebeelden
van deze hoofdgebreken verstrekken; want de Leeuw, der
dieren Koning, gemoedigd door zijne krachten, acht uit verwaandheid niemand boven zichzelven ; en de Nijdigheid kwetst
met hare tong den benijden van verre, gelijk de Draak, met het
schieten van zijn vergift, zijnen vijand van verre kwetst. Sint
Augustijn, deze twee hoofdgebreken Lucifer toe-eigenende,
maalt ons den aard derzelve levendig af, en zeit, dat de Hovaardij
is een liefde tot zijn eige grootsheid, maar de Nijdigheid een
haatster van een anders geluk; waaruit klaar genoeg blijkt wat
hier uit geboren wordt; want een iegelijk, zeit hij, die zijn eige
grootsheid bemint, benijdt zijns gelijken, naardien ze met hem
gelijk staan; of benijdt zijnen minder, opdat die hem niet gelijk
werde; of die groter zijn dan hij, omdat ze boven hem staan. Nu
dewijl de dieren zelf van verdoemde Geesten misbruikt en bezeten worden, gelijk in den aanvang de Paradijsslang, en in de
heileeuwe de zwijnskudden, die met een groot gedruis in zee
stortten; en dewijl de gestarnten aan den hemel zelfs bij dieren
afgetekend, ook bij de Profeten gedacht worden; gelijk de plei87 uitgedrukt: in beeld gebracht.
88 bestarnde: met sterren bezaaide, nl.
sterrenbeelden vormende.
90 aanvoeren: in het veld brengen.
92 gemoedigd: aangemoedigd, op dit
denkbeeld gebracht.
93 kwetst: berokkent schade.
95 Sint Augustijn: de kerkvader
Augustinus (354-430), bisschop van Hippo.
96 toe-eigenende: toekennende.
97 maalt ... af: schildert nl. in zijn
uiteenzetting De Genesi ad litteram XI,
14.
98 grootsheid: uitstekendheid boven
anderen.
101 naardien: omdat, aangezien.
104 zelf: immers ook.
105 de heileeuwe: de tijd, waarin
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Christus leefde.
106 zwijnskudden: vgl. Matth. VIII,
28-32, waar verhaald wordt, hoe Christus
duivelen uitdreef uit bezetenen. Deze duivelen" wierpen zich op de zwijnen en de
hele kudde stortte van de steilte in het
meer en kwam om in de golven".
107 zelfs: immers ook.
108 afgetekend bij: voorgesteld door;
ge d ach t: (overeenkomstig die zienswijze
als dieren, althans bezielde gestalten, "animalia") vernoemd; Pleiades of Zeven sta r: het zevengesternte, sterrenbeeld
(zie vs. 1932), bij Job XXXVIII, 31-32
voorgesteld als een dier, aan de hemel
geketend: "Kunt gij de banden van het
zevengesternte binden; kunt gij de Beer
met zijn jongen leiden?"

110

115

120

125

ades of Zevenstar, en Arcturus, Orion, en Lucifer, zo gelieve het
u de weligheid en leerzaamheid der toneelpoëzye te vergeven,
dat de rampzalige Geesten zich op ons toneel hiermede wapenen
en verweren; want den helsen gedrochten niets eigener is dan
slimme streken, en het misbruik der schepselen en elementen,
tot afbreuk van d' ere en naam des Allerhoogsten, zo verre hij
dit gehengt. Sint Jan, in zijne Openbaringe, beeldt de hemelse
geheimenissen, en den strijd in den hemel, door den Draak uit,
wiens staart nasleep te het derde deel der starren, bij de Godgeleerden op d' afvallige Engelen geduid; waarom men in Poëzye
de gebloemde wijze van spreken niet al te neuswijs behoort te
ziften, nochte naar de scherpzinnigheid der schoollessen te regelen. Ook moeten wij onderscheiden de tweederhande personaadjen, die dit toneel betreden, namelijk kwaadwillige en goede
Engelen, die een ieder hun eigen rol spelen; gelijk Cicero en
de voegelijkheid zelf ons elke personaadje, naar hemen staat en
aard, leren uitbeelden. Ondertussen ontkennen wij geenszins,
dat heilige stof den toneeldichter nauwer verbindt en intoomt,
dan wereldse historiën of Heidense verziersels ; onaangezien
109 Arcturus: de Noordster, genaamd
de Berendrijver, genoemd bij Job IX, 9;
Orion: mythologische reus en jager,
door Diana gedood en aan de hemel geplaatst als sterrenbeeld, ook genoemd bij
Job IX, 9, zie vs. 1929; Lucifer: de Morgenster, volgens de mythc zoon van Aurora en vader van Ceix (Ov. Metam. XI,
410-748); in de V ulgaatlczing van Ps.
CIX, 3 genoemd: "ex utero ante Luciferum genui te").
11 0 wel i g hei d : verbeeldingsweelde ;
leerzaamheid: natuurlijke drang om
leerrijk te zijn.
111 h ier med e: met bovengenocmde
sterrenbeelden, gezien als levende wezens;
wapenen: versterken.
113 slimme streken: sluwe streken.
115 gehengt: gedoogt, toelaat; Sint
Jan: dc apostel Johannes, schrijver van de
Apocalyps of het Boek der Openbaring,
waarvan het twaalfde hoofdstuk bedoeld
wordt.

117 nasleepte: meesleurde; bij de
godgeleerden: door de kerkvaders en
scholastieke theologen.
118 geduid: toegepast.
119 gebloemde: overdrachtelijke.
120 scherpzinnigheid: toegespitste
verstandelijkheid; schoollessen: schoolse voorschriften; Vondel pleit voor de
vrijheid van de dichterlijke verbeelding.
123 C i ce r 0: de Romeinse redenaar en
wetgever der welsprekendheid; Vondel
zinspeelt op diens tweede boek De In ventione.
124 voeglijkheid: (inzicht in de) gepastheid.
126 verbindt: aan de woordelijke tekst
van de bronnen gebonden houdt; i nt oom t: aan de vrije verbeelding de teugels aanlegt.
127 verziersels: verzinsels, bedenksels;
onaangezien: ongeacht.
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d' oude en befaamde handvest der Poëzye, bij Horatius Flaccus,
in zijne Dichtkunste, met deze verzen uitgedrukt:
De Schilder en Poëet ontvingen beide een macht
Van alles te bestaan wat elk zich dienstig acht.

\30

\35

\~o

Doch hier dient inzonderheid aangetekend, hoe wij, om dell
naarijver der hoogmoedige en nijdige Geestl!n te heftiger t' ontsteken, den Engelen de geheimenis van het toekomende mensworden des W oords, door den Aartsengel Gabriël, Gezant en
Geheimenistolk der Godheid, enigszins ontdekken; hier in
[onder verbeteringe] volgende, niet het gevoelen der meesten,
maar sommiger Godgeleerden, naardien dit ons treurtafereel
rijker stof en luister bijzet; zonder dat wij evenwel, in dit punt,
noch in andere omstandigheden van oorzaken, tijd, plaatse, en
wijze [waarvan wij ons dienden, om dit treurspel krachtiger,
heerlijker, gevoegclijker en leerzamer uit te voeren;] de rechtzinnige waarheid opzettelijk willen in het licht staan, of iet, naar
ons eige vonden, en goeddtmken, vast te stellen. Sint-Pauwels,
128 handvest: rechtomschrijving, oorkonde.
129 Dichtkunste: Ars Poëtica, titel,
gegeven aan een brief-in-dichtmaat (Epist.
Il, 3), waarin Horatius de rechten en
wetten der poëzie opsomt.
131 bestaan: ondernemen, in het Latijn: "pictoribus atque poetis/quidlibet
audiendi semper fuit aequa postestas" .
133 ontsteken: (in ons toneelspel) doen
ontbranden.
136 Geheimenistolk: verkondiger
van de ondoorgrondelijke besluiten;
enigszins: nog niet ten volle, maar toch
reeds voor een deel; ontdekken: bekend
maken.
137 onder verbeteringe: naar mijn
beste weten; der meesten: van de
meerderheid, nl. der Godgeleerden.
138 sommiger Godgeleerden: van
enkele scholastieke theologen, in het bijzonder Joh. Duns Scotus (circa 12651308) die van de meest verspreide opvatting afweken door te menen, dat de verheffing van de menselijke natuur door de
Vleeswording van het Woord, los van de
zondeval, van eeuwig vaststond en dat
30

dit besluit aan de engelen bekend was
gemaakt om hen te beproeven. Zie Ts. v.
Ned. Taal en Letterk. LXVII (1950), blz.
81-110 "Vondels Lucifer en de Franciscaanse School" door P. Maximilianus
o.f.m. cap.; naardien: omdat. Vondel
wijkt welbewust af van de heersende opvatting der theologen en kiest de minderheidsmening, omdat de dramatische
kracht van het spel hierdoor versterkt
wordt.
139 zonder dat: echter met dit voorbehoud, dat. Hoewel Vondel voor deze
gelegenheid de voorstellingswijze der
minderheid kiest, wil hij op generlei wijze
de heersende opvatting te kort doen; nog
minder wil hij op eigenzinnige wijze afwijken van de rechte leer.
142 de rechtzinnige waarheid: de
orthodoxe leer der kerk.
143 iet: iets.
144 vonden:vondsten,invallen, woordspeling op de naam Vondel, ook door
C. Huygens in 1627, door Reyer Anslo
in 1647 en in 1660, door Nicolaus van
MiJst in 1688 gemaakt.
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Gods geheimenisschrijver aan de Hebreën, verheft zelf, benijdenswaardig genoeg, tot afbreuk van het Rijk der logenen en
verleidende Geesten, de heerlijkheid, macht, en Godheid van
het mensgeworden Woord, door zijn uitstekendheid boven
alle Engelen, in naam, in zoonschap, en erfgenaamschap, in het
aanbidden der Engelen, in zijne zalvinge, in zijne verheffmge aan
Gods rechtehand, in de eeuwigheid zijner heerschappij, als een
Koning over de toekomende wereld, en de oorzaak en het einde
aller dingen, en een gekroond Hoofd der mensen en Engelen,
zijne aanbidders, Gods boden en Geesten, gezonden ten dienst
der mensen, erfgenamen der zaligheid, welker natuur Gods
Zoon, de Engelen voorbijgaande, in het bloed van Abraham
aanneemt. Bij gelegenheid van deze onschuld achte ik niet ongerijmd hier ter loop iet aan te roeren tot onschuld van toneel
en toneeldichteren, die Bijbelstof voorstellen, naardien ze bijwijlen opspraak onderworpen zijn; gelijk trouwen 's mensen
zinnelijkheid verscheiden is, en d' ongelijke getemperdheid der
hersenen veroorzaakt, dat d' een trek tot een zelve zaak heeft, die
den anderen tegens het hart steekt. Alle eerlijke kunsten en oefeningen hebben hare beijveraars en tegenwrijters, ook haar recht
gebruik en misbruik. De heilige treurspeldichters hebben, onder
de oude Hebreën, tot hun voorbeeld den Poëet Ezechiël, die
145 gehei meni sschrij ver: beschrijver van Gods geheimen, overeenkomstig
I Cor. IV, 1, waar Sint Paulus zich een
"uitdeler van Gods geheimen" noemt.
145 aan de Hebreen: nl. Hebr. I,
4-13, waar de verhevenheid van de Mensenzoon boven de engelen uitvoerig
wordt geschetst; zelf: immers ook; benijdenswaardig genoeg: voldoende
aanleiding tot nijd (van de zijde der verleidende geesten, de duivelen).
150 der Engelen: door de engelen.
157 onschuld: verdediging, rechtvaardiging. Dus: Nu ik toch deze rechtvaardiging schrijf.
159 niet ongerijmd: niet ongepast,
niet misplaatst; naardien: omdat; bijwijlen: nu en dan, nogal eens.
160 opspraak onderworpen: aan
opspraak blootgesteld (als gaven zij er-

gernis); trouwen: trouwens.
161 zinnelijkheid: zin, smaak, voorkeur; getemperdheid: aanleg, gesteldheid.
162 trek tot: genegenheid voor; zelve
zelfde.
163 tegens het hart steekt: tegen de
borst stuit, tegenstaat; e e rl ij k e: edele,
eerbare.
164 beij veraars: voorstanders; tegenw rijt ers: tegenstanders.
165 heili ge: gewijde stof behandelende.
166 de Poëet Ezechiël: Joods dichter
uit de tweede eeuw na Chr., wel te onderscheiden van de oudtestamentische profeet. Op zijn naam staat een fragmentarisch bewaard Grieks toneelspel "Exagoge" (Uittocht), dat in 1609 in Latijnse
verzen vertaald werd uitgegeven door
Frédéric Morel, de Jonge (1558-1630).
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den uittocht der twalef Stammen uit Egypte in Grieks nagelaten
heeft; onder d' eerwaardige Oudvaders hebben zij het grote licht
uit den Oosten, Gregorius Nazianzener, die zelf den gekruisten
Verlosser in Griekse toneelverzen uitbeeldde; gelijk wij nog van
wijlen den Koninklijken Gezant, Hugo de Groot, dat grote licbt
der geleerdheid en vromigheid onzer eeuwe, Sint-Gregorius'
spoor nastrevende, voor zijn treurspel van den Gekruiste, in
Latijn beschreven, en dien onverganklijken en stichtigen arbeid
eer en dankbaarheid schuldig blijven. Onder d'Engelse Onroomsen heeft de geleerde pen van Richard Baker, Lucifer en
al den handel der oproerige Geesten, ook vrij breed in 't rijmeloos uitgestreken. Wel is waar, dat de Vaders der oude Kerke
de gekristende toneelspeelders buiten de gemeenschap der Kerke
keerden, en het toneelspel van dien tijd heftig bestreden; maar
let men er wel op, de tIjd en reden van dien was heel anders
gelegen. De wereld lag toen nog diep, op vele plaatsen, in
Heidense afgoderije verzonken. De grond des Christendoms was
nog onbestorven, en de toneelspelen werden Cybcle, der gedroomde Goden moeder, ene grote afgodinne, ter ere gespeeld,
en gehouden voor een verdienstig middel, om hierdoor landplagen van den hals des volks af te keren. Sint Augustijn getuigt,
169 Nazianzener: aan de Griekse
kerkvader Gregorius van Nazianze (329390) werd een treurspel over het lijden
van Christus toegeschreven, waarvan in
1550 een Latijnse vertaling door Fabricius
van Roermond te Antwerpen verscheen.
171 Koninklijke Gezant: Hugo de
Groot (1583-1645) was gedurende zijn
laatste tien levensjaren gezant van Zweden
te Parijs.
173 in Latijn: de titel luidde "Christus
Patiens". Het stuk verscheen te München
in 1627. Dr.]. Vandervelden bezorgde een
Nederlandse prozavertaling "De Lijdende
Christus", Haarlem 1941.
175 Onroomsen: niet tot de R. K.
Kerk behorenden (in tegenstelling tot
S. Gregorius en ook Hugo de Groot, die
naar Vondels overtuiging rooms was gestorven).
176 Richard Baker: Engels schrijver
(1568-1645) die in 1641 "A short medi-
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tation upon the fall of Lucifer" in proza
(in 't rijmeloas) had uitgegeven. Zie
over hem G. Kalf!" in Oud Holland XII
(1894) blz. 22.
177 al den handel: heel het optreden.
178 uitgestreken: uiteengezet, uitgesponnen.
179 gekristende: Christen geworden,
tot de Christelijke samenleving behorende.
180 keerden: verbanden; van dien
tijd: de eerste Christeneeuwen.
181 de tijd en reden van dien: omstandigheden en motiveringen, die toen
golden.
184 onbestorven: nog niet door de
tijd verhard, nog niet bevestigd. Cybele:
de aardegodin of Grote Moeder, echtgenote van Saturnus; gedroomde: niet
werkelijk bestaande, door de mensengeest uitgedachte.
186 verdienstig: dienstig.

hoe de Heidense Aartspriester, een bedienaar van Numa's instellingen en afgodendienst, te Rome, ter oorzake van een zware
190 peste, de toneelspelen eerst instelde, en door zijn gezag bekrachtigde. Scaliger zelf bekent, dat ze, om de gezondheid des volks
te verwerven, door ingeven van de Sibille ingesteld waren; in
voegen, dat dit spelen eigenlijk strekte tot een krachtig voedsel
van de blinde afgoderij des Heidendoms, en verheffmge der af195 goden; een ingekankerde gruwel, wiehS uitrooien den eersten
kruishelden, en de gedurig worstelende Kerke op zoveel zweet
en bloed stond, maar nu lang uitgestorven, gene voetstappen in
Europe laat. Dat dan de H. Oudvaders die tonelen hierom, en te
gelijk om het bederf der zeden, en andere openbare en schaamte200 loze misbruiken van naakte jongelingen, vrouwen, en maagden,
en andere vuiligheden, bestraften, was nodig en loflijk, gelijk
het in dien gevalle nog zoude zijn. Dit nu overgeslagen, laat ons
het nut en den oirbaar van stichtelijke en vermakelijke spelen
niet te licht wegworpen. Heilige en eerlijke voorbeelden dienen
205 ten spiegel, om dcugd cn Godvruchtigheid t' omhdzen; gebreken, en d' elcnden, daaraan gehccht, te schuwcn. Hct wit cn
oogmerk dcr wcttige Treurspelcn is de mensen te vcrmorwcn
door schrik en I11cedogen. Scholiercn, Cl! opluikcndc jonkhcid
188 Aartspriester: opperpriester, pontifex maxim us. Vondel verwijst naar een
mededeling van St. Augustinus, die in De
Civitate Dei I, 32 te vinden is; Numa's
instellingen: volgens Titus Livius VIII,
2, zou koning Numa Pompilius, die de
Romeinse godsdienst regelde, ook de
schouwspelen hebben ingesteld.
191 Sc a I i ge r z cl f: niemand minder
dan Julius Caesar Scaliger (1484-155H),
gezaghebbend oudheidkundige, wiens
postume "Poëtices libri septem" (1561)
toonaangevend bleven. De mededeling,
waarnaar Vonder verwijst, staat in boek
1,37.
192 Si bille: antieke, oorspronkelijke
oosterse priesteres, begaafd met het vermogen tot waarzegging; van een SibylIe,
die te Cumae bij Napels in een grot woonde, zou Tarquinius Priscus, de vijfde
koning van Rome, de geboekstaafde

voorzeggingen hebben gekocht, om deze
te doen raadplegen, wanneer gewichtig·,
besluiten genomen moesten worden in
ogenblikken van crisis (Zie Ovidius, Fasti
IV, 257); in voegen dat: zodat.
195 wiens: waarvan het.
196 kruishelden: heldhaftige belijders
van het Christendom in een heidense
wereld.
197 stond: kwam te staan; maar nu:
maar die in de tegenwoordige tijd; voetstappen laat: sporen nalaat.
201 bestraften: met strafbepalingen
bestreden.
202 in dien gevalIe: wanneer die verschijnselen er nu nog bijhoorden ; nog:
ook in onze dagen; overgeslagen: overwogen, in aanmerking genomen, zijnde.
203 den oirbaar: het belang.
204 eerlijke: edele, eerbare.
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worden door spelen, in talen, welsprekendheid, wijsheid, tucht,
en goede zeden en manieren, geoefend, en dit zet, in de tere
gemocden en zinnen, een plooi van voegelijkheid en geschiktheid, die hun, tot in den ouderdom toe, bijblijven en aanhangen;
ja, het gebeurt bijwijlen, dat overvliegende vernuften, bij gene
gcmeinc middelen te buigen, noch te verzetten, door spitsvondigheden en hoogdravenden toneelstijl geraakt, en, buiten hun
eigen vermoeden, getrokken worden; gelijk een edele luitsnaar
geluid geeft en antwoordt, zodra heur weêrgade, van dezelve
nature en aard, en op enen gelijken toon en andere luit gespannen, getokkeld wordt van een geestige hand, die, al spc!ende,
den tuimelgeest uit enen bezeten en verstokten Saul drijven kan.
De historiën der eerste Kerke bezegelen dit met de gedenkwaardige voorbeelden van Genesius en Ardaleo, beide toneclspeelders, in den Schouwburg, door den H. Geest verlicht en bekeerd; terwijl ze, onder het spelen, den Christensen Godsdienst
willende beschimpen, overtuigd wierden van de waarheid, die
ze geleerd hadden uit hun deftige spec!rollell, doorg;\allds beter
gest()fl~:erd met pit van wijsheid dan laffè redenen, uren lang in
den wind gestrooid, en eer verdrietig dan leerzaam. Men worpt
ons, ten opzichte van Bijbelstoffe, voor, dat men geen spel met
heilige zaken behoorde te spelen; en zeker, dit zou wat schijns
hebben in onze ta1c, die juist het woord van Spel mede brengt;
206 wit: doel. Vondel volgt hier Aristoteles, Poët. 1449.b.
207 wettige: geoorloofde.
211 plooi: bestendige gewoonte; voegelijkheid: behoorlijk gedrag; geschiktheid: ordelijkheid.
213 overvliegende: anderen overtreffende.
214 gemeine: gewone, gebruikelijke;
spitsvondigheden: scherpzinnige gezegden.
215 hoogdravende: verheven.
219 geestige: vaardige, bekwame.
220 tuimelgeest: woelgeest; verst 0 k ten: in zijn bezetenheid volhardende; Saul: zie I Samuel XVI, 14-23,
XVIII,10.
222 Genesi us: romeins toneelspeler, tij34

dens Diocletianus onder het spelen tot
het Christendom bekeerd, derhalve ter
dood gebracht, titelheld van het toneelstuk Saint Genest (1645) door Jean Rotrou (1609-1650); Ardaleo: collega van
Genesius, na hem door Diocletianus belast met dezelfde toneelrol, doch met hetzelfde gevolg.
226 deftige: voorname, indrukwekkende; speelrollen: volgens het overgeleverde verhaal zouden zij de rol van de
martelaar Adrianus hebben gespeeld.
227 gestoffeerd: bekleed, voorzien;
laffe redenen: nietszeggende woorden
(hierbij hoort wat erop volgt).
228 worpt: werpt.
230 wat sc h ij n s: enige schijn van recht.

maar wie slechts een woord of anderhalf Grieks kan uitstamelen,
weet wel, dat dit woord bij Grieken en Latijnen geen gebruik
heeft in dien zin; want TpIXYCj)8LIX is een koppelwoord, en bem tekent eigenlijk Bokkezang, naar der herderen wedgezangen,
ingesteld om met zingen enen bok te winnen, uit welke gewoonte de treurzangen, en sedert de toneelspelen hunnen oorsprong namen; en wil men ons immers dus ongenadig knuffelen
om het woord Spel, waar blijven we dan met orgelspel, Davids
140 harp- en zangspel, en het spel van tien snaren, en ander fluit- en
snarespel, bij verscheidenheid van Onroomsen in hunne vergaderingen ingevoerd? Wie dan dit onderscheid vat, zal wel,
het misbruik der toneelkunste bestraffende, het rechtmatig gebruik niet ongenadig vallen, en dezen heerlijken, ja, Goddelijken
'45 vond, een eerlijke uitspanninge en honigzoete verkwikkinge
van 's levens moeielijkheden, de jeugd, en kunstbeminnende
burgerij niet misgunnen; opdat wij, hierdoor gemoedigd, Lucifer met meer ijvers ten Treurtonele voeren, daar hij endelijk,
van Gods bliksem getroffen, ter helle stort, ten klaren spiegel
lSO van alle ondankbare staatzuchtigen, die zich stoutelijk tegens de
geheiligde Machten en Majesteiten, en wettige Overheden,
durven verheffen.

233 geen gebruik heeft: niet gebruikelijk is.
234 koppelwoord:
samengesteldwoord (nl. uit tragos : bok, en ooidè:
gezang).
235 wedgezangen: wedstrijdliederen.
237 sedert: sindsdien, daarna.
238 immers: met alle geweld; ongenadig: onwelwillend; knuffelen: beknibbelen.
240 spel van tien snaren: het tiensnarig instrument, dat, volgens Ps. XXXIII
(VuIg. XXXII) 2, het psalmgezang begeleidde.

241 bij verscheidenheid van: door
allerlei; Onroomsen: niet tot de R. K.
Kerk behorenden; vergaderingen:
godsdienstige bijeenkomsten.
245 v 0 n d: vondst, uitvinding; e e rI ijk e: eerbare.
247 gemoedigd: bemoedigd.
248 daar: waar.
249 ten klaren spiegel: als eenduidelijk voorbeeld.
250 stoutelijk: overmoedig, hovaardig.
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INHOUD
Lucifer, d' Aartsengel, opperste en doorluchtigste boven alle
Engelen, hovaardig en staatzuchtig, uit blinde liefde tot zijn
eige, benijdde Gods onbepaalde grootheid, ook den mens,
naar Gods beeld geschapen, en in het welig Paradijs met de
5 heerschappij des aardbodems begiftigd. Hij benijdde God en
den mens te meer, toen Gabriël, Gods Heraut, alle Engelen voor
dienstbare geesten verklaarde, en de geheimenissen van Gods
toekomende mensworden hun ontdekte; waardoor het Engelsdom voorbijgegaan, de waarachtige menselijke natuur, met de
10 Godheid verenigd, een gelijke macht en Majesteit te verwachten
stond; waarom de hovaardige en nijdige Geest, pogende zichzelven Gode gelijk te stellen, en den mens buiten den Hemel
te houden, door zijne medestanders, ontelbare Engelen oprokkende, wapende, en tegens Michaël, 's Hemels Veldheer, en zijne
IS heerkrachten, onaangezien Rafaëls waarschuwinge, aanvoerde;
en afgestreden, na de neêrlaag, uit wrake den eersten mens, en in
hem alle zijne nakomelingen, ten val brocht, en hij zelf met zijne
weêrspannelingen ter Helle gestort, en eeuwig verdoemd werd.
Het toneel is in den hemel.

2 staatzuchtig: begerig naar een hoger plaats dan hem toekomt.
2 zijn eige: nl. zijn eigen grootheid.
3 onbepaalde: onbegrensde (Lucifer
zou willen, dat Gods grootheid: heersersmacht, wèl begrensd was).
7 geheimenissen: de ondoorgrondelijke raadsbesluiten.
8 ontdekte: feitelijk bekend maakte;
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het Engelsdom: het wezen en de wereld van de engelen.
9 voorbijgegaan: met voorbijgaan
van; of: voorbij gestreefd, overtroffen.
10 gelijke: nl. aan die der Godheid.
13 oprokkende: aanhitste.
15 onaangezien: ondanks, zonder
acht te slaan op.
16 afgestreden: overwonnen.

PERSONAADJEN
BELZEBUB, }
BELIAL,
wederspannige Oversten.
ApOLLION,
GABRIËL, Gods Geheimenistolk.
REI VAN ENGELEN.
LUCIFER, Stedehouder.
LUICIFERISTEN, Oproerige Geesten.
MICHAËL, Veldheer.
RAFAËL, Bescherm-engel.
URIËL, Michaëls Schildknaap.
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HET EERSTE BEDRIJF
BELZEBUB, BELIAL, ApOLLION.
BELZEBUB

Mijn Belial ging hene op lucht en vleugels drijven,
Om uit te zien waar onze Apollion mag blijven.
Vorst Lucifer zond hem, tot dezen tocht bekwaam,
Naar 't aardrijk, opdat hij eens nader kennis naam'
Van Adams heil en staat, waarin d' Almogendheden
Hem stelden. Het wordt tijd om weder van beneden
Te keren hier te stede: ik gis, hij is niet veer.
Een wakker dienaar vliegt op 't wenken van zijn Heer;
En stut zijn meesters troon getrouw met hals en schouder.
BELIAL
10

15

Heer Belzebub, gij Raad van 's hemels Stedehouder,
Hij steigert steil, van kreits in kreits, op ons gezicht.
Hij streeft den wind voorbij, en laat een spoor van licht
En glansen achter zich, waar zijn gezwinde wieken
De wolken breken. Hij begint ons lucht te rieken,
In enen andren dag en schoner zonneschijn,
Daar 't licht zich spiegelt in het blauwe kristalijn.
De hemelkloten zien met hlill gezicht, van onder,
Terwijl hij rijst, hem na, een ieder in 't bizonder,
5 heil en staat: geluksstaat; Almogen d h ede n: de opperste soevereinit~it
Gods (hebreeuwse meervoudsvorm ter
bekrachtiging) .
7 veer: ver.
10 Raad: raadsheer, raadgever; Stedehou der: hoogste gezagsdrager binnen
de hiërarchie der engelen nl. Lucifer.
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11 steigert: stijgtonafgebroken;kreits
hemelkring; op ons gezicht: waarneembaar naar ons toe.
16 daar: waar; kristalijn: element van
de kristalhemel, die de hoogste der negen
heelalkringen of sferen (kreitsen) is.
17 hemelkloten: hemelbollen, nl.
maan, planeten en sterren.

20

Verwonderd om dien vaart en goddelijken zwier,
Die hun geen Engel schijnt, maar eer een vliegend vier.
Geen star verschiet zo snel. Hier komt hij aangestegen,
Met enen gouden tak, en heeft de steile wegen
Voorspoedig afgeleid.
BELZEBUB

Wat brengt Apollion?
APOLLION

25

Heer Bc1zebub, ik heb, zo vlijtig als ik kon,
Het laag gewest bespied, en offere u de vruchten
Zo diep beneden ons, in andre zon en luchten,
Gesproten: oordeel, uit de vruchten, van het land,
En van den hof, door God gezegend, en beplant,
Tot wellust van den mens.
BELZEBUB

30

3S

Ik zie de goude bladen,
Met peden van de lucht, den zilvren dauw, geladen.
Hoe lieflijk riekt dit loof, dat zijne verf behoudt!
Hoe gloeit dit vrolijk ooft van karmozijn, en goud!
't Waar jammer zo men dit ontwijdde met de handen.
't Gezicht bekoort den mond. Wie zou niet watertanden
Naar aardse lekkernij? Hij walgt van onzen dag,
En hemels m:lnn', die 't ooft der aarde plukken mag.
Men zou ons Paradijs om Adams hof verwensen.
't Geluk der Engelen moet wijken voor de mensen.
APOLLION

40

Niet waar, heer Belzebub? Al schijnt de hemel hoog,
!eggen veel te laag. Hetgeen ik met mijn oog
Gezien heb, mist me niet. 't Vermaak van 's werelds hoven,
Een CIlig Eden gaat ons Paradijs te boven.
W~j

20 vier: vuur.
22 gouden tak: nl. tak van de Levensboom uit het Paradijs.
29 wellust: genot.
31 verf: kleur.
32 vrolijk: tot blijdschap stemmend.

36 man n' : manna, hemelspijs.
40 leggen: liggen.
41 mist: ontgaat. Dus: daarin bedrieg
ik mij niet.
42 enig: uniek, onvergelijkelijk.
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BELZEBUB

Laat horen wat ge zaagt: wij luistren t'zamen toe.
APOLLION

45

50

55

'k Verzwijg mijn henevaart, om niet te reppen hoe
Gezwind ik nedersteeg, en zonk door negen bogen,
Die, sneller dan een pijl, rontom hun midpunt vlogen.
Het rad der zinnen kan zo snel niet ommeslaan,
In ons gedachten, als ik, lager dan de maan
En wolken, afgegleên, bleef hangen op mijn pennen,
Om 't Oosterse gewest en landschap t' onderkennen,
Op 't aanzicht van den kloot, daar d'Oceaan om spoelt,
Waar in zo menig slag van zeegedrochten woelt.
Van verre zag men hier een hogen berg verschieten,
Waaruit een waterval, de wortel van vier vlieten,
Ten dale nederbruist. Wij streken steil, en schuin
Voorover met ons hoofd, en rustten op de kruin
Des bergs, van waar men vlak de zalige landouwen
Der onderwereld en haar weelde kon aanschouwen.
BELZEBUB

N u schilder ons den hof, en zijn gestaltenis.
APOLLION
60

De hof valt rond, gelijk de kloot der wereld is.
In 't midden rijst de berg, waaruit de hoofdbron klatert,
Die zich in vieren deelt, en al het land bewatert,
Geboomte en beemden laaft, en levert beken uit,
Zo klaar gelijk kristal, daar geen gezicht op stuit.
45 b 0 gen: heelalkringen, sferen.
46 midpunt: de aarde, gedacht als
onbewogen middelpunt der negen concentrische hemelkringen.
47 r ad der zinnen: wenteling der
denkbeelden.
49 pennen: vleugels.
50 onderkennen: aandachtig waarnemen.
51 kloot: (aard)bol.
52 slag: soort.

40

53 verschieten: opdoemen, flauw
zichtbaar worden.
54 wortel: oorsprong.
57 v lak: breeduit.
58 onderwereld: aarde.
59 gestaltenis: voorkomen.
60 valt rond: is omlaag-glooiend.
62 bewatert: drenkt, van water voorziet.
63 uitleveren: doen ontstaan.
64 geen gezicht op stuit: waar het
oog niet door gekeerd wordt.

65

70

De stromen geven slib, en koesteren de gronden.
Hier worden Onixsteen en Bdellion gevonden.
Hoe klaar de hemel ook van starren blinkt, en barnt;
Hier zaaide Vrouw Natuur in stenen een gestarnt,
Dat onze starren dooft. Hier blinkt het goud in d' aderen.
Hier woû Natuur haar schat in enen schoot vergaderen.
BELZEBUB

Wat zweeft er voor een lucht, waarbij dat schepsel leeft?
APOLLION

75

80

Geen Engel, onder ons, zo zoet een aden! heeft,
Gelijk dc frisse geest, die hicr den mens bejegent,
Het aangczicht verkwikt, en alles streelt, en zegent:
Dan zwelt de boezcm der landouw van kruid, en kleur,
En knop, en telg, en bloem, en aller handen geur.
De dauw vcrverst ze 's nachts. Het rijzen en het dalcn
Der zonnc weet zijn maat, en matigt zo haar stralen
Naar eis van elkc plant, dat allerhande groen
En vrucht gcvondcn wordt, in cncrlci saizoen.
BELZEBUB

Nu maal me de gedaante en 't wezen van de mensen.
APOLLION

85

Wie zou ons Engelsdom voor 't mensdom willen wensen,
Wannecr mcn schepsels zict, dic 't al te boven gaan,
En onder wicns gezag alle andre dieren staan.
Ik zag den ommegang van honderd-duizcnd diercn,
Die op het aardrijk treên, of in de wolken zwieren,
Of zwcmmen in dcn stroom, zo icder is gcwend,
En levcn schept in zijn bizon der element.
66 0 n i x s tee n: sardon yx, kleurige, doffe edelsteen; 13dellion: harskleurige,
doorzichtige edelsteen.
67 barnt: brandt.
69 ad ere n: ertsaders, die aan de aardoppervlakte zichtbaar worden; zie Verg.
Georg. 11, 16(" en Vondels vertaling daarvan.

70 enen: éen; vergaderen: bijeen
brengen.
73 geest: luchtstroom.
74 zegent: vruchtbaarheid verschaft.
81 maal: schilder; wezen: gelaat.
82 voo r : boven, meer dan.
84 wiens: wier.
85 ommegang: levenswijze.
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90

95

100

Wie zou een ieders aard en eigenschappen ramen
Als Adam? want hij gaf ze op ene rij hun namen.
De bergleeuw kwispelde hem aan met zijnen staart,
En locch den meester toe. De tiger lei zijn aard
Voor 's Konings voeten af. De landstier boog zijn horen,
En d' olifant zijn snuit. De beer vergat zijn toren.
Griffoen en adelaar kwam luistren naar dien man,
Ook draak, en Behemoth, en zelf Leviatan.
Nog zwijg ik welk een lof den mens wordt toegezongen
En toegekwinkeleerd van 't lustpriëel, vol tongen;
Terwijl de wind in 't loof, de beek langs d'oevers speelt,
En ruist op een muzijk, dat nimmer 't hart verveelt.
Had zich Apollion in zijnen last gekweten,
Hij had ons hemelrijk in Adams Rijk vergeten.
BELZEBUB

Wat dunkt u van het paar, dat gij beneden zaagt?
APOLLION

105

110

Geen schepsel heeft omhoog mijn ogen zo behaagd,
Als deze twee omlaag. Wie kon zo geestig strengelen
Het lichaam, en de ziel, en scheppen dubbele Engelen,
Uit klaiaarde, en uit been. Het lichaam, schoon van leest,
Getuigt des Scheppers kunst, die blinkt in 't aanschijn meest,
Den spiegel van 't gemoed. Wat lid mij kon verbazen;
Ik zag het beeld der ziele in 't aangezicht geblazen.
Bezit het lijf iet schoons, dat vindt men hier bij een.
Een Godheid geeft haar glans door 's mensen ogen heen.
De redelijke ziel komt uit zijn tronie zwieren.
89 ramen: als kenmerkend ondèrscheiden.
94 toren: toorn.
95 Griffoen: schrikvogel, grote havik.
96 Behemoth: gedrocht, nijlpaard;
Leviatan: watermonster.
98 tongen: vogelstemmen.
101 in zijnen last gekweten: aan
zijn opdracht voldaan (zodat hij niet nog
een taak te volbrengen had).
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105 geestig: met geest, met kunstgevoeL
106 dllbbele: nl. mannelijke en vrouwelijke.
109 Wat lid: welk overig deel ook.
110 geblazen: zie Gen. Il, 7: God
hlies de lIiverisadem in de mens, gevormd
uitklei.
113 redelijke: met denkvermogen begaafde; troüie: gelaat.

115

Hij heft, terwijl de stomme en redenloze dieren
Naar hunne voeten zien, alleen en trots het hoofd,
Ten hemel op naar God, zijn Schepper, hoog geloofd.
BELZEBUB

Hij looft hem niet vergeefs voor zo veel rijke gaven.
APOLLION

120

125

Hij heerst, gelijk een God, om wien het al moet slaveIl.
D' onzichtbre ziel bestaat uit geest, en niet uit stof.
z' is heel in ieder lid. Het brein verstrekt haar hof.
Zij leeft in eeuwigheid, en vreest noch roest, noch schennis.
Z' is onbegrijpelijk. Voorzichtigheid, en kennis,
En deugd, en vrijen wil bezit ze in eigendom.
Voor hare majesteit staan alle geesten stom.
De wijde wereld zal eerlang van mensen krielen.
Zij wacht, uit luttel zaads, een rijken oegst van zielen;
En hierom huwde God den man aan zijn mannin.
BELZEBUB

Wat dunkt u van zijn ribbe, en lieve gcmalin?
APOLLION

130

135

Ik dekte mijn gezicht en ogen met mijn vleugelcn,
Om mijn gedachten en genegendheên te teugelen,
Zo dra zij mij gemoette, als Adam met der hand
Haar leidde door het groen. Bij wijlen hiel hij stand,
Beschouwde ze overzij, en onder dat belonken
Begon een heilig vier zijn zuivre borst t' ontvonken:
Dan kuste hij zijn bruid, en zij den bruidegom:
Dan ging de bruiloft in, met enen wellekom
En brand van liefde, niet te melden, maar te gissen,
Een hoger zaligheid, die d'Engelen nog missen.
117 vergeefs: zonder reden.
120 heel: volledig, volkomen; verstrekt haar hof: dient haar tot verblijfplaats.
122 onbegrijpelijk: niet te grijpen,
ontastbaar; Voorzichtigheid: het vermogen om vooruit te zien.
124 geesten: zuivere geesten, engelen.

126
128
130
gen.
131
133
136

oegst: oogst.
ribbe: toespeling op Gen. Il, 21-22.
genegendheên: gemoedsneigingemoette: tegemoet kwam.
overzij: van opzij.
wellekom: omhelzing.
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140

Hoe arm is enigheid! Wij kennen geen gespan
Van tweederhande kwme, een jonkvrouw, en een man.
Helaas! wij zijn misdeeld: wij weten van geen trouwen,
Van gade of gading, in een hemel, zonder vrouwen.
BELZEBUB

ZO wordt er met der tijd een wereld aangeteeld?
APOLLION

145

Door een genot van 't schoon, in 's mensen brein gebeeld,
En ingedrukt met kracht van d' opgespanne zinnen.
Dat houdt dit paar verknocht. Hun leven is beminnen,
En wederminnen met een onderlingen lust,
Onendelijk gelest, en nimmer uitgeblust.
BELZEBUB

N u pas me deze bruid naar 't leven af te malen.
APOLLION
150

155

160

Dit eist Natuurs penseel, geen verf, maar zonnestralen.
De man en vrouw zijn bei volschapen, even schoon,
Van top tot teen. Met recht spant Adam wel de kroon,
Door kloekheid van gedaante, en majesteit van 't wezen,
Als een ter heerschappij des aardrijks uitgelezen:
Maar al wat Eva heeft vernoegt haar bruigoms eis:
Der leden tederheid, een zachter vel en vleis,
Een vriendelijker verf, aanminnigheid der ogen,
Een minnelijke mond, een uitspraak, wiens vermogen
Bestaat in eedler klank; twee bronnen van ivoor,
En wat men best verzwijge, eer dit een Geest bekoor'.
Bejegent Engelen, hoe schoon ze uw oog behaagden;
Het zijn wanschapenheên bij 't morgenlicht der maagden.
139 enigheid: het alleen-zijn; gespan:
paar.
142 gading: huwelijk.
145 opgespannc: sterk gespannen.
149 pas: zorg er voor (omschrijving
van de gebiedende wijs).
154 een: iemand; uitgelezen: voorbestemd.
155 vernoegt: bevredigt.
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157 verf: kleur.
158 uitspraak: taal, stem; wiens:
waarvan het.
159 bronnen van ivoor: borsten.
160 bekoor': in verleiding, in verzoeking brenge.
161 Bejegent: ontmoet.
162 morgenlicht: eerste van een grote
reeks; of: de stralende schoonheid van
eenjonge vrouw.

BELZEBUB

Het schijnt, gij blaakt van minne om 't vrouwelijke dier.
APOLLION

165

170

Ik heb mijn slagveêr in dat aangename vier
Gezengd. Het viel me zwaar van onder op te stijgen,
Te roeien, om den top van Engleburg te krijgen.
Ik scheidde, doch met pijn, en zag wel driewerf om.
Nu blinkt geen Serafijn, in 't hemels heiligdom,
Als deze, in 't hangend haar, een goude nis van stralen,
Die schoon gewaterd van den hoofde nederdalen,
En vloeien om den rug. Zo komt ze, als uit een licht,
Te voorschijn, en verheugt den dag met haar gezicht.
Laat perle en perlemoer u zuiverheid beloven;
Haar blankheid gaat de perle en perlemoer te boven.
BELZEBUB

175

Wat baat al 's mensen roem, indien zijn schoonheid smelt,
En endelijk verwelkt, gelijk een bloem op 't veld?
APOLLION

180

185

Zo lang die hof beneên niet ophoude ooft te geven,
Zal dit gezaligd paar bij zulk een appel leven,
Die daar in 't midden groeit, bevochtigd van den stroom,
Waarbij de wortel leeft. Dees wonderbare boom
Wordt' s levens boom genoemd. Zijn aard is onbederflijk.
Hierdoor geniet de mens bet eeuwig en onsterflijk,
En wordt den Engelen, zijn broederen gelijk,
Ja overtreft ze in 't eind; en zal zijn macht en Rijk
Verbreiden overal. Wie kan zijn vleugels korten?
Geen Engel heeft de macht zijn wezen uit te storten
In duizendduizenden, in een oneindig tal.
Nu overreken eens wat hieruit worden zal.
163 die r: bezielde gestalte (animaI).
166 krijgen: bereiken.
16R Nu: nl. nadat ik Eva gezien heb.
Over de veronderstelde verliefdheid van
een engel op een vrouw, zie B. H. Molkenboer O.P., "Apollion en Eva" in De

Katholiek, 1908 Il, blz. 27.
170 gew a tc rd: golvend.
178 zulk een: nl. zoals Apollion mcebracht.
181 onbederflijk: alle bederf werend.
188 overreken: reken uit.
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BELZEBUB

De mens is machtig dus ons over ' t hoofd te wassen.
APOLLION
190

19S

Zijn wasdom zal ons haast verschrikken en verrassen.
Al duikt zijn heerschappij nu lager dan de maan;
Al is die macht bepaald; hij zal al hoger gaan,
Om zijnen stoel in top der hemelen te zetten.
Zo God dit niet belet, hoe konnen wij 't beletten?
WaRt God bezint den mens, eu schiep het alom hem.
BELZEBUB

Wat hoor ik? een bazuin? gewis hier wil een stem
Op volgen: zie eens uit, terwijl we hier verbeien.
APOLLION

200

D' Aartsengel Gabriël, gevolgd van 's hemels Reien,
Genaakt in 's Hoogsten naam, om uit dien hogen troon
T' ontvouwen, als Herout, hetgeen hem wierd geboon.
BELZEBUB

Ons lust te horen, wat d' Aartsengel zal gebieden.
GABRIËL, REI VAN ENGELEN.
GABRIËL

20S

210

Hoort toe, gij Engelen: hoort toe, gij hemellieden.
De hoogste Goedheid, uit wiens boezem alles vloeit
Wat goed, wat heilig is; die nimmer wordt vermoeid
Door weldoen, noch verarmd van haar genadeschatten,
Tot nog met geen begrijp der schepselen te vatten;
Dees Goedheid schiep den mens haar eigen beeld gelijk,
Ook d'Englen, opdat zij te zamen 't eeuwig Rijk,
En nooit begrepen goed, na 'et vierig onderhouden
Der opgeleide wet, met God bezitten zouden.
190
192
193
195
196
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haast: spoedig genoeg.
bepaald: beperkt.
stoeJ:troon.
bezint: bemint, heeft lief.
wil: zal stellig.

206 tot nog: tot heden; begrijp: begripsvermogen, verstand.
209 vierig: met vurige ijver.
210 opgeleide: opgelegde; met God:
samen met God.

215

220

225

230

Zij bouwde 't wonderlijk en zienelijk Heelal
Der wereld, Gode en ook den mense te geval;
Opdat hij in dit hof zou heersen, en ver meren ;
Met al zijne afkomst hem bekennen, dienen, eren;
En stijgen, langs den trap der wereld, in den trans
Van 't ongeschapen licht, den zaligenden glans.
Al schijnt het Geestendom alle andren t' overtreffen;
God sloot van eeuwigheid het mensdom te verheffen,
Ook boven 't Engelsdom, en op te voeren tot
Een klaarheid en een licht, dat niet verschilt van God.
Gij zult het eeuwig Woord, bekleed met been en aren,
Gezalfd tot Heer, en hoofd, en rechter, al de scharen
Der Geesten, Engelen en mensen te gelijk,
Zien rechten, uit zijn troon, en onbeschaduwd Rijk;
Daar staat de stoel alree geheiligd in het midden.
Dat alle d'Engelen hem passen aan te bidden,
Zo ras hij innerij, wien 't menselijk gestalt,
Ook boven ons natuur verherelijkt, gevalt.
Dan schijnt de heldre vlam der Serafijnen duister,
Bij 's mensen licht, en glans, en goddelijken luister.
Genade dooft Natuur en al haar glansen uit.
Dit 's noodlot, en een onherroepelijk besluit.
REI

Al wat de hemel stemt, zal 't hemels heir behagen.
211 wonderlijk en zienelijk: bewonderenswaardig en zintuiglijk waarneembaar.
212 te geval: ten bate, tot voordeel.
213 hij: nl. de mens; vermeren: zich
vermenigvuldigen.
214 bekennen: erkennen. belijden.
215 trans: omgang boven de hoogste
heelalkring.
219 sloot: besloot.
221 bekleed met been en aren: de
menselijke natuur aangenomen hebbende.
222 Gezalfd: zinspeling op de naam
Christus, die "de Gezalfde" betekent.
223 te gelijk: gelijkelijk.
224 onbeschaduwd: smetteloos. Vgl.

vs. 282: 't grondeloze licht.
225 stoel: troon; geheiligd: voor
heilig gebruik voorbehouden.
226 passen: ervoor zorgen, er acht op
geven.
227 innerij: plechtige intocht zal houden; gestalt: lichaam.
228 gevalt: liefis.
229 Dan: nl. als de Mensenzoon Zijn
plaats zal hebben ingenomen (Vgl. vs. 168,
waar hetzelfde beeld wordt gebruikt).
231 dooft uit: overschittert.
232 noodlot: onontkomelijk vastgestelde toekomst.
233 stemt: goedkeurt.

47

GABRIËL

235

240

245

250

255

Zo past, u trouw in Gods en 's mensen dienst te dragen:
Naardien de Godheid zelf de mensen zo bemint.
Wie Adam eert, het hart van Adams vader wint.
De mens en Engel, beide uit enen stam gesproten,
Zijn medebroeders; uitgekore lotgenoten,
Des Allerhoogsten zoons en erven, zonder smet.
Een ongedeelde wil en liefde zij uw wet.
Gij weet hoe 't Engelsdom moet onderscheiden worden
In drijderhande rij, een negenvoudige orden:
De hoogste in Seraf~n, en Cherubijn, en Troon,
Die zitten in Gods Raad, en sterken zijn geboêm.
Die middenrij bestaat uit Heerschappijen, Krachten,
En Machten, die op 't woord van Gods Geheimraad wachten,
Tot 's mensen nut, en heil, en hulp in 't algemeen.
De derde en laagste rij, gewijd uit Vorstenheên,
En grote Aartsengelen, en Engelen, moet duiken
Voor 't woord der middelrije, en laten zich gebruiken,
Beneden het gewelf van zuiver kristalijn,
In hun bijzondren last, zo wijd 't gestarrent schijn'.
Wanneer de wereld koom' zich verder uit te spreiden,
Wordt elk van deze rij in zijn gewest bescheiden,
Of weet zijn eige stad, en huis, en wat persoon
Zijn zorg bevolen blijft, ter ere van Gods kroon.
Getrouwen, gaat dan hene, onsterfelijke Goden,
234 pas t : zorgt (gebiedende wij s) ;
dragen: gedragen.
235 Naardien: aangezien, omdat.
237 enen stam: één en dezelfde oorsprong (nI. Gods scheppingskracht. In
vs. 848 beschimpen de Luciferisten de afkomst van de mens).
240 ongedeelde: niet onderling verdeelde, gelijkgezinde.
242 drijderhande rij: drie hiërarchieen, elke weer onderverdeeld in drie koren
oforden.
244 sterken: bekrachtigen, stutten.
246 Geheimraad: de leden van de drie
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hoogste orden der engelen.
247 in 't alge meen: niet met afzonderlijke opdrachten, gelijk de engelen van de
derde hiërarchie.
248 gewijd: plechtig aangesteld (tot
een verheven taak); Vorstenheên: gewoonlijk genoemd Vorstendommen.
249 duiken: bukken.
252 bijzondren last: afzonderlijke opdracht; schij n': stralen moge.
253 de wereld: (hier:) het mensdom.
254 bescheiden: afgevaardigd.
256 be v 0 I en: toevertrou wd.
257 Goden: verheven personen.

260

265

270

275

280

Gehoorzaamt Lucifer, verknocht aan Gods geboden.
Bevordert 's hemels eer, in 't menselijk geslacht,
Een ieder in zijn wijk, een ieder op zijn wacht.
Laat sommigen voor God de schaal vol wierook branden,
En brengen voor Gods troon der mensen offeranden,
En wensen, en gebeên, en zingen 's Godheids lof,
Dat zich de galm verspreie in 't eeuwigjuichend hof.
Een ander draai gestarnte en ronde hemelkloten,
Of ze tt' den hemel op, of hou de lucht gesloten
Met wolken, om den berg te zegenen omlaag,
Met enen zonneschijn, of verse regenvlaag
Van manne en honigdauw, daar God wordt aangebeden,
Door d' eerste onnozelheid, de burgerij van Eden.
Wie door de lucht, en 't vier, en aarde, en water rent,
Die matige op zijn pas een ieder element,
Naar Adams wens, of legg' den bliksemstraal aan banden,
Of brei dele den storm, of breek' de zee op stranden.
Een ander sla de treên des mensen gade op 't veld.
De Godh~id heeft zijn haar tot op een haar geteld.
Men draag' hem op de hand, dat hij zijn voet niet stote.
Wordt iemand, als gezant gezonden van een Grote
Aan Adam, 's aardrijks Vorst, dat hij zijn last verricht'.
Zo luidt mijn last, waaraan de Godheid u verplicht.

258 verknocht: innig aanhankelijk.
265 draai: regele de wenteling van.
266 op: open.
267 berg: n1. in het midden van het
paradijs.
268 verse: frisse.
269 manne en honigdauw: (met
een zinspeling op Exodus XVI, 14, waar
de wonderbare spijziging in de woestijn
verhaald wordt) aanduiding van voedzame regen en dauw; daar: waar (nI. bij
die berg).
270 onnozelheid: onschuld; burger ij: bewoners.
271 wie: de engel, die; re n t: zich snel
voortbeweegt (om de vier elementen aan

te drijven).
272 op zijn pas: naar behoren.
275 treên: voetstappen, bewegingen.
276 geteld: zinspeling op Luc. XII, 7:
"de haren van uw hoofd zijn alle geteld".
277 dra a g': zinspeling op Matth. IV, 6,
"Er staat geschreven, dat Hij zijn engelen
over u bevelen zal en zij zullen u op de
handen dragen", een verwijzing naar Ps
XCI,11,12.
278 G ra te: een der engelen van de
tweede hiërarchie.
279 1ast: opdracht.
280 verplicht: onder zware verplichting verbindt.
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Zang

285

290

Wie is het, die zo hoog gezeten,
Zo diep in 't grondeloze licht,
Van tijd noch eeuwigheid gemeten
Noch ronden, zonder tegenwicht,
Bij zich bestaat, geen steun van buiten
Ontleent, maar op zich zelven rust,
En in zijn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust
Van wanken, draait, en wordt gedreven
Om 't een en enig middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, het leven;
De ziel van alles wat gij kunt
Bevroên, of nimmermeer bevroeden;
Het hart, de bronair, d' oceaan

281 Wie is het: de vraag van 25 verzen gemeten noch ronden: door geen
die hier door engelen van een lagere orde maatstaf te meten.
aan de Serafijnen gesteld wordt, is sa- 284 tegenwicht: (gewicht, in zwaarte
mengesteld uit een lange hoofdzin, waar- gelijk aan het voorwerp in de andere
van het ondoorgrondelijke wezen van schaal; hier:) gelijke.
God het onderwerp is. Deze hoofdzin 285 bij zie h: door zichzelf, niet door
wordt onderbroken door vijf bijzinnen, enige andere oorzaak; bestaat: het bedie over God spreken als 'de eerste be- staan heeft.
weger (wat draait en wordt gedreven), 287 besluiten: omvatten, insluiten.
als 2eerste verstand (alles wat gij kunt be- 288 om en in hem: hier wordt ondervroên), als 3eerste goed (zovele goeden scheiden tussen alle beweging in de schepals uit Hem vloeien), als 4bouwmeester ping en alle innerlijke beweging van de
der wereld (eer dit in top voltogen paleis Ene, Drievuldige Godheid.
... blonk) en als Shoogste Heer (daar wij 289 onbewust van wanken: die van
d'ogen dekken). De dichter gaat uit van geen onvastheid weet (bepaling bij
de gedachte, dat elk geschapen verstand "hem"); draait: de cirkel beweging vervan nature vraagt naar God.
oorzaakt (hier wordt wel allereerst ge282 grondeloze: onpeilbare; licht: dacht aan de zelfstandige cirkelbeweging
zelfst. nw.: lumen, lumière. De lange po- der verhouding van Vader, Zoon en H.
lemiek, waartoe dit woord in 1956-1959 Geest, vervolgens aan de beweegkracht
aanleiding gaf werd samengevat en be- van het zg. Primum Mobile); wordt geslecht door p. Maximilianus o.f.m. cap. in dreven: wordt aangedreven, de circuLevende Talen, 1959, blz. 55-57. De ver- laire beweging ontvangt.
klaring als werkwoordsvorm van: lig- 290 middelpunt: ni. God zelf.
gen, of van: lichten, is onhoudbaar. 293 Bevroên: begrijpen; nimmer283-284 van tijd noch eeuwigheid
meer: nooit.

50

295

300

305

3 I0

315

En oorsprong van zo vele goeden
Als uit hem vloeien, en bestaan
Bij zijn genade, en alvermogen,
En wijsheid, die hun ' t wezen schonk
Uit niet, eer dit in top voltogen
Palais, der heemlen hemel, blonk;
Daar wij met vleuglen d' ogen dekken,
Voor aller glansen Majesteit;
Terw~jl we 's hemels lofgalm wekken,
En vallen, uit eerbiedigheid,
Uit vreze, in zwijm op 'taanzicht neder?
Wie is het? noemt, beschrijft ons hem,
Met ene Serafijne veder.
Of schort het aan begrijp en stem?
Tegenzang
Dat' s God. Oneindig eeuwig Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft,
Vergeef het ons; 0 nooit volprezen
Van al wat leeft, of niet en leeft,
Nooit uitgesproken, noch te spreken;
Vergeef het ons, en scheld ons kwijt
Dat geen verbeelding, tong, noch teken
U melden kan. Gij waart, gij zijt,

295 goeden: goede zaken, zegeningen.
296 vloeien: ontstaan; bestaan: het
bestaan genieten.
297 genade, alvermogen en wijsheid: liefde, almacht en wijsheid als resp.
kenmerken van H. Geest, Vader en Zoon.
299 in top voltogen: als uiterste
heelalkreits voltooid.
300 der heemlen hemel: (Hebraeisme voor) de hoogste hemel, bij de Ouden
voorgesteld als de onbeweeglijke vuurhemel, het empyreum, dat zich als vaste
uiterste sfeer boven de grens der concentrisch draaiende heelalkreitsen uitstrekt;
blo n k : schitterde.
301 Daar: waar.
303 wekken: doen ontstaan.

305 vreze: huivering van eerbied;
zw ij m: machteloosheid (nI. veroorzaakt
door een besef van eigen onwaardigheid).
308 beg r ij p: vermogen tot verstandelijke omvatting.
309 God: dit is heel het antwoord. Hierop begint de Serafijnenrei een gebed tot
vs. 336.
312 Van: door; niet en leeft: het
levenloze (prijst, door zijn uiterlijk voorkomen, de Schepper). Over de hier gekozen uitdrukkingsvorm zie echter ook
Dr. D. J. Meerwaldt: Eenzijdig gerichte
polaire verbindingen bij Vondel, in 19"
Verslag van het Vondel-Museum, Amsterdam, 1940, blz. 34 en vlg.
313 uitgesproken: ten volle benaamd.
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320

325

330

335

Gij blijft dezelve. Alle Englekennis
En uitspraak, zwak, en onbekwaam,
Is maar ontheiliging en schennis:
Want ieder draagt zijn eigen naam,
Behalve gij. Wie kan u noemen
Bij uwen Naam? wie wordt gewijd
Tot uw Orakel? wie durf roemen?
Gij zijt alleen dan die gij zijt,
U zelf bekend, en niemand nader.
U zulks te kennen, als gij waart
Der eeuwigheden glans en ader;
Wien is dat licht geopenbaard?
Wien is der glansen glans verschenen?
Dat zien is nog een hoger heil
Dan wij van uw genade ontlenen;
Dat overschrijdt het perk, en peil
Van ons vermogen. Wij verouden
In onzen duur; gij nimmermeer.
Uw wezen moet ons onderhouden.
Verheft de Godheid: zingt haar eer.
Toezang
Heilig, heilig, nog eens heilig,
Driemaal heilig: eer zij God.

317 de zei ve: dezelfde.
318 uitspraak: taal.
320 naam: wezensaanduiding (die immers een beperking veronderstelt).
322 gewijd: aangesteld.
323 Orakel: bekendmaker van het
wezensgeheim; durf: durft; roemen:
zich beroemen (op zulk een aanstelling).
324 alleen dan: uitsluitend (zinspeling
op Exodus lIl, 13-14; zie Levende Talen,
1950, blz. 339-340).
325 bekend: ten volle bekend; nader:
overigens.
326 zulks: zodanig; waart: steeds waart
(verleden tijd voor het schepsel. Bedoeld
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is het Godsbestaan, voorafgaande aan
gescha pen kennis).
327 glans en ader: de glanzende bedding (van de eeuwigheidsstroom).
329 der glansen glans: het opperste
licht, het lichtgevende licht.
330 Dat zien: met nadruk op Dat.
332 perk en peil: omtrek en diepte.
333 verouden: worden ouder.
334 duur: eindeloosheid (Zie over de
keuze van dit woord Vondelkroniek VII,
1936, blz. 136); nimmermeer: nooit,
in het geheel niet.
335 onderhouden: doen voortbestaan.

340

345

Buiten God is 't nergens veilig.
Heilig is het groot gebod.
Zijn geheimenis zij bondig.
Men aanbidde zijn bevel.
Dat men overal verkondig'
Wat de trouwe Gabriël
Ons met zijn bazuin kwam leren.
Laat ons God in Adam eren.
Al wat God behaagt, is wel.

340 gebod: hetgeen Gabriël afkondigde.
341 geheimenis: ondoorgrondelijkheid der redenen tot dit gebod; bondig:

bindend, onschendbaar. (Zie Dr. G. S.
Overdiep, 17" Eeuwse Syntaxis, § 189,
art. 1; Chr. Stapelkamp, Revius-studiën,
Assen, 1954 blz. 107).
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HET TWEEDE BEDRIJF
LUCIFER, BELZEBUB.
LUCIFER

350

355

360

365

Gij snelle Geesten, houdt nu stand met onzen wagen:
Al hoog genoeg in top Gods Morgenstar gedragen;
Al hoog genoeg gevoerd: 't is tijd dat Lucifer
Nu duike, voor de komst van deze dubbie star,
Die van beneden rijst, en zoekt den weg naar boven,
Om met een aardsen glans den hemel te verdoven.
Borduurt geen kronen meer in Lucifers gewaad.
Verguldt zijn voorhoofd niet met enen dageraad
Van morgenstarre en straal, waarvoor d' Aartsenglen nijgen;
Een andre klaarheid komt in 't licht der Godheid stijgen,
En schijnt ons glansen dood; gelijk de zon, bij daag,
De starren dooft, voor 'toog der schepselen, omlaag.
' t Is nacht met Engelen, en alle hemelzonnen :
De mensen hebben 't hart des Oppersten gewonnen,
In ' t nieuwe Paradijs: de mens is ' s hemels vriend:
Ons slavernij gaat in. Gaat hene, viert, en dient,
En eert dit nieuw geslacht, als onderdane knapen.
De mensen zijn om God, en wij om hen geschapen.
't Is tijd, dat 's Engels nek hWl voeten onderschraag',
Dat ieder op hen passe, en op de handen draag',
Of op de vleugels voere, op d' allerhoogste tronen:
Onze erfenis komt hWl, als uitverkore zonen.
349 Morgenstar: de standaard van
Lucifer.
351 duiken: dalen; dubbele: nl. man
en vrouw.
360 't Is nacht: het is gedaan.
363 Gaat hene: begint met (te vieren

54

en te dienen); vgl.]. Naarding in Nieuwe
Taalgids XLIV, 1951, blz. 342.
364 onderdane: onderworpen; knap en: dienstknechten.
369 Onze erfenis komt hun: ons
erfdeel krijgen zij.

370

375

Onze eerstgeboorte leit nu achter, in dit Rijk.
De zoon des zesden dags, den Vader zo gelijk
Geschapen, strijkt de kroon. Met recht is hem gegeven
Den groten staf, waarvoor alle eerstgeboornen beven
En sidderen. Hier geldt geen tegenspraak: gij hoort
Wat Gabriël bazuint voor 's hemels-goude poort.
BELZEBUB

o

380

385

390

39S

Stedehouder van Gods Opperheerschappij en,
Wij horen 't al te wel, en, midden in 't verblijen
Der Reien, enen klank, die 't eeuwig feest bedroeft.
De last van Gabriël leit klaar: dat woord behoeft
Geen Cherubijnetong om ons den zin t' ontvouwen.
Men hoefde Apollion naar d' onderste landouwen
Niet af te vaardigen, om nader ga te slaan
Wat Adam al bezit, zo laag beneen de maan:
Het blijkt hoe heerlijk hem de Godheid begenadigt,
Ja door een lijfwacht van veel duizenden verdadigt:
En handhaaft in zijn staat en aanzien, min noch meer
Of hij gehuldigd waar tot aller Geesten Heer.
De poort des hemels staat voor Adams afkomst open.
Een aardworm, uit een klomp van aarde en klai gekropen,
Braveert uw mogendheid. Gij zult het Mensdom zien
Zo verre boven u, en vallende op uw knien,
Met nederslachtigheid en neêrgeslagene ogen,
Aanbidden zijne macht, en hoogheid, en vermogen.
Het zal, verherclijkt van d' allerhoogste macht,
Zich zetten, aan de zij der Godheid, in zijn kracht;
370 lei tachte r :wordt voorbijgestreefd.
372 strijkt: gaat strijken met.
373 staf: scepter, heerschappij (nI. van
Christus); eerstgeboomen: engelen
(geschapen vóór de zoon des zesden
dags, de mens).
379 leit klaar: is duidelijk.
383 a I: allemaal.
385 duizenden: nl. engelen.
387 Of: dan alsof; gehuldigd: onder

eerbetoon openbaar aangesteld.
390 Bra veert uw mogendheid: trotseert uitdagend uw macht.
392 nederslachtigheid: diepe ootmoed.
394 van: door.
395 aan de zij: nl. op de plaats van de
Mensenzoon Christus; zijn: nl. van
Christus als vertegenwoordiger van het
mensdom.
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400

405

En heersen, langer en nog wijder dan de ronden
Der entloze eeuwigheid, aan tijd noch plaats gebonden;
Om God, haar middelpunt en omloop tc gelijk,
Zich draaien, zonder rust. Wat hoeft men klaarder blijk
Dat God de menscn wil verheffcn, ons vernercn?
Wij zijn ter dienstbaarheid, de mensen tot rcgcrcn
Geborcn. Leg voortaan den sc cp ter uit der hand:
Een lager is er, die de kroon daar boven spant,
Of spannen zal cerlang. Leg af uw morgenstralcn
En hulsel voor dees zon, of pas haar in te halcn
Met zangcn, en triomf, en goddelijk sieraad.
Wij zien den hcmel haast veranderen van staat.
De starren zien vast uit, cn wijken met verlangen,
Om vol ccrbiedighcid dit nieuwe licht t' ontvangen.
LUCIFER

410

Dat zal ik keren, is het anders in mijn macht.
BELZEBUB

415

420

Daar hoor ik Lucifer, en zic hem, die den nacht
Van 's hemels aangezicht verdrijven kan, en jagen.
Waar hij vcrschijnt, begint het hecrlijk op te dagcn.
Zijn wassend licht, het eerste en allernaaste aan God,
Vermindert nimmermeer. Zijn woord is 't hoog gebod;
Zijn wil en wenk een wet, van niemand t' overtreden.
De Godheid wordt in hem gediend, en aangebeden,
Bewierookt, en gevierd: en zou een lager stem
Nu dondren uit Gods troon? gebieden boven hem?
Zou God een jonger zoon, geteeld uit Adams lenden,
Verheffen boven hem? dat waar het erfrecht schenden
Van 't alleroudste kind, en zijn stadhouderij
396 ronden: bewegingskringen.
398 omloop: omtrek.
402 voortaan: in het vervolg; in heel
het tijdperk dat nu aanbreekt.
405 pas: zorg (gebiedende wijs).
407 haast: binnenkort.
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408 vast: alvast, nu reeds.
410 anders: tenminste; zie Noord en
Zuid XXIX (1906), blz. 204.
415 nimmermeer:nooit.
416 van: door.
419 dondren: met gezag spreken.

42S

Ontluisteren. Naast God is niemand groot als gij.
De Godheid zette u eens in glorie aan haar voeten:
Geen mens verstoute zich onze orden om te wroeten,
En dit bezworen Recht t' ontwijden, zonder reén;
Of al de hemel raakt in 't harnas tegens een.
LUCIFER

Gij vat het recht: het past rechtschape heerschappijen
Geenszins hun wettigheid zo los te laten glij en :
430 Want d' oppermacht is d' eerste aan hare wet verplicht;
Verandren voegt haar minst. Ben ik een zoon van 't licht,
Een heerser over 't licht, ik zal mijn Recht bewaren:
Ik zwicht voor geen geweld, noch aartsgeweldenaren.
Laat zwichten al wat wil: ik wijk niet enen voet.
m Hier is mijn Vaderland. Noch ramp, noch tegenspoed,
Noch vloeken zullen ons vervaren, noch betomen.
Wij zullen sneven, of dien hoek te boven komen.
Is ' t noodlot dat ik vall', van ere en staat beroofd:
Laat vallen, als ik vall' met deze krone op 't hoofd,
440 Dien scepter in de vuist, dien eersleip van vertrouwden,
En zoveel duizenden als onze zijde houden.
Dat vallen strekt tot eer, en onverwelkbren lof.
En liever d' eerste Vorst in enig lager hof,
Dan in ' t gezaligd licht de tweede, of nog een minder.
445 Zo troost ik mij de kans, en vrees nu leed noch hinder.
Maar hier komt ' s hemels tolk, en wakkere Herout,

425 orden: rechtsverhoudingen.
426 bezworen: bij eed bekrachtigd;
ontwij den: schenden.
427 tegens een: onderling.
428 re c h t: juist, goed (met een zinspeling op het zst.nw. "recht"); heersc hap p ij en: ondergeschikte heersers,
leenmannen.
429 wettigheid: wettig leen mansrecht; los: lichtvaardig.
430 oppermacht: (Gods) soevereiniteit (tegenover suzereiniteit of leen mansrecht); d'eerste: vóór ieder ander; ver-

plicht: door plicht gebonden.
433 aartsgeweldenaren: dwingelanden, tirannen (met misschien in de eerste
lettergreep een woordspeling op "aards",
vgl. Vondels Koning Edipus, vs. 384, met
de grondtekst van Sofokies).
436 vloeken: vervloekingen, straffen;
vervaren: vrees aanjagen.
437 hoek: uit-stekende landtong: hier:
moeilijkheid; te boven komen: voorbij
zeilen door tegen wind op te laveren.
438 noodlot: onafwendbare toekomst.
440 eersleip: ere-gevolg.
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Met Gods geheimnisboek, zijn zorge toebetrouwd.
Het waar niet ongeraan hem nader 't ondervragen.
Ik wil hem tegentreên, en aftreên van den wagen.
GABRIËL, LUCIFER.
GABRIËL
450

Heer Stedehouder, hoe? waar hene leidt de reis?
LUCIFER

Naar u, Herout, en tolk van 't hemelse palais.
GABRIËL

Mij dunkt, ik zoude uw wit aan 't voorhoofd kunnen gissen.
LUCIFER

455

Gij die den duistren grond van Gods geheimenissen,
Door 't licht van uw vernuft ontdekt, en openbaart,
Verlicht me met uw komst.
GABRIËL

Wat is 't dat u bezwaart?
LUCIFER

460

465

Het raadslot en besluit der Godheid, die de waarde
Des hemels lager schat dan 't element der aarde;
Den hemel onderdrukt; het aardrijk uit een poel
Door alle starren voert; het mensdom op den stoel
Der Englen zet; berooft hun 't Recht der eerste gaven;
Gebiedt ze om 's mensen nut te zweten, en te slaven.
Het Geestendom, gewijd tot amptenaars van 't hof
Des hemels, zal voortaan een aardworm, uit het stof
Gekropen, en gegroeid, ten dienst staan, op hem passen,
En, in getal en staat, ons over 't hoofd zien wassen?
Waartoe vernedert ons d' oneindige Gena
Zo vroeg? wat Engel paste op zijnen dienst te spa?
452
456
460
recht
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wit: doel, bedoeling.
raadslot: raadsbeslissing.
Recht der eerste ga ven: het
op het oorspronkelijk hun ge-

schonken leengoed.
465 sta at: plaats in het geestelijk bestel.
467 paste op ... te spa: veronachtzaamde.

En hoe waar 't mooglijk dat de Godheid zich zou mengelen
Met mensen? de natuur der uitgekorene Engelen
470 Voorbij slaan, en zijn aard en wezen storten in
Een lichaam? d' eeuwigheid verknopen aan 't begin?
Het hoogste aan 't allerlaagst ? den Schepper aan 't geschapen?
Wie kan uit dit besluit den zin te zamen rapen?
Zal 't eeuwigschijnend licht nu schuil gaan in den nacht
475 Der wereld? zullen wij, Stadhouders van Gods macht,
Voor dit geleend gezag, een wulps vermogen, knielen?
Ontelbre lichaamloze en godgelijke zielen
Zien buigen voor een grof en zakkende element,
Daar God zijn majesteit en wezen inneprent?
480 Wij Geesten zijn te grof om dit geheim te vatten.
Gij, die het slot bewaart van Gods geheinmisschatten,
Ontvouw ons, mag het zijn, dit donkere geschil,
Uit uw gezegend boek: ontvouw ons 's hemels wil.
GABRIËL

485

490

Zoveel 't geoorloofd zij te melden uit Gods bladen.
Veel weten kan altijd niet vordren, somtijds schaden.
De Hoogste ontdekt ons slechts wat hij geraden vindt.
Het al te sterke licht schijnt Serafijnen blind.
De zuivre Wijsheid wou ten deel haar wil bezegelen,
Ten dele ontsluiten. Zich te schikken en te regelen
Naar heur gestelde wet, dat voegt den onderzaat,
Die aan zijn meesters last en wil gebonden staat.
De reden en het wit waarom w~j namaals wachten,
468 mengelen: persoonlijk verenigen.
470 voorbijslaan: voorbijzien.
471 't begin: het aan begintijd gebondene.
475 wij: ik (majesteits-meervoud).
476 g.eleend: ontleend, niet van nature,
noch rechtens eigen; wui ps: onvolgroeid
(als van een welp).
478 grof: van grove stof; zakkende:
met zwaartekracht beladen.

480 te grof: van te grove geest.
482 geschil: innerlijke tegenstrijdigheid.
484 Zoveel: voorzover als.
486 ontdekt: openbaart.
488 bezegelen: onder zegel houden,
geheim houden.
490 onderzaat: ondergeschikte.
492 wit: doel; namaals: in de toekomst; wachten: hebben te verwachten.
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495

Na 'et overleven van een tafel erfgeslachten,
Den Heer, die, God en mens geworden in der tijd,
Den scepter voeren zal, en breed en overwijd
De starren, aarde, en zee, en al wat leeft regeren,
Verbergt de hemel u: de tijd wil d' oorzaak leren,
Gehoorzaam Gods bazuin: gij hebt zijn wil gehoord.
LUCIFER

500

Zo zal een vreemdeling, een worm, het hoogste woord
Hier boven voeren, en een ingeboren zwichten
Voor vreemde heerschappij? de mens een zetel stichten,
Zo verr€ boven God?
GABRIËL

505

Genoeg u met uw lot,
En staat en waardigheid, u toegeleîd van God.
Hij hief u in den top van alle Hierarchijen :
Doch niet om iemands glans en opgang te benijen.
De wederspannigheid verplet haar hoofd en kroon,
Indien ze wederstreef des Oppersten geboon.
Uw aanzien schept zijn licht alleen uit Gods vermogen,
LUCIFER

Ik heb tot nog mijn kroon voor God alleen gebogen.
GABRIËL
510

Zo buig ze ook voor 't besluit der Godheid, die het al
Wat wezen heeft uit niet, of namaals wezen zal,
Bestiert tot zeker eind, hoewel wij 't niet beseffen.
LUCIFER

51 5

Den mens in 't heilig licht der Godheid te verheffen,
Den mens, zo hoog met God vergodlijkt in zijn troon,
Te zien het wierookvat toezwaaien, op den toon
493 overleven: geleefd hebben; tafel:
stamboom, eigenlijk: genealogie-bord.
497 wil: zal.
502 genoeg: vergenoeg, stel tevreden.
503 staat: plaats in het geestelijk wereldbestel; toegeleid van: toebeschikt
door.
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504 Hierarchijen: rangorden van engelen.
509 tot no g: tot nu toe.
511 wezen: bestaan.
512 zeker eind: vastgesteld doel; beseffen: begrijpen.

Van duizendduizel1den eenstemmige koralen;
Verdooft de majesteit en diamante stralen
Van onze morgenstar , die straalt nu langer niet;
En 's hemels blij schap slaat aan 't kwjjnen van verdriet.
GABRIËL
520

De zaligheid bestaat in een gerust genoegen,
In 't stemmen met Gods wil, en zich naar hem te voegen.
LUCIFER

525

530

535

540

De majesteit van God en Godheid wordt verkleend,
Indien ze haar natuur met 's mensen bloed vereent,
Verenigt, en verbindt. Wij Geesten grenzen nader
Aan God, en zijn natuur, als zoons van enen Vader
Geteeld, en hem gelijk. Indien 't geoorloofd is
Te stellen tegens een deze ongelijkenis
Van een oneindigheid en 't eindig; de bepaalde
Bij d' onbepaalde macht. Indien de zon verdwaalde
Uit hare streke, en zich bekleedde met een smook,
Om al den aardkloot toe te lichten, uit een rook,
En zwarten damp; hoe zou de vreugd der wereld sterven!
Wat zou het aards geslacht al glans en leven derven!
De zon al majesteits ontberen, in haar loop!
Ik zaag' den hemel blind, de starren overhoop,
Wan orden orden en geschiktheid overrompelen,
Indien de bron van 't licht haar klaarheid kwam te dompelen
In 't graf van eèn moeras. Verschoon me, 0 Gabriël,
Indien ik uw bazuin, de wet van 't hoog bevel,
Een luttel wederstreve, of schijn te wederstreven.
Wij ijvren voor Gods ere: om God zijn Recht te geven,
516 eenstemmige: eensgezinde; koralen: koorzangers. (Zingende personen,
niet gezangen zijn bedoeld.)
520 gerust genoegen: berustend tevredenzijn.
524 grenzen: zijn verwant.
525 enen: één.
527 te stellen tegens een: met elkaar
te vergelijken.
528 bepaalde: beperkte (macht van de

leenman).
529 onbepaalde: onbeperkte (macht
van de leenheer).
530 streke: baan; smook: walm (hier
als beeld der menselijke natuur tegenover
de zon als beeld der goddelijke natuur).
531 al: heel.
535 zaag': zou zien; blind: duister.
536 geschiktheid: geregeldheid.
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Verstout ik mij, en dwaal dus verre buiten 't spoor
Van mijn gehoorzaamheid.
GABRIËL

S45

HO

555

560

Gij ijvert krachtig voor
De glorie van Gods naam; doch zonder t' overwegen
Dat God het pWlt, waarin zijn hoogheid is gelegen,
Veel beter kent dan wij; dies staak uw onderzoek.
De mensgeworden God zal dit geheimnisboek,
Met zeven zegelen gesloten, zelf ontsluiten.
Nu smaakt ge niet het pit, maar ziet de schors van buiten.
Dan zal men d' oorzaak zien, de reden, den waarom
Van zijn verholentheên, en diep in ' t heiligdom
Der heiligdommen gaan. Nu voegt het ons te duiken,
En dezen dageraad t' aanbidden, te gebruiken
Met dankbaarheid, totdat de kennis in haar kracht
De twijfeling verdrijf, gelijk de zon den nacht.
Nu leren wij allengs Gods wijsheid tegenstappen,
Eerbiedig, en beschroomd. Zij openbaart bij trappen
Het licht der wetenschappe en kelmisse, en begeert
Dat ieder, op zijn wacht, zich onder haar verneêrt.
Heer Stedehouder, rust, en handhaaf d' eerste ons wetten:
Ik ga, daar God mij zendt.
LUCIFER

Men zal cr scherp op letten.
BELZEBUB, LUCIFER.
BELZEBUB

De Stedehouder hoort, waar dit plakkaat op draait,
Dat Gabriëls bazuin zo trots heeft uitgekraaid.
549 het pit: de vruchtkern.
552 duiken: bukken, zich onderwerpen.
553 dageraad: aanlichten (van de
straks volle kennis); geb r u i ken: genieten.
556 tegenstappen: tegemoet treden.
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557 bij trappen: trapsgewijs, successievelijk.
559 wacht: toegewezen plaats.
560 rust: berust; d'eerste: vóór alle
anderen, als eerste.
561 daar: waar.
562 draait: uitdraait, neerkomt.

565

Hij gaf Gods oogmerk u, ook scherp genoeg, te ruiken.
Men zal uw mogendheid aldus de vleugels fnuiken.
LUCIFER

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

Hij dreigt weêrspannigheid haar hoofd en kroon te pletten.
LUCIFER

570

575

580

585

N u zweer ik bij mijn kroon het al op een te zetten,
Te heffen mijnen stoel in aller heemlen trans,
Door alle kreitsen hene, en starrelichten glans.
Der heemlen hemel zal mij een palais verstrekken,
De regenboog een troon; 't gestarrente bedekken
Mijn zalen; d' aardkloot blijft mijn steun, en voetschabel.
Ik wil op een karros van wolken, hoog en snel
Gevoerd door lucht en licht, met bliksemstraal en donder
Verbrijzelen tot stof, wat boven, of van onder
Zich tegen ons verzet, al waar 't den Veldheer zelf:
Ja eer we zwichten, zal dit hemelsblauw gewelf,
Zo trots, zo vast gebouwd, met zijn doorluchte bogen
Te bersten springen, en verstuiven voor onze ogen;
't Gerabraakt aardrijk zien als een wanschapen romp;
Dit wonderlijk Heelal in zijnen mengelklomp,
En wilde woestheid weêr verwarren, en verkeren.
Laat zien wie Lucifer durf trotsen, en braveren.
Men dage Apollion.
564 gaf. .. te ruiken: duwde onder de
neus.
565 mogendheid: gezag; fnuiken:
kortwieken.
567 minder: lager geplaatste (toespeling op de Mensenzoon, vgl. Gen.
XXXVII, 7, en Vondelkroniek VI, 1935,
blz. 93); d rom e: stelle zich voor.
568 Hij: Gabriël, op wie Belzebub de
toespeling toepast.
570 stoel: zetel, troon; trans: hoogste
omgang, fig. : hoogste punt.

571 kreitsen: hemelsferen.
574 voetschabel: voetbank. (Zie Ps.
CX, Vuig. CIX, 1 en Matth. V, 35.)
578 Veldheer: Michaël.
580 doorluchte: doorschijnende, van
licht schitterende.
582 zien: er uitzien.
583 mengelklomp: oorspronkelijke
chaos.
584 ver k ere n : veranderen.
585 bra veren: uitdagen.
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BELZEBUB

Hier treedt hij voor den dag.
ApOLLION, LUCIFER, BELZEBUB.
APOLLION

o

590

Stedehouder van Gods onbepaald gezag,
Orakel, in den Raad der onderdane Goden,
Ik offer u mijn dienst, en wacht op uw geboden.
Wat eist de majesteit van haren onderdaan?
LUCIFER

595

600

Het lust ons uwen zin en inzien te verstaan,
Op een gewichtig stuk, dat zal me niet mislukken.
Het wit is Michaël de slagveêr uit te rukken;
Opdat ons toeleg niet op zijn vermogen stuit'.
Hij voert met zijnen arm zo vele Orakels uit,
Als ooit de Godheid heeft met hare hand gedreven
In eeuwig diamant: daar wordt de mens geheven
In top der hemelen, door alle kreitsen heen,
En ziet het Engelsdom zo diep, zo laag, beneên
Zijn voettapijt, in 't stof vast grimmelen, als wormen.
Het lust me met geweld dien zetel te bestormen,
En op te zetten bij dat opzet, in een slag,
Al teffens wat mijn staat, en star, en kroon vermag.
APOLLION

605

Een loffelijk bestaan: dat uwe kroon vermere,
En aanwas se op dien voet. Ik reken mij tot ere
587 onbepaald: onbeperkt.
588 onderdane: ondergeschikte.
589 0 ff er: bied aan.
593 wit:doel.
594 vermogen: macht, overmacht.
595 Orakels: besluiten van God.
596 gedreven: gegrift (Vgl. Exodus
XXXI,18).
597 diamant: zeer harde steen.
600 vast: middelerwijl; grimmelen:
wemelen.
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601 dien zetel: de toekomstige plaats
van de Mensenzoon.
602 op te zetten: in te zetten; opzet:
doelwit, plan; een: één (met nadruk).
603 Al teffens: alles tegelijk.
604 bestaan: onderneming.
605 voet: grondslag. Voor de beeldspraak, die een kroon op een voet laat
aanwassen, zie L. C. MicheIs, Filologische Opstellen lIl, Zwolle 1961, blz.
117-122.

610

Te raden, onder u, tot zulk een brave daad.
Hetzij die recht en wel, of averechts beslaat,
De wil is prijselijk, al wou het niet gedijen.
Maar om niet reukeloos noch radeloos te strijen,
Hoe treedt men allerbest tot zulk een stout bestaan?
Hoe veiligst tegens 't punt van 't raadslot aangegaan?
LUCIFER

Men kante hier met list ons eigen raadslot tegen.
APOLLION

615

Dat zeggen heeft wat in. Geleende macht te wegen
In ene zelve schaal met d' Almacht; haar gewicht
Weegt over. Wacht uw kroon: wij vallen veel te licht.
BELZEBUB

ZO licht niet, of de kans zal eerst in twijfel hangen.
APOLLION

Van wien, of hoe, of waar dien aanslag aangevangen?
Het overpeinzen kwetst alree Gods majesteit.
LUCIFER

620

Men hou haar ongekwetst, en stappe met beleid
Die steile steilten op, en nooit gebaande rotsen.
Beleid en moed verwint, en durf gevaren trotsen:
APOLLION

Geen Almacht, noch haar kroon: men koom ze niet te na,
Tenzij men leren wil met naberouw te spa.
De. minder moet gedwee voor zijnen meerder wijken.
LUCIFER
625

Laat d' Almacht rusten: zet gelijkheid en gelijken
606 bra v e: dappere.
607 beslaat: uitvalt.
608 wou: zou; gedijen: gelukken.
609 reukeloos: onbezonnen; radeloos: zonder beraad.
610 treedt ... tot: begint aan; bestaan: waagstuk, onderneming.
611 punt: spits, scherpte; raadslot:
raadsbesluit; aangegaan: verzet ondernomen.
612 kan te: stelle de flankbreedte (straks

van zijn legermacht) tegen die spits.
613 Geleende macht: ontleende
macht, leenmansmacht.
615 weegt over: heeft het overwicht;
Wacht: behoed; vallen: worden bevonden.
616 kans: schommeling van de balansnaald (eigenlijk: cadentia, de val der stenen bij het dobbelspel).
623 spa: laat.
625 rusten: buiten geding.
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Te zamen. Laat eens zien wiens wapen zwaarder weeg'.
Ik zie ons vijanden gevlucht, den hemel leeg
Met enen slingerslag; ons heiren overladen
Van herelijken roof: dan wijder zich beraden.
APOLLION
630

635

640

Gij weet wat Michaël, Gods Veldheer, al vermag:
Gods regementen staan verplicht aan zijn gezag.
Hij draagt den sleutel van het wapenhuis, hier boven.
De wacht is hem betrouwd. Hij houdt op alle hoven
Getrouw een wakende oog, zo dat er niet een star
Van al het hemels heir, in 't minst, zich reppen dar,
Noch op dien hemel tocht uit zijn gelid verroeren.
Men vangt haast aan, maar zulk een oorlog uit te voeren,
Dat draaft ons macht voorbij, en sleipt een langen staart
Van zwarigheden na. Wat tuig, wat stormgevaart
Kan tegens hem bestaan, en d' opperbenden slopen?
Al zette 's hemels slot zijn diamantpoort open,
Het vreesde list, noch laag, noch overrompeling.
BELZEBUB

645

Indien men ons besluit bekrachtig' met de kling,
Ik zie de morgenstar op onzen hogen standerd
Braveren, 's hemels staat en heerschappij veranderd.
APOLLION

De Veldheer Michaël voert, ruim zo trots en fier,
Gods wonderlijken Naam lil 't veld van z~jn banier,
De zon in top.
626 Te za men: tegenover elkaar.
628 enen: één (met nadruk); slingersla g: plotselinge en verrassende krachtontlading, zeer krachtige slag.
629 dan: vervolgens.
633 betrouwd:toevertrouwd;hoven:
vorsten verblijfplaatsen, zichtbare vaste
sterren.
635 dar: durft.
637 haast: gemakkelijk.
639 tuig: uitrusting.
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640 bestaan: stand houden.
643 kling: zwaard.
645 braveren: uitdagend prijken;
staat en heerschappij: stand der gezagsverhoudingen.
647 wonderlijken: een wonder zijnde; veld: heraldisch vlak; banier: oorlogsstandaard (vgl. het labarum van Constantijn de Grote).
648 to p: bovenste uiteinde van de vaandelstok.

LUCIFER

650

655

660

665

Wat baat een naam met licht geschreven?
Een heldenstuk, als dit, wordt geenszins doorgedreven
Met tittelen, en pracht, maar dapperheid, en moed,
En treken, van vernuft en loosheid uitgebroed.
Gij zijt een meester, tuk om Geesten in te luien,
Te rijgen aan uw snoer, te leiden, op te ruien.
Gij kunt bederven zelfs de vroomsten van de wacht;
En leren weifelen wat nooit op weiflen dacht.
Begin, wij zien Gods heir gereten aan twee delen;
De hoofden en de leên aan 't woeden, en krakelen;
De meeste macht alree geblinddoekt, en verdoofd,
En Oversten en elk vast roepen om een hoofd.
Indien ge een vierde deel op onze zij kunt tronen,
Men zal uw kloek beleid met ere en ambten kronen.
Ga hene, en overleg dit stuk met Belial:
Het moet er duister zijn, daar hij verdolen zal.
Zijn tronie, glad vernist van veinzen en bedriegen,
In 't mommen niemand kent, die haar voorbij kan vliegen.
Ik stijg te wagen: leg het over met u twee.
De Hofraad is vergaard, en wacht ons komst alree.
Men zal, zodra gij komt, u beide binnen roepen.
Heer Overste, bewaak de hofpoort met uw troepen.
BELIAL, ApOLLION.
BELIAL

670

Gods Stedehouder dient zich van ons beide omhoog.
APOLLION

Wij vliegen te gelijk, als pijlen van zijn boog:
650 tittclen: mooie lettertekens.
651 treken: listen.
652 tuk: gretig; in te luien: binnen te
halen, mee te krijgen.
654 bederven: verleiden (de naam
Apollion betekent: bederver); v r 0 0 msten: dappersten, deugdzaamsten.
658 De meeste: de grootste; verdoofd: doof gemaakt (naast het figuurlijke geblinddoekt), uitgedoofd.

659 hoo fd: leider.
660 t ron en: lokken.
664 tronie: gelaat.
665 m 0 mm en: zijn bedoelingen ontveinzen.
666 leg ... over: overleg.
669 Overste: n1. Belial.
670 die n t: bedient; 0 III h 00 g: naar
boven, om hoger te stijgen.
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BELIAL

En doelen op een wit, doch hachelijk te raken.
APOLLION

Sta vast, de hemel wil van dezen aanslag kraken.
BELIAL

Laat kraken al wat wil: het moet er nu op staan.
APOLLION
675

Hoe grijpen wij dit stuk met kans en voordeel aan?
BELIAL

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

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

Door iet wat glimpelijks, en met een schijn verbloemd.
APOLLION

Zo geeft het dan een naam: laat horen hoe gij 't noemt.
BELIAL
680

Men handhaaf 't Engelsdom, zijn handvest, eer, en staten,
En kieze een hoofd, waarop zich ieder mag verlaten.
APOLLION

b85

Dat hebt ge recht gevat: ik wens geen schoner stof,
Noch zaad tot muiterij, om burgerij en hof
Te schennen tegens een, en scharen tegens scharen:
Want ieder is gezind zijn staat en eer te waren,
En wettigheid, waartoe d' Almogendheid hem riep,
672
673
674
676
van:
677
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een wit: één doel (nadruk op een).
wil: zal.
moet ... staan: komt erop aan.
dienen: zijn dienstig, nodig;
bij.
stoutsten: stoutmoedigsten.

678 glimpelijks:
schoonschijnends;
verbloemd: bedriegelijk opgesmukt.
681 mag verlaten: kan vertrouwen.
684 schennen: aanhitsen; tegen eens:
tegen elkander.
685 waren: bewaren, verdedigen.

690

695

700

Eer zij de mensen vormde, en zo veel spader schiep.
Het hemelse palais is ons tot erf gegeven.
Den Geesten, die dus hoog op hunne vleugels zweven,
En vrij van lichamen, niet zakken naar omlaag,
Past beter dit gewest dan 't aards geslacht, te traag
Om tegens zijn natuur te kiezen deze bogen.
Hier valt de dag te sterk, te krachtig, en hun ogen
Verdragen geenszins 't licht, ons vroeger aangewend.
De mens beware dan zijn eigen element,
Als andre dieren: hij genoeg' zich met de palen
Van zijnen rijken hof. Het rijzen en het dalen
Van zon en maan verdeel' de maanden, en het jaar.
Hij neem den ronden loop der heldre starren waar.
Hij nuttige zijn ooft, en al den geur der kruiden,
En keer' zich Oost, en West, ten Noorden, en ten Zuiden.
Dat zij zijn tijdverdrijf: en wat behoeft hij meer?
Wij kennen nimmer hier een aards en opperheer.
Zo sluit ik. Kunt ge, help dien zin beknopter uiten.
BELIAL

705

Den mens in eeuwigheid ten hemel uit te sluiten.
APOLLION

Dat klinkt alle Engelen te wonder wel in 't oor.
Dat vliegt, gelijk een vier, van 't een in 't ander koor,
Door negen Ordens hene, en alle Hierarchijen.
BELIAL

710

ZO zal men allerbest versufte traagheid rnijen.
Ons heil en uitkomst hangt aan snelheid, en aan spoed.
APOLLION

Niet min aan kloek beleid, en dapperheid, en moed.
687 spader: later.
690 zakken: nl. door onderworpenheid aan de zwaartekracht.
692 tegens: in strijd met; bogen: sferen, heelalkringen.
695 dan: dus, derhalve.
696 genoeg' zich: stelle zich tevreden.

703 kennen: erkennen.
704 sluit: besluit, vat samen; zin: strekking, conclusie.
706 te: buitengewoon.
707 vier: vuur.
709 versufte: uit te lange overweging
voortkomende.
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BELIAL

Die zal, door toeval van ontelbre vanen, groeien.
APOLLION

Zij morren vast: men moet hier heimlijk onder roeien,
Zich mengen in dien hoop, en voeden hun beklag.
BELIAL
715

Dan diende Belzebub, een God van groot gezag,
Zijn wapen aan hun klacht en wettigheid te hangen.
APOLLION

Niet plotsling, maar allengs, en als door

zijd~gangen.

BELIAL

De Stedehouder met zijn tegenwoordigheid
Biê zelf de sterke hand aan zulk een trots beleid.
APOLLION

720

Wij zullen in den Raad zijn zin en voorstel horen:
Hij veinze voor een poos, en geve in 't end de sporen
Aan 't opgeruide heir, verlegen om een hoofd.
BELIAL

Aan 't hoofd hangt al de zaak. Hoe veel gij hun belooft,
Zij zullen zonder hoofd dien optocht niet beginnen.
APOLLION

725

Wat ree gewonnen is, behoeft men niet te winnen.
Wie meest gekwetst wordt in zijn heerlijkheid, en staat,
Dien geldt het eerst; die stapp' vooraan, en sla de maat
In zoveel duizenden.
712 toeval: toevloed, aansluiting; vanen: regimenten.
713 vast: reeds; roeien: beweging
veroorzaken, deining maken.
715 God:engel.
716 wapen ... hangen: bezegelen,
bevestigen; klacht en wettigheid: de
geldige rechtsgrond van hun bezwaar
(ontleend aan het feodale erfrecht).
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719 trots beleid: stoutmoedig voornemen.
720 zin: bedoeling.
724 optocht: opmars.
725 ree: alreeds; vgl. 1. MicheIs, in
Ts. 74 (1956) blz. 271 = Filologische opstellen IV, (Zwolle 1964, blz. 182).
727 geldt het: gaat het aan.

BELIAL

730

De billijkheid en reden
Vereren hem dees kroon: doch eer we dieper treden,
Zo laat ons al 't gevaar eerst wegen, niets bestaan,
Of al de Hofraad steek hier zelf zijn zegel aan.
REI VAN ENGELEN

Zang

735

740

745

750

Hoe zien de hoffelijke gevels
Zo rood? hoe straalt het heilig licht
Zo rood op ons gezicht,
Door wolken en bedroefde nevels?
Wat damp, wat mist betrekt
Dat zuiver, nooit bevlekt,
En loutere saffier?
Die vlam, dien glans, dat vier
Van 't heldere Alvermogen?
Hoe schijnt ons nu de diepe gloed
Der Godheid toe, zo zwart als bloed?
Die flus zo klaar alle ogen
Verheugde? wie begrijpt, wie kent
Deze oorzaak, onder d' Engelsdommen,
Die, boven Adams element,
Nog flus op galm van kelen zwommen;
Op lucht van Geesten, in den glans,
Die galerij, en tin, en trans,
Gewelf van koor en hof verguldde,
En met een ziel van vreugd vervulde

730 bestaan: ondernemen, wagen.
731 zegel: bezegeling, goedkeuring.
732 hoffelijke: van de hoven, genoemd in vs. 633 als vorstenverblijfplaatsen.
733 heilig: zijn oorsprong in God vindend.
735 bedroefde: troebele, droefstemmende.
739 vier: vuur.

742 zwart: duister (vgl. verduistering
van de zon als voorteken van ramp).
743 flus: zojuist nog.
747 galm: zang; zwommen: zich bewogen (de beeldspraak suggereert tegenstelling tot de zintuigen-werking in
Adams element).
748 lucht van Geesten: onstoffelijke
ijlte en geur.
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Al wat hier boven leeft, en zweeft?
Wie is er, die ons reden geeft?
Tegenzang
755

760

765

770

775

Toen wij, op Gabriëls bazuinen,
Ontvonkten, en een nieuwe wijs
Aanhieven, God ten prijs;
De rozegaarden, en de tuinen
Van 't hemels Paradijs,
Door zulk een dauwen spijs
Van lof en zang verblijd,
Ontloken; scheen de Nijd
Van onder in te sluipen.
Een groot getal der Geesten, stom,
En bleek, en doods, ging, drom bij drom,
Misnoegend henedruipen.
De winkbrauw hing verslenst op 't oog.
Het gladde voorhoofd zette een rimpel.
De hemelduiven, hier omhoog,
Onnozel eerst, oprecht, en simpel,
Aan 't zuchten sloegen, zo het scheen;
Alsof de hemel waar te kleen
Voor haar, toen Adam wierd verkoren,
En zulk een kroon den mens beschoren.
Dees smet ontstelt het oog van 't Licht.
Z' ontsteekt die vlam in Gods gezicht.

Wij willen ons uit liefde in 't midden van hun mengen,
En deze oplopendheid weer tot bedaren brengen.
754 bazuinen: het bazuinen (werkwoord).
755 ontvonkten: in gloed geraakten.
757 rozegaarden: en toen (als gevolg
van ons zingen) de rozegaarden.
759 dauwen spijs: voedende dauw.
765 Misnoegend: ontevreden.
766 verslenst: verflenst, afgezakt.
768 hemelduiven: engelen.
769 onnozel: onschuldig; simpel: argeloos.
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772 haar: hen.
773 kroon: bekroning van zijn bestaan
doordat de Mensenzoon zijn natuur aanneemt.
774 smet: schandvlek veroorzaakt door
de nijd.
775 die vlam: de vlam, waarvan de
vzn. 732-754 de oorzaak na vroegen.
776 hun: hen (de hemelduivenl.
777 oplopendheid: oproerigheid, nl.
zwelling van de ontevreden stemming.

HET DERDE BEDRIJF
LUCIFERISTEN, REI.
LUCIFERISTEN

780

785

790

795

Hoe kan men in zijn waan zo vroeg bedrogen worden!
Hoe is 't alree verkeerd! wij schatten niemands Orden
Gelukkiger dan d' onze, in dit opgaande Rijk,
Ja achtten onzen Staat den Oppersten gelijk,
En onveranderlijk, en boven 't aards gezegend;
Wanneer ons Gabriël met Gods bazuin bejegent,
En uit de goude poort verbaast met dit gebod,
Hetwélk al 't Engelsdom versteekt van 't hoogste lot,
Hun uit den vollen schoot der Godheid eerst geschonken.
Daar leggen wij te laag, en zien de schone vonken
En stralen van onze ere en heerlijkheid geblust,
De ganse Hierarchij des hemels ongerust,
Den mens, in top van Staat en macht, zo trots verheven,
Dat wij, als slaven, voor zijn heerschappije beven.
o onverwachte slag, en staatverwisseling !
Och treurgenoten, zet u hier in enen ring
In 't ronde: zet u hier te za men : helpt ons treuren,
En zuchten: het is tijd ons feestgewaad te scheuren,
Te klagen: niemand kan ten minste oas dit verbiên.
De blijschap smilt, en zal nu d' eerste droefheid zien.
Helaas, helaas, helaas, gebroeders, hemelreien,
778 waan: verwachting.
779 verkeerd: veranderd; schatten:
achtten; 0 r den: rangen, echter ook:
levenswijze.
780 opgaande: steeds gelukkiger.
781 Oppersten: hoogste (staat).
783 Wanneer: totdat; bejegent: tegemoet treedt.
784 ver b a ast: overmeestert, overrom-

pelt, verbijstert, verschrikt.
785 versteekt: berooft; lot: toegewezen deel.
786 eer st: voormaals, eerder dan aan
ieder ander.
787 Daa r: daar opeens; Ie ggen: liggen;
te laag: onderaan.
789 0 n g e rus t: in onrust.
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800

805

Legt af uw hoofdsieraad: verandert uw livreien
En vrolijkheid in rouw: slaat neer uw aangezicht.
Zoekt schaduwen, als wij. De droefheid schuwt het licht.
Een ieder volge ons stem, en bange jammerklachten.
Verdrinkt in jammer: zinkt in droevige gedachten.
Het klagen helpt, en zet de droefheid ook van 't hart.
Nu schept in kermen lust: het kermen heelt de smart.
Nu roept uit enen mond, en vollegt ons misbaren.
Helaas, helaas, helaas, waar is ons heil gevaren!
REI

810

815

820

Wat weeklacht hoort men hier? onaangenamen toon.
De hemel ijst hier af. Dees lucht is niet gewoon
Te horen een muzijk van druk op noten galmen
Door 't juichende gewelf. Triomfen, kransen, palmen,
En harpen passen ons, en snaren. Wat wil dit?
Wie of hier hangends hoofds ineengekrompen zit,
Verlaten, en bedrukt, en zonder nood beladen?
Wie geeft hun treurens stof? wie kan dees oorzaak raden?
Mijn Reigenoten, volgt: 't is nodig dat men vraag'
Naar d' oorzaak van hun leed, en deze donkre vlaag
Van droefheid, die den glans van onze pracht ontluistert,
Het ~icht van 't eeuwig feest benevelt, en verduistert.
De hemel is een hof van weelde en vreugd en vree.
Hier nestelt aan dit dak noch rouw, noch hartewee.
Mijn Reigenoten, volgt, en troost ze in hun bezwaren.
LUCIFERISTEN

Helaas, helaas, helaas, waar 15 ons heil gevaren!
REI

825

Genoten van ons heil en blijschap, broeders, hoe?
0 zonen van het licht, hoe dus bedroefd te moe?
799 livreien: (blij stemmende) diemtkleding, verschillend naar gelang de heer
die gediend wordt.
804 ook: immers.
807 gevaren: heengegaan, vertrokken.
809 af: van.
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810 druk: bedroefdheid.
811 Triomfen: tekenen van overwinningsvreugde.
814 zonder nood beladen: zonder
reden bedroefd.
819 benevelt: omwolkt.
821 nestelt: vindt zijn tehuis.

830

835

Wie geeft u stof aldus te jammeren, te treuren?
Gij had begonnen 't hoofd ten hemel op te beuren,
Te bloeien in den dag, die neerstraalt van Gods glans.
De Hemel brocht u voort om vlug, van trans in trans,
Van 't een in 't ander hof, te steigeren, te zweven,
In 't onbeschaduwd licht, vernoegd, verzaad te leven,
Op een gedurig feest, te smaken 't hemels mann'
Van Gods onsterflijkheid, in een gerust gespan
Van feestgenoten. Hoe? dit voegt geen burgerijen
Van Englestad, 0 neen: dit voegt geen Heerschappijen,
Geen Machten, Tronen, noch geen heersend Hemelsdom.
Gij kropt uw droefheid in, en zit versuft, en stom.
Laat horen wat u deert: ontdekt het uw gespelen.
Ontdekt uw hartkwetsuur, dat wij die mogen helen.
LUCIFERISTEN

840

845

850

Och broeders, vraagt ge nog met errenst wat ons let?
Gij hoort, zowel als wij, wat Gabriël trompet:
Hoe wij, door 't nieuw bevel, van onzen staat vervielen
In ene slavernij der aarde, en zo veel zielen,
Als uit een luttel bloeds en zaads te spruiten staan.
Wat is bij ons alree mishandeld, of misdaan,
Dat God een waterbel, vol wind en lucht geblazen,
Verheft om d' Engelen, zijn zonen, te verbazen?
Een basterdij verheft, gevormd uit klai, en stof?
Wij waren pas gewijd tot pijlers van zijn hof,
Bekleedden onzen plicht, als trouwe rijksgenoten,
En worden op een sprong gebannen, en gestoten
Uit deze waardigheid, verdrukt te streng, en straf.
De handvest en het Recht, dat ons de Godheid gaf,

830 hof: vorstenverblijf der voornaamste engelen op de vaste sterren.
831 vernoegd, verzaad: blij verzadigd.
833 gerust gespan: evenwichtig samenzijn, ongestoorde gemeenschap.
838 gespelen: spelgenoten, meevoelende vrienden.
843 en: en van (vgl. der aarde).
844 te spruiten staan: zullen voort-

komen.
845 bij: door; alree: dan toch wel;
mishandeld: verkeerd behandeld.
847 verbazen: ter neer slaan.
848 basterdij : onwettige geboorte.
(schimp op het ontstaan van de mens).
851 op een sprong: plotseling (nadruk
op één).
853 handvest: verzekerd voorrecht.
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8)5

Wordt ingetrokken, en, in stede van regeren
Met God, en onder God, zal Adam triomferen,
En heersen, in zijn bloed en afkomst, onbepaald.
De zon der Geesten is te plotseling gedaald.
Och lotgenoten, volgt ons droefheid, en mis baren.
Helaas, helaas, helaas, waar is ons heil gevaren!
REI

860

865

870

Ontstelt ge u om den last van God en Gabriël?
Dit schijnt een razernij. Wie durf het hoog bevel
Berispen? wie verwaand de Godheid wederstreven ?
Wij zijn gehouden God zijn Recht en eer te geven,
Te rusten in zijn wet. Wie treedt hier in geschil
Met Gods almogendheid? zijn wenk, en woord, en wil
Verstrekke ons ene wet, en maat, en vaste regel.
Wie tegenspreekt, die breekt des Allerhoogsten zegel.
Gehoorzaamheid behaagt den Heerser in dit Rijk
Veel meer dan wierookgeur, en goddelijk muzijk.
Gij zijt (och, weest zo trots en hoog niet in uw wapen,)
Tot onderdanigheid, tot heersen min, geschapen.
Och medebroeders, staakt dit kermen, en geklag,
En buigt u onder 't juk van 't enig hoofdgezag.
LUCIFERISTEN

Zegt liever: onder 't juk van grimmelende mieren.
REI
875

Wanneer het hem behaag', moet gij u laten stieren.
LUCIFERISTBN

Wat hebben wij verbeurd? geeft reden, en bescheid.
REI

Verbeurd? gij kwetst Gods kroon door ongeduldigheid.
854 in stede van: in plaats van dat wij
(overeenkomstig ons verzekerd voorrecht
van vazallen).
856 onbepaald: zonder beperking.
864 rusten: berusten.
865 almogendheid: soevereiniteit.
870 hoog in uw wapen: trots op uw
eerdere geboorte en positie.
871 onderdanigheid: ondergeschikt-
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heid (van de vazal aan de leenheer).
873 hoofdgezag: soevereiniteit.
874 grimmelende: wemelende, krioelende.
875 stieren: besturen.
876 verbeurd: door eigen schuld verloren.
877 ongeduldigheid: onwil tot aanvaarden.

LUCIFERISTEN

Wij klagen van verdriet, en enkel ongenoegen.
REI

In steê van uwen wil gerust naar God te voegen.
LUCIFERISTEN
880

Wij steunen op het Recht, ons wettig toegestaan.
REI

UW Recht en handvest blijf de Godheid onderdaan.
LUCIFERISTEN

Hoe kan de meerder voor een minder zich verneren?
REI

Die zich gelaten stelt. God dienen is regeren.
LUCIFERISTEN

Gewillig, zo de mens regere daar beneên.
REI
88S

De mens leeft met zijn lot .vernoegd, al is het kleen.
LUCIFERISTEN

Den mens is boven dat een hoger lot beschoren.
REI

N a menige eeuwen wordt zijn opgang eerst geboren.
LUCIFERISTEN

Een eeuw beneden is omhoog een ogenblik.
REI

Het ga, zo 't wil, zo 't moet, zo d' Oppermacht dit schikk'.
879 gerust: niet berusting.
880 wettig: door een besluit van de
soeverein, dat wetsgeldigheid bezit.
881 onderdaan: ondergeschikt, afhankelijk van.
883 die zich gelaten stelt: de meerdere (kan dat, als hij iemand is), die zich
berustend (bij de feiten) neerlegt; regeren: deze uitspraak van paus Leo de
Grote is ontleend aan de Postcommunio
van de Mis voor de Vrede. (Zie G. Brom,

Vondels Geloof, Amsterdam, 1935, blz.
415).
884 Ge w i 11 i g: gaarne, met volle instemming (zullen wij dit doen); zo:
indien.
885 vernoegd: tevreden.
887 opgang: verheffing (in de persoon
van de Mensenzoon).
889 zo: zoals, doch de derde keer wellicht: indien.
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LUCIFERISTEN
890

Men had ons nutter dees geheimenis gezwegen.
REI

De Godheid openbaart haar hart, tot u genegen.
LUCIFERISTEN

Nog milder tot den mens: zij zet hem boven aan:
REI

Verknocht met Gods natuur: een wonderlijk bestaan.
LUCIFERISTEN

Och Engelsdom, wou God zich paren met uw wezen!
REI
895

Wat God behaagt~ en schikt, dat wordt met recht geprezen.
LUCIFERISTEN

Hoe heeft hij 's mensen peil alree zo hoog gemerkt?
REI

Het is al wel, al goed, wat God bepaalt, en werkt.
LUCIFERISTEN

Hoe wil de mens de kroon der Engelen verdoven!
REI

Alle Englen zullen God in 't lichaam zien, en loven.
LUCIFERISTEN
900

Zij zullen slijk en stof aanbidden in het stof?
REI

Bewieroken Gods naam met geur, en prijs, en lof.
LUCIFERISTEN

Den mens bewieroken, van hoger hand gedwongen?
890 geheimenis:ondoorgrondelijkbesluit.
893 Ver kno c h t: innig verenigd,letterlijk: in één knoop samengevat (God zet
de mens eerst bovenaan na de Menswording); wonderlijk bestaan: verwondering afdwingend feit.
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895 sc hik t : beslist, regelt.
896 peil merken: (vloed)hoogte aanduiden.
898 wil: zal.
900 slijk en stof: wat uit aarde gemaakt is, de mens; in het stof: nl. neergebogen.

ApOLLION, BELIAL, REI.
APOLLION

Zij mompelen alree? gij hoort een strijd van tongen.
BELIAL

905

910

Wat scharen treuren hier, gedompeld in den rouw,
De sluiers om de borst, en lenden; niemand zou
Begrijpen dat men dus, in 't midden van de Geesten,
Op 't eeuwige banket, en d' endeloze feesten,
Kon treuren, zaag' men niet dit jammerlijk getal
Verslensen van verdriet. Wat ramp, wat ongeval
Ontstelt ze? Broeders, hoe? wat' s d' oorzaak van dit kermen?
Beledigt iemand u? men zal uw Recht beschermen.
Wat deert de Broeders? spreekt: laat horen, wat u deert.
REI

915

Zij klagen, dat de staat der mensen triomfeert,
Door Gabriëls bazuin, en opstijgt boven d'Engelen!
Dat God zijn wezen wil met Adams wezen strengelen:
De Geesten onderworpt het menselijk gebied.
Daar hoort gij kort en klaar den grond van hun verdriet.
APOLLION

ZO groot een ongelijk valt lastig te gedogen.
BELIAL

Het overtreft bijkans ons krachten, en vermogen.
REI
920

Wij bidden dat gij toch dien twist met ons beslecht.
APOLLION

Wat raad? hoe paait men hen? zij steunen op hun Recht.
REI

Wat Recht? die wetten geeft vermag de wet te breken.
905 sluiers om de borst en lenden:
rouwdracht, volgens Gen. XXXVII, 34.
906 dus: aldus.
911 beledigt: doet leed aan, doet tekort.
913 staat: orderplaats in het algemene

bestel.
916 gebied: heerschappij, gebiedende
macht (derde nv.).
918 ongelijk: onrecht.
921 paait: bevredigt.
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APOLLION

Hoe kan Rechtvaardigheid een onrecht oordeel spreken?
REI

Bestraft Gods oordeel eens, en schrijft hem wetten voor.
BELIAL
925

De vader leer' het kind hem volgen op zijn spoor.
REI

Zijn spoor te volgen is het zelve als hij te willen.
APOLLION

Verandring van Gods wil veroorzaakt dees geschillen.
REI

Hij zet den enen van, den andren op den troon.
De minder waardste wijk' voor enen waarder zoon.
BELIAL
930

Gelijkheid van gena de Godheid best zou passen.
Nu durf de duisternis het hemels licht ontwassen.
De kinders van den nacht braveren zelfs den dag.
REI

935

940

Wat adem haalt, met recht den Schepper danken mag,
Die elk zijn wezen gaf, en mindre en meerder waarde.
Wanneer het hem belieft, zal 't element der aarde
Veranderen in lucht, of water, of in vier;
De hemel zelf in aarde; een Engel in een dier;
Een mens in Engleschijn, of onbegrepen wonder.
Eén macht regeert het al, en keert het bovenste onder.
Wat d' allerminste ontvangt, is loutere gena.
Hier geldt geen willekeur. Hier komt vernuft te spa.
924 Bestraft: keurt metterdaad af.
925 leer': dientte leren.
929 minder waardste: minder geliefde.
931 duisternis: hetgeen uit de duisternis voortkomt, de mens; ontwassen:
over het hoofd groeien.
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932 bra veren: trotseren.
938 onbegrepen: tot dusver onbekend, onvoorstelbaar.
940 Wat: wat ook.
941 H ier: bij de genadeverdeling : v e rnuft: geschapen verstand; spa: laat.

945

950

955

In d' ongelijkheid is Gods heerlijkheid gelegen.
Zo zien we tegens 't lichtste het zwaarste zwaarder wegen.
Dus steekt het schoner af op 't schoon; de kleur op kleur;
De diamantsteen op turkooisblauw ; geur op geur;
Het sterke op flauwer licht; gestarrent tegens starren.
Ons schikken is den Staat van dit Heelal verwarren,
Misschikken al wat God geschikt heeft, en beleid;
En wat het schepsel schikt, dat is wanschapenheid,
In 't allerminste lid. Men staak' dit murmureren.
De Godheid kan den Staat van 't Engelsdom ontberen.
Zij is met niemands dienst beholpen. Eeuwig rijk
En herelijk, behoeft zij wierook, noch muzijk,
N och geur, haar toegezwaaid, noch lof, haar toegezongen.
Ondankbre Geesten, zwijgt: betoomt uw snode tongen.
Gij weet Gods reden niet: genoegt u met uw lot,
En onderworpt u Gods en Gabriëls gebod.
APOLLION

Is dan de Staat en 't lot der Geesten onbestendig?
Zo staan ze glibberig, zo zijn ze alrede elendig.
REI
960

Omdat een minder zal regeren in dit Rijk?
Wij blijven die we zijn: geschiedt ons ongelijk?
BELIAL

Zij zijn de naaste aan God, hun toeverlaat, en vader,
En lagen hem aan 't hart: nu leit een minder nader.
REI

965

Zich over 's anders heil bedroeven, is gebrek
Van liefde, en riekt naar nijd, en hoogmoed. Laat dees vlek
Op Englezuiverheid en louterheid niet kleven.
942 ongelijkheid: verschil (tussen ondergeschikten onderling).
943 Zo: krachtens zulk verschil.
944 Dus: zo, aldus.
947 Ons schikken: onze bemoeiing
(met nadruk op Ons).
948 b cl e i d : geregeld.
950 In: tot in.

952 beholpen met: verlegen Olll.
958 onbestendig: onstandvastig,
wisselvallig.
959 clendig: in ellende.
961 ongelijk: onrecht.
962 Zij: nl. de engelen; de naaste: het
naast, het dierbaarst.
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Elkandre, in eendracht, liefde, en trouw, voorbij te streven,
Behaagt den Vader, die het al in orden schiep.
BELIAL

970

Zij houden d' orden, daar de hemel hen toe riep;
Maar kunnen traag verstaan des mensen slaaf te worden.
REI

975

980

Dat 's ongehoorzaamheid: zo spatten ze uit hun Orden.
Gij ziet hoe 't hemels heir, geharrenast in 't goud,
En in 't gelid gesteld, zijn beurt en schildwacht houdt;
Hoe, deze star gedaald, en gene in top daar boven,
De klaarste een minder klare in luister kan verdoven;
Hoe d' ene een kleiner ronde, en d'andre een groter schrijft;
De laagste hemel snelst, de hoogste langzaam drijft;
En evenwel verneemt ge, in deze oneffenheden
Van ambten, licht, en kreits, en stand, en trant, en treden,
Geen tweedracht, nijd, noch strijd: des Albestierders stem
Geleidt dit maatgezang, dat luistert scherp naar hem.
BELIAL

985

't Gestarrent blijft in staat, daar God het in wou scheppen.
Behaagde 't hem den Staat der Englen niet te reppen,
Zij weken geen gestarnte, in eendracht, noch in pais,
Noch steurden met geklag de rust van dit palais.
REI

Ziet toe, en wacht u wel deze ongenoegt te stijven.
APOLLION

Wij wensen dat dees lucht en wolk mag overdrijven,
Eer ze uitberste, en 't gewest des hemels zette in vier.
Zij groeien in getal. Wie stilt ze? wie komt hier?
968 orden: evenwicht, harmonische
samenhang, (enkelvoud).
972 hei r: (sterren)leger.
978 verneemt: neemt waar; oneffenheden: ongelijkheden, verschillen.
979 ambten: functies; k rei ts: omloop;
trant: bewegingswijze; treden: voortbewegingen.
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981 Geleidt: geeft leiding aan; maatgezang: harmonie (der sferen).
982 in staat: op de plaats in het heelalbestel.
983 rep pen: verroeren, wijzigen.
984 weken: zouden onderdoen voor.
986 ongenoegt: ontevredenheid.

LUCIFERISTEN, BELZEBUB, REI.
LUCIFERISTEN

~90

Helaas, helaas, helaas, waar is ons heil gevaren?
BtLZEBUB

995

1000

1005

,t Gaat wel: wij groeien aan: onze Engelen vergären,
En steken, vol misbaar, de hoofden vast bijeen.
Wat port u Engleburg met kermen en gesteen
T' ontrusten? kan de bloem der zaligheid verslensen?
Gerust bezitten al wat enig Geest kan wensen
Van God, den zegenaar, vernoegt u dat nog niet?
Zo staat ge u zelfs in 't licht, en koestert een verdriet,
Waarvan ik d' oorzaak noch beseffen kan, noch raden.
Houdt op van kermen: scheurt veldtekens, en gewaden
Niet langer, zonder reên, maar heldert uw gezicht,
En voorhoofd met een straal, 0 kinders van het licht!
De schelle kelen, die met zang de Godheid danken,
Zien om, en belgen 't zich, omdat gij valse klanken
En, basterdtonen mengt, in 't goddelijk muzijk.
Uw bittre weeklacht steurt de maat van 't hemelrijk.
,t Gewellef huilt u na. De rouwgalm, in den hogen
Gestegen, rolt al voort, van d' een in d' andre bogen:
En zonder misdaad wordt, door zulk een ongeluid,
De wasdom van Gods naam en glorie niet gestuit.
LU Cl FE RISTEN

1010

Heer Overste, op wiens wenk ontelbre keurebenden
Zich wapenen, gij komt van pas om onze elenden
Te zalven, en den smaad en onverdienden hoon
Te schutten door uw macht. Zal Gabriël de kroon
Der heilige Engelen op 't hoofd van Adam zetten,
993
997
999
1002
1003
heen;
over.

por t: prikkelt.
zelfs: zelf.
van: met.
schelle: helder klinkende.
zie n 0 m : kijken verbaasd om zich
belgen 't zich: ergeren zich er-

1004
1005
1006
1008
1009
1013

basterd tonen: dissonanten.
maat: harmonie.
huilt u na: weerkaatst uw gehuil.
ongeluid: wanklank.
wasdom: vermeerdering.
schutten: tegenhouden, afweren.
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1015

1020

1025

1030

1035

1040

Door Adams erfgenaam Gods eerstelingen pletten?
Wij waren nutter niet geschapen, eer de zon
Te wagen steeg, en licht den hemel geven kon.
De Godheid koos vergeefs de Geesten tot trouwanten
Van 't onbeweegbre hof, indien ze zich wou kanten,
En spitsen tegens 't Recht der Geesten, zonder schuld
Tot wederstand getergd, uit nood, en ongeduld.
Wij juichten, in den lof der Godheid opgetogen,
Aanbaden, wierookten met schalen, neigden, bogen
Onze aangezichten neêr. De hemel gaf gehoor,
Verslingerd op den dans des galms, van koor in koor,
Ja smolt van volle vreugd op tongmu~ijk, en harpen;
Toen Gabriëls bazuin zich plotseling kwam werpen
Met dezen donderslag in 't midden van Gods eer:
Daar lagen wij verbaasd, verstrooid, verdrukt ter neêr.
De blij schap gaf den geest. De zwangre kelen zwegen.
De jongstgeboren streek de kroon, den staf, den zegen;
En d'oudste zoon, onterfd bij d'Oppermajesteit,
Gemerkt bleef voor een slaaf. Dat valt gehoorzaamheid,
Godvruchtigheid, en liefde, en trouwe, uit Gods trezoren,
Ten dele, dompelt haar in rouwe, ontvonkt den toren,
En wraakzucht, om den mens, uit een gerechten haat,
Te smoren in zijn bloed, eer hij der Englen Staat
Verplette, en zij geboeid, als snode en arme slaven,
Gedwongen worden naar zijn zweep en wil te draven;
Gelijk hij daar beneên de dieren houdt in dwang.
Heer Overste, gij kunt der Geesten ondergang
1015 eerstelingen: eerstgeborenen, nl.
de engelen; pletten: verdrukken.
1017 te wagen steeg: haarloop begon
(op de vierde scheppingsdag).
1018 trouwanten: lijfwachten.
1019 onbeweegbre: onbeweegbaar,
nl. het Empyreum als zetelplaats van God.
1021 Tot wederstand getergd: tot
verzet uitgedaagd; nood: dwangtoestand; ongeduld: onduldbare toestand.
1025 Verslingerd: verliefd.
1028 Gods eer: het eerbetoon aan God.
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1031 streek: ging strijken met; zegen:
vaderlijke goedkeuring van het erfgenaamschap, gelijk Isaäc aan Jacob gaf,
hoewel Ezau de eerstgeborene was.
1032 bij: door.
1033 Gemerkt: van een merkteken
voorzien; voo r: (om hem te doen kennen) als.
1034 trezoren: schatten.
1035 haar: hen, nl. de (bezitters van de)
genoemde deugden; toren: toorn.
1036 gerech ten: gerechtvaardigde.
1038 snode: geringe, nietige.

1045

Verhinderen, en bij hWl handvest hen bewaren:
Beschut ze door uw macht: wij staan gereed uw scharen,
Uw standerd, en uw heir te volgen: trek maar aan.
't Is eerlijk voor zijn ere, en krone, en Recht te staan.
BELZEBUB:

Mij deert uw ongelijk. 0 Koning aller Heren,
Verhoê dit liever. Geef geen stof tot muitineren,
Noch tweedracht. Geef geen stof tot wederspannigheid.
Wat raad? hoe stil ik u, en d' Oppermajesteit ?
LUCIFERISTEN:
10SO

Zij kwetst het heilig Recht, aan d' Engelen geschonken.
BELZEBUB:

Het Recht te kwetsen kan den onderzaat ontvonken,
Een vier ontsteken, daar de lucht af branden zou.
o averechtsen loon van onbevlekte trouw!
Hoe zullen wij ons best in dees vertwijfling dragen?
LUCIFERISTEN:
1055

Men trooste zich een kans, een stouten sprong, te wagen.
BELZEBUB:

Waar toe zich zelfs gewaagd? men ga een zachter gangk.
LUCIFERISTEN:

Hier geldt alleen geweld, en kracht, en wraak, en dwangk.
BELZEBUB:

Men kon, waar 't mogelijk, een veilig middel kiezen.
LUCIFERISTEN:

Met uitstel zal men hier niet winnen, maar verliezen.
BELZEBUB:
1060

Men geef zijn ongelijk met reden te verstaan.
1042 bij hun handvest hen bewaren:
hun (voor)rechtcn beschermen.
1044 aan:op.
1045 eerlijk:eervol.
1046 uw ongelijk: het u aangedane
onrecht.
1047 muitineren: muiten.

1049 stil: stel tevreden.
1052 af: van, door.
1054 best: het best, dragen: gedragen.
1056 zelfs: zelf.
1060 zijn ongelijk: dat waarin men
zich verongelijkt meent; met reden: met
bewijzen gestaafd.
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LUClFERISTEN

De reden heeft hier uit: men zet ons onderaan.
BELZEBUB

Met smeken mocht gij best en eerst uw wens verwerven.
LU ClFERISTEN

Het stuk ontdekken, is den handel glad bederven.
BELZEBUB

Men kan dien aanslag nauw ontveinzen voor het licht.
LUClFERISTEN
1065

Wij groeien machtig aan, en staan in evenwicht.
BELZEBUB

De kans begunstigt hun, die met Gods Veldheer vechten.
LUCIFERISTEN

Hier is met sufferije en schrik niet uit te rechten.
BELZEBUB

Wat zeit Apollion hier toe, en Belial?
LUCIFERISTEN

Zij trouwen onze zijde, en sterken het getal.
BELZEBUB
1070

Hoe heeft men dit verhaast? het is nu ver gekomen.
LUCIFERISTEN

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

Betrouwt u op geen heir, vol lichte weifelaars.
LUCIFERISTEN

Wij zien alree meer kans, en voordeel, min gevaars.
1062 mocht: zoudt kunnen.
1063 het stuk ontdekken: de toeleg
(door smeking) kenbaar maken; handel:
zaak, onderneming.
1066 met: aan de zijd~ van.
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1067 sufferije: getalm, aarzeling; niet:
niets.
1069 trouwen: sluiten zich aan bij.
1072 lichte: onstandvastige.

BELZEBUB

Wie reukeloos begint, beroem' zich van geen voordeel.
LU CIFERISTEN
1075

Aan d'uitkomst hangt het al, voor d'uitkomst dwaalt het oordeel.
Dit ganse leger eist u tot een opperhoofd,
En leidsman op dien tocht.
BELZEBUB

1080

Maar wie is zo beroofd
Van zinnen, dat hij uw gerechtigheid verdadig',
En ' s hemels heirkracht terge? ai, weest u zelfs genadig.
Verschoon me van dien last: ik kieze gene zij.
Men legge met verdrag deze ongelijkheid bij.
REI

1085

Gebroeders, geeft gehoor. Houdt boven aan met smeken
Bij God, door middelaars: men wint met tussenspreken
Gemakkelijker veld dan door dien steilen weg
Van oproer. Handelt koel, met raad, en overleg.
Wij willen te gelijk uw Recht omhoog verweren.
Bedaart: gij kwetst de kroon van God, den Heer der Heren.
LUCIFERISTEN

1090

En gij ons wettigheid: verstout u hoger niet.
Heer Belzebub, aanvaard dit wettige gebied,
En zet de heiren schrap: wij volgen u te gader.
BELZEBUB

o ijveraars, bedenkt, bedenkt u liever nader.
Ik wil u voortreên naar den troon van ' t groot palais,
1074 reukeloos: onbezonnen; van:
op.
1075 voor: vóór.
1078 gerechtigheid: rechtsaanspraken.
1079 zelfs: zelf.
1080 gene: geen.
1081 verdrag: onderhandeling; ongelijkheid: geschil.
1OH3 t ussens preken: onderhandelen.

1085 raad: beraad.
1086 willen: zullen; te gelijk: onderwijl; verweren: verdedigen.
1088 we tt i g hei d: vazaIIenrecht(tegenover de kroon); verstout u hoger niet:
waag niet nog meer.
1089 wettige: u rechtens toekomende;
ge bied: bevelhebberschap.
1090 schrap: in slagorde.
1091 ij vcraars: dwepers.
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En ons gerechtigheid bemiddelen door pais,
En onderling verdrag, gewillig, onbedwongen.
REI
1095

Houdt stil: houdt stil: gij wordt van Michaël besprongen.
MICHAËL, BELZEBUB, LUCIFERISTEN.
MICHAËL

1100

Waar zijn we? wat gedruis verneemt men hier alree?
Dit schijnt een hof van twist en oproer, niet van vreê,
Gehoorzaamheid, en trouw. Prins Belzebub, wat reden
Beweegt u, als een hoofd van wederspannigheden,
Dien oploop, zwanger van een goddeloos verraad,
Te stijven tegens God, ons aller toeverlaat?
BELZEBUB

Genade, 0 Michaël, gewaardig ons te horen,
Eer gij een vonnis velt, uit ijverigen toren,
Ter ere van Gods Naam. Belast ons met geen schuld.
MICHAËL
1105

Ik zal uw onschuld dan aanhoren met geduld.
BELZEBUB

1110

De t'zamenrotting van zo menig duizend troepen,
Gesteurd om 't hoog gebod, ten rijkstroon uitgeroepen,
Op Gabriëls bazuin, vereiste een tussenspraak,
Tot slissing van dien brand; waarom ik van hun zaak
En klachten kennis koom te nemen, om het muiten,
Bij alle middelen en mooglijkheên, te stuiten:
Zij varen echter voort, al razende en ontzind
1093 gerechtigheid: rechtsaanspraken ; p a is: vreedzaam beraad.
1094 verdrag: onderhandeling; gewillig: vrijwillig; onbedwongen: ongedwongen.
1095 van: door; besprongen: betrapt,
onverhoeds overvallen.
1099 wederspannigheden: oproerlingen.
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1102 Genade: als ik u verzoeken mag;
gewaardig: verwaardig u.
1105 onschuld: verontschuldiging,
pleidooi.
1107 Gesteurd: verstoord.
1108 tussenspraak: bemiddelaar.
1109 slissing: blussing.
1111 Bij: door.

1115

1120

Aan 't hollen, buiten spoor, en dringen 't klacht bewind
Met kracht ons op den hals. Ik poog de macht te scheien,
(Laat tuigen van mijn trouw dees Godgetrouwe Reien),
Te raden hunne klacht te storten voor Gods stoel;
Maar ijvre vruchteloos, in 't midden van 't gewoel,
En oproer, als een zee ten hemel toe verbolgen.
De Vcldheer tree nu voor: wij staan gereed te volgen,
Indien hij middel ziet tot slechting van 't geschil.
MICHAËL

1125

Wie durf zich tegens God en zijnen heilgen wil
Verzetten? wIe dus stout den oorlogsstanderd planten,
In 't koninkrijk van pais? Indien ge door gezanten
Wilt handelen omhoog, tot voorstand van uw lot;
Wij willen uwen zoen bemiddelen bij God,
Of anders wacht uw hoofd: dit zal u niet gelukken.
LU CIFERISTEN

Zoudt gij met wapenen ons heilig Recht verdrukken?
Zij zijn den Veldheer niet tot zulk een eind betrouwd.
Wij steunen op ons Recht: Rechtvaardigheid is stout.
MICHAËL
1130

D'inspanner tegens God is allerminst rechtvaardig.
LUCIFERISTEN

1135

Wij dienen God: hij kenne ons tot zijn diensten waardig.
De hemel blijve maar in zijnen eersten stand.
Men stell' geen ambtenaars van 't hemels Vaderland
Beneden 't aards geslacht: dat staat de Hierarchijen,
De Tronen, Machten, hoge en lage Eeerschappijen
1113 klachtbewind: aanvoerderschap
der verongelijkten, leiding van de oppositie.
1114 ma c h t: samengestroomde menigte.
111(, stoel: troon.
1122 dus stout: zo overmoedig.
1124 handelen: onderhandelen; voors t a n d: bepleiting.
1125 zoen bemiddelen: verzoening

trachten te verkrijgen.
1126 wa c h t : past op voor.
1128 eind: doel; betrouwd: toevertrouwd.
1129 Rechtvaardigheid: bereidheid
om het recht te verdedigen; st 0 ut: moedig, niet bang.
1130 ins pan n e r: samenzweerder.
1032 111 a ar: slechts; sta n d: toestand.
1134 sta at: voegt, past.
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Der Geesten, Englen, en Aartsenglen nimmermeer
Te lijden; neen geenszins; al zoude uw bliksemspeer
Doorstoten borst aan borst, en d' allertrouwste harten:
Wij laten ons geenszins van Adams afkomst tarten.
MICHAËL
11<40

11<45

Ik wil dat elk vertrekke, op 't wenken met mijn hand.
Hij kant zich tegens God, en Godheid, wie zich kant
Meinedig tegens ons. Vertrekt naar uwe vanen.
Dat past soldaten, en gehoorzame onderdanen
Des hemels. Wat geweld, wat moedwil drijft men hier!
Wie anders oreloogt dan onder mijn banier,
Beoorloogt God, en is een vijand van zijn Rijken.
LUCIFERISTEN

Wie op zijn Recht staat, hoeft voor geen geweld te wijken.
Naturelijk is elk beschermer van zijn Recht.
MICHAËL

1150

'k Gebiede u dat ge fluks de wapens nederlegt.
Door 't zamenrotten wordt uw eer en eed geschonden.
LU CIFERISTEN

Natuur heeft d' Engelen door enen band verbonden
Elkandre bij te staan: ook wordt niet een alleen
Geraakt in dit geschil, maar 't raakt ons in 't gemeen.
MICHAËL

1155

Zoudt gij met wapenen den hemel dan beroeren?
Die zijn u niet betrouwd om tegens God te voeren.
Misbruikt ge uw macht, zo vreest des Allerhoogsten macht.
LUCIFERISTEN

De Stedehouder wordt alle ogenblik verwacht.
Hij is in aller ijl gedagvaard, en ontboden.
1136 nimmermeer: nooit ofte nimmer, in het geheel niet.
1137 lijden: dulden.
1142 vanen: vendels, legerafdelingen.
1144 moed wil: baldadigheid.
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1148
1149
1150
1154
1155

Naturelijk: van nature.

tI u k S i terstond.
eer: kenmanseer.
beroeren: in beroering brengen.
betrouwd: toevertrouwd.

1160

Wij willen al op een, en Goden tegens Goden
Opzetten, liever dan van ons gerechtigheid,
Aftreden door geweld.
MICHAËL

Zo groot een onbescheid
Verwacht ik nimmermeer van 's hemels Stedehouder.
LUCIFERISTEN

1165

Het zweemt naar onbescheid een eersteling, een ouder
Te stellen onder 't juk des jongsten, als een knecht.
Dat d' Engel de natuur der Engelen bevecht',
En tegens zijns gelijk, in staat, en aard, en wezen,
De wapens voere, wordt met onbescheid geprezen.
MICHAËL

1170

1175

Hardnekkige aard, gij zijt geen zonen meer van 't licht,
Maar eer een basterdslag, dat voor geen Godheid zwicht.
Gij tergt den bliksemstraal, en onverzoenbren toren.
Volhardt ge, wat een ramp 'en val is u beschoren!
Gij luistert naar geen raad, noch onderwijs: laat zien
Wat d' Allerhoogste stem ons boven zal gebiên.
Welaan, ik wil dat zich d' oprechte en vrome Reien
En scharen daatlijk van rebelle rotten scheien.
LU CIFERISTEN

Laat scheiden al wat wil: wij houden ons bij een.
MICHAËL

Getrouwe Reien, volgt Gods Veldheer.
LUCIFERISTEN

Trekt vrij heen.
1159 al op een opzetten: het uiterste
wagen; Goden: engelen.
1161 Aftreden: afstand doen; onbescheid: onredelijkheid.
1165 d'Engel: nl. Michaël (en zijn getrouwen); natuur: soort, geslacht, al degenen, die deelhebben aan de aard van
engelen.
1166 staat: levensvoorwaarden.

1167 wordt m~t onbescheid geprezen: wordt terecht voor onredelijkheid gehouden.
1168 aard: soort.
1170 toren: toorn.
1172 onderwijs: voorlichting.
1174 oprechte: waarachtige, onvervalste.
1175 rotten: benden.
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BELZEBUB, LUCIFER, LUCIFERISTEN.
BELZEBUB

1180

De Veldheer vaart naar God, om over u te klagen.
Schept moed: Vorst Lucifer, gestegen op zijn wagen,
Wordt herwaart aangevoerd. Gij moet u kort bera!ln.
Een heirkracht, zonder hoofd, kan nimmermeer bestaan.
Wat mij belangt, die last valt mij te zwaar te tillen.
LUCIFER

1185

De ganse hemel waagt en dreunt van uw geschillen.
De keurebenden staan gereten en gedeeld.
Het oproer slaat al voort. De hoge nood beveelt
Hierinne te voorzien, en onheil voor te komen.
LUCIFERISTEN

1190

1195

1200

Heer Stedehouder, wijk en toevlucht aller vromen,
Wij hopen nimmermeer dat gij, als Michaël,
Den hals van 't Engelsdom tot ene voetschabel
Van Adams afkomst zult verworpen, en verdoemen,
En zulk een smaad en hoon vergulden, en verbloemen
Met schijn van billijkheid, en stijven door uw macht
Den opgang van den mens, een grof, een aards geslacht.
Wat wierook schenkt hij toch den schaars van hem gezienen?
Waarom belast men ons een snoden worm te dienen,
Te dragen op de hand, te luistren naar zijn stem?
Schiep God de hemelen en Englen slechts om hem;
Wij waren nutter nooit geschapen, noch geworden.
Ontfarm u, Lucifer. Gedoog niet dat onze Orden
Zo laag vernederd werde, en zonder schuld verzink',
De mens, gelijk een hoofd der Englen, strale en blink',
1181 nimmermeer: nooit; bestaan:
stand houden.
1183 waagt: davert.
1184 gereten: uiteen gescheurd.
1185 slaat al voort: grijpt aanhoudend
om zich heen.
1186 voor te komen: te voorkomen.
1187 wijk: steun, hulp.
1189 voetschabel: voetbank.

92

1190 Ada ms a fk 0 m st: de mensen
(speciaal de Mensenzoon); ver wor pen:
verlagen.
1192 stij ven: bevestigen, versterken.
1194 wierook: eerbewijs; hij: Michaël; van: door; gezien en: nl. mens.
1195 snoden: nietige.
1199 Orden: rang.
1200 werde:wordc.

1205

1210

In 't ongenaakbre licht, waarvoor de Seraf~nen,
Al bevende van angst, als schaduwen, verdwijnen.
Indien gij u verneêrt zo groot een ongelijk,
Tot voorstand van ons Recht, te slechten in dit Rijk;
Wij zweren uwen arm eendrachtig t' onderstutten.
Aanvaard de es heirbijl : help, och help ons Recht beschutten.
Wij zweren u met kracht, in volle majesteit,
Te zetten op den troon, aan Adam toegeleid.
Wij zweren uwen arm eendrachtig t' onderstutten.
Aanvaard dees heirbijl : help, och help ons Recht beschutten.
LUCIFER

Mijn zonen, op wier trouw geen vlek van ontrouw hecht,
Al wat de Godheid wil, en van ons eist is recht.
Ik ken geen ander Recht; en stutte, als Stedehouder
1215 Der Godheid, zijn besluit en raadslot met mijn schouder.
Den scepter, dien ik voer, ontving mijn rechte hand
Van zijne Almogendheid, als een genadepand
En teken van Gods gunst en liefde tot ons allen.
Is nu zijn hart en zin op Adam juist gevallen,
1220 En lust het hem den mens, in volle heerschappij,
Te zetten boven aan, en boven u, en mij,
Te kronen, schoon we nooit in onzen plicht bezweken;
Wat raad hier toe? wie wil dat raadslot tegenspreken?
Indien hij Adam nog een zelve heerlijkheid,
1m En d' Engelse natuur gelijk, had toegeleid,
Dat waar verdragelijk voor alle hemeltelgen,
Gesproten uit Gods stam: nu mochten zij ,t zich belgen,

1202 ongenaak bre: nl. goddelijke.
1204 v crneért :verwaardigt;ongcl ij k:
onrecht.
1205 voorstand: verdediging; slechten: vereffenen, ongedaan maken.
1207 heirbijl: strijdbijl, zinneteken van
het opperbevel.
1209 Adam: nl. Adams afkomst, de
Mensenzoon; toe ge I ei d: toebeschikt,
toebedacht.

1214 stutte: ondersteun, bevestig.
1215 raadslot: beslissing, ten gevolge
van beraad.
1217 Almogendheid: soevereiniteit.
1224 zei ve: zelfde.
1225 Engclse: der engelen; toegelei d: toegewezen, toegekend.
1227 't zich belgen: zich erdoor geergerd voelen.
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1230

Zo belgzucht gene vlek omhoog gerekend waar.
Maar hoe men 't vat, dit loopt van wederzij gevaar,
Hetzij men zwichte uit schroomte, of moedig wederstreve:
Ik wense dat hij u dees bellegzucht vergeve.
LU CIFERISTEN

1235

Heer Stedehouder, ai, aanvaard dien heirstaf toch,
En handhaaf 't heilig Recht: wij volgen in uw zog.
Wij volgen, streef vooruit op uw gezwinde veren.
Wij willen sneuvlen, of zeeghaftig triomferen.
LUCIFER

Dit strijdt met onzen eed, en Gabriëls gebod.
LUCIFERISTEN

Dat strijdt met God, en zet het Mensdom boven God.
LUCIFER

Laat God zijn eer, en stoel, en majesteit bewaren.
LUCIFERISTEN

1240

Bewaar uw eigen stoel: wij willen, als pilaren,
U stutten, en den Staat der Engelen met een.
Geen mens zal onze kroon, Gods kroon, met voeten treên.
LUCIFER

De Veldheer Michaël, gewapend onder 't zegenen
Van boven, wil ons Buks met al zijn heir bejegenen.
Zijn heirkracht bij uw macht, wat is 't een groot verscheel!
LUCIFERISTEN
1245

Is 'tgene helft, gij sleipt een staart van ' t derde deel
Der Geesten mede, indien ge u geeft op onze zijde.
LUCIFErt

Dan is de kans gewaagd, ons gunst verloren bij de
Verdrukkers van uw Recht.
1228 belgzucht: geest van kritiek, gemakkelijk geërgerd-zijn; omhoog: in
het oordeel van God.
1229 vat: aanpakt.
1237 Dat: nl. Gabriëls gebod.
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1243 wil: zal; bejegenen: tegemoet
treden.
1244 bij: vergeleken met.
1245 staart: aanhang.
1246 geeft: begeeft.

LUCIFERISTEN

1250

De moed, de dapperheid,
De hoon, de smaad, de spijt, de wanhoop, het beleid,
De wraak, het ongelijk, niet anders te beslechten,
En wat hier aanhangt, zal ons stijven, onder 't vechten.
BELZEBUB

1255

Wij hebben 't heilig Rijk alleen in onze macht.
Wat raadslot men besluit', de wapens geven 't kracht,
En nadruk. Zo wij slechts ons in slagorden stellen;
Wat nu nog weifelt straks op onze zij zal hellen.
LUCIFER

Ik troost me dan geweld te keren met geweld.
BELZEBUB

ZO stijg de trappen op, 0 allerbraafste Held.
Heer Stedehouder, stijg dien troon op, dat we u zweren.
LUCIFER

1260

Vorst Belzebub, getuig, en gij, doorluchtste Heren,
Apollion, getuig, getuig, Vorst Belial,
Dat ik, uit nood en dwang, dien last aanvaarden zal,
Tot voorstand van Gods Rijk, om ons bederf te keren.
BELZEBUB

Nu brengt den standerd voort, dat wij den standerd zweren,
Getrouwigheid aan God, en onze Morgenstar.
LUCIFERISTEN
1265

Wij zweren te gelijk bij God, en Lucifer.

1249 spijt: wrok, wrevel; beleid:
overleg, berekening.
1250 ongelijk: onrecht, onbillijkheid,
het gevoel van verongelijkt te zijn.
1251 aanhangt: mee samenhangt; stijven: versterken.
1253 Wat raadslot: tot welke beslissing.
1256 t r 0 0 s t lil e: getroost mij.
1257 allerbraafste: allerdapperste.

1258 zweren: trouw zweren, plechtig
erkennen.
1261 uit nood en dwang: noodgedwongen.
verdediging; be1262 voorstand:
derf: verval (uit een gevestigde rechtspositie).
1264 Getrouwigheid: vazallentrouw;
onze Morgenstar: onze Lucifer.
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BELZEBUB

1270

Nu brengt het wierookvat, gij Godgetrouwe scharen:
Bewierookt Lucifer met wierookkandelaren,
En schalen, rijk van geur. Verheerlijkt hem met licht.
En glans van fakkelen. Verheft hem met gedicht,
Gezangen, en muzijk, bazuinen, en schalmeien.
Het voegt ons, hem aldus met staatsie te geleien.
Heft op een held ren toon,
Ter ere van zijn kroon.
LUCIFERISTEN

12i5

1280

1285

1290

Op, trekt op, 0 gij Luciferisten,
Volgt dees vaan.
Rukt te hoop al uw krachten, en listen.
Trekt vrij aan.
Volgt dezen God, op zijn trommel, en trant.
Beschermt uw Recht, en Vaderland.
Helpt hem Michaëls heirkrachten stuiten.
Houdt nu moed.
Helpt den hemel voor Adam nu sluiten,
En zijn bloed.
Volgt dezen Held, op zijn bazuin, en trom.
Beschut de kroon van 't Engelsdom.
Ziet, ai ziet nu de Morgenstar blinken.
Voor die pracht
Zal des vijands banier haast verzinken,
In der nacht:
Wij met triomf kronen God Lucifer,
Bewierookt hem, en zijne Star.

12(,7 Bewierookt: volgens vs. 1339 is
dit het eerbewijs. dat aan God toekomt.
1268 Verheerlijkt: hnldigt. erkent als
heer.
1270 schalmeien: blaasinstrumenten.
bestaande uit dubbele rietpijpen.
1272 0 p (met klemtoon): aan.
1276 te hoop: bijeen.
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1277 vrij: dan toch (versterking vàn de
gebiedende wijs).
1278 God: hooggeplaatste; tra n t: manier van l11archcren.

1283 blo cd: nakomelingschap.
1285 de kroon: de vorstelijke voorrechten.
1288 haast: weldra.

REI VAN ENGELEN.

1295

1300

1305

1110

1315

Zang
Waar. zijn we toe gekomen,
Dat ' s hemels burgertwist
De regimenten splist,
En 't zwaard is opgenomen,
Te zinneloos en blind?
Wie is er van ons benden,
Hij sneuvelt, of verwint,
Gelukkig? die d' elenden
Van hunne broedren zien,
En Rijks- en Reigenoten ?
Of die verwonnen vliên,
In ballingschap gestoten?
o zoons van énen God,
Waartoe verdwaalt uw lot.
Tegenzang
Helaas! waartoe verdwalen
De Geesten? wat verleidt
Hen uit de zekerheid
Van hunnen Staat en palen
Te spatten, zonder nood?
Zich op het spits te wagen?
Ons weelde was te groot,
Te dertel om te dragen;
De hemel niet genoeg
Om Engelen te paaien:
De Nijdigheid most vroeg
Dit zaad van oorlog zaaien,

1297 benden: rangorden, regimenten.
1298 Hij sneuvelt. of verwint: hetzij hij sneuveIe, hetzij hij tot de overwinnaars behore. Zie Onze Taaltuin I (1932)
blz. 249.
1302 v I i ê n: de vlucht (moeten) nemen.
1308 zek e r hcid: vastgesteldheid, veiligheid.

1309 Staat: toestand; palen; begrenzingen (hunner bevoegdheid).
1310 nood: noodzakelijkheid.
1311 spi t s: uiterste.
1313 dcrtcl: welig.
1315 paaien: bevredigen.
1316 vroeg: al spoedig.
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In 't vreedzaam Vaderland.
Wie lcit dien twist aan band?

1320

1325

Toezang
Is dit krijgsvier niet te smoren,
Door een macht van hoger hand,
Wat wil blijven in zijn stand?
Staatzucht zal alle Orden storen.
Hemel, aarde, zee, en strand
Zullen staan in lichten brand.
Staatzucht, door het triomferen
Als gewettigd, zal verwoed
God en alle macht braveren.
Staatzucht kent noch God, noch bloed,

1320 Is ... niet: indien ... niet is.
1323 Staatzucht: ongeregelde begeerte naar een hogere pbats; 0 r den: evenwicht, harmonie.
1325 1i eh tcn: laaiende.
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1327 Als: schijnbaar.
132!! bravcren:tartcn.
1329 kent: houdt rekening met; bloed
verwantschap.

HET VIERDE BEDRIJF
GABRIËL, MICHAËL.
GABRIËL
'HO

I33S

De ganse hemel gloeit, in enen lichten brand
Van oproer en verraad. 'k Verdaag u, als Gezant
Van God en zijnen stoel, nu daadlijk op te trekken,
Met enen gloed van vier en ijver deze vlekken
Te branden uit Gods naam, en 't zuiver Hemelsdom.
Vorst Lucifer braveert: hij roert trompet, en trom.
MICHAËL

Is Lucifer, helaas, in zijne trouw veranderd?
GABRIËL

Des hemels derde deel heeft rede zijnen standerd,
Die valse Morgenstar, gezworen, zijnen troon
Bewierookt, als een God, en met een lastertoon
1340 Van goddeloos muzijk hem ere toegezongen.
Zij komen herwaart aan in volle kracht gedrongen,
En dreigen schrikkelijk de poort van 't wapenhuis
Te rammen met geweld. Een woest, een wild gedruis
Van onweêr buldert vast, van boven, en van onder.
1345 Het weêrJicht, stormt, en raast. De bliksem, en de donder
1330 lichten: laaiende.
1331 ver r a ad: hoogverraad, schennis
vande vazallentrouw; Verdaag: roep ...
op.
1332 st 0 el : troon.
1334 zuiver Hemelsdom: ongerepte
orde van het hemelrijk.
1335 braveert: daagt uit.
1337 red e: alreeds

133H gezworen: trouw gezworen,
plechtig erkend.
1339 lastertoon: klank, die op misdadige wijze misplaatst is.
1340 goddeloos: de eer der godheid
schendend.
1342 sc h rik kei ij k: schrikaanjagend,
terroristisch.
1344 va st: alvast, of voortdurend.
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1350

1355

In arbeid, schudden vast de pijlers van ons hof.
Men hoort geen Serafijns, noch wedergalm van lof.
Een ieder zit in druk gedompeld over d' oren.
Dan zwijgen plotseling, dan huilen al de koren
Der Engelen, van druk, en medelijden, om
Den blinden afval van 't gezaligd Engelsdom,
En d' Engelse natuur. ' t Is meer dan tijd om heden
Te kwijten uwen plicht, en op uw heilige eden,
(Die gij, als Veldheer, op het punt des bliksems zwoert,
B~i God en z~nen naam) te passen.
MICHAËL

Wat vervoert
Gods Stedehouder dus zich tegens God te kanten,
Te dragen als een hoofd van dolle vloekverwanten ?
GABRIËL

1360

1365

De hemel weet hoe node ik Gods gerechte zaak
Verdadige, op dees wijs. Hoe bitter wil de wraak
Hem treffen! want men weet geen middelen te vinden,
Om dit verdoold geslacht rampzaligen en blinden
Te leiden op de baan, de heirbaan van hun trouw.
Ik zag Gods blij schap zelf zich met een wolk van rouw
Beschaduwen; in 't end de wraak een vlam ontsteken
In d' ogen van het licht; eer, om dien slag te breken,
Het last gaf tot den tocht. Ik hoorde een wijl het pleit,
Hoe d' opperste Genade, en Gods Gerechtigheid
Elkandre in weder wicht, met pit van reden, hielen.
Ik zag de Cherubijns, hoe ze op hun aanzicht vielen,
1346 in arbeid: onheilbarend.
1348 druk: bedruktheid, zorg.
1352 Engelse natuur: aard der engelen.
1355 passen: acht geven.
1356 dus: aldus, op deze wijze.
1357 dragen: zich gedragen; vloekverwanten: samenzweerders.
1362 heirbaan: gebaande weg.
1363 Gods blijschap: de Persoon
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van de Logos, zie W. M. Frijns, Vondel
en de Moeder Gods, Bilthoven 1948,
blz. 250.
1365 het licht: God; slag: aanslag,
toeleg.
1366 Het: wijst terug naar .. het licht",
dus God; tocht: opmars; pleit: rechtsgeding.
1368 wederwicht: evenwicht; pit
van reden: kern-houdende bewijsvoering.

1370

I J7S

1380

En riepen vast: gena, gena, 0 Heer, geen Recht.
Men had dit zwaar geschil gezoend, en schier geslecht;
Zo scheen de Godheid tot genade en zoen genegen:
Maar als de wierook stank in top komt opgestegen,
De smook, die Lucifer omlaag wordt toegezwaaid,
Met wierookvat, bazuin, en lofgezangen, draait
De hemel zijn gezicht van zulke afgoderijen,
Gevloekt van God, en Geest, en alle Hierarchijen.
Gena had uitgediend. Waak op, in 't harrenas.
De Godheid dagvaardt u, eer 't oproer ons verrass'.
Betem met uwen arm de woeste Behemotten,
En Leviathans die dus godloos t'zamenrotten.
MICHAËL

1385

1390

Uriël, schildknaap, fluks, men breng' den bliksem hier,
Mijn harnas, helm, en schild. Breng herwaart Gods banier.
Men blaze de bazuin. Te wapen, fluks te wapen.
Gij Machten, Tronen, wat getrouw is, en rechtschapen,
Dat wapen' zich met ons. Gij regementen voort,
Een ieder in 't gelid: de hemel geeft het woord.
Men blaze de bazuin: men sla de holle trommels,
Verdagvaarde in der ijl ontdbre dikke drommels
Gewapenden. Blaast op: ik schiet de wapens aan.
Het geldt Gods eer alleen. Het moet er nu op staan.
GABRIËL

Dit harnas past zo braaf, al waar 't u aangeschapen.
Hier komt de veldbanier, waarin Gods naam en wapen
U toestraalt, en de zon in top u heil belooft.
1371 gezoend: verzoend, tot een oplossing gebracht; geslecht: vereffend,
uit de weg geruimd.
1372 zo: zozeer.
1373 wierookstank: aan God onaangename reuk van de wierook, die (vs.
1266-1267) Lucifer wordt toegezwaaid.
1374 smook: rook, minachtend voor:
wierook.
1376 van: afvan.
1377 van: door.

1379 dagvaardt: ontbiedt.
1380 Behemotten: monsterrunderen
bij Job XI, 10 volgens de Vulgaatlezing.
1381 Leviathans: zeemonsters bij Job
meermalen b.v. lIl, 8; XI, 20 vermeld;
t'zamenrotten: samenspannen.
1387 wo 0 r d: bevel, commando.
1389 Verdagvaarde: roepe bijeen;
drommels: drommen.
1392 braaf: keurig; al: als.
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139S

Hier komen de Komels u groeten, als het hoofd
Van 't heir der hemelen, die Gods baniere zwoeren.
Schep moed, Vorst Michaël: gij zult Gods oorlog voeren.
MICHAËL

Zo zal ik. Hou mijn woord omhoog: wij trekken heen.
GABRIËL

Wij volgen uwen tocht met wensen, en gebeên.
LUCIFER, BELZEBUB, LUCIFERISTEN.
LUCIFER
1400

Hoe staat het met ons heir? hoe is 't er mee gelegen?
BELZEBUB

Het heir verlangt, gereed om, onder uwen zegen,
Te vliegen regelrecht op 't spits van Michaël.
LUCIFERISTEN

1405

Zo doet het: ieder wacht op Lucifers bevel,
Om t' effens d' armen en hun vleugels eens te reppen,
Dien groten vijand lucht en winden t' onderscheppen,
En, als hij legt in' zwijm, te ketenen met kracht.
LUCIFER

Hoe talrijk is het heir? waarin bestaat ons macht?
BELZEBUB

Die groeit alle ogenblik, en bruist uit alle transen
Ons toe, gelijk een zee van vier en heldre glansen.
1395 Korneh: onderbevelhebbers, colonne-aanvoerders; hoofd: opperbevelhebber.
1398 Hou mijn woord omhoog: beveel mij aan bij God.
1402 t spi t s: naar voren stekende punt
der driehoekige legerformatie.
1404 t'effens: dadelijk.
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1405 lucht en winden: bewegingsveld der strijdende engelen; onderscheppen: ontnemen.
1406 zwijm: krachtverflauwing, onmacht (hier veroorzaakt door gemis van
bewegingskans).
1409 vier: vuur.

1410

1415

1420

'k Vertrouw het derde deel des hemels houdt ons zij,
Is 't niet de halve streek: want Michaëls getij
Verloopt alle ogenblik, en ebt aan alle kanten.
De helleft van de wacht en eerste hoftrouwanten,
Uit ieder Orden, van een ieder Hierarchij,
Verzweren hunnen Heer, Vorst Michaël, als wij.
Men ziet er Cherubijns, Aartsenglen, Serafljnen
De vanen voeren. Zelf het Paradijs, aan 't kwijnen
Geslagen van verdriet, verschiet zijn groente, en verf;
En waar men d' ogen keert, daar schijnt een wis bederf,
En boven 't hoofd een bui en donkre wolk te hangen.
Dat voorspook spelt ons heil: men heeft slechts aan te vangen.
Gij draagt alree de kroon des hemels op uw kruin.
LUCIFER

Die klank behaagt me meer dan Gabriëls bazuin.
Hoort toe en geeft gehoor, beneden deze trappen.
I m Hoort toe, gij Oversten: hoort toe, gij Ridderschappen,
En luistert wat wij u vermelden, klaar, en kort.
Gij weet hoe verre wij alree zijn uitgestort,
In wraakzucht tegens 't Hoofd der opperste palaizen,
Dat het een dolheid ware, op hoop van zoen, te deizen;
1430 En niemand denken durf deze onuitwisbre smet
Te zuivren door gena: dies moet de nood een wet,
Een wisse toevlucht van te wanken, noch te wijken
Verstrekken; gij, met kracht en zonder om te kijken,
Dien standerd en mijn star verzadigen, met een
1435 Den vrij geschapen Staat der Englen in 't gemeen.
Het ga zo 't wil: volhardt groothartig, ollverdrietig:
1411 getij: opkomst (als van zeewater).
1415 Verzweren: zweren af.
1417 Zelf het paradijs: zelfs de opper hemel zelf.
141H groente en verf: frisse kleuren.
1419 wis: onvermijdelijk.
1421 voorspook: voorteken.
1427 uitgestort: ons te buiten gegaan.
1428 Hoofd: God.
1429 dei zen: terugdeinzen.
1432 wisse toevlucht: onontkome-

lijkc wijkncming (de nood moet ons
dwingen tot de wet die inhoudt, dat wij
ons geheel vertrouwen op het besluit, niet
te wankelen ofte vluchten).
1433 gij: n1. gij moet (nienw onderwerp bij de werkwoordsvorm uit vs.
1431).
1435 Staat: samenleving; in 't gemee n: in het algemeen.
1436 groothartig: dapper; onverdrietig: onverdroten.
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1.50

Geen almacht heeft de macht dat zij geheel vernietig'
Het wezen, dat gij eens voor eeuwiglijk ontvingt.
Indien ge fel en fors met uwe heirspits dringt
In 't hart van 's vijands heir, en komt te triomferen,
Zo zal de tirannij der hemelen verkeren
In enen vrijen Staat, en Adams zoon, en bloed,
Gekroond in top van ere, en met een aardsen stoet
Omsingeld, uwen hals niet boeien aan de keten
Van slaafse dienstbaarheid, om hem ten dienst te zweten,
En onder 't kopren juk te hijgen, zonder end.
Indien ge mij voor 't hoofd van uwen vrijdom kent,
Gelijk ge uit enen mond dien standerd hebt gezwor~n;
Zo staaft den eed nog eens eenstemmig, dat wij 't horen,
En zweert getrouwigheid aan onze Morgenstar.
LUCIFERISTEN

Wij zweren tè gelijk bij God, en Lucifer.
BELZEBUB

Maar zie hoe Rafaël, verbaasd, en vol meedogen,
Met zijnen vrede tak van boven komt gevlogen,
Om uwen hals, op hoop van stilstand, en verdrag.
RAFAËL, LUCIFER.
RAf'AËL
.455

Och, Stedehouder, mond van 't goddelijk gezag,
Wat heeft u buiten ' t spoor van uwen plicht gedreven?
Zoudt gij den Schepper van uw glorie wederstreven ?
1439 hei r spi t s: uiteinde aan weerszijde
der halvemaan-vormige legerformatie.
1441 verkeren: veranderen, omkeren.
1442 zoon, en bloed: de Mensenzoon.
1444 Omsingeld met: omringd door.
1446 kop ren: metalen (krijgsgevangenen werden door de Romeinen doorgevoerd onder eenjuk of galg, samengesteld
uit drie lansen. De bedoeling is dus: gedurig de vernedering van krijgsgevange-
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nen moeten ondergaan).
1447 hoofd: voorvechter; vrijdom:
vrijheid; kent: erkent.
1448 uit enen:alsuitéen.
1449 staaft: bevestigt.
1450 getrou wigheid: vazallentrouw.
1452 verbaasd: verbijsterd.
1454 stilstand: neerleggen der wapenen; verdrag: onderhandeling.

1460

Lichtvaardig weifelen, en wankien in uw trouw?
Dat hoop ik nimmermeer. Helaas, ik zwijm van rouw,
En blijve om uwen hals beklemd, bestorven hangen.
LUCIFER

Oprechte Rafaël.
RAFAËL

Ik bidde

lI,

Mijn blij schap, mijn verlangen,
hoor me.
LUCIFER

Spreek, zo lang het u behaag'.
RAFAËL

1465

1470

1475

Genade, 0 Lucifer. Verschoon u zelven: draag
Geen harnas tegens mij, die treurig smilte, en kwijne
Van druk, om uwentwil. Ik ko.om, met medecijne
En balsem van gena, gestegen uit den schoot
Der Godheid, die, gelijk ze in haren Raad besloot,
U, boven duizenden gekroonde Heerschappijen,
Gezalfd heeft op den stoel van haar stadhouderijen.
Wat dolheid is het, die uw zinnen dus verrukt?
Zij had haar zegel en gelijkenis gedrukt
Op uw geheiligd hoofd, en voorhoofd, overgoten
Met schoonheid, wijsheid, gunst, en wat er komt gevloten,
En stromen, zonder maat, uit aller schatten bron.
Gij blonkt in 't paradijs, voor 't aanschijn van de zon
Der Godheid, uit een wolk van dauwen verse rozen.
Uw feestgewaad stond stijf van perlen, en turkozen,
Smaragden, diamant, robijn, en louter goud.
De zwaarste scepter werd uw rechte hand betrouwd,
1459 nimmermeer: volstrekt niet.
1460 bestorven: doodsbleek.
1463 Genade: als ik u verzoeken mag;
V erscho on: spaar, ontzie.
1465 medecijne: de naam Rafaël betekent: "God geneest".
1466 gestegen: aangesneld; schoot:
innigste verblijf.

1469 Gezalfd: door zalving, die slechts
koningen en hogepriesters ten deel viel,
de plechtige aanstelling bekrachtigd;
stoel: zetel, troon; stadhouderijen:
stadhouderschap.
1470 verrukt: verbijstert.
1473 gunst: welbehagen.
1475 paradijs: opperhemel.
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1480

1485

1490

1495

1500

1505

Zodra gij steegt in 't licht, en, op bazuin en bommen,
Door 't blakende gesternte en stenen kwaamt te brommen:
En zoudt gij reukeloos u storten uit dien troon?
Verreukelozen al dat herelijk, en schoon?
Zoudt gij uw glansen, die de hemelen versieren,
Ons licht verduisteren, in enen knoop van dieren,
En mengsel van gedierte en ondier ondereen,
Griffioensklauw, drakenhoofd, en andre gruwzaarnheên
Misscheppen onbedacht? en zouden 's hemels ogen,
De starren, u zo laag beroofd zien van vermogen,
En ere, en majesteit, door 't schenden van uw trouw?
Dat keer' de goede God, wiens aanschijn ik aanschouw.
In 't zalig licht, daar wij, geheiligd alle zeven,
Hem dienen voor zijn troon, en sidderen, en beven
Voor zulk een Majesteit, die op ons voorhoofd straalt,
Verkwikt en leven geeft wat leeft, en adem haalt.
Heer Stedehouder, mag mijn bede uw hart bewegen;
Gij kent mijn zuiver wit, en hart, met u verlegen.
Ruk af dien trotsen kam: schud uit dit harrenas :
Smijt neder uit dees hand de heirbijl, de rondas
Uit d' andre. Hoger niet: leg neder, och, leg neder,
Leg neder, strijk van zelf den standerd, en de veder
Van uwe vleugelen, voor God, en zijnen glans;
Eer hij u uit den troon, den allerhoogsten trans
Van ere, nederklinke aan gruis, en stof te mortel,
Ja zulks dat van den stam der Geesten tak, noch wortel,
1480 bommen: trommels.
1481 brommen: schitteren.
1482 reukeloos: onbezonnen.
1485 Ons I icht: de glans van de (overige) engelen; verduisteren: overschitteren; knoop: vormloze warreling.
1486 mengsel van: samenstelling uit.
1487 Griffioensklauw: het fabeldier,
reeds genoemd in vs. 95, bezat volgens
middeleeuwse natuurbeschrijvers vreselijke klauwen.
1488 Misscheppen: tot wanschapenheid omvormen.
1489 laag: verlaagd.
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1492 zeven: in het boek der Openbaring wordt meermalen gesproken over
de zeven geesten, die voor de troon van
God staan.
1495 wa t: aan al wat.
1497 wit: bedoeling; verlegen: begaan.
1498 kam: kenteken van de hoogmoed.
1499 rondas: rond schild.
1501 strijk: haal neer; veder: (het ter
vlucht opgestoken) gevederte.
1504 nederklinke: neersla; te mortel: verbrijzeld.
1505 zulks: zodanig.

1510

Noch geen gedachtenis, noch leven overschiet;
't En ware een leven van elende, van verdriet,
De Dood, de Wanhoop, en een worm, een eeuwig knagen,
En knersetanden mocht den naam van leven dragen.
Verneêr u: staak dien tocht: ik offer u gena,
Met dien olijftak: grijp, of echter 't is te spa.
LUCIFER

1515

1520

1525

1530

Heer Rafel, ik verdien noch dreigement, noch toren.
Mijn helden hebben God, en Lucifer gezworen,
En, onder 's hemels eed, dien standerd op gerecht.
Men strooie wat men wil den hemel door: ik vecht,
En oorloge onder God, tot voorstand van zijn koren,
De handvest, en het Recht, hun wettig aangeboren,
Eer Adam zijne zon zag opgaan, eer de dag
Zijn Paradijs bescheen. Geen menselijk gezag,
Geen juk van mensen zal den nek der Geesten plagen;
Geen Engelsdom den troon van Adam onderschragen,
Met zijnen vrijen hals gelijk een dienstbaar slaaf,
't En zij de hemel ons in enen poel begraaf',
Met zoveel scepteren, en kronen, glans, en vonken,
Als ons de Godheid uit haar boezem heeft geschonken,
Voor eeuwig, en altijd. Laat bersten al wat berst:
Ik handhaaf' t heilig Recht, door hogen nood geperst,
En, na veel wederstands, mij endlijk overdrongen,
Op 't klagen en gekerm van duizenden van tongen.
Ga hene, boodschap dit den Vader, onder wien
Ik dus, voor 't Vaderland, den standerd voerc, en dien'.
1508 wor m: wroeging (zie Marc. IX,
47 over de hel "waar hun worm niet
sterft").
1510 Verneêr u: onderwerp u; offer:
bied aan.
1511 echter: anders.
1512 toren: toorn.
1514 onder 's hemels eed: bij het afleggen van een eed op God.
1516 onder God: trouw aan God, als

Gods vazal; voorstand: verdediging;
koren: (engelen-)orden.
1517 handvest: plechtige bevestiging
van hun voorrechten.
1524 zoveel ... als: alle ... die.
1528 overdrongen: opgedrongen.
1530 onder: trouw aan.
1531 dus: aldus, krachtens de opgesomde overwegingen; voo r: ten dienste, niet
ten nadele, der gemeenzame belangen van.
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RAFAËL

'535

Och, Stedehouder, wat verbloemt gij uw gepeinzen
Voor' t alziende oog? gij kunt uw oogmerk niet ontveinzen.
De straal van zijn gezicht verraadt de duisternis,
De staatzucht, daar uw geest zo grof van zwanger is,
En rede in arbeid gaat, om dit gedrocht te baren.
Waar berg ik mij van schrik! hoe rijzen al mijn haren!
Verdwaalde Morgenstar, verschoon u zelve toch.
Gij kunt d' Alwetendheid niet paaien met bedrog.
LUCIFER

'540

Wat staatzucht ? heeft mijn plicht in enig deel ontbroken?
RAFAËL

'545

Wat hebt gij in uw harte al heimelijk gesproken?
Ik wil in 's hemels top, door alle wolken heen,
En boven Gods gestarnte opstijgen, van beneên,
God zelf gelijk, geen macht bestralen met genade,
't En zij ze aan mijnen stoel het leen verheergewade.
Geen majesteit braveer' met scepter, nochte kroon,
Ten zij ik haar belene uit mijnen hogen troon.
Bedekt uw aangezicht: valt neder: strijkt uw pennen,
En wacht u, boven ons, een hoger macht te kennen.

'550

Hoe nu toe? ben ik dan Gods Stedehouder niet?

LUCIFER

RAFAËL

Dat zijt gij, en ontvingt van 't onbepaald gebied
Bepaalde mogendheid, en heerst uit zijnen name.
1532 verbloemt:verbergtondermooie
woorden.
1534 straal: blik, oogopslag; verraadt: doorziet.
1535 staatzucht: ongeregelde begeerte
naar macht; zo grof: ten uiterste.
1536 arbeid: barenswee.
1538 verschoon: spaar, ontzie.
1539 paaien: tevreden stellen.
1540 heeft: heb ik in de vervulling van.
1544 ma c h t: (lagere) gezagsdrager; b estralen: welwillend aanzien.
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1545 stoel: troon; verheergewade:
(door middel van verplichte giften) erkenne als ontvangen leengoed.
1546 majes t e i t: leenmans-heerIijkheid,
bra veer': prale.
1547 belene : deze heerlijkheid toekenne.
1548 strijkt: haalt in.
1549 wacht u: zorg ervoor; kennen:
erkennen.
1550 Hoe nu toe? wat moetditbetekenen? (Wat zullen we nu hebben?)
1551 gebied: gezag.

LUCIFER

1555

Helaas, hoe lang? totdat Vorst Adam ons beschame,
En, boven de natuur der Engelen, zijn lot
Uit 's hemels schoot ontvange, en aanzitt' neffens God?
RAFAËL

Wil d'opperste Monarch zijn macht met mindren delen;
Ja d' eerste kroon den mens opzetten, en bevelen,
Hem wijden tot een hoofd der Geesten, boven al
Wat kroon en scepter voert, of namaals voeren zal;
1560 Zo leer ootmoedig u Gods raadslot onderwerpen.
LUCIFER

Dat is de wetsteen om dees heirbijl op te scherpen.
RAFAËL

1565

Gij scherpt ze reukeloos voor uwen eigen nek.
Bedenk eens waar wij staan. De hemel kan geen vlek
Van afgunst, haat en nijd, noch hovaardij verdragen.
De Wraak des hemels dreigt dees schandvlek uit te vagen.
Hier helpt geen veinzen. Och, of voor d' alziende Zon,
Het aldoordringende oog, ik deze lastren kon
Bedekken. Lucifer, waar is uw glans gebleven?
LUCIFER

1570

Mijn glans is Adam en zijne afkomst lang gegeven.
Men noem' mij langer niet den eerstgewijden zoon,
Den oudsten erfgenaam.
RAFAËL

Vorst Lucifer, verschoon
U zelven: onderworp u 't opperste behagen.
1554 lot: deel, waardigheid.
1557 mens: Mensenzoon; bevelen:
toevertrouwen.
1558 wijden: plechtig aanstellen;
hoofd: meerdere.
1559 namaals: ooit in de toekomst.
1560 raadslot: beslissing.
1561 wetsteen: slijpsteen; dees heirb ij I: deze strijdbijl (zinnebeeld van het

bevelhebberschap en van de reden, waarom Lucifer dit op zich nam); opscherpen: aanzetten, scherper maken.
1562 reukeloos: onbezonnen.
1565 uitvagen: wegwissen.
1567 lastren: misdadige (in vs. 1564
opgesomde) gevoelens.
1570 eerstgewijden: vroegst aangestelde.
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Gewaardig ons dat wij die blijde tijding dragen
Naar boven: ieder ziet mijn weerkomst te gemoet.
I m Ik valle ootmoedig dus uw majesteit te voet.
Om Gods wil, wacht u toch weerspannigen te stijven,
Die op uw wil en wenk, als op hun aspunt, drijven.
Zoudt gij, in wederwil van 't hemelse palais,
Dees lucht, vol heiligheid, vol vrede, d' eerste reis,
I S80 Met duizendduizenden in 't harrenas, beroeren?
Op trommel en trompet den oorlogsstanderd voeren,
En kanten tegens God, den sterksten worstelaar?
LUCIFER

I S8S

1590

1595

Men kant zich tegens ons. Was Adams afkomst maar
Een zelven staat en stoel, als d' Engelen, geschonken;
Dat scheen verdragelijk : nu vliegen vast de vonken
Van dezen hemeltwist door alle daken heen.
Zwijg Engelsdom : verhef eerbiediglijk het leen
Van al wat gij bezit aan Adam, en zijn neven.
Den mens weerstreven, is de Godheid wederstreven.
Hoe mag het God van 't hart, dat hij zo laag, zo diep
Vernedert dien hij tot den grootsten scepter schiep?
Een edelmoedigheid, geheiligd tot regeren,
Voor enen minder zich zo zwaarlijk kan verneren,
Van heerlijkheid ontkleên, en opstaan uit haar staat,
En stoel, dat zij vervloekt den glans en dageraad
Van haren opgangk, en veel liever had gebleven
Een schaduw, zonder verf, een niet, en zonder leven:
Want niet zijn, overtreft verklening duizendwerf.
1573 Gewaardig: vergun.
1577 aspunt: draaipunt.
1578 in wederwil van: in strijd met.
1579 d'eerste reis: voor de eerste keer,
als iets dat nog nooit·gebeurd is.
1580 beroeren: in beroering brengen.
1584 zelven: zelfde; staat en stoel:
hoge zetelplaats.
1587 verhef: sta af (de "verheffing" is
eigenlijk de vernieuwing der uitgifte van
het leengoed).
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1588 neven: nakomelingen.
1590 mag: kan.
1592 edelmoedigheid: iemand van
adellijke geboorte; geheiligd: afgezonderd, uitsluitend bestemd, gewijd.
1594 heerlijkheid: de bestuursmacht
en haar luister; opstaan uit: afstand
doen van.
1597 verf: kleur.
1598 ni e t zij n: toespeling op het gezegde: "Melius est non esse quam sic
esse" Ct Is beter niet te zijn dan zó te zijn).

RAFAËL

Geleende heerschappij staat los, en is geen erf.
LUCIFER
.500

'k Misdank me dan dit leen, als 't immers leen moet heten.
RAFAËL

1605

Bewaar uw ambt: of is zijn oogmerk u vergeten?
Het Stedehouderschap uw wijsheid werd betrouwd,
Opdat gij 't al in ruste en orden houden zoudt:
En hebt ge tegens God het panser aangeschoten,
Als een meinedig hoofd van blinde bondgenoten?
LUCIFER

Wij schoten slechts, uit nood en noodweer, 't panser aan;
Zo luttel wouden wij de Godheid wederstaan.
De reden spreekt, al waar 't dat schild en wapen zwegc.
Wij vrijen onzen Staat: benijdt men ons die zege?
RAFAËL
1610

1615

Geen zege is herelijk, daar, in een zelve Rijk,
Slagordens van een Staat bestrijden haars gelijk:
En deerlijk is het, zo gebroeders van ene Orden
Door hun gebroeders zelfs in 't end verwonnen worden.
Om onzentwil, om God, en zijn gedreigde straf,
Och Stedehouder, voer uw regementen af:
Voer af, en laat u toch vermorwen door gebeden.
Ik hoor, 't is schrikhlijk, alree de ketens smeden,
1599 sta a t los: is niet onverbrekelijk
met de persoon verbonden; erf: vrij erfgoed, allodium, dat onvervreemdbaar
eigen is aan de persoon.
1600 Misdank me: bedank voor; immers ... moet heten: tenminste nog
die naam verdient.
1601 llewaar uw ambt: houd u aan
uw omschreven bevoegdheid; 00 gmerk: doel.
1604 panser: pantser.
1605 meinedig: eedbreukig.
1606 noodweer: onvermijdelijke zdf-

verdediging.
1607 wederstaan: bestrijden.
1608 reden: gezond verstand; al ...
zwege: ook al zou er geen gewapend
verzet ondernomen zijn.
1609 v rij en: vrijwaren, verdedigen.
1610 herelijk: heerlijk, roem verschaffend, die in overeenstemming is met de
waardigheid van een vazal; d a ar: waar;
Rij k : gezagsgebied van een leenheer.
1611 Staat: gezagsgebied van een leenman.

1613

zelfs: zelf.

tll

1620

Om, na de neêrlaag, u, geketend, door de lucht
Tc voercn in triomf. Ik hoor alree gcrucht,
En zie allengs het hcir van Michaël genaken.
Hct is hoog tijd, hoog tijd dicn dollen tocht tc staken.
LUCIFER

Wat baat het, schoon men zich op 't uiterstc bcra?
I-licr is gecn hoop van pais.
RAFAËL

'k Vcrzeker u gcna,
En stel me, als l1Iiddelaar, omhoog voor u te pandc.
LUCIFER
1625

Mijn Star te dompelen in duisternisse, en schande:
Mijn vijanden te zien braveren op den stoel!
RAFAËL

1630

Och Lucifer, waak op. Ik zie den zwavc1poel,
Met op gespalkte kcel, afgrijslijk naar u gapen.
Zult gij, het schoonst van al wat God ooit heeft geschapen,
Een aas verstrckken voor het vratige ingewand
Des afgronds, nimmer zat, en nimmer uitgcbrand;
Dat hoede God. Och och, bewillig onze bede.
Ontvang dien tak van pais: wij offren u Gods vrede.
LUCIFER

1635

1640

Of ergens schepsel zo rampzalig zwerft als ik?
Aan d' een zij flauwe hoop, aan d' andre groter schrik.
De zege is hachelijk; de neêrlaag zwaar te mijden.
Op 't onwis tegens God cn Gods banier te strijden?
Dcn ecrstcn standerd op te rechten tegens God,
Zijn hemelse bazuin, en openbaar gebod?
Zich op te worpen, als een hoofd van Gods rebellcn,
1622 schoon: of. .. al; op 't uiterste:
op het uiterste ogenblik.
1623 van: op.
1624 te pande: borg.
1625 dompelen: doen ondergaan (door
vernedering) .
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1626
1630
1631
1637
1638

braveren: pralen; stoel: troon.
aas: prooi.
afgrond: hel.
Op 't onwis: met onzekere kans.
Den eersten: voor het eerst een.

16-45

1650

1655

En t.::gen 's hemels wet een wederwet te stellcn?
Te vallen in den vloek der snoodste ondankbaarheid?
Te kwetsen de genade en liefde en majesteit
Des rijken Vaders, bron van alle zegeningen,
Die nog t' ontvangen staan, en wat wij rede ontvingen?
Hoe zijn we nu zo wijd verzeild uit onzen plicht!
Ik zwoer mijn Schepper af. Hoe kan ik voor dat licht
Mijn lasterstukken, mijn verwatenheid vermommen!
Hier baat geen deizen, neen, wij zijn te hoog geklommen.
Wat raad? wat best geraamd in dees vertwijfeldheên?
De tijd geen uitstel lijdt. Een ogenblik is geen
Genoegzaamheid van tijd; indien men tijd mag noemen
Dees kortheid, tussen heil en endeloos verdoemen.
Maar 't is te spa, en hier geen boete voor ons smet.
De hoop is uit. Wat raad? Daar hoor ik Gods trompet.
ApOLLION, LUCIFER, RAFAËL.
APOLLION

1660

Heer Stedehouder, op: het is geen tijd te marren:
De Veldheer Michaël, in aantocht met zijn starren,
En regementen, daagt tI uit in 't vlakke veld.
De tijd gebiedt dat gij u in slagorden stelt.
Trek op, trek op met ons: wij zien den strijd gewonnen.
LUCIFER

Gewonnen? dat 's te vroeg: de strijd is niet begonnen.
Men weeg' dien zwaren slag en oorlog niet te licht.
1641 wederwet: andere, tegenstrijdige
wet.
1642 v loek: vloekwaardige toestand.
1645 red e : alreeds.
1646 verzeild: van de juiste koers afgeweken.
1648 lasterstukken: boosheden, die
Gods eer te na komen.
1649 deizen: terugdeinzen, te hoog
geklomIPen: reeds te ver gegaan.

1650 geraamd: beraamd, besloten.
1651 lijdt: verdraagt, laat toe.
1652 Genoegzaamheid: voldoende
bestek.
1654 boe te: gelegenheid om goed te
maken.
1656 marren: talmen.
1657 starren: aanvoerders.
1659 u: uw legermacht.
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APOLLION

Ik zag alree den schrik in Michaëls gezicht,
1665

En al zijn benden doods schier omzien naar de hielen.
Wij willen, twijfel niet, haar slopen, en vernielen.
Hier komen d' Oversten met onzen standerd aan.
LUCIFER

Een ieder in 't gelid: een ieder kenn' zijn vaan.
Nu rustig de bazuin en krijgstrompet gesteken.
APOLLION:

Wij wachten op uw woord.
LUCIFER

ZO volgt ons op dit teken.
RAFAËL
1670

1675

Helaas, hij stond alrede in twijfel, en beraad.
N u voert hem Wanhoop aan. Helaas, in welk een staat
Van jammernissen stort d' Aartsengel al de zijnen!
Nu mag hij nimmermeer in vreugd omhoog verschijnen,
't En zij de Godheid dit meedogende belett'.
Gij Hemelreien, komt, en geeft u in 't gebed:
Misschien of nog dees slag te schutten waar met smeken.
Het bidden kan e~n hart van diamantsteen breken.
REI VAN ENGELEN, RAFAËL.
REi

o

1680

Vader, die geen wierookvat,
Noch goud, noch lofzang waarder schat
Dan godgelatenheid, en stilte

1664 doods: doodsbleek; naar de hielen: naar achteren (om een ontvluchtingskans te vinden).
1665 willen: zullen; haar: nl. de benden.
1667 kenn': houde zich bij.
1668 rustig: Rink; gesteken: gestoken.
1669 woord: bevel; teken: nl. de
standaard van Lucifer.
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1673 mag: zal.
1674 dit: nl. wat komen gaat.
1675 geeft: begeeft.
167(, of: dat; schutten: tegenhouden.
1679 waarder schat: hoger acht.
1680 godgclatenheid: overgave aan
Gods wil; stilte: berusting. (Zie: Th.
Schlichting, De Vierde Rei uit Vonde!
Lucifer, in Onze Taaltuin 11, 1933, blz.
281-289.)

168S

1690

1695

Van 't schepsel, dat uit nedrigheid
Behagen schept aan uw beleid,
En in uw wil zich zelf versmilte;
Gij ziet, 0 aller telgen stam,
Hoe 't hoofd der Geesten zijnen kam
Durf kanten tegens uw behagen;
Hoe hij trompet en trommel roert,
En blind, van Staatzucht aangevoerd,
U tergt op zijnen oorlogswagen.
Ontferm u over 't lasterstuk,
En keer, och, keer het ongeluk
Van duizendduizend lotgenoten,
Die al te jammerlijk misleid,
Met zulk een wederspannigheid
Het harnas hebben aangeschoten.
RAFAËL:

1700

Verschoon genadig, och verschoon
Den Stedehouder, die de kroon
Der kronen op zijn hoofd wil zetten,
Qm neffens u, en boven al
Te triomferen. Och, wie zal
Hem zuiveren van zulke smetten?
REI:

1705

Gedoog niet, dat de schoonste ziel,
Waarop uw oog genadig viel,
Gedoog niet dat d' Aaartsengel sneve.
Hij boete deze ondankbre daad,
En blijf gehandhaafd bij zijn staat.
Dat uw gena zijn schuld vergeve.

1683 ver s m i I te: versmelt, doet opgaan
1684 alle telgen stam: oorsprong
van alles.
1685 kam: zinneteken van de hoogmoed.
1688 Staatzucht: machtsbegeerte;
aangevoerd: aangedreven.

1690 lasterstuk: misdaad.
1699 neffens u: naast u, dus op de
plaats aan de rechterhand. die toekomt
aan de Mensenzoon; a I : alles.
1700 triomferen: heerscmppij van de
overwinnaar voeren.
1704 sneve: ten valkome.
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HET VIJFDE BEDRIJF
RAFAËL, URmL.
RAFAËL

1710

1715

1720

1725

De ganse Hemel, van den grond op tot de kruin
Der aartspalaizen, juicht op Michaëls bazuin,
En zwaaiende banier. De veldslag is gewonnen.
Ons schilden schitteren, en scheppen nieuwe zonnen.
Uit elke schildzon straalt een triomfanten dag.
Daar komt Uriël zelf, de Schildknaap, uit den slag,
En zwaait het vlammend zwaard, dat, scherp van wederzijden,
Gewet van 's hemels wrake en gramschap, onde~' 't strijden,
Door schild, en harrenas, en helm van diamant,
Gevaagd heeft, slinks en rechts, al wat de horens kant
En opsteekt tegens Gods doordringende alvermogen.
Gestrenge Schildknaap, die het scherprecht uit den hogen
Bekleedt, en 't ongelijk, dat tegens 't eeuwig Recht
Zich opworpt, met een slag rechtvaardiglijk beslecht;
Gezegend is 't geweer, gezegend zijn uwe armen,
Die d' eer van Englestad handhaven, en beschermen,
Wat legt ge al prijzen in, bij d' Oppermajesteit !
Verhaal ons toch den strijd: ontvouw ons al 't beleid,
En 's hemels eersten tocht: wij luistren met verlangen.

1708 g ron d: laagste hemelkring .
1709 aartspalaizen: opperste paleizen.
1711 nieuwe zonnen: nl. door de
weerkaatsing.
1714 van wederzijden: aan weerskanten (het is een tweesnijdend zwaard).
1716 diamant: zeer harde steen, of
metaal.

ll6

1717 Gevaagd: weggeveegd: horens:
zinnetekèn van de hoogmoed.
1719 scherp recht ... bekleedt: vonnissen uitvoert.
1720 ongelijk: onrecht.
1722 geweer: afweerwapen.
1724 legt ... prijzen in: verzekert u
een beloning.
1725 al 't beleid: heel de opzet.

URIËL

1730

1735

1740

1745

1750

Uw lust ontvonkt mijn geest om rustig aan te vangen,
Dien vreselijken storm t' ontvouwen op een rij.
Gelukkig vecht het heir, dat God heeft op zijn zij!
De Veldheer Michaël (verwittigd uit den hogen,
Door 's hemels afgezant, die neder kwam gevlogen,
Nog sneller dan een star, die door de lucht verschiet,
Hoe Lucifer zo trots zich tegens 't hoog gebied
Had opentlijk gekant, gereed hen aan te voeren,
Die hem bewierookten, zijn starre en standerd zwoeren;)
Schoot voort, op 't aanstaan van den trouwen Gabriël,
Het schubbig panser aan, en gaf terstond bevel,
Aan al zijn Oversten, en hoofden, en Kornellen,
De heiren, in Gods naam, in hun geleên te stellen,
Om met gemene macht en kracht, op 't luchtig ruim
Van 't zuivre hemelsblauw al dit meinedig schuim
Te vagen, al dit spook in duisternis te dompelen,
Eer zij op 't ongezienste ons mochten overrompelen.
Op dezen last vergaart Gods heirkracht in der ijl
Slagordenswijs, zo snel gelijk een vlugge pijl,
Gedreven van de pees. Men zag ontelbre drommen,
In een driekantig heir, aan alle kanten brommen,
Gelijk een driehoek steekt en straalt op ons gezicht.
Men zag een enkelheid in een driepuntig licht,
Zo spiegelglad, gelijk een diamant, geslepen;
Een heirspits, eer van God dan enig Geest begrepen.
1726 eersten tocht: allereerste veldtocht, veldslag.
1727 rustig: flink.
1728 op een rij: in de juiste volgorde.
1731 afgezant: nl. Gabriël.
1733 gebied: gezag.
1736 voort: terstond; aanstaan: aandringen.
1738 Kornellen: colonne-aanvoerders.
1740 gemene: gezamenlijke; luchtig:
uit lucht bestaande.
1742 vagen: wegvegen; spook: gespuis.

1743 op 't ongezienste: onbemerkt,
verrassenderwijze; mochten: zouden
kunnen.
1744 last: bevel; vergaart: stelt zich
op.
1747 brommen: schitteren.
1748 steekt en straalt: puntig toeschiet; op ons gezicht: waarneembaar
zoals een driehoek zich aan ons voordoet.
1749 een enkelheid: één eenheid (zinnebeeld van Gods drie-eenheid).
1751 eer van: eerder door; begrepen:
ontworpen.
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1755

De Veldheer, met den gloed des bliksems in de hand,
Hield recht voor Gods baniere, in 't hart van 't leger, stand.
Wie moed wil houden, en triomf en zege baren,
Die moet voor al het hart verzekren, en bewaren.
RAFAËL

Waar bleef 't verwaten heir, dat ons bestormen wou?
URIËL

1760

1765

1770

Het kwam vol moeds ter bane, en had zijn eerste trouw,
Gehoorzaamheid en eer en eed en al vergeten,
Te heilloos en verwaand op God en ons gebeten.
Het groeide snel, en wies gelijk een halve maan.
Het wet zijn punten, zet twee horens op ons aan;
Gelijk 't gestarrent van den Stier de hemeldieren
En andre monsters, die rontom hem henezwieren,
Met goude hoornen dreigt. De rechte horen wordt
Vorst Belzebub, opdat hij ons de vleugels kort',
En zijne wacht betrouwd; Vorst Belial de slinken.
Men ziet hen beide om strijd in hunne rusting blinken.
De Stedehouder, nu Veldmaarschalk tegens God,
Verzekerde den buik des legers, om het slot,
Der regementen knoop, in 't midden te bewaren.
De trotse standerd, daar de dag scheen op te klaren,
1755 voor al: vooral, allereerst; bewaren: beveiligen.
1757 eerste: aanvankelijke (nI. aan
God gezworene).
1759 Te heill oos: zeer goddeloos,
hoogst misdadig.
1760 halve maan: wapen van de Turken, vijanden der christenheid, daarom
vorm van Lucifers slagorde tegenover
Michaëls driehoek, die Gods Drie-eenheid verzinnebeeldt.
1761 wet: scherpt; horens: legervleugels (in het beeld van de halve maan);
zet ... aan: richt.
1762 gestarrent: sterrebeeld; hemeldieren: tekens van de dierenriem.
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1763 monsters: sterrebeelden met de
namen van dieren of reuzen.
1764 goude: uit sterren bestaande;
rechte: rechtse.
1766 betrouwd: toevertrouwd; slinken: linkse.
1767 rusting: uitrusting, wapenrusting.
1768 Veldmaarschalk: opperbevelhebber.
1169 Verzekerde: stelde veilig, verdedigde; buik: centrum; slot: aaneensluitingsplaats.
1770 knoop: omschrijving van "slot";
bewaren: beveiligen.
1771 opklaren: aanlichten.

Uit zijne morgenstar, werd van Apollion
Gehandhaafd, achter hem, zo moedig als hij kon,
In zijnen vollen krits, omhoog ten toon gezeten.
RAFAËL
1775

Helaas, wat durf, wat durf d' Aartsengel zich vermeten?
Och, of ik hem bij tijds tot afstand had gebrocht.
Beschrijf me niettemin het aanzicht van dien tocht,
En in wat schijn de Vorst de benden kwam geleien.
URIËL

1780

1785

1790

Omringd van zijn staffiers, en groene livereien,
Hij, wrevlig aangevoerd van onverzoenbren wrok,
In 't gouden panser, dat, op zijnen wapenrok
Van gloeiend purper, blonk, en uitscheen, steeg te wagen,
Met goude wielen, van robijnen dicht beslagen.
De Leeuw, en felle Draak, ter vlucht gereed, en vlug,
Met starren overal bezaaid op hunnen rug,
In 't parrele gareel, gespannen voor de wielen,
Verlangden naar den strijd, en vlamden op 't vernielen.
De heirbijl in de vuist, de scheemrende rondas,
Waarin de morgenstar met kunst gedreven was,
Hing aan den slinken arm, gereed de kans te wagen.
RAFAËL

o Lucifer,

gij zult dien hoogmoed u beklagen.

1772 van: door.
1773 Gehandhaafd: hooggehouden;
hem: n1. Lucifer; hij: n1. Apollion.
1774 in zijnen vollen krits: midden
in het brede middengedeelte van zijn
halvemaansformatie; gezeten: n1. op
zijn strijdwagen.
1777 aanzicht: uitzicht; tocht: leger
te velde.
1778 schijn: gedaante, voorkomen, uitrusting.
1778 kwam geleien: in de slag voerde.
1779 staffiers: gewapende lakeien;
groene: n1. de kleur der Turken; livereien: dienstkleding, uniformen.
1780 aangevoerd van: aangedreven

door.
1782 uitscheen: uitstraalde; wagen:
strijdwagen (zie: J. J. Mooihuizen, Vondels Lucifer en Miltons Verloren Paradijs,
's-Gravenhage, 1895, blz. 77 en vlg.).
1784 Leeu w: sterrebeeld, zie Vondels
Berecht; vlucht: op vlucht, aanval.
1786 parrele gareel: met parels bezet span.
1787 vlamden op: haakten naar.
1788 hei r b ij I: krijgsbijl, kenteken van
het oppergezag; schecmrendc: glinsterende; rondas: klein cirkelvormig schild.
1789 morgenstar: Lucifers kenteken
op het wapenschild; met kunst: kunstig.
1790 slinken: linker.
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1795

Gij fenix, onder al wat God daar boven looft,
Hoe steekt gij, onder 't heir, zo fier met hals en hoofd,
En helm, en schoudren uit! hoe heerlijk past u 't wapen,
Als waar 't naturelijk uw wezen aangeschapen!
o hoofd der Engelen, niet hoger: keer weerom.
URIËL

1800

1805

1810

1815

Zo stonden zij gekant, en slagree, drom bij drom,
Een ieder op zijn lucht, en hoefslag, en bij rijen
Gesnoerd aan hun gezag, om 't schoonst van wederzijen;
Wanneer de dolle trom en klinkende trompet
Zich mengen; het geluid geweer en handen wet,
En steigert in den trans van 't heilig licht der lichten;
Een klank, waarop terstond ~en z wangre wolk van schichten
Geborsten, 51ag op slag, een gloênden hagel baart,
Een storm en onweer, Jat de hemelen vervaart,
De hofpilaren schudt, de kreitsen, en de 5tarren,
Verbijsterd in hun ronde en ommeloop, verwarren,
Of zwijmen op Je wacht, en weten niet waar heen
Te drijven, oost of west, of boven of beneên.
Al weerlicht wat men ziet, al wat men hoort, is donder.
Wat blijft er in zijn stand? het bovenste raakt onder.
De heiren, na 'et gedreun van 't eerste schutgevaart,
Geraken handgemeen met knots, en hellebaard,
En sabel, speer, en dolk. Het gaat er op een kerven,
En steken. Al wat kan, wat toeleit op bederven,
Op schenden, rept ?:ich nu, bederft, en treft, en schendt.
1792 fenix: voortreffelijkste (eigenlijk:
steeds wedergeborene, immers hierin
kwam de Morgenster met de Arabische
wondervogel overeen).
1795 naturelijk: van nature.
1798 lucht: plaats in de lucht; hoefslag: aangewezen wachtplaats.
1799 gesnoerd aan: verbonden met;
gezag: bevelhebbers.
1800 dolle: aanhitsende.
1801 geweer: wapen; wet: aanvuurt.
1802 tra n s: hoogste omgang, verblijfplaats.
120

1803 schichten: pijlen, afgeschoten
projectielen.
1804 Geborsten: uiteen gebarsten (nI.
de wolk).
1805 vervaart: schrik aanjaagt.
1806 hofpilaren: pijlers der hemelhoven; kreitsen: sferen, heelalkringen.
1812 eerste: nl. waarmee de veldslag
begon; schutgevaart: lawaai van schieten.
1813 hellebaard: piek met dwarsbijl.
1815 toeleit op: de bedoeling heeft
om te; bederven: te gronde richten.

1820

1825

1830

De broedcnchap heeft uit, en niemand ziet noch kent
Zijn medeburger meer. Men ziet er pade huiven,
Gekrolde vlechten haars, en pluim, en pennen stuiven,
En schitteren, in 't vier der bliksemen gezengd.
Men ziet turkooisblauw, goud, en diamant gemengd,
En perlesnoer, en wat de haarlok kon versieren.
De vleugels, half geknot, gebroke pijlen zwieren
En zweven door de lucht. Een gruwzaam vcldgcschrei
Verheft zich uit den stoet der groene liverei ;
Daar lijdt het krijgsheir last, geperst uit nood te deizen.
De dolle Lucifer hervat den strijd drie reizen,
En stut de flauwte van zijn regement zo trots,
Gelijk het zeegedruis al schuimende op een rots
Gestuit wordt, reis op reis, en meer niet uit kan rechten.
RAFAËL

Gewis, het heeft wat in de Wanhoop af te vechten.
URIËL

1835

De dappre Michaël laat blazen: Eer zij God.
De regementen, op die leus en zijn gebod,
Gemoedigd, te gelijk aan 't steigeren, en stijgen
Naar boven, om de loef van 's vijands heir te krijgen;
Dat stijgt met een omhoog, maar met een trager vaart,
En raakt in 't ende in lij. Alsof men hemelwaart
Een valk zag, van omlaag, op zijne wakkre pennen
Zich geven in de lucht, eer hem de reigers kennen;
1818 parJe huiven: paarlemoeren
hoofdkappen.
1824 veldgeschrei: krijgsgeschreeuw.
1825 denstoet:hetgevolg; der: met de.
1826 lijdt ... last: komt in benauwdheid; deizen: terugdeinzen, wijken.
1827 dolle: overmoedige; reizen:
keren.
1828 stut: ondersteunt, versterkt; de
fJa u w te: krachtverzwakking, ontmoediging.
1830 uit ... rechten: uitrichten.
1831 af te vechten: strijdend te overwinnen.

1834 Gemoedigd: bemoedigd, aangevuurd; steigeren: opklimmen, zich
naar boven bewegen.
1835 loef: gunstige windzijde; krijgen: bezetten, veroveren. De constructie
met om wordt besproken door L. C.
Michels, Filologische Opstellen lIl, Zwolle 1961, blz. 167-168.
1837 inlij: in een (ten opzichte van de
wind) ongunstige positie.
1839 geven: begeven; kennen: bemerken.
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18<40

Die sidderen van schrik, in 't bos, bij enen beemd,
Zodra het hoge nest dien vijand daar verneemt.
De reiger schreeuwt, en stijgt, en bang voor 's vijands poten,
Verwacht hem op den bek, om door de borst te stoten,
Van onder, als hij ploft van boven op den buit.

18<45

0 Lucifer, wat raad! het ziet er schriklijk uit.
Gij zweeft hier op een vlakte, en zonder poort, en wallen.
Een gruwelijke Orkaan wil plotsling u bevallen,
En zinken in een poel, en afgrond, zonder grond.

RAFAËL

URIËL

1850

1855

1860

Wat gaf 't een schoon verschiet, omlaag een hallef rond
Of halve maan; omhoog een driekant spits t' aanschouwen;
De regementen, die zich sluiten, en ontvouwen,
Op 't wenken van hun hoofd, een ieder in zijn vaan,
Te zien zo pal, gelijk metale muren staan,
Als op een wederwicht van lucht en eige zwaarte,
Met al hun slingertuig, geschut, en stormgevaarte.
Zij hangen even als men zich een wolk verbeeldt,
Een wolk, waarin de zon met heure stralen speelt;
En schildert en schakeert doorluchte regenbogen.
De hemelse adelaar, zo steil in top gevlogen,
Bespiedt Gods vijand vast, de haviksvlucht, beneên.
Hij klapt van moedigheid zijn pennen tegens een,
Misgunt ze 't weiden niet, en vruchteloos braveren,
Terwijl hij vlamt om hem te zitten in de veren,
1841 hoge: in boomtoppen gebouwde
(reigernest); verneemt: waarneemt.
1843 hem: de vijand, dus de valk.
1844 hij: de valk.
1846 zweeft: moet u zonder verdedigings-steunpunt bewegen.
1847 wil: zal; bevallen: bespringen,
overvallen.
1848 zinken: doen verzinken.
1849 verschiet: vergezicht.
1852 vaan: vaandel-afdeling, vendel.
1854 wederwicht: onderling tegen-
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wicht.
1855 stormgevaarte: aanvalstorens.
1858 schakeert: schikt met afwisseling.
van kleur; doorluchte: stralende.
1859 adelaar: nl. Michaël.
1860 haviksvlucht: nl. van Lucifer.
1861 pennen: vleugels.
1862 ze: de haviksvlucht; weiden:
rondvliegen om prooi te bemachtigen;
bra veren: Uitdagen.
1863 vlamt: vurig verlangt; hem: de
havik.

1865

1870

1875

1880

1885

re planderen eerlang van zijne gladde pluim;
Zo ras de kromme bek en klauw, op 't luchtig ruim,
Het aas bevalle, of drijf voor wind af, uit zijn ogen.
Dus komen ze afgestort, en stromen uit den hogen,
Gelijk een binnenzee, of noordsen waterval,
Die van de rotsen bruist, en ruist, met een geschal,
Dat dier en ondier schrikt, in diepgezonke dalen;
Daar stenen, van de steilte, en dikke waterstralen,
En masten zonder tal, verpletten, en vertreên
Wat tegens woest geweld van stroom en hout en steen
Niet opgewassen is. De heirspits treft den navel
Der halve mane fel met rode en blauwe zwavel,
En vlammen, slag op slag, en donderkloot op kloot.
Dat baart een luchtgeschrei. Het hart van 't heir in nood,
Begint van langer hand den wrevelen t' ontzakken.
De boog der halve maan, aan ' t kraken, en aan ' t knakken,
Zo stijf gespannen staat (want d' einden krommen vast)
Dat hij in 't midden moet bezwijken voor dien last,
En springen, wordt hem fluks geen ademtocht gegeven.
De trotse Lucifer, dan hier dan daar gedreven,
Schiet toe op dit geschrei, en geeft zich rustig bloot,
Om zijn groothartigheid, in 't nijpen van den nood,
Te tonen voor de vuist, op zijnen oorlogswagen.
1864 eerlang: aanstonds.
1865 Zo ras: zodra; bek en klau w:nl
van de adelaar; luchtig: uit lucht bestaande.
1866 aas: nl. de havik; bevalIe: zal
overvallen; drijfvoor wind af: zal verjagen met wind mee.
1867 ze: de adelaar Michaël met zijn
legermacht.
1868 noordsen: onstUImige, door
noordenwind aangedreven. Zie: Vondelkroniek VII, 1936, blz. 1 en blz. 79.
1871 Daar: waar.
1872 masten: boomstammen.
1874 navel: middelpunt, in vs. 1769
en vs. 1770 "slot" en "knoop" genoemd.
1875 rode en blauwe: nl. vuur van

het geschut.
1876 kloot: kogel.
1877 luchtgeschrei: geschreeuw, dat
de lucht vult (vgl. vs. 1884); hart: middelpunt, tevens het hart als zetel van de
moed.
1878 wrevelen: opstandelingen.
1880 krommen:inbuigen; vast: reeds.
1881 last: druk.
1882 springen: uiteen barsten; fluks
ge en: niet terstond.
1884 rustig: kloekmoedig.
1885 groothartigheid: heldenmoed.
1886 voor de vuist: van nabij, openlijk. Zie P. LeendertzJr. in Ts. XXXVIII,
1920, blz. 99-106.
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1890

Dat geeft den Hauwen moed. Hij schut de wreedste slagen
En scheuten op 't gebit van zijn verwoed gespan.
De Leeuwen blauwe Draak aan 't woeden, vliegen van
Zijn hand, op elken wenk, met vreselijke driften.
D' een brult, en bijt, en scheurt, en d' ander schiet vergiften,
Met zijn gesplitste tong, ontsteekt een pest, en raast,
En vult de lucht met smook, dien hij ten neuze uitblaast.
RAFAËL

Hier wil de barrening van boven hem beknellen.
URIËL
1895

1900

1905

1910

Hij zwaait de heirbijl vast, om Gods banier te vellen,
Die neerstijgt, en waaruit Gods naam een schoner licht
En schoner stralen schiet in 't gloên van zijn gezicht.
Men denke eens na of hij dit voorspook ons benijdde.
De heirbijl in zijn vuist, aan d' ene en d' andre zijde,
Den toescheut stuit, en sloopt, of schut ze op zijn rondas,
Tot dat hem Michaël, in 't schittrend harrenas,
Verschijnt, gelijk een God, uit enen kring van zonnen.
Zit t\f, 0 Lucifer, en geef het God gewonnen.
Geef over uw geweer, en standerd: strijk voor God.
Voer af dit heilloos heer, dees goddeloze rot,
Of anders wacht uw hoofd. Zo roept hij uit den hogen.
D' Aartsvijand van Gods naam, hardnekkig, onbewogen,
Ja trotser op dat woord, hervat in aller ijl
Den slag, tot driewerf toe, om met zijn oorlogsbijl
Den diamanten schild, meteen Gods naam, te kloven.
Maar wie den hemel tergt, gevoelt de wraak van boven.
1887 flauwen: ontmoedigden; schut:
weert af.
1888 scheuten: schoten, pijlen; op 't
gebit: op de koppen.
1892 gesplitste: in tweeën gespleten.
Over draak en leeuw vgl. Openb. XII
7-17, en Ps. XCI (VuIg. XC), 13.
1894 wil: zal; barrening: branding,
heftige aangolving.
1897 gloên: gloeien van toorn.
1~

1898 of: hoe zeer; voorspook: gunstig voorteken.
1900 toescheut: toegeschoten projectielen.
1903 Zit af: stijg van de wagen af.
1904 geweer: wapens; strijk: buk u.
1905 goddeloze: van God vervreemde; rot: bende.
1906 wacht: pas op voor, vrees voor.
1910 naam: nl. aangebracht op het
schild.

1915

1920

1925

1930

De heirbijl klinkt en springt op 't heilig diamant
Aan stukken. Michaël verheft zijn rechte hand,
En klinkt den bliksemstraal, gesterkt door 't alvermogen,
Dien wrevelmoedigen, door helm en hoofd, in d' ogen
Al t' ongenadig dat hij achterover stort,
En uit den wagen schiet, die omgeslingerd, kort
Met Leeuwen Draak en al, den meester volgt in 't zinkeli.
De standerd van de star vergaat hierop het blinken,
Zo ras Apollion mijn vlammend zwaard gevoelt,
Den standerd geeft ten roof, daar 't barrent en krioelt
Van duizendduizenden, om 't hoofd der helse scharen
In 't vallen, voor den val en neersmak, te bewaren.
Hier ijvert Belzebub: daar trotst ons Belial.
Dus wordt de macht ontsnoerd, en met den zwaren val
Des Stedehouders breekt de boog der halve mane
In stukken. Echter komt Apollion ter bane
Met zo veel monstren als de kloot des hemels draagt.
De Reus Orion schreeuwt, dat al de lucht vertsaagt,
En poogt met zijne knots ons heir spits 't hoofd te kneuzen,
Die op Orions past noch knotsen, noch op Reuzen.
De Noordse Beren op hun achterklauwen staan,
Om met een dommekracht in 't honderd toe te slaan.
De Hydra braakt vergift, en gaapt met vijftig kelen.

1928 monstren: verpersoonlijke ster1912 klinkt: slaat.
rebeelden; kloot: globe.
1915 wrevelmoedigen: opstand.e1929 Orion: sterrebeeld, dat zijn naam
ling.
draagt naar een mythologische reus en dat
1916 Al t': hoogst; dat: zodat.
1917 kort: van zeer nabij.
door de boze geesten wordt ingeschakeld
1918 Leeuwen Draak: de "bestarnde in de strijd, naar Vondel uiteenzet in zijn
dieren" die, volgens Vondels Berecht, Berecht; vertsaagt: bang wordt.
Lucifers strijdwagen trekken.
1930 hoofd: eerste gelederen.
1919 vergaat: ontgaat, begeeft.
1931 past: acht geeft, vreest.
1921 geeft ten roof: prijsgeeft; daar: 1932 Noordse: aan de Noorderhemel
waar; barrent: brandt.
staande; Be ren: sterrebeelden van de
1924 trotst: trostseert, weerstaat.
Grote en de Kleine Beer.
1925 Dus: op deze wijze; ontsnoerd: 1933 dommekracht: log geweld; in
van samenhang ontdaan, ontwricht.
't honderd: in het wilde weg.
1927 Echter: toch hierna nog; ter 1934 Hydra: veelkoppige waterdraak,
bane: op het oorlogspad.
sterrebeeld.
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1935

Ik zie een galerij, voloorlogstaferelen,
Geboren uit dien slag, zo wijd men af kan zien.
RAFAËL

1940

Geloofd zij God: valt neer: aanbidt hem op uw kniên.
Och Lucifer, helaas, waar blijft uw vals betrouwen?
Helaas, in welk een schijn zal ik u lest aanschouwen?
Waar is uw klaarheid nu, die allen glans braveert?
URIËL

1945

1950

1955

Gelijk de klare dag in naren nacht verkeert,
Wanneer de zon verzinkt, vergeet met goud te brallen;
Zo wordt zijn schoonheid ook, in ' t zinken, onder 'tvallen,
In een wanschapenheid veranderd, al te vuil;
Dat helder aangezicht in enen wreden muil;
De tanden in gebit, gewet om staal te knauwen;
De voeten en de hand in vierderhande klauwen;
Dat glinstrend parlemoer in ene zwarte huid.
De rug, vol borstlen, spreidt twee drakevleugels uit.
In 't kort, d' Aartsengel, wien nog flus alle Englen vieren,
Verwisselt zijn gedaante, en mengelt zeven dieren
Afgrijslijk onder een, naar uiterlijken schijn;
Een leeuw, vol hovaardij, een vratig gulzig zwijn,
Een tra gen ezel, een rinoceros, van toren
Ontsteken, ene sim, van achter en van voren
Al even schaamteloos, en geil en heet van aard,
Een draak, vol nijds, een wolf en vrekken gierigaard.
1935 galerij: schilderijenverzameling.
1936 geboren uit: tevoorschijn geroependoor.
1939 schijn: gedaante, voorkomen;
les t : ten laatste, op het einde.
1940 braveert: uitdaagt.
1941 naren: akelig-donkere; verkeert: verandert.
1942 vergeet: nalaat; bralle}l: pronken.
1944 a I te: buitengewoon.
1947 vierderhande: vier onderling
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verschillende.
1950 nog flus: daarstraks nog.
1951 zeven dieren: de dieren, die genoemd gaan worden, gelden als zinnebeelden van de zeven hoofdzonden.
1952 naar uiterlijken schijn: op zulke wijze, dat ook de uiterlijke gedaante er
het voorkomen van vertoont.
1954 rinoceros: neushoorn; toren:
toorn.
1955 ontsteken: ontstoken; sim: aap.
1956 geil: ontuchtig; heet: wellustig.

1960

Nu is die schoonheid maar een ondier, te verwensen,
Te vloeken, zelf van God, van Geesten, en van mensen.
Dat ondier ijst, indien 't de blikken op zich slaat,
En 'dekt met damp en mist zijn gruwelijk gelaat,
RAFAËL

Dat leert de Staatzucht God naar zijne kroon te steken.
Waar bleef Apollion?
URIËL

1965

1970

1975

Hij zag zijn tij verstreken,
Op 't ondergaan der starre, en vlood: een ieder vlood.
De hemelse kortouw van boven, schoot op schoot,
Met weerlicht bliksemen en donderen aan 't rollen,
De monsters, in het licht geklauterd, holp aan 't hollen,
En groeide in zulk een jacht, Wat was 't een dwarreling
Van buien ondereen! hoe ruist' et hier! wat ging,
Wat ging er een getij! ons macht, van God gezegend,
Rukt voort, en treft, en sloopt voor 's hands wat zij bejegent.
Wat green hier overal, waar 't op een vluchten ging,
Een wilde woestheid, een gestaltverwisseling,
In leden, en in leest! men hoort ze brullen, bassen.
D' een jankt, en d' ander huilt. Wat ziet men al gnmmasscn
In Engletroniën nu zwemen naar de hel,
En helse gruwzaamheên. Daar hoor ik Michaël,
Om triomfant in 't licht met Engleroof te pralen.
1958 maar: nog slechts; te verwensen: enkel waardig om verwenst te worden.
1959 zelf van God: door God zelf.
1961 dekt: verbergt; gelaat: voorkomen.
1962 de Staatzucht: aan de machtsbegeerte, aan de heerszuchtig en.
1963 verstreken: verlopen, nl. het
voor hem gunstige getij, het geschikte
ogenblik.
1965 kortouw: kanon, zwaar geschut,
nl. de donder; schoot: schot.
1967 holp aan 't hollen: hielp op hol
s1aan,joeg op de vlucht.
1968 groeide: vond genoegen.
1970 een getij: een springvloed;
macht: legermacht.

1971 voor's hands: voorde vuist weg,
zonder voorafgaand plan; bejegent:
tegenkomt.
1972 g ree n: grijnsde (het onderwerp
is: woestheid); waar 't op een vluchten ging: tijdens de algemene vlucht.
1973 gestaltverwisseling: omvorming van Lucifers volgelingen tot duivelen.
1975 g r i m m a s sen: misvormde gelaatstrekken.
1976 zwemen naar: overeenkomst
verkrijgen met.
1978 om ... te: op het punt om. Zie
G. S. Overdiep, 17" Eeuwse Synt. § 362
ad 1; Engleroof: wapenbuit, op de opstandige engelen behaald.
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1980

De Reien groeten hem met lofzang, en cimbalen,
Schalmeien, en tamboer. Zij treden hier vooruit,
En strooien lauwerloof, op 't hemelse geluid.
REI VAN ENGELEN, MICHAËL.

REI

1985

1990

1995

2000

Gezegend zij de Held
Die 't goddeloos geweld,
En zijn macht, en zijn kracht, en zijn standerd
Ter neder heeft geveld.
Die God stak naar zijn kroon,
Is, uit den hogen troon,
Met zijn macht in den nacht neergezonken.
Hoe blinkt Gods Naam zo schoon!
Al brandt het oproer fel,
De dappre Michaël
Weet den brand met zijn hand uit te blussen,
Te straffen dien rebel.
Hij handhaaft Gods banier.
Bekranst hem met laurier.
Dit palais groeit in pais, en in vrede.
Geen tweedracht hoort men hier.
N u zingt de Godheid lof,
In 't onverwinbaar hof.
Prijs en eer zij den Here aller Heren.
Hij geeft ons zingens stof.
MICHAËL

Geloofd zij God; de Staat hier boven is veranderd.
1979 cimbalen: slaginstrumenten, bestaande uit schotelvormige metalen platen.
1980 Sc h a I mei en: blaasinstrumenten,
bestaande uit dubbele rietpijpen; tamboer: trommel.
1981 lauwerloof: bladeren van de
laurierboom, zinneteken van onverwelk-
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bare roem.
1988 ma c h t: legermacht; na c h t: helse
duisternis.
1996 palais: zo wordt in vs. 300 de
engelenhemel genoemd.
1999 hof: heersersvel'blijf.
2002 deS t a at: de samenleving en het
bestuur daarvan.

2005

2010

2015

D' aartsvijand leit er toe. Hij laat ons zijnen standerd,
En Morgenstar, en helm, en vanen, en rondas,
Dien afgejaagden roof, aan 's hemels heldere as,
Met juichen, en triomf, en ere, en lofgezangen,
Bazuinen, en trompet, ten klaren spiegel hangen
Van wederspannigheid, en Staatzucht, die den kam
Verheffen tegens God, den onverzetbren stam,
En oorsprong, en de bron en Vader aller dingen,
Die wezen en natuur en eigenschap ontvingen.
Men zal niet meer den glans der Oppermajesteit
Bezwalkt zien door den damp van snode ondankbaarheid.
Zij zwerven in de lucht, en tuimelen, en woelen,
Heel diep beneden ons gezicht, en deze stoelen,
Beneveld, en verblind, en ijselijk misvormd.
Zo moet het gaan, die God, en zijnen stoel bestormt.
REI

Zo moet het gaan, die God, en zijnen stoel bestrijden,
Den mens, naar 't hemels beeld geschapen, 't licht benijden.
GABRIËL, MICHAËL,

REI.

GABRIËL
2020

Helaas, helaas, helaas, hoe is de kans gekeerd!
Wat viert men hier? 't is nu vergeefs getriomfeerd:
2003 leit er toe: ligt neer; laat ons:
moest aan ons overlaten, afstaan.
2005 afgej aagden roof: buit, bij de
achtervolging gemaakt; as: wentelingsas,
voorgesteld als een draagstok; vgl. Adam
in Ballingschap vs. 390: "En 's afgronds
wapen roof in 's hemels kerk te hangen."
2007 ten spiegel: als afschrikwekkend
voorbeeld.
2008 kam: kenteken van de hoogmoed,
trotse kop.
2009 onverzetbren stam: onwrikbaar grondbeginsel.
2011 wezen, natuur, eigenschap: in
elk ding kan eigen aanzijn, aard en hoe-

danigheid worden onderscheiden.
2013 Bezwalkt: besmeurd, verduisterd.
2014 Zij: nl. de gevallen engelen;
I u c h t: zinspeling op Eph. Il, 2: " de
overste van de macht der lucht."
2015 deze stoelen: onze engelenzetels.
2017 Zo moet het gaan: in Maria
Stuart vs. 1649 spreekt de scherprechter
na de onthoofding vrijwel dezelfde woorden: "Zo moeten ze vergaan"; stoel:
troon.
2021 getriomfeerd: overwmmngsfeest óevierd (volgens de klassieke Romeinse wijze van zegefeesten).
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Vergeefs met wapenroof en standerden te brallen.
MICHAËL

Wat hoor ik, Gabriël?
GABRIËL

2025

Och, Adam is gevallen;
De vader en de stam van 't menselijk geslacht
Tc jammerlijk, te droef alree ten val gebracht.
Hij leit er toe.
MICHAËL

Dat is een donderslag in d' oren
Al ijze ik, mij verlangt 'die nederlaag te horen.
Heeft dan 't verwaten Hoofd het aardrijk ook bestreên?
GABRIËL

2030

2035

2040

Hij rukte, na den slag, 't verstrooide heir bij een,
Doch eerst zijn Oversten, die voor elkandre gruwen;
En zette zich, om 't licht van 't alziende oog te schuwen,
In ene holle wolk, een duistre moordspelonk
Van nevlen, daar geen vier dan uit hun blikken blonk;
En, midden in den ring des helsen Raads gezeten,
Hief uit zijn zetel aan, te hels op God gebeten:
Gij machten, die zo trots, voor ons gerechte zaak
Dien afbreuk hebt geleên; nu is het tijd om wraak
Te nemen van ons leed, en listig, en verbolgen,
Met onverzoenbren wrok den hemel te vervolgen,
In zijn verkoren beeld, en 't menselijk geslacht
Te smoren in zijn wieg, en opgang, eer het macht
In zijne zenuw krijge, en aanwinne in zijne erven.
2022 wapenroof: buitengemaakte wapens en uitrustingen; bra 11 en: pralen.
2026 Hij leit er toe: hij ligt ter neer,
verslagen.
2027 mij verlangt: toch ben ik begerig.
2028 verwaten: vervloekt; overmoedig.
2030 gruwen: nl. wegens hun misvormdhdd.
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2031 schuwen: mijden, ontgaan.
2033 vier: vuur. De duivel wordt doorgaans voorgesteld met gloeiende ogen.
2034 ring: ronde kring.
2039 vervolgen: achtervolgen, schade
toebrengen.
2040 beeld: Adam, geschapen naar
Gods beeld.
2042 zen uw: spierweefsel.

20<45

2050

2055

2060

Mijn wit is Adam en zijn afkomst te bederven.
Ik weet, door 't overtreên der eerst gestelde wet,
Hem aan te wrijven zulk een onuitwisbre smet,
Dat hij, naar lijf en ziel, met zijn nakomelingen
Vergiftigd, nimmer zal ten zetel innedringen,
Waaruit men ons verstiet: edoch gebeurt het al,
Dat iemand bovenstijge, een kleen, een dun getal,
En nog door duizend doon, en arrebeid, en Jijden,
Zal steigren tot den Staat en kroon, die ze ons benijden.
Elenden zullen zich terstond, op Adams spoor,
Verspreien zonder end, de wijde wereld door.
Natuur zal, van dien slag getaisterd, schier verteren,
En wensen in een Niet of mengelklomp te keren.
Ik zie den mens, die naar het beeld der Godheid zweemt,
Van Gods gelijkenis verbasterd, en vervreemd,
In wil, geheugenis, en zijn verstand ontluisterd,
Het ingeschapen licht beneveld, en verduisterd,
En wat den dag beschreit, in 's moeders bangen schoot,
Gevallen in den muil der onvermijbre Dood.
Ik wil de tirannij verheffen, altijd stouter,
En u, mijn zoons, gewijd tot Godheên, op het outer,
In kerken, zonder tal, tot aan de lucht gebouwd,
2043 wit: doel; bederven: in het verderf storten.
2044 door 't overtreên: doordat hij
overtreedt; eerstgestelde wet: nl. het
verbod om van de kennisboom te eten.
2045 aan te wrijven: eigen te maken.
2048 edoch: niettemin; al: al eens, bij
uitzondering.
2049 bovenstijge: de hemel bereike.
2050 doon: wijzen van sterven; arrebeid en lijden: de gevolgen van Adams
zondeval.
2051 Staat: samenleving.
2054 Nat U U r: de zichtbare schepping.
Door Adams val kwam de natuur tegen
de mens in opstand, d.w.z. het beginsel
van haar innerlijke samenhang is voor de
mens niet meer waarneembaar. Hij ziet
haar als samengesteld uit elkander tegenstrevende elementen; getaisterd: heftig

uit haar evenwicht geschokt.
2055 mengelklomp: chaos; keren:
terugkeren, vera'lderen.
2056 zweemt naar: overeenkomt met.
2057 verbasterd: de aard verloren
hebbende.
2058 wil, geheugenis, verstand:
streefvermogen, voorstelJingsvermogen,
begripsvermogen.
2060 den dag: het levenslicht; b esc h rei t: met droefheid tegemoet ziet;
bangen : barenswee vrezende.
2061 onvermijbre: als gevolg der erfzonde onvermijdbare, onontkomclijke.
2062 de tirannij: hetwereldbeheersende schrikbewind van de duivel; stouter:
moediger, driester.
2063 Godheên: afgoden.
2064 kerken: heidense tempels.

131

2065

Vereren offervee, en wierookgeur, en goud,
Ja zo veel mensen, als geen tong vermag te noemen,
En, al wat Adam teelt in eeuwigheid verdoemen,
Door gruwelstuk. op stuk, Gods naam ten trots begaan.
Zo dier wil hem mijn kroon, en zijn triomffeest staan.

2070

Verwaten vloek, zo trots de Godheid nog braveren!
Wij zullen u eerlang dat lasterstuk verleren.

MICHAËL

GABRIËL

2075

2080

Aldus spreekt Lucifer, en zendt Vorst Belial,
Opdat hij datelijk de mensen breng' ten val.
Dees schiet de boosheid zelf, de listigste aller dieren,
De slang aan, om met glimp van woorden te versieren
Het lokaas, ,t welk aldus d' onnoozle schepsels ving,
Daar zij geslingerd om den tak der kennis hing:
Heeft God, op halsstraf, u zo dier, zo streng, benomen
Den vrijdom van dit ooft, den smaak van 't puik der bomen?
Neen, Eva, simple duif, geenszins: gij zijt verdwaald.
Aanschouw eens, bid ik u, dien appel. Ai, hoe straalt,
Hoe gloeit dit ooft van goud en karmozijn te gader!
Hoe noodt u dit banket! Ai dochter, tree wat nader:
Hier nestelt geen venijn in dit onsterflijk loof.
2065 Vereren: doen offeren.
2066 mensen: mensenoffers (dit vers
hoort als climax bij het vorige).
2067 al wat Adam teelt: de hele
mensheid; verdoemen: in het verderf
storten.
2068 ten trots: om te trotseren; begaan: ondernomen.
2069 dier ... staan: duur te staan komen.
2070 verwaten vloek: doemwaardige
vervloekeling; t rots: hovaardig; b r averen: uitdagen.
2071 lasterstuk: schelmstuk, misdaad.
2073 datelijk: zonder verwijl.
2074 schiet ..• aan: trekt het kleed, de
gedaante aan van.

132

2075 glimp: bedrieglijke schijn; versieren: aantrekkelijk maken.
2076 lokaas: nl. de appel van de kennisboom; onnoozle: onnadenkende.
2077 d a a r zij: terwijl de slang tot dit
doel; geslingerd: gekronkeld.
2078 halsstraf: doodstraf; dier: duur,
tegen hoge prijs; benomen: ontzegd.
2079 vrijdom: het vrije gebruik, de
beschikking.
2080 simpie: onnozele, onnadenkende;
gij zij t verd waald: gij bevindt u op een
dwaalspoor, gij vergist u.
2082 goud en karmozijn: geel en
rood.
2084 nestdt: schuilt tussen de bladeren.

208~

Hoe lokt dees vrucht: ai pluk: ai· pluk vrij: ik beloof
U wetenschap, en licht. Wat deistge, bang voor schennis?
Tast toe, en word God zelf, in wijsheid, en in kennis,
En wetenschap gelijk, en ere en majesteit,
Hoe zeer hij 't u benij. Zo vat men 't onderscheid,
2090 Het wezen en den aard en d' eigenschap der zaken.
Terstond begint het hart der schone bruid te blaken,
T' ontvonken, en zij vlamt op d' aangepreze vrucht,
De vrucht bekoort het oog, het oog den mond, die zucht.
De lust beweegt de hand al bevende te plukken.
209~ Zo plukt ze, en proeft, en eet (dat wil haar afkomst drukken!)
Met Adam, en zodra hun ogen opengaan,
En zij hun naakheid zien, bedekken ze, met blaän,
Met vijgenloof, hun schaamte, en schande, en erfgebreken,
En gaan zich in geboomte en schaduwen versteken,
2\00 Versteken, maar vergeefs, voor 't aldoordringende oog.
De lucht betrekt allengs. Zij zien den regenboog
Gespannen, als een bode en voorspoook van Gods plagen.
De hemel treurt in rouw. Geen handenwringen, klagen,
Noch schreien helpt den mens en zijne weêrgade. Ach,
2\ O~ Het weêrlicht, reis op reis: het dondert, slag op slag.
Al wat men hoort en ziet, is schrik, en angst, en zuchten.
Zij vluchten voor hun schim, maar kunnen niet ontvluchten
Den worm, die 't hart doorknaagt, het overtuigd gemoed.

2086 deist: schrikt terug; schennis:
wetsovertreding, zonde.
2089 benij: benijden, misgunnen zal;
Zo: in die toestand van Godegelijkheid;
vat: verstaat, doorgrondt; 0 n d e rscheid: onderling verschil.
2090 wezen, aard, eigenschap: in
vs. 2011 merkten we dezelfde (scholastieke) driedeling op.
2091 blaken: warm worden (van begeerte).
2092 vlamt op: brandt van begeerte
naar.
2093 zucht: hevig verlangt.
2095 proeft: keurt (met het oog); wil:
zal; afkomst: nakomelingschap; druk-

ken: bezwaren.
2098 erfgebreken: hun zondigheden,
die op het nageslacht zullen overgaan.
2099 versteken: verschuilen.
2101 allengs: in toenemende mate, hoe
langer hoe meer; regenboog: volgens
Openb. IV, 3 wordt Gods troon (rechterstoel) omgeven door de regenboog.
2102 voorspook: onheilspellend voorteken; plagen: straffen.
2104 wêêrgade: echtgenote.
2105 reis op reis: keer op keer.
2106 is: betekent, veroorzaakt.
2107 schim: schaduw.
2108 worm: zinnebeeld van de wroeging; 0 ver t u i g d: van schuld overtuigd.
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2\\ 0

2\\5

Zij knikkebenen beide, en struiklen, voet voor voet.
Het aangezicht ziet doods, en d' ogen, diep verdronken
In tranen, zien geen licht. Hoe is de moed gezonken!
Hoe stak hij flus het hoofd zo moedig in de lucht!
Het' ritslen van een blad, of beek, een kleen gerucht
Verbijstert hen; terwijl een zwangre wolk komt dalen,
Die scheurt, en baart allengs een licht, een glans, en stralen,
Daar d' Opperste uit verschijnt, in dien bedrukten staat,
En dondert met zijn stem, die hen ter aarde slaat.
REI

Och och och och"de mens waar nutter nooit geschapen.
Dat leert zich aan een vrucht, een mondvol saps, vergapen.
GABRIËL
2\20

2\25

0 Adam, dondert God, waar zijt gij toegeraakt ?
Vergeef me, 0 Heer. Ik vlucht uw aanzicht, bloot, en naakt.
Wie leerde u, vraagt hem God, uw schaamte en naaktheid
[kennen?
Durft gij uw lippen aan verbode vruchten schennen?
Mijn gade, mijne bruid bekoorde mij, helaas.
Zij zegt: de slimme slang bedroog me met dit aas.
Dus schuift elk van den hals den oorsprong der gebreken.
REI

Gena. Wat vonnis wordt op dit vergrijp gestreken?
GABRIËL

De Godheid dreigt de vrouw, die Adam heeft verleid,
2109 voet voor voet: bij elke stap.
2112 fl us: zojuist nog.
2114 Verbijstert: verwart; zwangre:
nl. God in zich dragend.
2116 staat: toestand, nJ. waarin Adam
en Eva verkeren. (Men merke in de passage vs. 2090-2116 op, hoe vaak Vondel het
verloop van een handeling verdeelt in
drie aspecten).
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2118 nutter: beter, heilzamer.
2119 Dat leert: dit alles leert (wat het
betekent, zich ... enz.).
2120 dondert: spreekt m~t de stem van
de donder; toegeraakt: toe gekomen.
2123 schennen: bezondigen.
2124 bekoorde: verleidde.
2126 van den hals: van zijn eigen hals
af.

2130

2135

2140

Met ween, en barensnood, en onderworpenheid;
Den man met arbeid, zweet, en zorge, en lastig slaven;
Den akker, die den mens ten leste zal begraven,
Met onkruid, en veel ramp; de Slang, om 't loos misbruik
Van haar doortrapte tong, zal kruipen op den buik,
Langs d' aarde hene, en slechts bij stof en aarde leven.
Maar om den armen mens een vasten troost te geven,
In zulk een jammernis, belooft de Godheid trouw
Te wekken, uit het zaad en bloed van d' eerste vrouw,
Den Sterken, die de Slang, den Draak, het hoofd zal pletten,
Door erfhaat, van geen tijd noch eeuwen te verzetten.
En schoon dat felle Dier hem naar de hielen bijt,
Nog triomfeert de Held met ere, na dien strijd.
Ik koom uit 's Hoogsten naam dat onheil u ontvouwen.
Stel daadlijk orden, eer ze ons moeite op moeite brouwen.
MICHAËL

2145

2150

Uriël, Schildknaap, die het heilig Recht bewaart,
En reukeloosheid straft; grijp aan uw vlammend zwaard:
Vlieg hene naar omlaag, en drijf ze beide uit Eden,
Die d' eerste wet zo blind zo reukloos overtreden.
Bewaak den ingang van 't ontheiligd paradijs,
En keer de ballingen met kracht af van de spijs,
Den boom, die 't leven rekt. Gedoog niet dat ze pluiken
D' onsterfelijke vrucht, en 't hemels ooft misbruiken.
Gij wordt op schildwacht voor den hof en boom gesteld.
Dat Adam buiten zwerve, en vroeg en spade, veld
2129 ween: smart (zst. nwo enk.).
2131 begraven: tot graf zijn.
2132 loos: sluw, bedrieglijk.
2136 trouw: betrouwbaar, vast.
2138 Sterken: nl. Christus. Vgl. L. C.
Micheis, "Slang en Zaad" in: Bijdrage
tot het onderzoek van Vondel's Werken,
1941, blz. 97-102.
2139 erfhaat:alle geslachten overlevende haat; verzetten: veranderen.
2140 naar de hielen: zinspeling op

Genesis I1I, 15: "Gij (de slang) zult loeren
op zijn hiel".
2141 noch: niettemin, nochtans; Held:
nl. Christus.
2143 Stel daadlijk orden: neem zonder verwijl maatregelen.
2144 bewaart: bewaakt, beschermt.
2145 reukeloosheid:
onbezonnenheid, zondige onbedachtzaamheid.
2150 Den boom, die 't leven rekt:
de levensboom.
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2155

2160

2165

2170

2175

En klaigrond ommeploeg', waaruit hem God bootseerde.
Ozias, aan wiens vuist de Godheid zelf vereerde
Den zwaren hamer van geklonken diamant,
En ketens van robijn, en krammen, spits van tand,
Ga hene, vang en span het heir der helse dieren,
Den Leeuw, en felIen Draak, die tegens ons banieren
Dus woedden: vaag de lucht van dees vervloekte jacht,
En boei ze aan nek en klauw, en keten ze met kracht.
Dees sleutel van den put des afgronds, en zijn holen,
Wordt, Azarias, u en uwe zorg bevolen.
Ga hene, sluit in 't hol al wat ons macht bestrijdt.
Maceda, neem dees torts, die vlam is u gewijd:
Ontsteek den zwavelpoel, in 't middelpunt der aarde,
En pijnig Lucifer, die zo veel gruwlen baarde,
In 't eeuwigbrandend vier, gemengd met killen vorst;
Daar Droefheid, Gruwzaamheid, Versteendheid, Honger, Dorst,
De Wanhoop, zonder troost, de prikkel van 't geweten,
En Onverzoenbaarheid, een straf van 't boos vermeten,
Versteken van den glans der Godheid, in dien rook,
Getuigen 's hemels ban, geveld op 't heilloos Spook;
Terwijl 't beloofde Zaad, verzoenende Gods toren,
Herstelle uit liefde al wat in Adam werd verloren.

2154 bootseerde : (uit klei) vormde.
2155 Ozias: door Vondel als engelennaam gebruikte bijbelse benaming, die
"sterkte van de Heer" betekent; vereerde: opdroeg, toevertrouwde.
2156 geklonken: krachtig aaneengevoegd, met beeldwerk versierd; diaman t: zeer harde steen zonder luister.
2158 vang en span: sla in boeien.
2160 vaag: veeg schoon;jacht: troep.
2162 sleutel: zinspeling op Openb. IX,
1: "haar werd de sleutel gegeven van de
put van de Afgrond".
2163 Azarias: naam, die in de Bijbel
herhaaldelijk voorkomt, en die "hulp van
de Heer" betekent; bevolen: toevertrouwd.
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2165 Maceda: bijbelse plaatsnaam, die
"brandend vuur" betekent, door Vondel
hier om die reden als engelennaam gebruikt; gewijd: toevertrouwd.
2168 killen vorst: ijzige vrieskou (als
helleplaag ook bij Dante en bij Milton
naast het eeuwigbrandend vuur genoemd)
2167 baarde: veroorzaakte, voortbracht.
2169 Daar: waar.
2171 vermeten: buitensporigheid, hybris.
2172 Versteken: verstoken, beroofd.
2173 Getuigen: vormen een bewijs
voor; ban: banvonnis; Spook: boze
geest (collectiefbedoeld).
2174 Zaad: Christus; toren: toorn.

REI

2180

Verlosser, die de Slang het hoofd verpletten zult,
,t Vervallen Mensdom eens van Adams errefschuld
Verlossen, t' zijner tijd, en weer, voor Eva's spruiten,
Een schoner paradijs hierboven opensluiten;
Wij tellen d' eeuwen, en het jaar, ja dag, en uur,
Dat uw gena verschijn'; de kwijnende Natuur
Herstell', verherelijke, in lichamen en zielen;
Stofferende den troon, daar d' Engelen uit vielen.

2177 Vervallen: ten val gekomen;
eens: in de toekomst.
2182 HersteIl' : het onderwerp is "uw

2183 Stofferende: opnieuw bekledende, bezettende, nl. met mensen, die ter
heerlijkheid worden opgenomen.

gena".
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VERANTWOORDING VAN DE VIERDE DRUK
Op wens van de redactie heeft de ondergetekende zich belast met de
zorg voor deze herdruk van Vondels Lucifer, de eerste na het heengaan van onze collega en vriend Asselbergs. Diens inleiding is uiteraard onverkort gehandhaafd. Van de woordverklaringen is de
overgrote meerderheid onveranderd gebleven, een klein aantal is
enigszins herzien, enige drukfouten werden verbeterd en voorts zijn
er op verschillende plaatsen nieuwe annotaties toegevoegd. Het karakter van deze uitgave is geheel intact gelaten.
Hilversum, september 1972
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G. STUIVELING
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