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Tantaene animis coelestibus irae !

1)

VIGNET: EEN PUT.

t'Amsterdam :
Voor de wcduwe van ABRAHAM DE WEEs, op den Middeldam,
in 't Nieuwe Testament. 1667.
1)

Aen I 11 ,Ziin de Goden in den hemel cock aen zulck een toornigheit onderhevigh ?" ( Yowlers prozavert )

INLEIDING.
Toon Vondel, 80 jaar oud, de Noah uitgaf, voltooide hij
hiermee de trilogie, waarin do lotgevallen van de eerste
schepselen Gods zijn uitgebeeld. Of is some 't verband to
los om to spreken van eon trilogie Lucifer — Adam in Ball. —
Noah? Wel vormt ieder drama op zichzelf een afgerond geheel,
maar aaneengeschakeld verhalen ze took in strenge consequentie de beroeringen, die engelen en menschen vOOr Jezus
komst geschokt hebben.
Eerst de opstand van de aartsengel Lucifer, die, afgunstig
op Gods uitverkoren schepselen en opgestookt door venijnige
raadgevers, zich kant tegen 't opperste gezag, zoodat „de
voncken van den hemeltwist door alle daken heen vliegen."
Rechtvaardig treft hem de eeuwige verdoemenis, dock ook
na z jn nederlaag blijft de stemming somber, want de machtige
heeft in zijn vat bet eerste menschenpaar meegesleept. Maar
tot slot klinkt bevredigend en jubelend de voorspelling van
de Verlosser der menschheid.
In de Adam in Ball. ten deele hetzelfde onderwerp, maar
anders bezien. Het voile licht valt nu op de paradilsbewoners
in hun blijde bruiloftsvreugde, raw verstoord door eigen
schuld. Hier geen vredig slotaccoord gelijk in de Lucifer;
als eenig genadeblijk do belofte, dat Eva een nakomelingschap zal baren.
in de Noah 't verdere verhaal van daze zondige nakomelingsc „den zegen in hunnen grootvaer eerst verloor,
En, door zyn misdaet van uw spoor Gedwaelt, den zielkrak
heeft gekregen." (vrs 139). Hoog boven die zonde en ontucht
de boetprediker Noah, begenadigd ale de zondvloed de
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schuldigen verdelgt. Het gejammer van de verdrinkende
menschheid wordt hier vergeten voor de blijde troost :
want 44n geslacht is behouden, nu nauwer verknocht aan
God en als zichtbaar symbool van dit verbond buigt zich de
regenboog aan het uitspansel (rei 4e bedr.). En weer, ale in
de Lucifer, tot slot de voorspelling van de komst van Jezus,
door wiens bemiddeling ook de schuldigen, mite ze berouwhebbend zijn gestorven, in de hemel zullen worden opgenomen.
Terw0 dos op de Lucifer een vervolg mogelijk, niet
noodzakelijk was, riep de Adam in Ball. met zijn vrij
troosteloos einde om voortiötting van het verhaal.
Toch moeten we vooral bedenken, dat waar misschien op
one het slot van de Adam in Ball. met zijn harde rechtvaardigheid een onbevredigendentWiet
waarschtnlijk is, dat een bijbelsch drama do toeschouwers in
die dagen ooit onvoldaan list. Meer dan voor de meesten van
one was hun het btbelverhaal dagelbksch brood, zoodat hun
nitfantazie zeker verder dan 't droevige einde van 't stuk
ging tot aan de blijde triomf des geloofs.
Volkomen stemt hiermee overeen, dat Vondel, die in
de opdracht van de Noah de drie 44n adem
noemt en ze rangschikt naar de mate van hun „nadruk"
Fliewicht), daar o. m. van de Adam in Ball. zegt, dat
„Adam en zijne nakomelingen in de verdoemenisse vervielen,
met hoops van herstellinge, door de belofte des toekomenden verlossers". Nu wordt daze belofte nergens in het stuk
vermeld, of men mocht een kleine toespeling willen zien in
de woorden „Ten zy nu Godts genade De hant reicke aen
't gevallen jaer" (vrs. 1377). Maar in Vondel's geloovig gemoed
was de Verlossing zoo nauw verbonden met de verdrijving
uit het Paradijs, dat ze, ook onvermeld, in zijn Ad. in Ball.
lag opgesloten.
Met de Noah sluit Vondel due de trilogie en bekroont op
waardige wijze een 55jarige tooneelarbeid.
De persoon van Noah lag hem trouwens reeds lang na
aan 't hart. Al in de Helden Godes laat hij hem optreden
als de boetprediker, wiens stem geen gehoor vindt „ick
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predickte, maer laes ! Zy sloeghent inde wind : zy riepen :
arme dwaes ! Gaet razen na uw Arck, zoo zuldy niet bedruypen Van 's pekels overloop als wy to hoop verzuypen.
(aid., Noah 15). In de Gysbr. vrs 1811 wordt vrij uituerig
Noah's redding als blijk van Gods genade door broader
Peter_verhaald. Later noemt Vondel Noah nog langer of
p
orter in de ./Aw.___v._aodt _en Godtsd. V 77 en V 472, in
Joa. de Boets. 383 en VI 491; in dit laatste werk II 139
evenals in de Heerlijckh. der_Kercke I 251 een breeds
vergelijking van de ark bij de kerk, zooals we die terugvinden in de Noah 1580:
Bijbel is natuurlijk de voornaamste bron voor de Noah
geweest. Maar, terwij1 Vondel zicli heel nauwkeurig heeft
gehouden aan namen, feiten en getallen uit de Bijbel, is Jab
in de karakterteekening van Noah volkomen afgeweken van
't verhaal bij Mozes. De bijbelsche Noah is een gehoorzaam
werktuig Gods, zonder menscholtke aandoeningen; Vondel's
Noah is even gehoorzaam, maar daarbij een voelend en
if dend mensch die de zondi e menschheid tot deu d wil
bekeeren en gebukt gaat onder het algemeene Teed. Ik heb
me eerst afgevraagd of the Noah-figuur een eigen creatie
van Vondel zou zijn, tot ik in fzleA/j/ILseheiooken een

overeenaemming in voorstelling aantrof, to groot om toevallig to
In het le Book van de Sib llina vrs 128 en vl . beveelt

God aan Noah het yolk tot bekeering to brengen — Noah
als afgezant des hemels vinden we terug bij Vondel. (Noah
vrs 1017). Tot tweemaal toe richt Noah het woord tot het

y olk in de Sib. (I. 150 en 174) — Qok in de Noah twee toesRaren-tOf het yolk (371 en 1017). Even weinig_als inde Noah
stoort hij zich aan de spot_ van de menigte (Sib. I 171 seq.).
Ook hier de voorsp,- elling van de rampen, die zullen komen
„de tijd zal aanbreken dat de liege aarde en- lief fiföffidheifgeslacht verwoest zullen worden door de wateren," (Sib. I 162)
1) In de Opdracht haalt Vondel zelf met een enkel woord het
getuigenis van de Sibyllina aan (pag. 21).
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— vergelijk in de Noah. „Hoort wat onheil u genaekt" (1018).
Bij die voorspelling, evenals in de __ Noah, de eigen_yfeemood Aeh hoe zal lic, owesloten in de ark zuchten en
weenen en et water vermengen met mijne tranen !" (Sib.
r-I90). Dan de inscheping in de ark, het gedierte is door
God tot gehoorzaamheid aangezet (Sib. I 208) — vergelijk
Noah 1322. „Hy toomt ... den wilden aert van 't ingescheept
gediert." De zondvloed begint van alle kanten steken de
woedende windbn op (Sib. I 220) — vergelijk Noah 1298
„Vier winden tegens een, hardnekkigh en verstokt". Het
heilige huis drijft voort omringd door groote golven ; van
alle 4den slaat het water tegen zijn ribbon en kiel en
de ark ploegt het schuimende nat met dof gebruisch (Sib.
I 225 seq.) — vergelijk Noah 1311 „de dootschrik voor de
poort Gednurigh aenklopt."
Men ziet dat van letterlfk overnemen nergens sprake is.
Maar de wijze van voorstelling heeft zonder kwestie invloed
op Vondel gehad, en Noah als treur nd boat: ezant is zeker
ontleen aan e
De verdere Grieksche, Joodsche en Latijnsche schrijvers,
die hij in zijn opdracht aanhaalt, kan men nauwelijks bronnen
noemen. Getuigenissen van christelPe en onchristelijko
oors i ron staan hier ter stavin vim het zondvloedverhaal,
vreedzaam naast elkaar en zel s schroomt Vondel met zich
to beroepen op een schrijver als Lucianus, nadat hij hem
eerst heeft uitgemaakt voor het „hooft der Godtslasteraeren".
De heele opdracht is een merkwaardig staaltje van Yondel's
oncritische zin en autoriteitsgeloof.
— Er is wel Bens beweerd, dat de Noah een van Vondel's
zwakste stukken is. Zonder kwestie zijn er gebreken in
de compositie. Zoo verschijnt in het le bndrijf Apollion en
stookt zijn helsche geesten op tegen Noah en zijn ark. flier
is een motief, dat uitgewerkt had moeten worden.=tar
blijkbaar vergeet Vondel zijn heele Apollion, want 't veMint.
gaat zijn gang zonder dat verder ook slechts even wordt
aanges ip , oe s e ooze p annen van de he sc e stool op
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Gods almacht afstuiten. 1) Het begin van het 4e bedrijf, waar
Noah zijn zoon Chain tot rode tracht to brengen is langdradig en do plotselinge berusting van Cham (vrs 1250) na
zijn krachtig verzet is niet voldoende gemotiveerd.
Maar tegen dio enkele zwakheden weegt zoo veel goods
en krachtigs op, dat de Noah, al staat hi niet op eon li n
me s o ucifer s e
am nt a . o s o aeg en toe
zeker tot Vondel's ailerbeste stukken behoort auji.99;
iteekt boven de Zungchin, die or aan voorafgiat.
Al dadelijk na Apollion's monoloog in het le bedr. Noah's
smeekbede tot God, beginnend met die prachtige, statige
verzen:
„Daer komt het morgenlicht gevaeren,
Als eon heraut uit Godts palais, . "
Uitstekend is ook het 3e bedrijf, vol kleur en beweging.
Het opkomende water — de twist tusschen de herders nit
't lage en 't hooge land — dan de moeilijke strijd in 't
gemoed van grootvorst Achiman, die, angstig door do eerste
voorboden van Noah's profetie, tot bekeering overhelt —
onderwijl het hof, joelend van feestgedruisch. Daar verschijnt
de lichtzinnige Urania en nog tracht Achiman zich van haar
of to maken. Maar nauweijjks bemerkt ze, dat haar woorden
een vat moor o s hem hebbon of ze over iet hem met
haar hoonende, brandende spot.
„Is dit u dankbaerheit voor lang genote deught ?" enz.
Zo stoot hem van zich en weer bezwijkt Achiman voor
haar macht. Somber dreunt dan opnieuw na dit scherpe
woordgefiits Noah's zware voorsperling :
„hardnekkigen, nu staekt
Dit wederspreeken. hoort wat onheil u genaekt."
1) Verband tusschen deze plannen en de mislukte aanslag van
Urania's bende in 't begin van 't 5e bedr. is mogelijk bedoeld, maar
nergens aangegeven.

10
Dartel juicht hierop het lichte zwanelied, als een refrain
van Urania's luchtige stemming :
„Zou het al zinken en vergaen,
Waar bleef de Zwaen?"
Dit lied hoort tot het allermooiste, dat Vondel geschreven
heeft.
Aan
end en echt menscherk is Noah's weemoed
't oogenblik, dat hij het land zal verlaten :
„Wat anders is 't van ver, wat anders in het scheiden,
En onder d'oogen."
Trouwens de heels Noah-figaur heeft bij Vondel iets aandoenlijks. Van de eene kant is hij wel de strange profeet, die
bekeering preekt, maar hemzelf valt die goddelijke opdracht
zwaar. Medelijden met de slachtoffers vervult hem, ook aIs
hij strong moot zijn. En zoo wordt Noah tragisch op dezelfde
m
. tinier als Schiller's Kassandra, die het noodijat
niet kan afwenden:
„Warum gabst du mir zu sehen,
Was ich doch nicht wenden kann ?"
Al in het motto ligt eenige verwondering over de strengheid van de hemelsche straf. „Zijn de Goden in den kernel
oock aen zulck eon toornigheit onderhevigh ?" Dan in Noah's
bade tot God, met tot slot de innige wensch :
„Genade, 6 vader en geen recht."
Ook in zijn stronghold wordt Noah aangegrepen door
smart en heel oprecht bidt

1) Het motief van dit zwaneli vinden we ook al in de
e hden
j
1286 v g. „6 en zei a z
vee e zwaenen oe
MAIM
us vermaee en anneerze zien • ePoo' ggenaec en. Na'et zingen
it izeiplen
r
alkandren kussen, en onitirmen " (vgl. ook
ors .

aer. . se . n
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verlos uw' afgezant !" (954)
„Och hemel haelme
en weer later :
„want ik magh
„Nock kan dies ondergang der weerelt zien noch hooren.
„Och, moghtenwe in een zee van droeve traenen smooren,
„En 't menschdom helpen, 'k schreide een zee van traenen
nit !" (1287 en vlg.).
En ale do ark gesloten en 't menschdom vernietigd wordt,
is Noah's laatste kreet
„och wy zijn aen dit beclerf onschuldigh!" (1461).

Door dit medelijden heeft de Noah tegenover de °flyerbiddelbke strengheid van de Adam in Ball., hoewel in beide
de hemelsche straf rechtvaardig wordt voltrokken, iets weekers en iets menscheliikers. Was het de zachtere stemming
van de tachtigjarige ? Of voelde Vondel zoo diep het droeve en
eenzame in Noah's figuur, omdat hij bij ondervinding de
verlatenheid kende van hem, die boven ales zijn geloofsovertuiging stelt
Zoo is 't karakter van Noah niet streng oud-testamentisch,
maar door zijn menschelijke zachtheid staat hij ons to nader.
Hier volgen nog enkele regels, die me bizonder getroffen

hebben :
190 vlg.

„en draegen
„Dien trouwen dienaer, Godt ton prijs,
,,Als op eon' wagen,
„Door wint en vlaegen
„In 't eeuwigh bloeiend paradijs ;

286 vlg.

„Dan ziet men d'oogen root bekreeten en
[gezwollen,
„Een groef van traenen doorgelekt op elke Wang,
Het aenzicht, in een kreuk van rouw, bleek en
[bang
Bestorven, en to vroegh gerimpelt en gebroken."
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533—'34

„Daer ziel en lichaem paeren,
zangk en klank van snaeren."

875—'76 „Wy hingen, mont aen mont, en arm in arm ge[strengelt,
,,Tweo zielen beide in eon gesmotei
r7-1711
Igemengerr."
1042—'43

1089 vlg.

,,men hoort al eenen toon
„Van jammeren, gespreit op 't zwalpen van de
[wateren."
„het Licht
„Den bruitschat, van de natuur to leen
„A.en elk gogeven."

1532 „De stoutste reuzen van verbaestheit suizebollen".
1549—'50

„De gansche staetsie is aen 't klauteren en
[kiaveren
„Ten hoogen bergs op,"

Do Noah is klaarblijkelijk nooit gespeeld. Mogelijk omdat
Vondel's sobers stukken niet meer in de smaak vielen, toen
de romantische richting van Jan Vos bloeide. Maar de
hoofdreden zat wel liggen in het Diötistisch gedrijf van de
predikanten, die alle stukken, waarin over God en engelen
gesproken word, nit den booze achtten. Vandaar de strijd
na de vertooning van de Lucifer, waarin volgens het protocol
van de Kerkeraad „veele schandelycke dtngen vervat zyn" ;
vandaar dat de Adam in Ball. en de Noah in 't geheel niet
zijn opgevoerd en zeker tot die stukken hoorden, waarvan
Brandt in zijn Leven van Vondel zegt, dat ze „werden geweert om de Bybelstof." (Zie voor die pietistische richting
WORP Drama en tooneel II 99 vlg. en TE WINKEL Ontwilekelingsgang II 471).
Voor daze nieuwe uitgave is de spelling van de le druk
(1667) gevolgd. Ook de spelling van de ij, met of zonder
puntjes, heb ik onveranderd overgenomen. De onderzoekin-
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gen van MOLLER (Vondel's Spelling, Tijdschr. Ndl. T1. en
Letterk. XXVII 129) hebben me volkomen overtuigd, dat
het onderscheid tusschen y en ij alleen op rekening van
Vondel's drukker moot gesteld worden, aangezien in zijn
II. S. S. uitsluitend y voorkomt. Maar met Moller's voorstel,
in 't vervolg voor de Vondel-uitgaven ook slechts een
letterteeken, 't zij y of ij to gebruiken, ga ik niet mee.
Voor mogelijke onderzoekingen omtrent de spelling met y
of ij in de 17e eeuw, kan het zijn nut hebben niet van het
gebruik of to wijken. Waar Vondel klaarblijkelijk zelf niets
geen bezwaar tegen de onderscheiding van beide letters
heeft gehad, en verandering goon voordeel, misschien nadeel
zou opleveren, heb ik niet aan het bestaande getornd.
De eerste uitgave van de Noah is van 1667 bij de weduwe
van Abraham de Wees ; dan volgen er twee van 1692 en
van 1711, beide bij Joannes de Wees to Amsterdam.
Behalve in de algemeene Vondel-edities is de Noah nog
eons uitgegeven in het Klassiek Letterk. Pantheon in 1853,
samen met de Adam in Ball. (zonder aanteekeningen).
Eon uitgave als daze is bestemd voor velen ; vandaar dat
ik dikwijls verklaard heb, wat overbodig zal scl4nen aan
wie meer vertrouwd is met de zeventiende-eouwsche taal
(b.v. slaeken 122, betijen 301, gehengen 441 enz.)
Aan Vondel's opdracht laat ik voorafgaan eon brief aan
Joachim Oudaen, die enkele opmerkingen over de Noah had
gemaakt, een „merkwaardige brief, waaruit vooral eon kalme
verzekerdheid des geloofs spreekt" (KALFF, Gesch. Ndl.
Letterk. IV 301).
M. E. KRONENBERG.
DEVENTER, Aug. 1910.

BRIEF AAN JOACHIM OUDAEN. 1)
Gunstige geleerde en vernuftige vrient. 2)
1k hebbe gelezen uwe opmerkinge 3) over het werk van
den overleden 4), en laete dat omreden met hem begraven. 5)
1) Dem; brief bevindt zich tegenwoordig in het Vondelmuseum.
Hij is voor 't eerst uitgegeven door Mr. A. D. DE VRIES Az. in de
Nederl. Spectator 1879, pag. 152, daarna, minder nauwkeurig, door
UNGER in zijn Vondel-editie achter de Noah; thane opnieuw vergeleken
met het H.S.
JOACHIM OUDAEN, de bekende Rotterdamsehe dichter en heftige
Rhijnsburger collegiant, een groot bewonderaar en navolger van
Vondel.
Het adres luidt: „Den geleerden en vernuftigen Joachim Oudaen,
over het Weeshuis to Rotterdam".
2) Opschrift en onderteekening van deze brief bewijzen, dat Oudaen
en Vondel elkaar niet alleen als dichter, ook als vriend waardeerden,
hoewel van een verschillende godsdienstige overtuiging, waarvoor
ze beiden met kracht streden (zie LEENDERTZ Leven v. Vondel 369).
3) Uit OUDAEN 's brief, waarop deze van Vondel het antwoord is,
wordt het een en ander meegedeeld in het Leven van Joachim Oudaen
(achter zijn Pazy). In die brief had Oudaen eerst gesproken over
de „wanschepsels van dezen wintbuidel" (JAN Vos) en tot slot gezegd
,,dat de werrelt niets aen hem verloren had". Zijn Medea was een
„misdragt van al wat wel gevallig is" .... ,,'T waren niet dan messen
en vorken, in 't hondert heen geworpen".
Oudaen's woede tegen Jan Vos was des te heftiger ontbrand,omdat
de Medea tegelijk uitkwam met Vondel's Noah, „een Treurspel, dat
hy zoo zielberoerend en krachtig vondt, dat hy getuigde daer door
als buiten zich zelven getrokken to worden Hy bespeurde in dit
edel stuk een onnavolgelyke natuurlykheit en bewegelykheit der
hartstogten; de toepassing der personaedjen eigentlyk gevormt; de
sieraden ook zoo aengeboren en onopgesmukt, en den schik der
dingen in alles zoo ongezocht op elkander slaende, dat hij niet zien
kon, water zonder zoo welgeschapen lichaem te wanscheppen, aen
zou kunnen verandert of bygedaen worden".
4) JAN Vos stierf in Juli 1667; zijn treurspel Medea, in '65 voor het
eerst gespeeld, werd in '67 tweemaal_gedrukt.
5) Al was zijn verhoudtng tot Jan Vos niet goad meer, Vondel had
toch zeker nog te veel pieteit voor hun vroegere vriendschap, om
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Mondelinge hier van te spreeken zoude best vallen. 1) Wat
Noahs treurspel belangt 2): uwe E. stelt het ruim hoogh
genoegh.
Maud equidem tali me dignor honore. 3)
1k rekene het mij tot eere, dat uwe gunst het waerdigh
kent met oordeel te beschouwen en beschaven. Uw bedenken
over Lamech 4 ) is niet vreemt, en de naem heeft my in het
dichten ook verbystert en opgehouden : maer verscheide
treflyke godtgeleerden zien Lamech, in Moses vierde en
vyfde hooftstuk 5) voor eenen zelven aen, die d'eerste twee
vrouwen teffens omhelsde, en Kain het leven benaln, zoo
d'overleveringe 6), niet de schrift, getuight : en om van de
Griexe benaemingen 7 ) in de Hebreeusche Historien to spree-

ken : ik nam deze vrymoedigheit uit Buchanan 8), die de
moeder van Jepthaes dochter Storge, naer het Griexe
a-rop74, of kinderliefde, noemt, zonder zyn geweten to bezwaeren. Myne Uranie nam ik uit Ur, dat vier betekent, 9)
en met Griex geene gemeenschap heeft.
Het geliefde u aen to tekenen het groote en geweldige
onderscheit van godtsdienst tusschen ons beide. 10) Indien
zich schriftelijk zoo heel kras over hem uit te laten (zie over die
verhouding TE WINKEL Ontwikkelingsgang II 471 en Ned. Klass.
BRANDT, Leven v. Vondel, aant. HOEKSMA pag. 112).
1) best vallen: geschikter zijn.
2) kantteekening van een andere hand: Noah's Treurspel.
3) Aen. I 335; in Vondel's proza-vertaling: ,,zeker ick ken my zulck
eon eere niet waerdigh".
4) kantteekening: Oudaan's bedenking over Lamech.
Men zie voor dit bedenken van Oudaen de aanteekening op vs.1004.
5) kantteekening: Vondel's verdediging.
6) overleveringe: waar deze overlevering vermeld wordt, heb ik
niet kunnen vinden.
7) Griexe benaemingen: dit zal slaan op Apollion, dat in 't Grieksch
,,verderver" beteekent.
8) BUCHANAN, Schotsch Humanist uit de 16e eeuw, schreef o. a.
een Lat. drama Jephtes. Zeker in navolging van Buchanan's Storge
heeft Vondel in zijn Jeptha Jeptha's echtgenoote Filopaie genoemd,
dat ook ,,kinderliefde" beteekent.
9) in het Hebreeuwsch.
10) kantteekening: Verschil van Godsd. tussen Oudaan en Vondel.
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Jesus Christus het middelpunt zy, daer hemel en aerde en
alle dingen omdraeien, zoo behoort er goon onderscheit
tusschen ons beide to zyn. Statuit supra petram pedes meos. 1)
Doze steenrots is Christus : en wat zyne kerk betreft : zy is
de kolom der waerheit. 2) Van Christus zeght de stem uit
de wolken : Hoort hem. 3) Van de kerke zeght Christus zelf:
Wie de kerk niet hoort, zy u als eon heiden en openbaer
zondaer. 4) Zoo wordt Christus en de kerke eene zelve maght
en geloofwaerdigheit opgedraegen, en de geloovige aen hunne
uitspraek verbonden, waaronder ik my gewilligh en gehoorzaem bulge. 5)
Michel do Montagne, 6 ) ridder van Sint Michiel, eon uitgeleert en scherpzinnigh scepticus, of twyfelaer, en orakel
by den drost Hooft, heeft wys en verziende d'oirzaek van
daze verstroitheit der gezintheden en oordeelen aengewezen. 8)
Hy noemt de verwaentheit van het menschelyk verstant
Nimroth : 9) die zyn gebou aen starren optrekt, om den hemel
to beoorlogen, en ondertusschen in zyn work verstroit wort,
door de verscheidenheit der tongen en menschelyke oordeelen. 10) Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam pru1) Ps. XL : 3 (Vulgata : Ps. XXXIX : 3); in Vondels psalmvertaling: „Hy zet my op mijn vrije voeten, Behouden op eon' Steen,"
llarpz. XXXIX : 10,
2) 1 Tim. III:15.
3) Matth. XVII: 5.
4) Matth. XVIII : 17.
5) kantteekening: Vondel verdedigd zyne keur.
6) Montaigne, 16e eeuwsch Fransch philosoof, beroemd door zijn
„Essais''.
7) „Den Godlyken Gascoen'' noemt Hooft hem in zijn Bruiloftdicht
voor Adriaen Verhee en Katharine Kop, die „ziet waer 't schort,
en komt, door 't diepste, dringen, Der waelende natujr, welk by tot
hajr toe klooft." (vrs. 94).
Wat Vondel hier van Montaigne aanhaalt, staat in zijn Apologie
de Baimond Sebond (Ess. ed. Paris, Didot 1802 to. II pag. 305).
8) kantteekening: Oirzaken van 't voors. verschil.
9) Nimroth: volgens de overlevering had Nimroth de toren van
Babel gebouwd (zie b.v. eon kantteekening op JOSEFUS 1 Gesch. d.
Joden cap. V, ed. Stam, Amsterdam 1611).
10) „La diversit6 d'idiomes et de langues, de quoy it (Dieu) troubla
cot ouvrage, qu'est ce aultre chose quo cette infinie et perpetuelle
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dentium reprobabo. 1) Uit dien hooginoedt des verstants, by
elk int byzonder opgevat, volght deze straf van verstroitheit,
en zoo spreekt elk eene byzondere tael. Dit getuigen heele
stapels boeken, en zoo veelerhande strydige slaghordens 2)
en gedeeltheden 3) Elk voert zijnen eigen vont 4) gelyk eenen
afgodt, ten altaere en bidt hem aen. Zulk een baiert leght
hier van allerleie gevoelens zonder orde, en dit leert ons
dat 'er niet zekers is, buiten het geene Godt zelf eons zeker
en vast gestelt heeft. Hemel en aerde zullen vergaen, myn
woort zal niet vergaen. 5)
Myn ouderdom nu in het taghtigste jaer 6) gesteigert, en
de doot en het graf dagelyx in den mont ziende, pooght
zich to wapenen tegens de naerheit van de dootkist en verrottinge door bespiegelinge van den staet der ziele en het
lichaem, Da dit leven. Gemelde Montagne stelt dat 'er niet
zekers is, buiten het licht van Godts genade en de waerheit,
one geopenbaert. 7) Hy arbeit om to toonen hoe alle schryvers
zelfs Pythagoras en Plato d'onvergankelykheit der ziele los
stellen, en endelyk de ziel niet vereeuwigen, 8) hetwelk de
dogmatisten hem evenwel niet toestaen, en met groote
reden : doch hier tegens stelle ik myne gerustheit en troost
altercation et discordance d'opinions et de raisons, qui accompaigne
et embrouille le vain bastiment de Phumaine science, et l'embrouille
utilement ? (Mont. ald.)
1) ,,Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand
der verstandigen zal ik to niet maken", 1 Cor. I : 19.
2) slaghorde: strijdorde, hier strijdende partijen.
3) gedeeltheden: verdeeldheden.
4) vont: vondst, meening.
5) Matth. XXIV: 35.
6) kantteekening: Vondel in zyn 80ste jaar.
7) ,,Mais pour reprendre mon propos, c'estoit vrayement bien raison
quo nous feussions tenus a Dieu seul, et au benefice de sa grace,
de la verite dune si noble creance, puisque de sa seule liberalite
nous recevons le fruict de l'immortalite, lequel consiste en la iou'issance de la beatitude eternelle" (to. II pag. 306).
8) Montaigne haalt in dezelfde Apologie verschillende philosofen
aan, waaronder Pythagoras en Plato, die aan de zielsverhuizing geloofden, maar aan de verhuizende ziel geen eeuwig leven toekenden.
(to. II pag. 307 seq.)
VOND EL, Noah.
2
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in het onfaelbaer orakel der waerheit, zeggende : Vreestze
niet die het lichaem dooden konnen: maer vreest hem, die
beide ziel en lichaem kan bederven in de helle.
Wat het
lichaem aengaet : wy houden dat dit sterflyk d'onster(f)lykheit zal aentrekken, en de zege de doot verslinden. 2) In
dit betronwen wensch ik dat wy beide stantvastigh volharden.
By mynen drukker zagh ik uwen onvermoeiden arbeit,

to kost geleght aen de penningen en heerlyke afbeeldingen
van de gedachten der ouden. 3 ) My zoude niet verdrieten
hier uit to leeren en vrucht to scheppen, maer de hooge
jaeren moeten veele dingen voorbygaen, en alle kennis is
hier stukwerk. Wy hopen op de volkomenheit, waertoe
d'alleropperste my en u gewaerdige en begenadige, terwyl
ik blyve
Uw dienstwillighe vrient
J. v. VONDEL.
t'Amsterdam 1667
den 3en v. Oogstmaent.

1) Matth. X : 28.
2) 1 Cor. XV : 53-54.
3) Roomsche Mogentheid van Ouditen, een prozawerk over Romeinsche oudheden, dat in 1664 versehenen was; uitgegeven door Frans
Kuyper, gedrukt door Daniel Baccamude. Deze Daniel Baccamude
was tevens de drukker van Vondel's vertaling van de Metamorphoses (1671).
4) 1 Cor. XIII : 9.
Een vergelijking van de teksten uit deze brief aan Oudaen met
de verschillende oude bijbels heeft mij gebracht tot dezelfde conclusie
als MOLLER (Heerlijckh. d. Kercke XXXII). Vondel heeft in zijn
Roomsche tijd de Vulgata gebruikt en meestal zeif vertaald; een
sprekend bewijs hiervan is b.v. de plaats uit 1 Tim. III: 15. Vondel
schrijft „de kolom der waerheyt"; Deux-aes en de Biest1cens-Bijbel
hebben ,,Pilaer" en ,,Pilerne"; de Vulgata „columna". Zoo noemt
Vondel ook naar de Vulgata de ,,tollenaar" uit Matth. XVIII : 17
„openbaer zondaer" („publicanus").

DEN WELEDELEN HEERE

JOAN DE WAEL,
HEERE VAN ANKEVEEN. 1)

Indien een treurspel, 2) naer do mast van zijnen nadruk, 3)
groot geacht wort, zoo zoude Lucifer d'eerste plaets, Adam
in Ballingschap do tweeds, en Noah, of d'ondergang der
eerste weerelt, de derdo plaets bekleeden. Lucifer en zijne
aenhangelingen vervielen, nit hunne zaligen staet, in eeuwige
ongenade, zonder hoope van verzoeninge Adam en zijne
nakomelingen in do verdoemenisse, met hoope van herstellingo, door de belofte dos toekomenden verlossers. 4) De
rechtvaerdige Noe bleef behouden, toen de gansche weerelt,
1) Joan de Wael: In het jaar 1667 was Elisabeth Sparwers, weduwe
van Benedictus Schaeck (-1- 1661) feitelijk nog ambachtsvrouwe van
Ankeveen (gelegen ten Z.W. van Naarden). Maar aangezien Joan,
de Wael, zoon van Joan de Wael en Eva Wuytiers, door zijn huwelijk met Geertrui Schaeck de aangewezen erfgenaam was en als
zoodanig bij gerechtelijke handelingen al voor Elisabeth Sparwers
optrad, is het verklaarbaar, dat Vondel hem in 1667 die titel reeds gaf,
hoewel hij de heerlijkheid eerst in 1669 geerfd heeft. Zijn sterfjaar
is niet bekend; in April 1685 wordt hij nog vermeld. De heerlijkheid
Ankeveen is tot 1753 in zijn familie gebleven. De de Waels, een
adellijk, Katholiek geslacht, uit Vlaanderen afkomstig, behoorden tot
de aanzienlijksten van Amsterdam. Wagenaar vermeldt het rijmpje:
„De Waelen, de Zaelen, de Schaepen, de Ruyssehen
„Dat zijn de vier oudsten van de drie kruyssen."
(Zie over hem Navorscher X 206 en B. H. PEL, het Kerspel Ankeveen in Archief v. d. Gesch. v. h Aartsbisd. Utrecht XXIV • enkele
inededeelingen dank ik aan het Rijksarchief v. N.-Holland.) ;
2) treurspel: voor treurige gebeurtenis, als in vrs. 1130.
3) nadruk: indruk, gewicht.
4) Zie lnleiding peg. 6.
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hardtnekkigh in haere misdaet, quam to smooren, uitgezondert boetvaerdigen, 1) die van naberou getroffen, hunne
schult bekenden, en, door de zuivering van smette in den
kerker, op den troost en het verschijnen des verlossers
met groot verlangen hoopten. Sint Peter, de Prins der
Apostelen, en Christus stedehouder, stelt Gods rechtvaerdigheit ten toon, in den afval der wederspannige engelen ; 2)
Sint Paulus in den val van Adam en Adams nakomelingen. 3)
Sint Peter gedenkt in beide zijne brieven 4) den weereltvloet,
in Noahs tbt , gelijk voor hem des zelfs leermeester, Jesus
Christus, 5) zijne onverwachte toekomste, ten jongsten dage,
gelijkt by de bedorve eeu van No g, toen de menschen bruiloften en banketteerden, tot dat, No g in d'arke getreden,
de weereltvloet hen altezaemen verdelghde. Syrach 6) hadde
Noe voorheene onder de naemhaftige voorvaders gestelt, om
's mans volkomenheit en rechtvaerdigheit, waerom hy, van
boven begenadight, voor den watervloet beschermt bleef, en
de belofte ontfing, dat de menschen namaels niet door het
water zouden uitgeroit worden. De schryver aen de Hebreen 7)
voert No g, den bouheer der arks, onder de geloovigen, in
de triomfe des geloofs om. Moses onfaelbaere historie, al
den aerdtbodem door gespreit, bestelde 8) den dichteren, en
onder meer anderen Ovidius, 9) stof om den watervloet van

1) boetvaerdigen — kerker: hiermee worden bedoeld zij, die in het
vagevuur hun schuld boetten tot Christus' komst (vgl. ook vrs. 1362
en vlg.).
2) 2 Petr. II : 4.
3) Born. V : 14.
4) 1 Petr. III : 20 en 2 Petr. II : 5.
5) Matth. XXIV : 37-39.
6) Jes. Sirach XLIV : 18 en 19.
7 . Hebr. XI : 7.
8) bestelde, verschafte.
9) Zie Metamorphoses I 244, seq. Het is niet waarschijnlijk, dat
Ovidius en veel van de volgende schrijvers, door Vondel aangehaald,
hun stof aan 't verhaal van Mozes ontleend hebben. Een groote
watervloed behoort tot de vroegste overleveringen van de meest
verspreide volken (zie voor de uitbreiding van het verhaal b.v.
HASTINGS Dictionary of the Bible, art. Flood.)
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gewaeght hoe
Deucalion hier op to bouwen. Josefas
d'Armeners den bergh, waerop d'ark quam to rusten, Apobaterion of uitgang noemen; daer de lantzaeten, to zijnen
tijde, noch het overschot der arks toonden. Hy getuight hoe
Berosus, een Chaldeeus historischryver, omtrent dryhondert
jaeren voor het jaer der verlossinge levende, aentekent,
gelijk meer andere ongriexe 2) pennen, den weereltvloet, voor
koning Ninus
tijt bekent. Filo 4) melt in Moses leven
made den weereltvloet, gelijk ook Nikolaus Damascenus. 5)
Plutarchus
verhaelt nit bekende fabelen, hoe Deucalion,
versta hier Noe by, geduurende den watervloet een duif
opschoot, die in d'arke wederkeerde, en weder uitgelaeten
achterbleef. De schryver van de orakelen der Sibyllen 7)
1) Flavius Josephus, Joodsch historieschrijver uit de leeeuw,
schreef in 't Grieksch; het aangehaalde staat in zijn Geschiedenis
der Joden (Ndl. vertaling van 1611 bij Stam, Amsterdam dl I, cap. IV;
in andere edities ook wel cap. III).
2) ongriex: niet Grieksch, buitenlandsch; hier de vertaling van
't Lat. „barbaricus''.
3) Koning Ninus, mythisch koning van A.ssyrie.
4) Philo Judaeus, Joodsch-Grie. philosoof, t circa 54 n. Chr.,
schreef in het Grieksch; zie voor de bedoelde plaats zijn Leven van
Mozes boek II (Opera exegetica, ed. Col. Allobr. 1613 pag. 512). Philo
zegt hier, dat tijdens de zondvloed alleen het gezin van Noach gored
werd, omdat deze zich vrij van zonde had gehouden.
5) Nikolaus Damascenus, Grie. geschiedschrijver en philosoof uit
de school van Aristoteles in de 1e eeuw v. Chr. Van zijn groote
werk, een wereldgeschiedenis, zijn alleen fragmenten bewaard. In
boek 96 hiervan vertelt hij, dat op de berg Baris in Armenia tijdens
de watervloed velen gevlucht zijn, dat later de ark hier geland is,
waarvan nog lang overblijfselen bewaard zijn en dat mogelijk de
geredde dezelfde man is geweest, van wie Mozes schrijft.
6) In het work van Plutarchus Over de Land- en Waterdieren
cap. XIII leest men, dat een duif, door Deucalion uitgelaten, bij
slecht weer terugkeerde en bij goed weer uitbleef.
7) De Sibyllen waren waarzegsters, die onder invloed van een
godheid hun voorspellingen uitspraken en in' de Romeinsche, Joodsche
en Christelijke wereld een groote rol hebben gespeeld. Veel van hun
werken zijn verloren, maar toch zijn er nog 14 boeken Sibyllijnsche
gedichten in 't Grieksch bewaard. Men schrijft ze tegenwoordig niet
meer, als Vondel, aan een auteur toe; gebleken is, dat ze uit zeer
verschillende tijden stammen van de 2e eeuw v. Chr. tot de 5e eeuw
n. Chr.; de meeste zijn door Christenen, enkele door Alexandrijnsche
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verhaelt den watervloet, en hot rusten der arke op den bergh
Ararat, doch t'onrecht in Frygie gestelt. Een overout verleider, Apelles
genoemt, leerling van zijnen godtloozen
meester Marcion, 1) en verwaent genoegh, poogende Moses
zuivere bladen hierin hunnen luister to beneemen, gaf den
outvaderen, 2) inzonderheit Origenes,

stof, onder andere

punten, to handelen van het begrijp 3) en de maet der arke,
qualijk en averechts by zulke dwaelgeesten opgevat ; maor
het windigh opgeven 4) van zijne gezochte schtnredenen
wert met pit van gezonde reden rustigh gestuit, en to rugge
gekaetst. De heilige outvader Cyrillus stopt den afvalligen
Juliaen, 6) het Heidendom poogende in to voeren, Moses
en Christus, als verleiders of to maelen, den lastermont, met
getuighenissen van Abydeen 7) en Alexander Polyhistor 8) :
Joden gedicht. In het 10 boek der Sibyllina vrs. 105 en vlg. wordt
uitvoerig de geschiedenis van de zondvloed verhaald (voor de berg
Ararat zie vrs. 262).
1) Marcion, die in de 2e eeuw leefde en een christelijk-gnostische
sekte gesticht heeft en vooral zijn leerling Apelles, die zijn leer van
Rome naar Alexandria gebracht heeft, zijn door Origenes bestreden
in zijn 2e .Homilia op Genesis § 2 „over de bouw en inhoud van de
ark". Apelles had n.l. beweerd 2 dat de boeken van Mozes geen
goddelijke wijsheid en niets van de heilige geest bevatten en dat in
het kleine bestek van de ark onmogelijk z6Oveel dieren en hun voedsel
voor een heel jaar konden geborgen worden. Origenes, die in do
3e eeuw to Alexandria leefde, is vooral beroemd door zijn commentaren op de bijbel.
2) outvader: kerkvader.
3) begrijp: omvang, ruimte, binnen zekere grenzen besloten.
4) windigh opgeven blafferig opsnijden.
5) Cyrillus, patriarch van Alexandria en heftig ketterjager uit de
le helft van de 5e eeuw, schreef o. a. een Apologie van het Christendom tegen Julianus in 12 boeken. De bedoelde plaats staat in het
le book hiervan (ed. Lips. 1696. pag. 8 seq.)
6) Julianus, keizer van het Romeinsche Rijk van 361— 363. Opgevoed
in de Grieksche cultuur en neo-platonisch philosoof bestreed hij het
Christendom en bevorderde to Rome het oude Heidendom. Vandaar
zijn bijnaam „de Afvallige". Hij was bekend als (Trio.schrijver ; van
zijn work tegen de Christenen zijn slechts fragmenten bewaard.
7) Abydeen: waarschijnlijk Palaephatos van Abydos, Grie. historieschrijver, tijdgenoot van Alexander de Groote.
8) Alexander Polyhistor, geleerde Griek, die ten tijde van Sulla
in Rome kwam; van zijn werken zUn alleen fragmenten bewaard,
o. a. over de geschiedenis van de Joden.
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bevestigende hoe Xisuthrus, 1) yenta Nob, zich met dieren
en vogelen in d'arke begaf, en uit opgeschote vogelen vernam dat de watervloet ophiel. Epifanius 2) zeght datze do
vrou van Noe Pyrrham noemden : ook melden. Diodoor, 3)
en Plinius 4) niet duister van dezen watervloet ; inzonderheit
Luciaen, 5) hot hooft der Godtslasteraeren, die, op den naem
van Deucalion, heel breet gaet weiden, en alle omstandigheden, by Moses gemelt, waerneemt, gelijk hyze zelf nit
den mont der Grieken hoorde.
Onaengezien zulk eene overeenstemminge van onfaelbaere
en geloofwaerdige getuigon, vrienden en vyanden, rustten
d'ongodisten noit [om het wroegen van hun overtuight geweten to paeien, en gelijk het redenlooze vee, zonder hoop
op d'onsterflijkheit, heen to sterven] de heldere waerheit
van Profeet Moses historie, als een verziert 6) fabelwerk to
wederspreeken en beschimpen.
D'opperste wijsheit, kennende de bedorvenheit en krankheit der menschen, en de listen en laegen des satans, die,
als een brullende leen, hen omringt, en pooght to verslinden,
zoekt doorgaens in de gewijde bladen elk van het quaet of
1) Xisuthrus is de Noach uit het Babylonische zondvloedverhaal.
2) Epifanius leefde in de 4e eeuw en was bisschop van Constanm
tia op Cyprus; is vooral bekend door zijn geschrift Teen de ketters
(in het Grieksch). De bedoelde plaats staat in dit werk Lib. I, to. II,
cap. I in het stuk tegen de gnostici.
3) Diodorus Siculus, Grieksch schrijver, tijdgenoot van Caesar en
Augustus; vooral bekend door een groot geschiedwerk, de Bibliotheca historica. In dit werk Lib. I, cap. 10 vermeldt hij de watervloed.
Het is merkwaardig, dat Vondel hem aanhaalt, daar Diodorus hier
de veronderstelling uit, dat na de zondvloed het menschelijk geslacht
zich wel in het vruchtbare Egypte vernieuwd zal hebben en dus vol.
komen afwijkt van de bijbelsche voorstelling.
4) Plinius; de plaats heb ik niet kunnen vinden. Mogelijk in zijn
Historic naturalis.
5) Lucianus, Grie. schrijver en philosoof uit de 2e eeuw, scherp
criticus van alle bijgeloof, bestreed andere godsdiensten meer nog
dan het Christendom. In zijn stuk over de Syrische Godin vertelt hij,
wat de Grieken hem van Deucalion meedeelden (Opera Graece et
Latine, A.mstel. 1687 II 660 seq.).
6) verziert: verdicht.
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to trekken, en tot het goat to brengen, door voorbeelden
van straffe en vergeldinge, hechtende aen zijne geboden en
verboden, beloften en dreigementen. Zoo kan het dan niet
anders dan stichtzaem 1) geschat worden voorbeelden van
Godts rechtvaerdige oordeelen, ten nutters Spiegel der aenschonweren, openbaar ten toon to stellen, om 't een en
't ander nit to werken. Op dit betrouwen voere ik dit werk,
hoedanig het zy, ten treurtooneele, onder de schaduwe van
uwen naem en titel, hoopende dat het by uwe heuscheit ten
goede zal gedait worden, en ik blijven
Uw weled. ootmoedigh dienaer
J. v. VONDEL.
2) stichtzaem: stichtelijk.

INIIOUDT.
Adam, eerste aertsvader, en stam der geslachten, spreide
zich nit in twee takken, Kain en Seth. Doze, in hunne telgen
aenwinnende, bouden de weerelt. De zoonen van Seth, bekoort door de schoonheit en bevalligheit van Kains dochteren,
traden met haer in beddegenootschap, teelden eenen aert
van reuzen en geweldenaeren, en vervielen door doze ongelijke
vermenginge tot allerhande godeloosheit, verlieten den heiligen wandel van Seth, Enoch, Henoch, 1) en offerhanden en
altaeren, bedreven overspel en bloetschande, misbruikten
zusters en moeders, en noch erger, zonder onderscheit, verdrukten onschuldigen door gewelt en wapens, en mestten
zich met bloat en roof der nagebuuren. Aertsvader Noe,

Lamechs zoon, het eenigh voorbeeldt van godtvruchtigheit,
en boetgezant, kante zich met leeraeren en dreigementen
vergeefs hier tegens. Toon der menschen boosheit de langmoedigheit des allerhoogsten hardnekkigh misbruikte, en
het ten leste Gode verdroot, boude Noe door last van hooger
hand eene ark, vergaderde hierin viervoetige dieren, en
1) Vondel onderscheidt hier evenals in vrs. 480 Enoch en Henoch,
die gewoonlijk voor een persoon worden gehouden. De waarschijnlijkheid, dat in de Bijbel met Henoch en Enoch dezelfde persoon is
bedoeld, blijkt uit een plaats in de Brief van de Apostel Judas :14,
waar Enoch de zevende van Adam genoemd wordt, terwijl volgens
Gen. V de zevende van Adam Henoch heet. Maar 1 is duidelijk, dat
Vondel Enoch en Henoch voor twee personen heeft gehouden. Dat
hij Enoch even min vereenzelvigt met Enos, zoon van Seth, gelijk
Unger veronderstelt (aant. Noah. vrs 480), blijkt voldoende uit de
Heiden Godes, waar hij Enos en Enoch afzonderlijk noemt; aldaar
Seth en Enoch. (Zie verder nog voor Enoch of Henoch .Hebr. XI: 5
en Jez. Syr. XLIV : 16.)

26
vogels, van elk slagh by paeren, on begaf zich endelijk, met
zijne echtgenoote, dry zoonen, on hunne vrouwen, in dit
gebou, van Godt achter hem toegeslooten, waerop de weereltvloet, door het opbersten des grooton afgronts, en d' opgezette sluizen des hemels, en geduurigen slaghregen, veertigh
etmael aengroeiende, zich vijftien ellen boven alle bergen
verhief, en menschen en dieren teffens verdelghde.

Het tooneel is voor Reuzenburgh, aen den voet van Kaukazus, en den hook van het cederbosch, in het gezicht van
Noahs timmerwerf. Het treurspel begint voor den opgang
en endight met den ondergang der zonne.

DE TOONEELISTEN.
APPOLLION de koning des afgronts. 1)
NoE, de boetgezant, en bouheer der arke. 2)
REY van ENGELEWACHT.
DE BOUMEESTER DER ARSE.
ACHIMAN, de grootvorst van het oosten. 3)
HOFMEES TER,
, Amptenaers van Achiman.
AERTSHERDER, )
URANIA, de grootvorstin van het oosten. 4)
JOFFERS.
CRAM,
SEM,

Noahs dry zoonen.

JAFED,
URAL, gerechtsengel.

1) Apollion: de naam van de Koning .van de Hel, de engel des
aigronds uit Openb. IX: 11. Ook in Vondels Lucifer komt de naam
voor. Het woord is van Grie. oorsprong en beteekent de „verderver."
2) Noe: Vondel schrijft hier 14 maal Noe en 17 maal Noah; de
Vulgata heeft Noe, de Bijbel van deux-aes Noah.
3) Achiman: de naam is ontleend :aan een bijbelsche reus (zie
Num. XIII: 22 en Joz. XV : 14.)
4) Urania: „Myne Uranie nam ik uit Ur, dat vier betekent, en
met Griex geene gemeenschap heeft" (brief aan Oudaen). W earschijnlijk het antwoord op een bedenking van Oudaen, die de naam
met Grieksch o6paivios = hemelsch in verband wilde brengen.

J. v. VONDELS

NOAH,_
of Ondergany der
EERSTE WEERELT.

HET EERSTE BEDRIJF.
Apollion.
Hier steigre ik, koning van den nacht, Ap?llion,
Uit 's aerdtrijx navel, ear d'inarbeitgaende zon,
Het daghlicht baerende, nit de kim koome opgestegen.
Mijn stinkende adem is alree den hemel tegen,
5 Die schuw van heisphen stank, de starren trekt om hoogh ;
Dew0 mijn zwavelkeel den starrenlichten boogh,
Met smook bezwalkende, berooft van zijnen luister.
Mijn blikken branden, als twee koolen, in het duister,
En dikke duisternis, met eenen rooden gloat.
10 De pekstok blaekt, en stut mijn' twijfelenden voet.
Waer ik den gront betre. het gras en bloemen quijnen.
En 't ongedierte vlught naor wouden en woestijnen.
Daer rijst het vlotgevaerte, op Noahs timmerwerf,
2 inarbeitgaende: in barensnood komende.
5 sehuiv: afkeerig.
6 starrenlichten: (adjectief) schitterend van sterren, vgl. ,,de starlichte as" voor de Noordpool, verlicht door de Poolster, in Uitvaert vanMaria van den Vondel vrs. 23
6 boogh: uitspansel.
6-7 zelfde gedachte bij Hooft, Geeraerdt van Velsen 141-142
nook de starren Niet van mijns adorns gift?"
12 :oongedierte:
ngedierte wilde, verscheurende dieren.
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Na hondert jaeren tijts volbout, om in 't bederf
15 Des menschdoms eenen man en zijn gezin to bergen ;
Rechtschape stof, om onze almogentheit to tergen.
Waer toe getoeft? vaer voort : wat houdtge langer stant
Steek met dien pekstok flux dat zeegewelt in brant.
Vaer voort, mijn helsche stoet. steek aen: gy kunt
[niet doolen.
20 Laet branden voor den wint, en warm u by de koolen
Van 't cedren balkwerk. is de worm voor 't hout vervaert ;
Verrot het in goon lucht ; de gloende pekstok spaert
Green cadre planken, dicht en hecht met werk gedreven.
Het pek en werk zal vier en vlamme voedtzel geven.
25 Al 't heir des afgronts met ontvouwe krijghsbanier

Wil danssen, klaeu aen klaeu, op zulk een zegevier ;
En Noe, Lamechs zoon, die 't water woude ontvlughten
Op dozen vlotbalk, zal bedrukt en troostloos zuchten,
Als d'arbeit van eene eeu gezwint tot arch verteert.
30 Maer daze hoop is wint. Een wacht van geesten keert
Den stookebrant van 't vlot, dat angers, lang verbarrent,
14 hondert jaeren: met behulp van Gen. V : 32 en VII : 6 kan men
tot een slotsom van 100 jaren komen.
16 rechtschape: geschikt ; als geschapen om.
18 zeegewelt: schip dat de zee kan trotseeren.
21 cedren balkwerk: De verschillende Bijbels wijken of in Gen. VI : 14,
waar de houtsoort van de ark genoemd wordt; Deux-aes heeft
,,dennenhout" ; de Vulgata ,,de lignis laevigatis", d,i. gladgeschaafd
hout ; de nieuwe Leidsche vertaling ,,pijnboomenhout" en in een
noot „onzekere vertaling voor Hebr. goferhout". Waaraan Vondel
„cederhout" ontleend heeft, is me niet bekend; in de lieerlyckh.
d. Kercke II 251 spreekt hij van „dennenhout".
21 de worm: volgens een oud geloof ward cederhout niet door worm
aangetast.
23 werk: gepluisd touw, waarmee de naden en voegen van schepen
gestopt worden.
23 gedreven: verbonden, gestopt (zie Kiliaen: stipare, ferruminare
navem).
25 afgront: onderwereld.
30 wacht van geesten: ook Adam en Eva werden door een engelenwacht beschermd. (zie Adam in Ball. 581 en 1356).
31 stookebrant: in de letterlijke beteekenis van brandstichter ; nu
meestal figuurlijk gebruikt.
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d'Opgaende vlam voor wint zou drijven naer gestarrent.
Verdoemde spooken, helpt ons raeden ; zot u kant.
Hier rijst het cederbosch, tot onzen dienst geplant.
35 Gy kunt hier in 't verschiet van 't bosch 't gevaert
[zien steigeren,
En zoo veel velts besiaen. de cederboomen weigeren
Ons geene schaduwen, in 't opgaen van den dagh,
Om stil to schuilen. wat do schaduwe vermagh,
Dat leerde u Adams hof, daer draek, en duizent spooken,
40 En grijnzen van de hel zich legerden, en dooken,
Tot dat hun aenslagh wiert zeeghaftig uitgevoert ;
Een oorloghszege, die den aerdtboOm noch beroert.
Do zestien eeuwen en noch zesenvijftigh jaeren
Zijn sedert roemt vry, niet onvruchtbaer heengevaeren :
45 En nu verwacht de dagh den inbreuk van veel wee,
Die 't aerdtrijk zetten zal in eene bare zee.
d'Aertsvader staet gereedt, met zijnen baert vol staetsie
Den boezem dekkende, de jongste predikaetsie
Te sluiten. houdt u stil in 't ronde hier omtront,
50 En past uit eenen moat zijn schriklijk dreigement
Zoo na to baeuwen met een' boschgalm, dat de wateren
En bosch, en bergh, en dal eens lachen datze schateren,
Beschimpen 's mans gejank, en rouklaght, en geween,
32 voor wint: met de wind mee; vgl. vrs. 20. d'opgaeride vlam is
bier onderwerp.
33 kant: schrap.
34 tot onzen dienst geplant: n.l. om hun tot schuilplaats to strekken.
35 verschiet van 't bosch: doorkijk.
steigeren: zich verheffen.
39 zie Adam in Ball. 13 en 594-597.
43 de ge,lachtenreeks uit Gen. V levert een sore van 1556 jaren op;
met de 100 jaren aan de arkbouw besteed, krijgt men dit totes!
van 1656 jaar.
45 inbreuk: het met geweld binnendringen.
46 bare zee: voile zee, vanwaar geen kust to zien is.
50 past: draagt zorg.
51 boschgalm: echo in 't boseh; vgl. Samson 1545 ,,De kerckgalm
baeuwt hen na." (Jephta 422 ,,berghgalm"; Jos. in Dothan 751

„putgalm".)
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En traenen, bigglende langs kin en boezem heen.
55 Door vrouwelist wort eerst de man in 1 net getogen
Men bezige dees kunne, en legre zich in d'oogen
Van Kains dochtren, en beschiete nit haer gezicht
Het hart der Reuzen. schoon het voor goon wapen zwicht,
Noch moot de grootvorst zelf voor 't joffrentimmer buigen,
60 En hour naer d'oogen zien. wy hoeven geen getuigen
Te zoeken : d'uitkomst heeft doorgaens genoegh geleert,
Hoe wellust over al do weerelt triomfeert.
Zy plante haren stool op Reuzenburgh, gehouwen
Uit klaeren marmersteen, in Kaucazus landouwen:
GO Want sedert Hemels wrack den eersten vader dreef
Uit Eden, met een zwaert van blixemstralen, bleef
Dees weerelt ongeschent van uitgebraekte vloeken.
Hier vindt de snoeplust al wat 's menschen lust loopt
[zoeken,
Lusthoven, beemden, beak en bronnen in het ront.
70 De vruchten druppen van de takken in den mont,
En smilten op de tong. de vogels quinkeleeren.
Het dansen, speelen, het gedurigh banketteeren,
En bruiloften gaet hier het gansche jaer in zwang.
57 haer gezicht: haar oogen.
56-58 door middel van de vrouwen nit Kalil's geslacht wil Apollion
Noah's invloed op de Reuzen vernietigen.
58 zie over het ontstaan van een Reuzengeslacht Gen, VI : 4.
59 joffrentimmer of vrouiventimmer (vrs. 704) vrouwvolk. De le beteekenis van 't woord is natuurlijk ”vrouwenkamer"geweest,dan
2o. de vrouwen, daar verzameld en 3o. vrouwen als verzamelnaam. Verdere ontwikkeling van het colleetivum tot de benaming
voor een individu, als in Hgd. Fraucnzimmer, heeft in 't Ned.
niet plants gehad.
Vondel gebruikt het woord veel en dan meestal, zooals bier, in
beteekenis 3 (Samson 665, Joannes de Boetgezant V : 272); een
enkele keer ook in de eerste beteekenis (Joseph in Eg. 472.)
63 plante: conjunetivus, laat ze planten,
67 dees weerelt: Reuzenburgh.
vloeken: rampen.
70 vgl. Adam in Ball. 699: „Het paradijsooft drupt den gaepende
in den mont",
72 banketteeren: feestvieren ; vooral, goed eten en drinken.
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Men hint de zielen aen geen wetten, en bedwang
75 Van Enochs voorbeelt, of geboden en verboden.
De blyschap kort den qt. godinnen scheppen goden.
Een reuzenafkomst trotst het hemelsche gezagh.
Al watze met den boogh en 't zwaert bereiken magh
Dat's recht. het wapenrecht schept braven en lantsheeren.
80 De grootvorst van het oast, met geen gewelt to keeren,
Achiman, Enaks zoon, de weerelt door gevreest,
Besloot op dezen dagh hier 't jaergetijdigh feest
Der grootvorstinne met een staetsie in to kleeden,
Van d'allermaghtighsten, in dienst van 't hof getreden.
85 Hier zal niet mangelen aen pracht en overdaet.
De Ganges, Indusstroom, de Tiger, en Eufraet
Gedwongen, moeten hem voor hunnen leenheer kennen.
De vogel fenix eert met schitterende pennen
De kroon van Oostenrijk, geheilight aen dit hooft,
90 Om welx baldaedigheit to van al 't aerdtrijk slooft,
En met gebogen knien schenkaedjen komt vereeren.
Maer ginder wil de zon de schemering braveeren,
En opgaen : laet ons, eer haer fakkel uit de kim
Den aerdtboom toelichte, ons verbergen in de schim
95 Van 't hooge bosch. hier komt de aertsvader aengetreden
Met *len krommen staf, om traenen en gebeden
Te storten. daikenwe in dien schuilhoek voor den dagh,
En luistert, achter my, naer 's grijzaerts weegekiagh.

75 Enoch : een vrome voorvader van Noah (zie over hem aant.
pag. 25).
79 de gedachte is: braven en lantsheeren danken thans hun naam
uitsluitend aan geluk in de wapenen.
81 zie voor Achiman aant. pag. 27; de naam Enak is eveneens
ontleend aan Rum. XIII : 22 en Joz. XV : 14.
82 jaergetijdigh feest: verjaardag.
83 staetsie: praal.
85 mangelen: ontbreken.
88-89 de kroon was dus versierd met fenix-veeren
89 Oostenrijk: het rijk van 't Oosten.
90 baldaedigheit: overdaad, weelderigheid.
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NOK
Daer komt het morgenlicht gevaeren,
100 Als een heraut, uit Godts palais,
Om 't menschdom voor de leste rein
Te wekken, of hen Godt wou spaeren.
Zy leggen in den eersten droom
En slaep, tot over 't hooft verzoopen.
105 Hoe kunnenze op genade hoopen,
Zoo 't hart blijf hollen zonder toom I
Zy luisteren naer geen vermaenen,
In wrevelmoedigheit to trots,
En, harder dan eene ysre rots,
110 Noch noit vermurwt door mijne traenen.
Grenade, o vader, kan 't geschien,
Geef uitstel : ofze zich berieden,
Om dien gedreighden vloek t' ontvlieden,
En naer hun hielen om to zien.
115 Het water rijet allengs van onder
Ten gront uit, in zoo menigh dal,
Een voorbo van den waterval,
Gereet to volgen op den donder.
Het dreigen stapt vooruit : dan kraekt
120 De slagh het bekkeneel van boven,
Dat geen waerschouwing wil geloven,
Eer d'allerhooghste onweer slaekt.
De booshoit is in top gewassen

102 of: alsof. De gedachtengang is aldus: Noah weet, dat nu de
laatste dag voor het zondige menschengeslacht is aangebroken.
Maar hij merkt ook op, dat alles in de natuur op de gewone
manier geschiedt; juist alsof God de menschheid nog wou sparen.
103 in den eersten droom en slaep: Zij hebben dus tot vroeg in de
morgen gebrast.
104 tot over 't hooft verzoopen: smoordronken.
112 of ze zich berieden: och, dat ze toch tot inkeer kwamen.
119 kraekt: met gekraak breken.
120 bekkeneel: hersenpan.
122 slaken: loslaten, hier neerzenden.
3
VONDEL, Noah.
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Met 's menschdoms aenwas dagh en nacht.
125 Hier wil de grootvorst d' oppermaght
En haeren hoogen troon verbassen.
Ik vinde langer stof noch ran
Om Godts langkmoedigheit to rekken,
En 's menschen gruwzaemheen to dekken,
130 Die schreien door de wolken heen.
Dit lichaem schijnt een dor geraemte,
Gekrenkt van vasten en verdriet.
De hemel hoort mijn voorbe niet.
Ik sla mijne oogen neer van schaemte.
135 Genade, 8 oirsprong van gena!
Vergeef ons loch dit langkzaem bouwen,
Of u het opzet moght berouwen,
Al komt boetveerdigheit zoo spa.
Gedenk hoe 's vole natuur den zegen
140 In hunnen grootvaer eerst verloor,
En, door zijn misdaet van uw spoor
0 edwaelt, dien zielkrak heeft gekregen.
Verhoor de voorbe van uw' knecht.
Genade, 8 vader, en geen recht.
REY VAN ENGELEWACHT.

I. ZANG.

145 Wy schaduwen .met goude pennen
De treden van
Men vroomen man,
Gewaerdight God alleen to kennen ,
Terwt1 alle andren, van dit licht
126 verbassen: overweldigen (letterlijk : door geblaf verschtikken).
132 gekrenkt: verzwakt.
137 of: dat toch.
opzet: plan om de menschheid to vernietigen.
148 gewaerdight: waardig gekeurd.
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150

155

Versteeken, dwaelen
In duistre dalen,
En slaen, als dieren, hun gezicht
Van Godt op tijdelijke dingen,
Die snel vergaen,
Beneen do maen,
Den spiegel der veranderingen.
Verbasterden van 's levens struik,
Waer Nint men 's levens recht gebruild
I. TEGENZANG..

In eenen is dit goet gebleven,
Al 't overschot
Gedwaelt van Godt,
En 't heiligh voorbeelt, hun gegeven.
Wat leeft, helt over tot het quaet.
Schoon Eve in 't ooste
165
Zich zelve trooste
In Seth, noch groeide Kains zaet :
En Henoch zagh den sleep der kinderen,
Al 't aerdtrijk door,
Het heiligh spoor,
170 Verlaten, en de deught verminderen.
Dat viel hem bitter, ale de doot.
Hy klaeghde Godt om hoogh zijn' noot.
160

150 versteeken : verstoken.
157 's levens struik: de Boom des Levens in het midden van "t Paradijs
(Gen. II : 9), waarvan de menschheid na de val verwijderd was
(Gen. III : 24).
164 in 't ooste: slaat waarschijnlijk hierop, dat Adam en Eva aan de
Oostzijde uit het ParadUs zijn verdreven (Gen. III: 24).
166 Seth was geboren na Ka1ns broedermoord als een vertroosting
voor Eva volgens Gen. IV : 25.
167 Henoch, die volgens Gen. V : 24 „met God wandelde". (Zie nog
aant. pag. 25).
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IL ZANG.

Wat baet, sprak hy, uw beelt de reden,
Zoo lang uw beelt
175
Van ran verscheelt,
En dat geschenk niet wil besteden?
Ik leeraere elk. wie hoort naer my !
Elk leeft ontuchtigh,
En ongodtvruchtigh.
180 Mijn leering schijnt een razerny.
Zy schimpen met uwe offereere
En offervier.
Wat blijve ik hier !
'k Hoor smaet waer ikme wende en keere.
185 Indien mijn wandel u behaegh,
Verlosme, 6 vader, van deer plaegh.
II. TEGENZANG.

De vader ziet op Henochs klaegen
Mt 's hemels troon.
Wy 's hemels boon
190 Verschijnen hem terstont, en draegen
Dien trouwen dienaer, Godt ten prijs,
Ale op een' wagen,
Door wint en vlaegen,
In 't eeuwigh bloeiend paradijs,
195 Daer sluimert d' aengevochten veiligh,
Tot dat hy weer
Opwaeke, en keer',
Verzelschapt met een' grooten heiligh.
175 ran reén verscheelt: niet in overeenstemming met de rede is.
176 besteden: gebruiken
181 offereere: ec,, rbied, aan de Godheid bij 't offeren bewezen door
zuivering van de ziel, enz. Over noffereer" handelt het 2e book
van de Altaergeheimenissen.
190-194 uitwerking van Gen. V: 24.
197 opwaeke: n.l. bij het jongste oordeel.
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Nu slaenwe aertsvader Noe ga.
200 Hy voight in 't leerampt Henoch na.
TORZANG.

Aertsvader Henoch, van beneden
Om hoog gevoert, gy zet uw treden
Op roozen in dien roozengaert
Van rust, daer u geen last bezwaert.
205 De weerelt haet Godts uitgekoornen.
Hier treet godtvruchtigheit op doornen
En distels, dat de voeten bloen.
Het ruischen van de watervloen
Getuight alree, hoe duizent stroomen
210 Van onder opgeborrelt komen.
De voeten worden nat en vlot :
En luistert niemant noch naer Godt !

HET T WEEDE BEDRIJF.
Boumeester. Achiman.

Achiman, grootvorst, op het rijkste begenadight
Van vrou natuure, en die uw heerschappy verdaedigbt
215 Met wapenen, daer staet mijn werk in top volbout.
De leste nagel is geklonken aen het hout.
Indien de hooghste maght uw reuzekracht wil temmen
Door eenen watervloet, berey u om to zwemmen,
Of een geheele zee to drinken: want gy hoort
220 Hoe 's hemels almaght op het aerdtrijk is gestoort.
Achi. Boumeester van 't gebou, waeraen veel jaeren
Hoe groot is

't

[zweetten,
van begrijp, met uwe maet gemeeten?

211 worden vlot: glibberen weg.
222 begrijp: omvang.
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Bou. Dryhondert ellen langh, en dertigh ellen wijt,
En vijftigh hoogh. de dear, waer door men binnen schrijt,
225
Staet midden in de zy, de venster boven. binnen
Valt ruimte, om daer verblijf en ook gerijf to vinnen :
Dry zolderingen, een om hoogh, en een om laegh,
En een in 't midden, om t' ontschuilen zulk een plaegh.
Achi. Gy hebt naer uw vernuft, dit dus bequaem
rgeoordeelt ?
230 Bou. In 't bouwen volghde ik stip des ouden vaders
[voorbeelt,
Een tekening, waer in men niets bestraffen kan.
Achi. En hoe behaeghde uw werk in 't endt den ouden man?
Bou. Volkomen : want hy heeft dien arbeit rijk vergouden,
En zoo veel schimps, geleen terwijl mijn knechten bouden.
235 Achi. Verdroeghtge met gedult dien dagelijxon hoo p ?
Bou. Wy kreunden 't ons niet eons, en wrochten slechts
[mu loon.
Achi. Wie wil hy bergen voor der watren ongenade
Bou. Gedierte en vogel, van elk slagh de wedergade
En gads, op datze war aenteelen op haer' tijt.
240 Wy zienze alree gescheept, en voor gevaer bevrijt.
Ik zagh my zelven blint, toenze alle in orde t'zaemen
By paeren herwaert aen, geltk gedaghvaert, quamen,
Uit vier gewesten. dit heeft zeven dagen lang
Geduurt. nu rustenze in 't volboude slotbedwang.
245 Hy schaftze nootdruft naer don eisch, en spijs, en
[vo eder,
223 Een onverklaarbare afwijking in de meat met Gen. VI : 15, wear
als breedte 50 en als hoogte 30 wordt genoemd. Zouden we hier
soms een drukfout hebben? Licht kunnen in Vondel's H. S. de
3 en de 5 verwisseld zijn. Er kan geen sprake zijn van een
willekeurige verandering bU Vondel, die schreef: „want het is
klaer dat men in het heilighdom des bybels niets magh veranderen". (Berecht voor Jeptha).
227 zoldering: verdieping.
231 bestraffen: afkeuren.
233 vergouden: vergolden.
245 nootdruft: levensbehoefte.
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En drank, en onderhoudt, gelijk een trou behoeder :
Want eerze aenquamen uit geberghte bosch en veil,
Had zijn voorzienigheit dien voorraet al bestelt.
Achi. Verneemt men geenen strijt van duiven raven gieren,
250 Van leeuwen, luiperden, en tamme en wilde dieren,
En ongelijken aert, beschaduwt van een dak ?
Gedooght de wolf het lam ? en zit de tyger mak ?
Bou. Der dieren koning, die de wouden plagh to vullen
Met yslijkheen, weet hier van brieschen noch vanbrullem
255 De draeken neemen geen venijn op hunne tong.
De slangen sluimeren, gekrunkelt in een' wrong.
Indien de beer besta to grimmen en to gillen,
d'Outvader weet hem flux met een gezicht to stillen.
'k Begrijp niet, door wat kracht, in dit benaeude kot
260 De wreetheit staet verbaest, en hoe een mans gebodt
Deze onvernuftige en verslindende natuuren,
Aileen met eenen wenk gebreidelt, kan bestuuren.
Achi. Hoe draeght zich Lamechs zoon, in wandel spijze
[en draght ?
Bou. Gestreng, en elk ten schimp. de gansche weerelt lacht.
265 Wanneer by met een kleed van kemelshaer, geslagen
Om 't lichaem, heenestapt door koude, en regenvlagen.
De zoonen vlochten hem van biezen een mattras,
Om 's nachts to rusten, of to waeken op zijn pas,
In een spelonke, daer de gade om zeven dagen
270 Haer weergade eons genaekt, en noch op 's mans
[behaegen.
Zoo dra de wakkre haen den midnacht innekraeit,
De zon van 't noorden naer de zuidas 't aenzicht draeit,

248 voorzienigheit: voorzorg.
07 besta: waagt.
259 kot: hok.
260 verbaest : verschrikt, verslagen.
263 Lamechs zoon : Noah.
267 mattras : Waarschijnlijk zoo gespeld, omdat Vondel „matras"
met .,mat" in verband bracht. Ten onrechte, want het woord is
van Oostersche oorsprong.
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Verrijst de vader, schuw van 's levens tijt to korten
Met slaepen, om voor Godt zijn nachtgebeen to storten,
275
Voor ons to bidden, en to lozen zucht op zucht.
Men zagh hem menighmael ophangen in de lucht
Van d' aerde, uit yver diep verrukt in zijn gedachten,
En eenen glans om 't hooft, gemat van jammerklaghten,
Om d' onbekeerzaemheit der menschon, jaeren lang
280 Gewaerschuwt voor den haest aenstaenden ondergang
Van al wat adem schept, het welk zy traegh gelooven.
Achi. Onnoosle droefheit I quam het hartenwee dan boven?
Bou. Al wat den ouden man, gelijk een molensteen,
Op 't hart leght, jammert hy, in 't barnen der gebeen,
285
Met zilte traenen uit, die langs de kaeken rollen.
Dan ziet men d' oogen root bekreeten en gezwollen,
Een groef van traenen doorgelekt op elke wang,
Het aenzicht, in een kreuk van rouwe, bleek en bang
Bestorven, en to vroegh gerimpelt en gebroken.
290 De winkbraeu hangt op 't oogh, verslapt en traegh
[geloken
Ten slaep, en 't vasten put al 's lichaems krachten nit.
Achi. De bouheer openbaerde u 't opperste besluit ?
Bou. Geduurigh, en bleef ons noit les en leering schuldigh,
By wijlen wrong by bey de handers ongeduldigh,
295 En stroide troosteloos zijn klaghten in den wint,
De rotsen baeuden 't na, en galmden : zijtge blint,
Verstokt, versteentl waekt op : de vloet wil u verrassen.
Yerlaet u op geen kracht, noch zwaert, noch
[harrenassen.
By wtlen greep hy zelf een' hamer in de hant,
273 schuw: afkeerig.
276 ophangen in de lucht: figuurlijk gebruikt van menschen, die ire
verheven geestelijke stemming verkeeren (zie Wdb. d. Zed. Tr.
XI 795).
277 verrukt: in geestvervoering.
282 ironisch bedoeld.
288 vgl. hiermte Adonias 315: ,,De druck zet kreucken in ons aenzicht."
289 bestorven: hevig ontsteld, en daardoor doodsblcek.
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300 En dreef den arbeit aen, niet anders of al 't lent
Tot aen den hale verzonk. wy lieten hem betyen,
En gaven noit geloof aen zulke razernyen.
Achi. Men moght gelooven dat het aan de zinnen schort.
Hy suft van ouderdom, en zwakheit, en verkort
305 Het leven met vergeefs to huilen en misbaeren.
Bou. Bees strenge tell een ry van zeswerf hondert jaeren;
En wou noit luisteren naer 't vleien van gemak,
Terwij1 hy 't lichaem temt, en schuw van huis en dak,
Blootshoofts, en barevoets, met moedernaekte beenen,
310 In ope lucht, langs 't velt, door slyk en scherpe Steen en
De raeuwe voeten quetst, in 't waschbadt noit gestooft,
By wijlen slaet hy eens een schaepevacht om 't hooft
En schouders, daer de schaer, gezeten om to hooren,
Gedult neemt : maer zoo dra het dreigetnent van toren
315 En straffe, en watervloet, gelijk een donderstem
ITitbuldert schietenze op, en vlughten wech van hem,
Ale een' die raeskalt, of, van razerny bezeten,
\Teel nutter laegh geboeit aen een metaele keten.
Achi. Hoe draegen zich de zoons en zijne gemaelin ?
320 Bou. De vaderlijke zorgh bewaert het huisgezin
In tucht en zedigheit. zy, volghzaem en gebogen,
Zien hunnen vader met eerbiedigheit naer d' oogen,
En scheppen leerzaem hem de spreuken uit den mont;
Gelijk de honighby, omvliegende in het ront,
325 Den honighdaeu, op tijm gedropen, west to zuigen.
Achi. Men roept nochtans hoe Cham to noode zich
[wil buigen
Om 't juk van onderwijs to draegen, zoo 't betaemt.

301 betijen : begaan.
306 Dees strenge: Noah.
600 jaar volgens Gen. VII : 6.
311 in 't waschbadt noit gestooft: het bad als weeldevoorwerp beschouwd. Mogelijk zweefde Vondel de luxe van de Romeinsche
baden voor de geest. Ik vind tenminste nergens verineld, dat
het Joodsche yolk zich hieraaii ook bezondigd heeft.
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Bou. Hy volght zijn vaders les gehoorzaem, doch

[gepraemt,
En houdt zich by een vrou alleen en onbesproken.
330 Waer Ken Abels moort zoo zuur niet opgebroken,
Does wrevlige aert moght ook door eenen broederwrok
Uitspatten, en de broérs voorthelpen met een' stok,
Of steen, of moortpriem : maer dees strenge leert
[dien krielen
En byster barssen zich aen Kains onrust spiegelen.
335 Aen Sem en Jafet ziet de vader ztnen wensch.
Achi. Zy neemen 't hier to naeu, of wy to ruim. een mensch,
Een eenigh man verwijt alle andre hun gebreken.
Bou. De boetgezant brengt net zijn' wandel en zijn
[preeken
Qestadigh overeen, en wort geen yvren moe.
340 Achi. Zoo komt de titel van rechtvaerdigh eenen toe,
En niemant meer. wat raet ? hoe staet ons dit (te) lbden ?
Bou. Verstoor u niet : een man verandert geene tijden,
Noch stelt de wetten aen geweldigen als gy,
Gesteigert door uw kracht in top van heerschappy.
345 Achi. Een eenigh hooft ontrust veel duizent onderdaenen.
Bou. Hy schreit zijne oogen nit, en smilt vergeefs in traenen.
Achi. Hy dreight het gansche lant to zetten in een zee.
Bou. Hy dreight, en 't roestigh zwaert wil langkzaem
[uit de schee.
Achi. Een, onder schijn van dwaes, kon 6p zijn luimen
treggen.,
350 En naer regeering staen. wat valt'er op to zeggen ?
Bou. Dit staet to duchten, zoo de leeraer aenhang wint.
328 gepraemt: gedwongen.
333 kriegelen: kregel, weerbarstig.
334 Kains onrust; Kain, die volgen Gen. IV : 12 zwervende en
dolende zou zijn op aarde.
340 ironisch, verontwaardigd gezegd; de bouwmeester, hierover
onttsteld, tracht de indruk van ziin vorige woorden door vleierij
to verzachten (324-344).
349 op zijn luimen leggen: op de loer
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Nu stroit does leeringen, van niemant oit bemint.
Hy looft verstorvenheit, en eigen wil to hasten.
Alle oogen kijken uit naer wellusten, en staeten.
355
En rijkdommen, behaelt door loosheit of gewelt,
Het lekker lokaes, daer elx oor naer overhelt.
Zoo kan does strenge leer geen menighten bekooren.
Achi. 1k hielme doorgaens schuw dat prevelen to hooren:
Doch nu hy 't leerampt dreight to schorten uit verdrict,
360 Laet ons eons luistren, het behaege 't oor of niet.
Bou. Daer treen de zoons vooruit, met kopere bazuinen.
D' inwoonders sehieten toe, nit vestingen, en tuinen,
En hofsteen, vlek, en slot, op luid bazuingeschal,
Belust to hooren hoe hy afscheit neemen zal.
365 De vader volght de zoons en zoekt zich t' ondersteunen
Met eene sparre, daer zijne armen zacht aen leunen,
Ten eederbossche uit, op twee boomen. hy staet stil,
En wenkt elk met de hant, als eon die spreeken wil.
De zedige ega zet zich neder, voor zijn voeten,
370 Met dry schoondochtren. hy begint het yolk to groeten.
Toe. Achiman. Hofmeester.
Hoort toe, gy volken, zoo voorspelling by u gelt.
'k Heb, hondert jaeren lang, den jongsten dagh gespelt,
353 verstorvenheit: verheffing boven het aardsche.
354 staet; hooge positie.
353-354 verbonden door maar, worden doze twee verzen duidelijker.
365-367 Niet heel aanschouwelijk. Ik stel me Noah voor, staando
aan de rand van het cederbosch, met zijn armen leunend op
een horizontale spar, die op twee boomen rust.
Op twee boomen is dus een bepaling bij spar. Onduidelijk
blijft echter het volgende ,,hy staet stil", dat men voor het
leunen op de tak zou verwachten.
De waarschijnlijkheid van deze voorstelling wordt evenwel versterkt door vrs. 483 - 487 Joa. de Boefg. 1 : „Ten lange leste quam
de jongeling, nu getroost, Door al den drang des volx, het aenschijn naer het oost Gekeert, en zette zich, om spreeckende to
leunen En vast to staen, daer twee rotspalmen ondersteunen Een
dwershout van wee:zyde"
De constructie, twee boom,en, waar een dwarslat op rust, is hier
dezelfde als in de Noah.
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Doch ydel en vergeefs, nu is de dagh geboren,
Die, met den ondergang der zonne, u dreight te smooren
375 In eenen eeuwigen verdoemden duistren nacht,
Een' nacht, die schemerlicht noch morgenstont ver[wacht.
Gy zult, na dezen dagh, mijn aenzicht niet aanschouwen.
Dit atom gevaerte heeft geduurigh, onder 't bouwen,
U toegeroepen: schrikt voor 't bruischende element,
380 Dat u bestormen komt, en strant noch paelen kent.
Maer Godts langkmoedigheit, misbruikt al t'on[boetvaerdigh,
Na zoo yea uitstels, acht u geen genade waerdigh,
Die, van verwaetenheit en wrevel overtuight,
U, onder 't hoogh gebodt, door geen waerschuwing buigt,
385
Ja voortvaert, tot daer 't quaet uit onmaght voort[gang weigert.
Uw lasterstukken staen nu kuin in top gesteigert,
Gereet te storten van het overwightigh Steil.
Gy stort alree. hier is geen hoop van eenigh hell.
Ik wil den oirsprong der elende kort ontvouwen.
390 Te reukeloos verhanghtge uw ziel aen schoone vrouwen,
Aen Kains dochters. al 't godtvruchtigh zaet van Seth,
Ontaert van Godt, verlaet der vadren stijl en wet,
Vermengt zich met den stam van Kain, noit boet[vaerdigh.
Uit dit vermengen spruit een afkomst, die boosaerdigh
395 Een pest en vlegel strekt van 't menschelijck geslacht,
Een afkomst, die noch wet, noch recht, noch regel acht,
Geene andre godtheit kent dan't zwaert, op zy gehangen;
383 overtuight: op goede gronden aangeklaagd en schuldigbevonden;
bijgevolg schuldbewust.
386 kuin: wankelbaar, onvast ; niet hetzelfde als koen. (Zie Wdb. d.
NW. Tl. VIII 510).
387 overwightigh: te zwaar beladen. Vgl. Joe. de Boetg. II 461:
„Haer boosheit steegh zoo hoogh, dat ze, endtlyck overwightigh,
Te storten dreighde."
390 reukeloos: roekeloos.
395 vlegel: geesel, ramp.
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Een godtheit, nimmermeer afkeerigh van ontfangen,
En vrek in 't zegenen. 't gewelt, een afgodin,
400 Geeft wellust, eer, en staet, en sleept den rijkdom in.
Zy kan de harten der geweldigen veroveren,
En in haer' zachten schoot hunne oogen zulx betoveren,
Dat zy verblint niet zien 't genaekende ongeluk,
Begravende alle vreught in eenen poel van druk.
405
0 overdwaelschen, van dien tuimelgeest bezeten,
'k Heb mijne keel lang heesch, mijne oogen blint
rgekreeten,
Veel tijt verloren, niet gewonnen. och, och, och,
Laetge u bekooren van blanketzel en bedrogh,
Een schoonheit, haest verwelkt ! geen roos verwelkte
[oit radder.
410 Wat koestertge in uw bedde en boezem? och, een adder,
Een giftige adder, die u 't hart afstoeken zal !
Dat vleien staet u op een eeuwigh ongeval.
Woudt gy u spiegelon, geen voorbeelt toont u nader
Dan 't heiloos voorbeelt van den allereersten vader
415 Wat eene vrou vermagh. de snoeplust van een vrou
Ging boven Godt en al. een entloos iiaberou
Tradt, na een' montvol saps, de misdaet op de hielen ;
Toen zy, ten lusthove uit, in 's hemels ban vervielon,
Met alle hunne afkomste, aes van d'onverzoenbre doot.
420 De rampen spreidden zich rondom den wereltkloot.
Alle elementen, met de vloeken aengespannen,
Bestormden Adams zaet geduurigh, dat leert manners
Zich onderworpen der jongkvrouwen zinlijkheit!
400 sleept in: trekt naar zich toe.
402 zulx: zoo.
404 begravende hoort by ongeluk.
411 het beeld van de adder is door Vondel vaak gebruikt, o. a. nog
Noah 835 en Jos. in Eg. 1367. In de Vorstel. Waer. d. Dier.
LXXII is de fabel uitgewerkt.
421 vloeken: duivelen, als in Heerlyckh. d. Kercke I 805. „Nosh
triomfeertze (= de kerk) in 't einde, en trapt op 't hooft der
vloeeken.
423 ondertvorpen: onderwerpen (zie VAN HELTEN, Vonders Taal,
Etym. § 9).
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Waekt op : verlaetze, eer gy die smet vergeefs beschreit.

425 Haer vrientschap staet u dier. Verlaet uw bedtgenoten,
Eer 's hemels grimmigheit, van boven uitgegoten ;
U t' zaemen dompele in eon grondeloos bederf:
Hot water schokt alree den bodem van dees werf.
Aoki. Hoe vader, heetge ons voor een schoonheit
[d'oogen luiken ?
430 Natuur schiep niet vergeefs : zy leerde een vrou
[gebruiken.
Noe. Godt schiep een eenige, en verloofdeze aen den man.
Van Adam af tot Seth bestont het echtgespan
Alleen by twee, zoo laugh godtvruchtigheit in waerdo
Van 't heiligh voorbeelt der vooroudren niet veraerde,
435 Hun onderwijs, gelijk een wet in 't hart gesneen,
Gevolght wiert, en het licht, dat uit den hemel scheen,
Alle aerdtsche duisternis verdreef uit zuivre zielen :
Maer toen de jongen door bekooringen vervielen
Van d' oude zeden, vies 't getal der vrouwen aen.
440 Wat gruwlen durf men nu niet denken en bestaen 1
Kan Godt does boosheit, koel aenschouwende, gehengen
Dat moeders, dochters, en de zusters zich vermengen,
De vaders, goons, en broers, to toomen noch verbien,
Ale dieren, los van bant, geen schennissen ontzien,
445 Geen bloetschande, overspel, noch Notre lasterstukken?
Dit kon de oirsprong der genade zoo verrukken
Van ztn natuure, dat by zwoer, vol naberou
Om 't scheppen van den mensch, veraert van Godt
[en trop,
Door eenen watervloet af 't menschdom wech to spoelen.
450 Gaet heene zoekt nu troost en hulp by schoone boelen,
Een kranken toeverlaet, in talk een' watersnoot.
430 niet: niets.
440 durf: durft (zie VAN HELTEN, Vondel's Taal, Etym. § 47).
441 gehengen: toelaten.
445 bijstre: hevige.
450 boel: liefje, in ongunstige zin.
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Een schrede is tusschen u en d'onontvlughtbre doot.
Achi. Men zeght hoe geesten, die om hoogh op

[wolken treden,
Bekoort door schoonheen, zich vermengden hier beneden
455 Met keur van maeghden, 't welk een kroost to
[voorschijn broght,
Waer in men levend twee natuuren zagh verknocht,
Gemengt van geest en mensch, nit zulk een paer
[gesproten.
Verslingren geesten zelfs op aerdtsche bedtgenooten,
Vergeef den grootvorst dan does dertle vronwezucht.
460 Noe. Verwijfden pooghden door dit lasterlijk gerucht
Hanne ongebondenheen, to schendigh om to noemen,
Met eenen schooners glimp to dekken en verbloemen :
Doch geen gezonde reen, geen wijs vernuft gehengt,
Dat zich d'onsterflUkheit met sterflijkheen vermenght.
465 Laet does gedichtzels, die de geilheit voen, dan vaeren.
Achi. Gelukkigh levenze, die 't eelste van hun jaeren
Besteen in wellust, eer 't hun d' ouderdom bentt.
Noe. Gelukkigh levenze, die zuiver 's levens tijt
Besteden, Godt ter ears, in 't bloeienst van hun leven.
470 Achi. 't Gebrnik van 't leven is den mensch gemeen
[gegeven
Met stomme dieren. het verdwijnt gelijk een rook.
Men zagh noit iemant, die voor 't licht zijne oogen look,
Verrijzen nit het graf. geen mensch verstaet to voren
Met kennisse, eer by van een vronwe wort geboren,
475 Zijn levens oirsprong, en vaart heene met een' zucht.
De geest verdwijnt, gelijk een damp in dunne lucht
Gelijk een schaduwe, als de zon begint to daelen,
En kan den adem, na dien dootsnik, niet herhaelen.
Het staet Bens vastgestelt dat niemant wederkeert.
453-457 volgens Gen. VI : 2.
465 geilheit: wellust.
478 den adem herhaelen: ademhalen, soma ook: op adem komen
(zie Wdb. d. Ndl. Tl. VI 609).
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Och Seth, och Enoch, hoort. hoor, Henoch, wat
[men leert.
Die pijlen komen uit den koker van verbastert
Verwildert reuzenzaet, 't welk 's hoogsten naem
[verlastert.
Houdt u gewaerschuwt, eens voor eeuwigh, datge scheit
Van 't heiloos vrouwendom, 't welk mannen laegen leit,
485 Verblint door wellusten, en stijft in alle boosheit.
Of wacht vergeldingen naer uwe godeloosheit.
De roe, die langsaem komt, wil met te feller slagh
Uw staetsi treffen. waekt. beraet u, eer de dagh,
De leste dagh van boete, ontschoten, 's hemels plaegen
490 Deze eau, verzweerende rechtvaerdigen to draegen,
Al teffens dompele in de grootste jammernis,
Die met geen traenen noch boron to boeten is.
Achi. Het lusts ons 's levens tijt, nu tijdigh en voorhanden,
Te bezigen, ontboeit van tucht en strenge banden.
495 Het lusts ons deze leen, nu jeughdigh en gezont,
Te bezigen, en niet, geprangt door naeu verbont,
Zwaermoedigh, hangends hoofts, to jammeren, to
[treuren.
Schenkt wijn. brengt balssem. juicht. het magh ons
[nu gebeuren.
Vlecht roozekranssen. zet op elks knie eon bruit,
500 Eer 's levens tijt verloop', de doot den draeiboom sluit'.
480 Noe.

480 Seth, Enoch, Henoch: vrome voorvaders (zie aant. pag. 25)
482 reuzenzaet: zie aant vrs. 58.
487 staetsi: hoog aanzien.
488-491 bekeert u, voordat de laatste boetedag voorbij is en de
hemelsche straf daze eeuw, die weigert rechtvaardigen voort te
brengen, ineens in diepe ellende stort.
eer de dagh, de leste dagh van boete, ontschoten is eon
absolute eerste naamval ; plaegen is waarschijnlijk de infinitief
als substantief gebruikt; indien het meervoud van plaeg
bedoeldwas, zou de enkelvoudsvorm dompele niet to verklaren zijn.
496 geprangt door naeu verbont : gedrukt door strenge wetten;
mogelijk meer in 't bizonder door eon knellende huwelijksband.
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Belieft het vader, by magh speelen, daer wy danssen.
Een jeugdigh hart verzuini' noch feest noch bruilofts[kanssen.
Noe. Een schoone vrou is geil en trots en trouweloos.
Haer afkomst volght den aert der moeder, valsch en
[boos.
505 De hemel, lang geterght, door bloetschand, zal 't
[zich belgen,
En 's overspeelders bedde en zijne vrucht verdelgen.
Hof. Doorluchtste weereltvorst, het joffrentimmer wacht
-13w komste op 't juichend hof, vol heerlijkheit en pracht.
De bruit verlangt of zy uwe aenspraek magh genieten.
510 Achi. Wy zien do menighten dit prevelen verdrieten.
Dees feestdagh is de vreught der grooten toegewijt.
leven niet gebruikt, beklaeght d'ontschote tijt.
Wie
De tijt vereischt, dat wy de vorsten welkom heeten.
Noe. Toehoorders hier rondom voor Reuzenburgh gezeten,
Ziet toe, de tijt verloopt. verzuimtge Godts gena,
515
Het zal u rouwen, eer de zon to water ga.
REY VAN ENGELEWACHT.

I. ZANG.
Waer is de klaere luister
G-ebleven, die voorheen
Uit 's eersten vaders aenschijn scheen
520 Hoe ziet Godts beelt dus duister,
Dat eerst zoo holder blonk !
Toen d' ongekrenkte reden,
501 vader: Noah.
504 moeder: Eva.
505 't zich belgen: er verstoord over zijn (zie voor de constructie
VAN HELTEN, Vondel's Taal, Synt. § 259 e.
507 joffrentimmer : zie aant. yrs. 59.
512 beklaeght: betreurt.
522 ongekrenkt: onverzwakt.
522-524 eigenaardige constructie: al des menschen leden is lijdend
voorwerp zoowel bij bestierende als bij bedivongk.
VONDEL, Noah.
4
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Bestierende al des menschen leden,
Als met een' toom bedwongk.
525 Het lichaem, zijne plichten
Bewaerende, bestaet
Niets buiten zijn gestelde maet
Te reppen, maer Mort zwichten.
Het luistert, en ziet om,
530 Ook zonder wederstreven,
Naer deer vooghdes, den mensch gegeven
Van 't hoogh almogendom,
Daer ziel en lichaem paeren,
Als zangk en klank van snaeren.
I. TEGENZANG.

535 't Vernuft van Jubal boude,
Op 't gadeslaen van klank
En maet, het lieqk maetgezangk,
Dat zich, vol geest, ontvoude.
Der zangen vader wilt
540 Door onderling vermengen
Een hemelsche eendraght voort te brengen,
Uit klankkrakkeel en twist.
Hy bint de schaepedarmen,
Metaelen, elpenbeen,
526 bewaerende: vervullende.
bestaet: waagt.
527 Niets buiten zijn gestelde maet Te reppen: niets te ondernemen,
waardoor het de gestelde grenzen overschrijdt.
533 vgl. Ad. in Ball. 519 527: Gelijek de keel en harpesnaeren,
Gespannen op een' zelven toon, Een schoon geluit in d'ooren
baeren, Dat englen treckt uit hunnen troon, Zoo baert d'eenstemmigheit, in 't paeren Van lijf an ziele, aen een getrout, Een
lieflijckheit, die door alle area De geesten streelt en onderhoudt.
Aan die rei herinnert deze uit de Noah trouwens in vele opzichten.
535 Jubal: de vader van de muziek volgens Gen. IV : 21.
538 geest: bezieling
543 Sehaepedarmen: snaren worden van darmen gemaakt.
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545

Schalmeyhout, wint, en keel aen een.
Zy ketelen, en kermen.
De gallem geest den geest,
Of wort gezwint herboren.
Zoo leit by menseh en dier by d'ooren;
Een vont, die rou geneest.
550
Dus sternden ziel en laden,
Eer Adam vlughte nit Eden.
II. ZANG.

Nu strijden d' ongelijken.
Het liehaem luistert niet
555
Naer 't geen de geest met Godt gebiet.
't Gebrek ontzeght to strijken
Voor reden, en de mensch
Wil onder Godt niet buigen,
Schoon hem de misdaen overtuigen.
De hoogste mist zijn' wensch.
560
De heilige herouten
Yermaenen vruchteloos
Hardnekkigen, verstokt en boos.
Wat raet met zulke stouten!
Zy zingen eenen zang.
565
Zy zwichten Diet, nook sehroomen.
De weerelt draeght geen vroomen,
En spoet ten ondergang.
Hot uurglas is verloopen.
570 Wat hoil staet hier te hoopen!
545 Schalmey: ouderwetsch blaasinstrument.
546 ketelen: kittelen, een streelend geluid voortbrengen.
547 gallon: naklank.
550 vont: uitvinding.
553 ongelijken: tegenstrijdige elementen; vgl. Ad. in Ball. 539
„worstlende ougelijeken".
556 't Gebrek ontzeght te strijken: de ondeugd weigert te buigen.
559 overtuigen: van schuld overtuigen vgl. yrs. 383.
565 met kiem up eenen.
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II. TEGENZANG.

Kon Nog, door vermaenen
Tot afstant en berou;
Uit vaderlijke trou,
In eene zee van traenen
575
Verdrinken al het quaet,
Eer Godt hen overrompelt,
Hy had het lang gedompelt :
Maer niemant hoort naer raet.
Wie spiegelt zich aen 't ende
580
Van Kain, die verbaest
Onrustigh voor(t)vloot met der haest,
Vol wanhoop en elende !
Hy boude een stadt, doch vont
Zich in Been vesting zeker.
585 In 't harte zat de worm, een wreker,
Die hem naer 't levee stont.
Zijn afkomste is veroordeelt.
Hier baet noch les noch voorbeelt.

HET DERDE BEDRIJF.
Achiman. Aertsherder. Hormeester.
Aertsherder, hoe ? hoe dus? wat jaeght n herwaert aen ?
590 Gy steurt ons bruiloftsfeest. wien zoektge zoo belaen ?
Aer. . Ik zocht den grootvorst zelf, en stak in 't bosch
[den horen.
Schaf ttjdigh raet. helaes, het staet 'er slecht geschoren.
Achi. Ons slotwacht antwoorde wat onraet brengtge me?
580 verbaest: verschrikt.
583 de stad Henoch volgens Gen. IV : 17.
590 belaen: met zorgen beladen.
591 den horen steken: op de horen blazen.
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Aer. 't Is omgekomen met uw herderen en 't vee.
595 Hof. Men hoorde in langen tijt noch wolf noch weer]wolf huilen.
Aer. Geen herders vreezen wolf, noch leeu, noch
[tigersmnilen.
Achi. Wat onheil vreestge dan ? schep adem. rust een pool.
Aer. Ik rende, nit al mijn maght, my zelven ademloos.
Achi. Kon daze tijding dan niet langer uitstel lijden ?
600 Aer. Men zagh de herders, in twee hoopen, heftigh strt den,
De herders van 't geberghte om hoogh en van beneen.
Achi. Wat oirzaek hitste twee gebuuren fel aen een ?
Zy plaghten, onderling gerust, in vre to leven.
Aer. De lantstroom uit der zee komt bruizende opwaert
[streven
605 Naer zijnen oirsprong toe, en d' oevers leggen vlot,
Beneen den zoom des berghs. wy dreven eerst den spot
Met does waerzeggerye, eer 't water 't lant quam praemen.
Maer door den waters noot vergaérdenwe to zaemen,
En leefden raet om 't vee to bergen met gemak
610 Ten bergh op eer de stroom de horens hooger stak.
Men badt de berghwacht of men kudden moght verweiden.
De kudden loeiden, of zy naer den hemel schreiden
Om drooghte en weide : maer de berghwacht sloegh het af,
En dreef het blatend schaep to water met den staf
615 Wy reddenze nit den noodt, en houden aen met smeeken.
d'Onheusche berghman blaest den Koren. alle streeken
Verzaemen op 't getoet, tot gramschap aengeterght,
En zweeren one met kracht to jaegen van 't geberght.
Zy vallen op het vee, en drijvenze van boven.
620 Het baet niet, dat we hun vergoedinge beloven
594 omgekomen met: gedaan met.
595 weerwolf: mensch in wolvegedaanfe.
605 leggen voor liggen als in vrs. 633, 662 enz. (zie VAN HELTEN,
Vondel's Taal, Etym. § 5).
607 praemen: bedwingen, kwellen.
609 raet leven: raadplegen (eveneens o a. Jos. in Eg. 748; Adonias
84; Joa. de Boetz. III 43).
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Voor schade en ongerief, by 's oppervorsten woort.
De herders groeien aen, en vaeren echter voort,
Van weerzij toegerust met steenen, staven, stokken
De herderinnen, op gevecht en bloedigh wrokken,
625
Toeschietende onversaeght in 't middeli van dien drang,
Met eon gesloten harts, en traenen op do wang,
Verzachten 't wreet gebriesch, naer heure maght, met
[kermen
En jammeren. de bruit besterft in 's bruigoms armen.
De vrou omhelst den man, en roep vast : hooger niet !
630 Hier wort eon maght vereischt, die tusschen beide schist,
Of al het water kan dit oorloghsvier niet lessen.
Het moorden gaet zijn' gang, met vorken, zwaerden,
[messen,
En zeissenen, zoo 't valt. 't geweste leght bezaeit
Met dooden, voor den tijt van 's 'evens struik gemaeit.
635 Hof. Gy zijt aertsherder, Wien het voeght do landeryon,
De stallen, yolk en vee to waeren en to vryen.
Voor schade en ongemak, uit alle uw maght eu kracht ;
En komtge hier om hulp gedropen van uw wacht ?
Hoe kan de grootvorst nu dees schult in u verschoonen ?
640 Achi. Hy plagh voorheene zich doorgaens getrou to toonen.
De grootvorst van het lant beval does zorgen hem.
Het raetslot hing alleen en alijk aen zijn stem.
Wie zou dees slofheit in een' amptenaer verwachten?
Terstond to nigh ten bergh gevlogen. last ons inaghten
645 U volgen op het spoor. spreek rustigh uit den mont.
Stel orden, straf, en dreigh. wy volgen u terstont.
622 echter: opnieuw.
624 ivrolcken: wra,ak nemen, evenals b.v. Samson 10.
626 met een gesloten harte: met vaste, onverzwakte moed. (zie 31n1.
W. II 1657 „vast, verzekerd, geloovig, betrouwend").
628 besterven: doodsbleek van schrik worden.
629 vast: ondertusschen.
633 zeissen: zeis.
642 raetslot: synoniem met besluit, vooral weloverwogen besluit,
(zie o. a. Lucifer 456 en Bespiegelingen v. Godt en Godtsd. III 46).
alijk: geheel en al.
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Achintan. Hofineester.

Ik kan den springvloet van den lantstroom niet beseffen.
Dees plagh in bloeima(e)nt noit de horens to verheffen,
En boven d'oevers heen to steigeren zoo steil.
650 De zee, om dozen tijt, bewaert gerust haer pail
En bedde, niet gewoon to rijzen aen de stranden,
Eer uit den eveuaer de zon beginn' to branden
De halve maen verwekt geen' springvloet uit het meer.
Het water vloeit en ebt geduurigh heene en weer,
655 Elk etmael tweewerf, en 't saizoen der lentedagen
Kan zoute baron niet zoo hoogh den stroom opjaegen,
Om stroom en pekelschuim to mengen ondereen.
Dit's, boven stijl van reen, to hoogh en ongemeen.
Hof. Vie kan de wondren van natuure recht bevroeden!
660 Achi. Aertsvader Noe spelde eon' springvloet van veal
[vloeden
In eenen boezem, en vertrok des lang het work,
Op zijne timmerwerf: nu leght de cedren ark
Bevracht met dieren, in dat hoots slot begreepen.
Hy staat gereet, om zich en zijn gezin to scheepen.
665 Hof. 'k Geloof de grootvorst wil met hem to water gaen.
Achi. Dat's veiliger dan al den weerelt-oceaen
Gedronken: want gy hoort den nadrak van zijn spelling.
Hof. Een droom des ouden mans is eene Iosse stalling
Van 't geen gebeuren moot of kan. wat razerny
647 beseffen: begrijpen, verklaren.
650 gerust: kalm.
652 Bij 't begin van lente en herfst staat de zon op de evenaar.
Hier zijn vermoedelijk de herfststormen bedoeld (vgl. 676'.
658 boven stijl van rein: 't zelfde als vrs. 675. „En geene reden sluit
het in zijn rechte vormen".
661 vertrekken: voortzetten, rekken (zie Kiliaen).
bevatten.
begrijpen:
663
667 gedronken: to drinken (zie voor de constructie VAN HELTEN,
Vondel's Taal, Synt. § 251).
667 den nadruk van zijn bewijs van de waarheid ervan,
blijkend uit het vervolg van de gebeurtenissen. Zoo ook in
Jos. in Doth. 45 „Wat droomt men zomtijds niet, dat luttel
nadruck heeft,"
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670 Bevangt uw harssens ! wech met zulke suffery.
Achi. Wie redenkavelt, kan men geenen suffer achten.
Hof. Dees ydle dootschrik broeit een dwarling van
[gedachten,
Die zwindelen in 't hook gy wandelde eerst gerust.
Achi. Noch blijft ons d'oirzaek van dit jammer onbewust,
675 En geene reden sluit het in zijn rechte vormen.
Wanneer de herfst genaekt begint het fel to stormen,
Te waeien dat het ruischt, het bosch zijn bladers krolt,
De golf, gelbk een kloot, al hooger opwaert rolt,
De rotzen daveren, de stroomen, onder open,
680 Het zoete water, 'twelkze nit duizent adren zoopen,
Niet loozen konnen, uit hun kristalijne kruik.
Dan zwelt de waterzucht in 's aerdtrijx hollen buik.
Het water rijst aen '1 hart, in groot gevaer van smooren.
Zoo staet het heden met ons leven ook geschoren.
685 Het is vergeefs geschimpt : men ziet het tegendeel.
try hoort does neerlaegh, uit der herdren lantkrakkeel
Alreede ontstaen. 't is kunst to slechten dees geschillen,
Die, groeienze aen, zich door geen aenzien laeten stillen.
Hof. Begint de wijsheit nu een' dwazen droom to broen.
690 Achi. Hy weer niet onwijs, die noch tijdigh zbnen zoen.
By Lamechs afkomst zocht, eer, 't water op de lippen,
De hoop des levens al de weerelt quaem t' ontglippen.
Hof. Getroost u eerst dat gy van 't bedgenootschap scheit.
Achi. 't Is weer : by heeftme dit ernsthaftigh voorgeleit.
695 Een harde voorwaerde, ik bekent : een' bant to breeken
Als tusschen lig en. ziel: van wellusten versteeken
671 redenkavelt: jets redelijks beweren, logisch redeneeren (eveneens
Beep. v. Godt en Godtsd. III 975).
673 zwindelen: ronddraaien.
677 krolt: krult.
678 kloot: bal.
679 onder open: aan de mond van de rivieren.
685 tegendeel: n.l, van hetgeen men steeds gehoopt heeft.
691 Lamech: vader van Noah.
't water op de lippen: absolute nominatief.
696 versteeken: verstoken.
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Te leven : dit valt hardt, ook harder dan de doot :
Maer evenwel, waer brengt het nijpen van den noodt
Den stoutsten reus niet toe, en allerbraefste helden !
700 Hof. Genadighste, elk wil u een' vrouwenhaeter schelden,
En lasteren. bedenk dit reader. och bera
U wijzer, Berge valt in d' uiterste ongena
Der halsvrindinnen, en getrouwe bedtverwanten.
Zich tegens 't jofferdom en vrouwentimmer kanten,
705 Daer hangt uw gansche staet, uw ziel en leven aen.
Achi. Ik wilme in 't cederbosch alleen en stil beraen.
Hof. Wat komt ons over ? in het midden van 't vergaeren,
Op 't feestgetijde [daer 's grootvorsten amptenaeren,
Leenmannen, maghtigen, geweldigen, en voort
710 Het vrouwentimmer, dat de goden zelf bekoort,
De grootvorstin ten roem, om strijt to zaemen komen,]
Begint de grootvorst om to zien naer Noahs droomen ;
En stelt de grooten en hun heerlijkheit to leur.
Indien dees razerny ons nieuwe bruiloft steur',
715
Wie kanze ontschuldigen ! het hof begint to woelen.
Gewelven mompelen, en galmen, en krioelen.
Daer komen grootvorstin en bedgenooten aen,
Bestuwt van grooten. och, hoe wil dit spel vergaen !

Urania. Hofmeester.
Waer steekt de grootvorst? wat belet hem hier beneden?
720 Hof. Hy hiel een wij1 gesprek met my, niet zonder reden.
Ura. Wie geeft elk dit gerucht van onraet in den mont ?
Hof. d'Aertsherder melds hoe het aen den lantstroom stont
700 wil: zal.
703 halsvrindin: vgl. voor de vorming ,,boezemvriendin."
707 komt over: overkomt.
716 krioelen: vgl. Wdb. d Ndl. Tl. VIII 281, waaruit blijkt dat
krioelen een enkele keer beteekent verward door elkaar
schreeuwen. Het is niet onmogelijk, dat het hier deze beteekenis heat, verbonden met mompelen en galmen, ook twee
werkwoorden die een geluid uitdrukken.
719 beletten: ophouden.
hier beneden: ik stel me U. voor op een trap van het patois.
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Geschapen door den spring, gerezen in die wijken.
De stroom, ten bedde uit, zagh noch dammen aen,
[noch dijken.
725 De herders wouden 't vee verweiden op 't geberght :
Het berghvolk, straf van aert, door hunne scha geterght,
Riep wapen, en men raekte aen 't razen en krakkeelen.
Do slinger zwaeide om 't hooft. wie zal die wonden heelen?
Daer leght een menighte gesneuvelt in het zant.
730 Ura. Een kleen verlies : men vint meer herders by der hant.
Wel, last de grootvorst dus het lantkrakkeel geworden ?
Hof. d'Aertsherder en de bende ontfingen last om orden
Te stellen in der yl. zy vliegen derwaert heen.
Ura. De grootvorst was gewoon, daer bloedigh Wert
[gestreén,
735 In 't voorste van den strijt het leven op to zetten,
De klinkende klaeroen zijn' oorlogsmoet to wetten.
'k Geloof hy weeght dit licbt, en rust op 's ander(s) wacht.
Hof. Hy weeght het zwaer genoegh. ik pooghde uit
[al miin maght
Zijn hart van zorgen, waer het mogelijk, t'ontlasten,
740 Met pit van redenen, die bondigh hierop pasten :
Doch arbeide al vergeefs ; mijn woorden golden niet.
Ura. Wie om een lantgevecht uit vrees zijn verf verschiet
Is niet rechtschapen. dit kan naulijx in my koomen.
Hof. llevrou, hy stelt geloof in Noahs ydle droomen.
745 Ura. Wat keert zijn zinnen om ? dit's anders dan het plagh.
Een grootvorst, wiens gewelt al 't oosten overmagh,
Versuft om geenen droom, en zulke beuzelingen.
Hof. Nu 't water uit de zee van onder op komt dringen
Naer zijnen oirsprong, dat's een voorbode en een merk
723 spring: springvloed.
728 slinger: wapen om steenen mee to werpen.
731 laet geivorden: zijn gang latea gaan.
735 het leven opzetten: op 't spel zetten.
740 bondigh: geldig, onweerlegbaar.
742 zijn verf verschieten: verbleeken.
746 overmagh: beheerscht.
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750

Van 's weerel(t)s ondergangk, geen reden is zoo sterk,
Die hem van schrik ontlast. hier baet geen tegenspreeken.
Ura. Het zalme, luistert hy, aen geone artsny ontbreeken,
Die zulk een krankheit kan genezen op een' sprong.
Hof. Noch leghtme wat op 't hart, dat weigert op de tong
755
Te komen: evenwel mevrou moot zich niet stooren.
Ura. Verberghme niets: het lustme u met gedult to hooren.
Hof. -Uw liefste is van beraet to breeken zijne trou.
Ura IIy breekze, zoo hy zich kan speenen van een vrou.
Wat misdaet is de pijl, die hem in 't harte griefde ?
760 Hof Outvader Noah drijft met kracht dat vrouweliefde
En schoone vrouwen, met haer' meereminnezang,
Eon eenige oirzaek zijn van 's weerelts ondergang.
Hy zoekt gelieven van hun wederga to scheiden.
Ura. Hoot dit bekeeren van gebreken, of verleiden
765
Tot lasterstukken, al t' afgrysselijk en boos ?
Begint het mansdom door does leering vrouweloos
To leven, zeker 't is dan ver genoegh gekomen.
Men hoeft de w3erolt in goon zee en waterstroomen
To smooren : want zy kan niet vrouweloos bestaen.
770 Hof. Mevrou, nu spreek hem zelf alleen: hier komt hy aen.
't Gelief den heeren my to volgen, 'k zalze leiden.
Wy willen op het hof hun wederkomst verbeiden,
U onderhouden met al wat den lust behaegh.
lk zie den zonneschijn, na doze korte vlaegh.
Urania. Achiman.

775 Genadighste, hoot dit uw gasten onderhouden ?
Achi. Nu stort mijn staet, waer aen alle Asianen bouden.
Ura. Wat onraet jaeght u naer ons cedren lustboschheen ?
Achi. 't Geberghte en 't laege lant, in 't harnas tegens een.
755 zich stooren: boos word&n.
757 van beraet: van plan.
760 drUven: met klem beweren.
771 den heeren: de gasten, die onderwijl zijn komen opdagen ter
care van het feest (zie vrs. 708 en vlg.) en nu met de hofmeester
naar binnen gaan, om er de terugkomst van Achi. en Ura. of
to wachten.
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Ura. Wat's oirzaek van krakkeel? zy leefden eerst in vrede.
780 Achi. Dees droeve lantplaegh sleept een' staert van
[plaegen mode.
Ura. De kadden weidden eerst gerust in 't groene volt.
Achi. Aertsvader Noah heeft dien springvloet lang gespelt.
Ura. Begintge Noahs droom, een klucht, geloof to geven ?
Achi. Het water rijst. wie kan de waerheit tegenstreven?
785 De zee vloeit herwaert aen. al 't lantvolk schreit om huip.
Men dient to vlughten, eer de zee ons overstulp'.
Ura. Zoo dientge in Noahs kilt uw leven flux to bergen.
Achi. Dat komt van vrouweminne, en 's hemel roe to tergen.
Ura. De vrouwen draegen dan de schult van doze straf ?
790 Achi. De vrouwen dompelen al 't menschdom in een graf.
Ura. Het water kon weleer een lantgewest verdrinken.
Achi. Nu schijnt al d'aerdkloot in den afgront wech to zinken.
Ura. Natuur regeert het al. deer stuurvroa zit aen 't stuur.
Het vloeiende element volght eeuwigh zijn natuur,
795 En komt van boven naer zijn middelpunt toerollen.
Achi. Na steigert het ten bergh. de meeren staen gezwollen.
Ura. Zoo staet een wintballon gespannen van den wint.
Een wintveer drijft veel raen. van alle werken vint
Hy d'oirzaek, wie den aert der dingen wil doorgronden.
800 Zoo veel beweegingen staen onderling verbonden.
Gelijk ons lichaem is met aderen doorgroeit,
Zoo wort het aertrijk ook bevochtight en besproeit.
791 de gedachte zal zijn: ,,is dat nu zoo heel erg? vroeger is een
heel gewest immers ook wel overstroomd."
795 middelpunt: de aarde als middelpunt van het heelal beschouwd
volgens het Ptolemaeische stelsel.
797 wintballon: leeren kaatsbal gevuld met Iucht. Vgl. Opdracht
van Ifigenie in Tauren „dock does ballon vol wint is voorheene
moor dan eenwerf met een armstuk van bondige bewijsredenen
rustigh afgekaetst".
797 en vlg. Alle verschijnselen, beweert Urania, hebben hun oorzaak
en als men die kent, is er niets dat vrees aanjagen kan. Zoo
zal de oorzaak van die watervloed ook wel na to speuren zijn.
798 wintvegr: waarschijnlijk een veer, die wordt opgewonden. Vgl.
Besp. v. Godt en Godtsd. II 470 ,,Een uurwerckveder drijft zoo
menigh ysren radt".
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De hitte van de zon trekt dampen uit de wateren,
Die, in de lucht verdikt, neerstorten, datze klateren.
805 De maen regeert de zee, en wat by water leeft :
Dat tuigen eb en vloet, en oester, en de kreeft.
By trek en tegenheit, den dingen ingeschapen,
Bestaet het al. laet zich onweetenden vergaepen
Aen beelden van een wolk, of schrikken voor een' schicht
810 En staertstar, root van vier, en schittrend wederlicht
Van blixemstraelen, en het baldren van den donder :
Met zulk eon staetgrijns houdt men kleene kinders onder
De roe : maer wie natuur in 't werken onderkent
Beseft waer zy begint, en voortstapt, on volendt.
815 Gy plaght de liefste al uwe opmerkinge in to scherpen,
En rietze zich natuur gehoorzaem onderwerpen,
De dertle toghten wijs involgen met een lust.
Zoo voelde 't lijf geen smart : zoo bleef de geest gerust:
Terwijl men, tusschen wieghe en graf, bevrijt voor
[treuren,
820 Gebruikte al wat den mensche in 't Leven magh gebeuren:
En wortge nu misleit van eenen guighelaer,
Belachen van elk een, omtrent de hondert jaer ?
Achi. Wy volghden u dus lang, helaes, gelijk een slave.
ITw schoonheit staet ons dier.
Ura. De schoonheit is een gave,
825 Aen weinigen gegunt.
Achi. Wy zijn door haer misleit,
Vervallen in Godts toorne. CI smart! '6 onbescheit!
806 zal mogelijk hierop slaan, dat oesters en kreeften bij eb het
makkelijkst to vangen zijn.
807 trek en tegenheit: aantrekking en afstooting.
810 over kometenangst spreekt Vondel o. a. ook nog in de Leeuwend.
420 en Joa. de Boetgez. III 118.
812 staetgrijns: bedrieglijk machtsvertoon.
813 onderkennen: door nasporing begrijpen.
815 opmerkinge: aandachtige waarneming.
817 toght: neiging, hartstocht.
821 guighelaer ; goochelaar, hier in de zin van toovenaar, wichelaar.
826 onbescheit: dwaasheid.
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0 schendigh misbruik van veel schoone vrouwen
Wzamen
Ura. Gy hoeft u, orn. 't gebruik vaii veelen, niet to schaemen,
Zoo luttel als de haen, die veel vriendinnen mint
830 Natuurlijk, zonder srnet, en weeligh jongen wint.
Wat reden stijft u, dat gy 't vrouwendom beschuldight ?
Zoo groeit uw heerschappy, en wort vermenigbvuldight.
Zoo rijst de stamboom, rijk van telgen. in de lucht.
Achi. Het is geraen, dat ik uw bedgenootschap vlught',
Geltk een adder, die bevrozen, na'et verwarmen,
835
Een die haer koestert in den boezem, onder d'arrnen,
Naer 't slaepend hart steekt, en in zijnen slaep vermoort.
Verleister, toveres. wat tovergrijns bekoort
Mijne oogen, datze blint op schoonheit zich verslingeren!
840 De godtheit zagh dit lang geduldigh door de vingeren,
Doch ydel en vergeefs : nu kornt berou to spa,
Ten waere een middelaers voorbede Godts gena
Verworf door offerhande, en wierook van gebeden.
Ura. Indien u 't lastren lust, beschuldigh ons met reden.
845 Achi. De vrouwemin alleen is oirsprong van al 't quaet.
Ik gorde in haeren dienst, niet wettigb, als soldaet
En grootvorst, 't zwaert op zy,maer eer gelijk een roover
De landen stroopende, gaf u den roofschat over,
En goot in uwen schoot, tot 's nabuurs harteleet,
Den nootdruft, die hem stont op arbeit bloet en zweet.
850
Ura. Zoo droegh de lantsheer schult, en d'onderzaet
[most bloeden ?
Achi. Om uwe hovaerdy to sterken, en to voeden,
ITw hoofsche pracht en prael en dartele overdaet
Te houden in haere eere, en achtbaerheit, en staet.
830 natuurlijk: volgens zijn natuur.
835 zie aant. vrs 411.
gelijk een adder slaat natuurlijk op Urania.
838 tovergrijns: betooverende schijn.
843 offerhande: de juiste spelling is zonder h; van Fra. offrande.
850 nootdruft: noodzakelijke levensbehoeften.
851 ironisch.
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855 Mejoffor la©t zich met don nootdruft niet genoegen.
De heer maeit 's anders oogst, al zou 'er 't hart af
[wroegen,
Zy slikt een weerelt in, aen ringen en cieraet,
Juweelen, perlen, gout, gesteente, en pronkgewaet.
Haer dartelheit bedV by 's armen bloet en traenen
860 En jammeren. zy leert den wegh ter boosheit baenen,
Met woeker en gewelt insleepen wat men kan.
Zoo Godt de weerelt straft, wie is hier oirzaek van ?
Uw schoonheit, slechts een schijn van schoonheit in
[het levee.
Gy west afzichtigheit een' glimp een verf to geven,
Gebrek t' ontveinzen, en beguighelt ons gezicht.
865
Wie, door 't ontveinzen ziende, u dit momaenzicht licht,
Beklaeght dat by zijn ziel verhing aen goude snoeren
Van joffrevlechten, die krankzinnigen vervoeren.
Ura. Is dit u dankbaerheit voor lang genote deught ?
870 Heel anders zongtge, toen wy 't east van onze jeught,
De roos des maeghdoms, voor den daeu noch toegeloken,
En 's levens dageraet, noch nuchtre en onbesproken,
U offerden, daer gy, van top tot teen verzaet,
Verrukt wiert buiten u door wellust, zonder maet.
875 Wy hingen, mont aen mont, en arm in arm gestrengelt,
Twee zielen beide in een gesmolten en gemengelt.
Wat zwoertge niet ! de zon van straelen eer berooft
Te zien dan 't minnevier in uwe borst gedooft.
Is dit het jaergety der bruilofsstaetsie eeren,
880 Met reuzen, maghtigen, geweldigen, en heeren,
Steekspeelen, renstrijt, en tooneelpracht, noit voorheen
Zoo heerlijk toegerust ! de morgenzon bescheen,
Noch zagh, opryzende uit het heldere oosten Dimmer
856 al zou 'er 't hart af wroegen: al zou hij er zich in zijn hart
schuldig door voelen.
865 beguighelt: betoovert.
869 deught: weldaad, gunstbetoon,
872 nuchtre: frisch als 's morgens vroeg, ongerept.
879 vgl. echter yrs. 82, waar sprake is van een ander verjaarsfeest.
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Zoo groot een heerlijkheit, noch schooner vrouwen{timmer :
885 Daer wy, de schoonste van 't opwassende oostenrijk,
Ons zouden zetten op het bruitsaltaer to prijk,
En, blaekende onderling van minnegloet, verzaemen.
Durf nu de grootvorst dus zijn grootvorstin beschaemen
Voor al de weerelt ! och, een schantvlak, sees smet,
890 Met geenen oceaen to wisschen nit ons bedt.
Gy trouwelooze, ga nu heen: vervloek de vrouwen:
Verlaetze : maer ik zweer, het zal u eeuwigh rouwen.
Daer leggen oorcieraen, de trouring, van mijn hant
Gestreeken, in het slijk, juweelen, halskarkant,
895 Uw vrybuit, ons ter guest, behaelt al t' onrechtvaerdigh.
Tast aen, en eigenze u : wy zijn deze eer onwaerdigh.
Gy waert to lang verleit, vervoert door vronwelist.
Ga heene, bergh u lijf in Noahs beestekist!
Achi. Wat raet, helaes, wat raet ? het schijnt haer ernst
[te scheiden.
Och liefste, sta een pool.
900
Ura. de tbt verbiet to beiden.
Het water rijst ten bergh. bidt Noah om gena,
En bergh nw leven, eer de zon to water ga.
Achi. 'k Beken, het is mijn schult, en wilze dubbel boeten.
'k Verneerme ootmoedigh aen het outer van uw voeten,
905 Van uwe schoonheit, waert gedient en aengebeen.
Ura. Zoo spraektge flue niet.
Achi. och ick wert vervoert, bestreen
Van wederzy, gelijk een bergheik, out van daegen,
Met eenen lantorkaen ter neder wort geslagen.
Uw liefde ruktme hier, daer Noahs dreigetaent.
910 Hy is genade waert, die zijne schult bekent.
888 durf: zie aant. vrs. 440.
894 halskarkant: halssnoer van edelgesteenten.
895 vrijbuit: roofschat.
904 outer: altaar,
906 flits: zoo juist.
910 de gedachte is: ,,ik heb nu schuld bekend, neem me weer in
genade aan."
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Ura. Rechtschape holden staen geen vrouwen ter genade,
En vrouwenliefde wort gekocht met schando en schade.
Van wederzijde dreight u een gewisse doot.
Wat scheelt het ofge sterft in eenen vrouweschoot,
915 Of in het water ? zoek geene adder aen to queeken,
Die u al slaepende het hart dreight of to steeken.
Achi. Te reukeloos is my een onheusch woort ontslipt.
Een onderlinge min wort nimmer naeu bestipt.
Zy kan ten minste een woort verteeren en verduwen.
920 Ura. Een joffrenhaeter leere in tijts een adder schuwen,
En duizent plaegen, door een overtolligheit
Van vrouwemonstren, al de weerelt door gespreit.
Achi. Waer vintmen balssem, om does hartquetzuur to
[heelen?
Ura. Gy hoeftme langer niet to vleien, niet to streelen,
925 Verlochenaer van liefde, en toegezwore trou.
Meineedighe, verlaetme, en kies een liever vrou.
Achi. Gebeurtme langer geen genade to verwerven,
Ik troostme van uw hant, op staenden voet, to sterven,
En legh dien blooten dolk voor uwe voeten near,
930 En ruk den boezem op. gy mooght met dit geweer,
Dit koude hemmer vry mijn brandend hart afstooten:
Of weigert gy 't, verkies nit al deer bedtgenooten
De strengste, die het recht uitvoere strong en straf,
Naerdien ik u to brusk in 't hart dien smaetsteek gaf.
935 Ura. Ik neeme u in genade, uit enkel mededoogen,
Omhelze u als voorheen. gy hebt mijn hart bewogen.
Steek op, stook op den dolk, en overleef mijn tijt.
Hervat uwe eerste trou, in 't aenzijn van den nijt.
Achi. Een nieuwe bruiloft. daer komt Noah aengetreden,
911 en vig. Urania werpt A. voor de voeten, wat hij haar vroeger
verweten heat.
918 onderling: wederkeerig,
918 naeu bestipt: precies de wet voorgeschreven.
930 getveer: wapen.
934 brusk: ruw.
937 steek op: steak in de seheede.
5
VONDEL, Noah.

66
940 Bestraf dien suffer, en beschaem met pit van reden
Zijn schendige onreen, die al 't vrouwendom betight.
Van verre geeft hy u een overdwers gezicht.
Hy schijnt met zijn gezicht de jofferschap to moorden.
En mompelt binnen 's monts nit steurnis halve woorden.
Noe. Urania. Joffers.
945 Geen grooter manneplaegh ale Kains vrouwendom.
Al wat een leeraar wint, dat stoot mejoffer om.
Een guure hagelbuy plagh 'slantmans hoop to raeken,
Den bloesem of to slaen, dat Bosch en boomgaert kraeken,
In 't quikste van de lent, met bulderend gewelt,
950 't Welk hemel aerde en zee en al de lucht ontstelt :
Een schoone vrout vermagh, met zachte toverstreeken,
En liefelijk gevley, genteel en minzaem smeeken,
Te leenigen een hart, verhart als diamant.
Och hemel, haelme t'huis. verlos uw' afgezant.
955 De weerelt wort to zwak rechtvaerdigen to draegen.
Elx eige zinlijkheen, het ydele behaegen
Van joffrenoogen, daer 's grootvorsten zin op viel,
Beguighlen hem, dat hy zijn redeltke ziel,
Zelf Godt verwaerloost, om de guest van snoode boelen.
960 Zoo geit geen dreigement, eer zy den slagh gevoelen
Der waterroede, een een bykans to week gelegt.
Ura. En blijft does suffery noch duuren ? oude knecht,
Ghy suit n selven doot. wat hebtge toch gewonnen
Uw leven lang, ale twist gerokkent, niet gesponnen !
965 Hoe staen de vrouwen u zoo oyster in het licht?
Een vrou heeft u gebaert, haer liefde uw trou verplicht
942 overdwers: minachtend.
949 in 't quikste van de lent: in de yolk lente.
956 zinlijWieén: genoegens.
958 beguighlen: betooveren.
961 to week gelegt: geeselroeden werden v66r het gebruik in zout
of azijn geweekt.
964 twist gerokkent: twist gezaaid; rokkenen is letterlijk „opwinden
van vlas". Beide beelden zijn dus aan het spinnen ontleend.
966 niet: nets.
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Door kinderbaeren: en uw zoons, verknocht aen vrouwen,
Haer aenschijn liever dan het allerschoonste aen[schouwen,
Dat is het aenschijn van d' alkoesterende zon,
970 Der levendigen vreught, en aller lichten bron :
Of is door oaderdom uw vrouwezucht gesleeten,
Dat werde uw' ouderdom en goons vrou geweeten.
Wy leeraeren vergeefs ; gy zingt een' zelven zang,
En gaet, tot ons verdriet, doorgaens den kreeftegang.
975 Wy haeten geene vrou, noch schoonheit, maer
[misbruiken
Van 's hemels gaven. last de roos op doornestruiken.
Vry plukken, en de gear verquikken 't flaeuwe hart ;
Maer niemant quets' de hant aen dorens, tot zijn smart.
Hy quetst zich zelven, die zijn hart verhangt aen veelen.
980 Ura. De weerelt wort bevolkt door liefde en kinderteelen.
Noe. Gay kent den oirbaer niet, die blint u zelve streelt.
Door tal van vrouwen wort 's mans liefde en trou gedeelt,
Die anders kort in een, en dicht en naeu gedrongen,
Hem sterker prikkelt : want de min, die onbedwongen
985 Magh weiden, spilt haer kracht maer werktze op
[een vriendin,
Zoo brengtze een ongelijk veel grooter vrientschap in.
Verstontge dit, gy zoudt, niet belghziek noch verbolgen,
Uw heerschap prikkelen Godts wijzen raet to volgen.
Ura. Wy zijn 'er t' edel toe, om naer uw strenge wijs
990 Ons lief to noodigen op eenerhande spijs.
Waer van de snoeplust walght. de brant wort moor
[ontsteeken,
Indien men liefde door verandering wil queeken,
975 misbruik maken van vrouwenliefde wordt dus vergeleken bij
prikken aan dorens. Een vrij gebrekkige vergelijking, want
liefde is vrije keuze, terwijl niemand zieh nit eigen verkiezing
aan dorens prikt. Aileen de gevolgen zijn in beide gevallen
onaangenaam.
981 oirbaar: nut, voordeel.
987 beighziek: liehtgeraakt.
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En aenvo6n met moor gloets. dat's vrientschap en gerief.
De minnaer, in den schoot ontfangen van zijn lief,
995 Is aengenaemer dan de daeu op dorre kruiden
Door uitstel; doch dit is geen kost voor slechte luiden,
Maer edelmoedigen, die hoofsche spraek verstaen.
Noe. 0 pest van 't zuivre bed ! meer vrouwen aen to slaen
Dan eene alleen, dat wil u beide deerlijk smarten.
1000 Wat is natuurlijker dan twee verliefde harten,
Verknocht door eenen bent van ongeschende trou!
Mijn voorbeelt laet den man niet toe dan eene vrou.
De stommen leeren ons met eene weerga paeren.
Ura. Uw eigen vader, out en hoogh op zijne jaeren,
1005 Sloegh eerst twee vrouwen aeni waeraen by zoonen won.
Hoe scheltge 't huwen aen meer vrouwen dan de bron
Van alle elenden, uit veelvoudigheit van vrouwen
Gesprooten, waerom Godt de schepping schijnt
[te rouwen ?
Nog. Het voeght den zoone, dat hy 's vaders schande dekt.
1010 Ura. Een booswicht, die zijn hant met 's grootvaOrs
[bloet bevlekt,
En self zijn eigen bedt, door 't geil verdubbeleeren
Van vrouwen, onbeschaemt dnrf schenden en
[schoffeeren,
Olaf 't leven aen een' noon die voor geen grooten zwicht,
Maer klitst hun onbeschaemt en stout in 't aengezicht
1015 De zelve vuilicheen, die op den vader kleven.

993 gerief: voordeel, genot.
1002 mijn voorbeelt: het voorbeeld, dat ik geef.
1003 stummen: de dieren.
1004 Vondel neemt hier vrij willekeurig aan, dat Lamech, die volgens
Gen. IV : 19 twee vrouwen nam en Lamech, de vader van Noah
nit Gen. V : 28-31 den persoon zijn (zie zijn verdediging in de
brief aan Oudaen, die Itiertegen ook bezwaren schijnt to hebben
ingebracht).
1010 's grootvcidrs bloet: het bloed van zijn voorvader zie voor
deze overlevering, die niet aan de Bijbel ontleend is, de brief
aan Oudaen, pag. 15.
1012 schoffeeren: schenden.
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Noe. 'k Vergeef het gaerne, wil 't de hemel u vergeven,
Wiens afgezant ik ben. hardtnekkigen, nu staekt
Dit wederspreeken. hoort wat onheil tt genaekt.
Heft op nwe oogen naer die drift van zwarte wolken,
1020 Gezogen nit de zeen en diepe waterkolken.
De gansche lucht verkeert in eene baere zee,
Eon voorbo van den vloet, in 't endelooze wee.
De lucht hangt zwanger van stortregen, zonder vlaegen.
Verwacht een' 'Angell nacht, een nacht van veer[tigh dagen,
1025
Of veertigh etrnael, zoo veal zeen op een geperst.
Waer berght zich 't menschdom! och, zoo dra de
[hemel berst
Met weerlicht, blixemen, en balderenden donde'',
Terwij1 een oceaen opwellen komt van onder,
Zoo dra de hooghste hant 'lit 's aerdtrijx sponsi duvet
1030 Al 't water, dat het zoogh en inzwolgh. menschen gruwt,
Bekeert a. lust het u Godts goetheit meer to vergen?
Gy troost u, och vergeefs, en waent op hooge bergen
Dien vloek t'ontvlughten, in bosschaedje en eiken boom:
Maer och die worden door den storm, en sterken stroom
1035 Verdelght, en afgerukt van hunnen gront en wortel.
De torens storten in, geplet aen gruis en mortal.
Daer drijven duizenden van dooden, dieren, vee
En drenkelingen heene, in 't ronde, in 't lang en bree,
De hooftgebouwen en de daeken, hoven, huizen.
1040 Hier gelt geen wederstant van dammen, dijken, sluizen.
De moeder pooght haer vrucht, de vader zijnen zoon
Te redden, och to spa. men hoort al eenen toon
Van jammeren, gespreit op 't zwalpen van de wateren.

1023 zonder vlaegen: niet bij buien, maar aanhoudend.
1029 sponsi: spons.
1031 vergen: eischen van.
1036 wortel: steengruis.
1043 gival.pen: golvende zieh verheffen.
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Nu zwijght de bruiloftsgalm. dat juichen, lachen,
[schateren
1045 Wort snel misschapen in een ysselijk gekarm.
De bruit verdronken, sterft in 's bruigoms moeden arm.
Het uiterste overschot, een drom van dootsche
[schimmen,
Aen 't klautren op 't geberght, pooght hygende,
[onder 't klimmen,
Haer ziel to bergen : maer de grimmige oceaen,
1050 Gedreven van de wraek, verschrikt de bleeke maen,
Die ziet de golven, als een blaes vol wint, opzwellen.
De hooghste berghkruin zinkt in 't water vijftien ellen.
Aldus verzinkt het al wat op den aerdtboOm heft.
't Geschrey wort atom, zoo dra het al dien.dootsnik geeft.
1055 Ura. Een slechte vogel zwicht voor 's molox dreigementen:
De wijzen laeten zich geene ydele vrees inprenten.
Gay Joffers zingt en danst eons achter daze haegh.
Wy trotsen midlerwT. op 't hof does bruiloftsplaegh.
Joffers. Zou het al zinken en vergaen,
Waer bleef de zwaen ?
1060
Waer bleef de zwaen,
De zwaen, dat vrolijke waterdier,
Noit zat van kussen ?
Gaon watren blussen
1065
Haer minnevier.
't Lust haer to nestlen op den vloet.
Zy queekt den gloet,
Zy queekt den gloet
Met haere vrolijke wederga,
En kipt haere eiers,
1070
En acht geen schreiers,
Noch vreest geen scha.

1052 15 ellen: volgens Gen. VII : 20.
1055 slecht: eenvondig, dom.
molok: vogelverschrikkor in de Tom van een pop.
1070 kipRen: nitbroeieu.
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Vliegende jongen zwemmen me,
Door stroom en zee,
1075
Door stroom en zee.
Zy groeit in 't levendigh element,
En wast de veéren,
En vaert spansseeren
Tot 's levens endt.
1080 Stervende zingtze een vroltk list
In 't suikerriet,
In 't suikerriet.
Zy tart de nijdige doot uit lust,
Met quinkeleeren,
1085
En triomfeeren,
En sterft gerust.
Stervende zoekt haer flaeu gezicht
Noch eons het licht,
Noch eons het licht,
1090 Den bruitschat, van de natuur to leen
Aen elk gegeven,
Om bly to leven.
Zoo vaertze heen.
Noe. Hoe bitter wil in 't endt does bruiloft hun opbreeken !
1095 Geen woorden golden hier : de klaere daet moat spreeken.
REY VAN ENGELEWACHT.

I. ZANG.
Eer Godt door 't eeuwigh woort
De strjjdige krakkeelen
Des Bajerts quam to deelen,
Lagh d'aerde in zee gesmoort.
1100 De Geest der godtheit weide
Op 't water, zonder licht.
't Had al een aengezicht.
1078 sansseeren: spelend erop nittrekken.
1098 Bajert: chaos.
1102 vgl. 4clam in Ball. 216: nNatunr had maer een aengeziebt',

72
Toen schoof Godts hant en scheide
Het nat en droogh. zoo stout
1105 Het zakkende aerdtrijk boven,
En 't water, neergeschoven
Toogh naer den diepen gront.
Het water, west van zinnen,
Purl tegens 's hemels reen
1110 Zijn perk niet overtreen,
Uit zucht om lant to winnen.
Dus blijvenze elk in stiet.
Godts almaght steltze een mast.
L TEGENZANG.
Nu dienen aerde en zee
1115 Het menschdom, als zijn slavers.
Op dat het 's hemels gaven
Gebruike in vollen vre:
Maer 't misbruik ingesloopen,
Verbittert Godts gedult,
En, diep geraekt in schult,
1120
Behoeft geen' zoen to hoopen.
Men ziet den schouburgh van
De weerelt ter stellaedje,
Voor Noahs boubosschaedje,
Vertoonen den tyran,
1125
1103 vgl. Adam in Ball. 245: joen scheide d'opperste't verdroncken,
En droogh en vocht".
Deze beide reien vertoonen trouwens in veel punten gelijkenis.
1105 zakkende aerdtrijk: de opdrogende aarde; het deelwoord is
indirect gebruikt.
1108 wust: woest, een worm die mogelijk zen zijn (zie VAN HELTEN,
Vondel's Taal, Etym §§ 11 en 13). Maar het ligt meer voor de
hand hier een drukfout voor wuft in to zoeken (in de ed. van
1720 bij Oosterwyk staat ook nwuft".)
1112 in stael: in dezelfde toestand.
1120 diep geraekt in schult: n.l. het mensehdom.
1122-11_6 men ziet de tiran als op een tooneel een beeld van 't
leven vertoonen, zooals hij zich nu laat verleiden door dechte
vrouwen.
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1130

Bekoort van snoods boelen,
Verworpen Noahs raet,
Volharden in het quaet,
Om geilen brant to koelen.
Dit treurspel keert to dra.
Verwacht het slot hierna.
II. ZANG.

1135

1140

1145

Godts scherprecht wil, als ran,
Eer vaek het oogh koom' luiken,
Het water strong gebruiken.
Nn zal de misdaet bloen.
De zee, due lang te temmen,
Te stuiten op het strant,
Wil, springende nit den bant,
De wanhoop leeren zwemmen.
De hooghste, om Noah niet
Te smooren in dien rouwe,
Zoo by 's vole druk aenschouwe,
En hoore met verdriet,
Belast Uriel bniten
Met eene dondersteni
De drtfark achter hem,
Na'et intreen, toe to sluiten,
En teffens oor en oogh.
Pit jammer schreit to hoogh.
IL TEGENZANG.

1150

Moght grootvaer Adam spa
Eons opzien, als herboren,
En dit gejammer hooren

1128 verworpen: verwerpen (zie aant. vrs. 423).
1130 deze droevige gebeurtenis zal al te gauw eon verkeerde wending
nemen.
1132 scherprecht: opperste recht over leren en dood,
1133 vaek: slaap.
1144 lira?: de gerechtsengel,
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En zien met d'echte ga,
Zijne Eva, die op d'aerde
1155
Lijfeigen aen de doot,
In wee en baerens noot,
Haer vruchten won en baerde;
Zy riepen : och waer toe
Geploeght, gezweet geronnen,
1160 En afkomste aengewonnen ?
Gestrenge waterroe,
Straf d'ouders, die veroordeelt,
Om 't ingevoerde quaet,
Bedorven al hun zaet
1165 Bekoort door 't eerste voorbeelt.
De schiltwacht sloot Godts hof,
Nu d' ark. 6' jammerstofi

HET VIERDE BEDRIJF.
Cham. Noe.

Belieft heer vader my to spreeken, ik zal hooren P
Noe. Wel Cham, wat broutge ?
Chant. niet.
Noe. die klinkt in niemants ooren :
1170 Nu baeut de weergalm van het bosch uw boschspraek na.
Chant. Ik hiel gesprek met vorat Achimans wederga.
Noe. Wie raet u, buiten last van vader, haer to spreeken ?

1155 lijfeigen aen de doot: onderworpen aan de dood.
1159 vrotinen: geloopen, gedraafd (zie voor de vorm VAN IIELTEN,
Vondel's Taal, Etym. § 39 e.).
1162 en vlg. de gedachte is: last niet opnieuw het nageslaeht gestraft
worden, maar sheen Adam en Eva, die het kwaad invoerden.
1165 bekourt hoort bij zaet.
1169 Die: wij zouden zeggen dat.
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Charn. 1k houme by der hant.

Noe. de dag is schier verstreeken,
Om met uw gemaelin to treeden binnen d'ark.
1175 Cham. Dees Aiding valtme op 't hart, gelijk een zwaere
[zark.
Non. Uw vader, moeder, broers en zusters, hun getrouden.
Staen reede, en willen u in d'ark gezelschap houden.
Cham. Heer vader, gunme took to volgen mijnen zin.
Noe. (beef vader reden, zoon, en stel u willigh in.
1180 Cham. Wien lust het willigh in een beestestal te kruipen?
Noe. Dat's min bezwaerlijk dan een heels zee to zuipen.
Cham. De zee deist achterwaert : noch lijdenwe geen' last.
Noe. Gy hoort, hoe schrikkelijk does springvloet bruist
[en wast.
Cham. Hoe lang zoude eene zee dat houte moorthol
rschokken ?
1185 Noe. Tot dat de zonnekar haer rondo hebb' voltrokken.
Cham. Een jaer, het ganschejaer uitharden met verdriet ?
Noe. Die voerman staet niet stil, een jaer verveele u niet.
Cham. Gy plaght de ledigheit, een hooftgebrek, to
[straffen.
Nod. Zijt onbezorght: men zal u werx genoegh beschaffen.
1190 Cham. Hier valt geen hartevangst, noch wilds zwijnejaght.
Hier schijnen zon noch maen. hier is het eeuwigh nacht.
In een spelonk van hoot kan niemant adem scheppen,
Maer boozen stank, een goot to roeren noch to reppen.
Wat zal hier uit ontstaen? wat anders dan een pest ?
1195 0 tuchthuis, verkenskot, 8 katte- 8 hondenest!

1173 Cham geeft een ontwijkend antwoord en zegt: ik blijf tech
immers in de buurt, zooals bevolen was.
1176 getrouden: echtgenooten (zie Wdb. d. Ndl. T1. IV 1858).
1179 reden: gelijk.
1185 zonnekar: de zon volgens de mythologische voorstelling als
een wagen, die langs de hemel rolt.
1190 hart: hert.
1193 een goot te roeren noch te reppen: een noel met veil, stilstaand
water.
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Noe. Indien u 'I werken lust, zoo toon u als een hoeder,
Met Sem en Jafed. woel, bestel den dieren voeder,
En drank en water, hoy en haver, aes en vleisch.
Verschoonze. vaegh hun hok. geef elk zijn' vollen eisch.
1200 Chain. 0 tuchthnis ! moet zich Cham hierin to berste
slaven?
Dat heat geen leven, maer to leven als begraven :
Te sterven, in geen graf van marmer, maer van hoot,
11w eigen huisgezin tot hartewee gebout
No. Door last van hooger hant tot ons behout geklonken.
1205 Chain. Veel liever eenwerf dan tiendnizentwerf
[verdronken.
1k sprong van ongedult en wanhoop in den vloet.
NO. IJW vader zal getron n sterken : hon slechts moedt.
Chain. Gedoogh eerst, dat ik my verdaedige met reden.
NO. De tijt gehengt naen, in een lang gesprek to treden.
1210 Doch 'k wil u dit verzoek niet weigren spreek, mijn zoon.
Cham. Gy zet geen' vader maer scherprechter op den
[troop,
Die elke struikling telt, de misdaet naeu wil weegen,
En dreigen 's menschen halo met eenen blooten deegen.
Gy beelt de godtheit nit, gelijk een' wilden beer.
1215 Een beer, een everzwijn rukt een bosschaedje neer,
De dwingelant een rtit ; de godtheit alle rijken,
Ja, al de weerelt. wie zagh grooter onAelliken !
Zoo Teele wateren en wolken aengezakt,
En aen de lncht allengs met kracht op een gepakt,
1220 Aen 't scheuren, zullen yolk en bergen teffens smooren,
Wy 's weerelts jongsten snik, in eenen dootsnik hooren.
Wort Godt verbolgen en oploopende, als een vrou?
1197 woelen: bezig zijn.
bestellen: bezorgen.
1199 versehoonze: howl ze schoon.
1209 gehengen: toelaten.
1217 ongelijken: onrechtvaardighedPn. Vondel gebruikt het woord
ook in het meervoud Harpz. XCIII 7.
1220 teirens: tegelitjk.
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Wort Godts voorzienigheit geraekt van naberou
Dat's geen voorzienigheit, maer krankheit, ongestadigh,
1225 En wispoltuur. ay z jjt u zelven eerst genadigh.
Noe. 0 Cham, Wien lastertge ? och, wat hoore ik ? waertge
[stom
Geboren! zwijgh, verdriet van vaders ouderdom,
En erfschand van mijn huis. och, waertge vroegh
[gestorven!
Uwe eigezinnigheit en waen heeft u bedorven.
1280 Ik vreeze, 6 home!, keer het voorspook van 't geval,
Dat vaders vloek uw hooft rechtvaerdigh treffen zal.
1k weete, Godt zy lof, dat krachten ons ontbreeken
Om zonder stameren van Godts natuur to spreeken,
Een onbegrijpzaemheit, geen steurnis onderdaen.
1235 Men moat door 's menschen spraek Godts eigenschap
[verstaen.
Naeryver, naberou, de toorne en wraekzucht hechten
Oneigen op dien heer en rechter, streng in 't rechten.
Hier geeft des menschen tong alleen een krank geluit,
En drukt de beelden van de ziel door dootverf uit.
1240 Een rechter straft de quaen, die van hun boosheit
[roemen.
Zou Godt dan geen gewelt en dwinglandy verdoemen,
En 's aerdtrijx aenzicht rein afwasschen van zijn smet?
Twee vruchtbre takken, een van Kain, een van Seth,
1225 ay zijt u zelven eerst genadigh: tot God gezegd.
1230 d hemel, keer het voorspook van 't geval: tussehenzin.
voorspook: voorbode van een ongeluk.
geval: noodlot.
1234 onbegrijpzaemheit, geen steurnis onderdaen: iets boven ooze
bevatting, dat aan geen veranderingen onderworpen is. Dezelfde
gedachte vinden we ook Besp. v. Godt en Godtsd. II 647: „Wy
begrijpen Godt slechts stukwyze" en II 747 „Het godlyk wezen
weet van geen veranderingen".
1235 en vlg. Wij kunnen alleen in mensehentaal Gods natuur besehrijven, al passen woorden als „naijver, berouw" niet bij Zijn
grootheid.
1239 dootverf. grondverf, begin van een sehilderij.
1240 quatn: slechte menschen.
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En beide uit eenen stam, vervulden 'a weerelts luchten
1245 Met ongelijke, d'een met wilds en wrange vrachten,
En d'ander met een ooft, gezond en zoet van smaek,
Dees geeft genoegen : maer de wrange terght Godts
[wraek.
Der vroomen aert wordt door verbastert zaet bedorven.
Nu eischt de boosheit straf. de deught is uitgestorven.
1250 Cham. Heer vader, stoor u niet : ik stelle my bereit,
Te volgen 't hoogh gebodt, en nit gehoorzaemheit,
Ilw voorbeelt eerende, to schroomen, noch to schrikken,
Al zoude ik in dees kilt, een rechte dootkist, stikken.
Noe. Achimans lustgenoote, een rechte vyandin
1255 Van ear en deught, ley toe om al ons huisgezin
Door u to splissen, zelf den vader tegens moeder,
Schoondochters tegens eon, den broader tegens broader
Te rokkenen. het hoogh beleit heeft dit geschnt.
Een achtgetal in d'ark zal 't zaet en eene stut
1260 Des menschdoms strekken, als het uit den vloet
[herboren,
Herstelle al 't levee, dat in 't water quam to smooren.
Ga heene zoon, verdaegh al d'andren ; het wort ttit
Den jongsten slagh t'ontgaen, die naulijx, nitstel lijdt.
Cham. Daer koomenze al gereet. nu moeder, tre vry nader.
1265 Schoonzasters, Jafed, Sem, gebroeders haest n : vader
Verwacht u hier ter stede, om 's menschdoms staet
[bedroeft.
Naerdien de noodt ons jaoght, waer toe to lang getoeft ?
Sem. Jafed Nov. Rey.
De gront, hoer vader, wort Baler vlot beneen ons voeten.
Vrou moeder, en nw zoons, en uw schoondochters moeten
1270 Zich troosten heen to spoén naer 't groote zeegevaert ;
.........................6

1256 splissen: splitsen.
1258 rokkenen: opstoken.
1262 verdagen: oproepen, dagvaarden.
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Dies komenwe al gereet to gader herrewaert.

Jaf. Wy staen reisvaerdigh : het gelieve u ons to leiden.
No!. Wat anders is 't van ver, wat anders in het scheiden,

En onder d'oogen. 1k, gemat en afgetreurt,
1275 Wort met gewelt en kracht van 't menschdom
[afgescheurt.
De liefde tot hun heil werkt krachtighst in het ende :
En kontge nu getroost, als ballingen, d'elende,
De zwaericheen op zee to draegen neffens my ?
Zoo sta u d'almaght van den allerhooghsten by.
1280 1k zalze ontvouwen, om nw harten tegens lijden
Te wapenen. staet vast, en helpt uw' vader strijden.
Dien Godt beschermt, ontziet noch vier noch watersnoot.
Hy kan ons redden in het midden van de doot.
0-y ziet de hemel hangt van gruwzaem onweer zwanger,
1285 En wacht tot datwe d'ark intreden, ook niet langer.
De hand des engels zal haer met een' donderslagh
Toebonzen, datze drenne en davre : want ik magh
Noch kan dien ondergang der weerelt zien noch hooren.
Och, moghtenwe in een zee van droeve traenen smooren,
1290 En 't menschdom helpers, 'k schreide een zee van
[traenen uit !
vier, en weerlicht zal 't geluit
De donder,
Van 't jammerlijk gekerm der stervenden verdooven.
Dan stort gestrenge wraek slaghregens neer van boven.

1271 dies: daarom.
1273 Als we de dingen van diehtbij zien, lijken ze zoo anders dan
in 't vooruitzicht. Waarschijnlijk navolging, bewust of onbewust,
van Hooft, Bruiloftdicht van Adriaen Verhee en Katharine
,,A.ch ais 't van ver,en anders onder d'oogen!"
Kop vrs. 74:nders
1276 de liefde tot hun heil: want op Noah rustte de plicht het
menschelijk geslaeht voort to zetten
1277 kontge: missehien een drukfout voor konit (aldus in de editie
van de treurspelen bij Oosterwyk 1720; de editie van 1692 heeft
verdraegen").
„kuntge
1278 neffens: samen met.
de
zwarigheden.
1280 ze:
1286 die donderslagh is fantazie (vgl. Gen. VII : 16).
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Wel veertigh etmael fang, getroost u krak op krak
1295 Te hooren, zonder schrik ; het kraeken op het dak
Van hagelsteenen en stortregen, zonder buien;
Een' storm van oost en west, van noorden en het zuien,
Vier winden tegens een, hardnekkigh en verstokt.
Dan rijzenwe aen het zwerk, geslingert en geschokt.
1300 Zoo slijtenwe den tijt, in schaduwe en dampen,
En leven by geen zon, maer traen en rook van lampen.
Seen. Hoer vader, schroom niet : vaer met uw verhael
[vry voort.
Ja. d'Almaghtighe betemt de baren met een woort.
Noe. Wy zullen, hemelhoogh gedraegen van de golven,
1305 Ale in een levend graf, al levendigh gedolven,
lieendlven, hobbelen, en schokken nacht en dagh,
Dryhondert etmael laugh en seventigh. de slagh
En 't klotsen van den vloet en hone waterbaren
Zou 't allerstoutste hart ter nor slaen onder 't vaeren,
1310 Daer 't oor niet anders dan gedruisch en buldren boort
Van wateren en wint ; de dootschrik vow de poort
Geduurigh aenklopt, en het aengevochten leven,
In hoot van kistbreuk [saloon de kist is toegedreven
Met work, en vet geteert, bezorght van hars en pek,]
1315 Blijft hangen in een schael gewogen: daer een lek
Of beret, of balkbreuk of vergaering, na het sloopen,

1294 40 etmael: volgens Gen. VII : 17.
1296 zonder buien: vgl. vrs. 1023.
1301 traen: vet van walvissehen enz., dat gebrand ward (eveneens
Joa. de Boetg. VI 308 „Ben ander voedt met traen en oli 't
gulzigh vier")
1307 370 dagen: volgens Gen. VII :11 en VIII: 14 dunrde het verblijf
in de ark 1 jaar en 10 dagen. Vondel blOkt due aangenomen
to hebben, dat het Joodsohe yolk rekende btj z.g. approximatieve
zonnejaren van 360 dagen,
1313 toegedrenen: vgl. cant. yrs. 23.
1314 werk: vgl. aant. vrs. 23.
bezorght van: voorzien van.
1316 vergaering: raamwerk om een paneel.
na het sloopen, na gesloopt to
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Het water inliet. dus ten halve schier verzoopen,
Met zulk een zwaere vracht van levenden ; wat raet ?
Maer schroomt noch siddert niet : de hooghste, ons
[toe v erlaet
1320 Is maghtigh 't overschot der weerelt, in de vloeden
En 's afgronts waterkolk, to waeren en to hoeden.
Hy toomt de golven, schoon geen roar 't gevaerte stiert,
En ook den wilden aert van 't ingescheept gediert.
Hier huilt geen hongrig wolf. men hoort geen
[leenwen brullen,
1325 Noch wreede tigers, die het woudt met dootschrik
[vullen.
Men tell' de nagels. met den hamer stijf en stork
Geklonken in does kilt; dit eenigh wonderwerk
Begrijpt meer wonderen dan nagels, wonderdommen
Waer voor godtlochenaers verbaest staen en ver[stommen.
1330 Sem. Zoo kan een scheutvry hart de pijlen tegeustaen.
Noe. De zee zal, zonder strant te kennen, weiden gaen,
Gelijk voorheene, ger Godt, om d'aerde to bereiden
Tot 's menschen woonplaets, haer van 't water
[quam to scheiden,
Het schuimende element te stuiten op het strant.
1335 Die zelve almogentheit bevat met eene hant
Dit wonderlijk heelal, gewogen op zijn zwaerte.
Zy kan ons bergen, en behoeft geen zeegevaerte
1317 inliet: zou kunnen inlaten.
1328 begrijpen: bevatten.
1331 vgl. Ovidius' Herschepp. I 355: „eene bare zee, een vlakte

zonder strant".
1334 vgl. Adam in Ball. 247 ,,Zoo stout het water op de stranden

Gestuit".
1336 Het heelal bestond dus niet ale de meeste voorwerpen deden,
volgens de vroegere opvatting van de natuurkundigen, door
het „tegenwieht" of ovederwieht" van andere stoffen, maar
rustte geheel op eigen zwaarte. Geheel te vergelijken met
m de
godheid in de Lucifer (rei le bedr.), die „zonder tegenwight,
By zich bestaet, geen steun van buiten Ontleent, maer op zich
zelven rust" (vgl, ook nog Luc. 1854).
VONDEL, Noah.
6
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Van balken, dicht in een gedreven, alswe zien,
Opdat het u en my tot eenen vryburgh dien'.
1340 Ja. Waertoe den arb it van eene een hier aen gehangen,
En onrechtvaerdigen, in hun verkeerde gangen,
Gesteven ? nutter waer hun 't leven kort ontzeit.
Noe. De hooghste goetheit zocht hen door langk[moedigheit
Te brengen tot beroa en afstant van misbruiken :
1345 Na wilze, op dat we zulk een' waterval ontduiken,
Door middel van deze ark behoen het overschot
Der levendigen, op een driftigh watervlot.
Beliefde 't haer, zy kon een ander middel vinden,
En hoeft de noothuip aen geen houten vlot to binden:
Maer dit's het raetbesluit van Godts voorzienigheit.
1350
Hier tegens opstaen waer een reukloos onbescheit.
Sem. Die 't leven allereerst den menschen heeft
[geschonken
Kon hen veranderen van zinnen, en ontvonken
In liefde, om onderdaen to volgen Godts geboOn.
1355 Noe. Hy schonkze een' vryen wil, van weérzijde even
[schoon,
Een goude hantvest, keur het goet of quaet to kiezen.
By nootdwang zon 't gerecht des oppersten verliezen
Betaeling t'eischen van een opgedronge schult.
Nu eischt de schultheer straf, na zijn misbruikt gedult.
1360 Na blijft de mensch, verstokt in schendige gebreken,
En niet de godtheit, in does schultrechtvaerdigh steeken.
1339 vryburgh: wijkplaats.
1347 driftigh: drijvend.
1349 noothulp: hulp in de nood, redding.
1351 reukloos onbescheit: roekelooze dwaasheid.
1354 onderdaen: onderdanig.
1355 het leerstuk van de vrije wil, waarvoor Vondel al veel vroeger
in het Decretum Horribile had gepleit.
van weérzlide even schoon: dus zelf naar verkiezing in to vullen.
1356 hantvest: privilegie.
1357 de gedachte is: als er sprake van dwang was, zou de rechtvaarcligheid Gods minder beteekenen.
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Ja. Zoo stervenze eeuwigh, die door 's waters noot
[vergaen?

NO. Ten zyze stervende in het ends zich beraen,
Geraekt van naberou: maer die hardnekkigh smooren
Gaen door godtslasteringe en eige schult verloren.
Sem. De godtheit kon dees straf quttschelden voor
[den spring.
NO. Toen 's hemels rechter streng ter jongete
[vierschaer ging,
Daer Godts rechtvaerdigheit en Godts genade pleitten;
Kon geen verzoening by gequetste majesteiten
1370 Verworven worden. d'een stout d'andere in het licht.
De tong der weeghschael zweegh, zoo langze in
[tegenwight
Bleef twijflen; entlijk quam de boosheit t'overweegen.
De vloek stout boven, na het zwichten van den zegen,
En 't menschdom, dat vergeefs zijn gruwelen verbloemt,
1375 Wert door het vonnis streng der straffe toegedoemt.
Sem. Hoe zultge weeten, of de watren weer vertrekken ?
No. Een rave of duff kan one een trouwe postbo strekken.
Jar. De watren grimmelen van monstren, woest van aert.
Walvisschen kunnen met een' klink van hunnen staert
1580 Dat houten zeegewelt to gronde slaen en sloopen.
Zy schroomen geen gewelt, die op Godts
[toezicht hoopen,
Al quaem een heele vloot, elk van een regement
Sehuimbekkend hellespook bezeten; niemant kent
Zich maghtigh 't heiligh vlot to sloopen en ontsnoeren.
1385 Geen Leviatan durf zijn' staert en vinnen roeren.

1365

1368 Als 't ware een tweestrijd in Gods gemoed, of genade dan wel
recht zal zegevieren (hetzelfde in Lucifer 1366 en vlg.).
1373 zwiehten: nee r gaan.
1378 grimmelen: krioelen.
1379 klink: slag.
1385 Leviatan: oud-testamentisch monster (zie b.v. Job XL : 20
en Ps. LXXIV : 14).
durft (vgi. aant. vrs. 440).

84

Rey. Aertsvader, spoe u voort. de goddelooze rot
Van Enaks trots gebroet, beslnit, ten schimp van Godt,
Door boelen aengehitst, dees cedere bosschaedje
Aen Brant to steeken, en voorwint uw timmeraedje
1390 Met eenen stookebrant to delven in haere as.
Wat sammeltge ? de zon helt over naer het gran.
Tre voor : wy volgen u, en komen uwe treden
In d'ark geleiden met voorspellinge en gebeden.
REY VAN ENGELEWA.CHT.

I. ZANG.
Bescherm, 6 Heer ! 6 toeverlaet
Van uw getronwen, 't eenigh zaet
En al de hoop van Adams kinderen,
Dat hun goon holle baron hinderen.
Zy rusten op uw hemelwacht
Gerust en veiligh, met de vracht
1400 Van wilden aert en tamme dieren.
Gy kunt den toom des afgronts vieren
En korten, zoo het u behaegh,
Na 's menschdoms droeve nederlaegh,
Waer No g drijft op uw genade.
1405 Behoe zijn huisgezin voor schade,
Op dat hy, na eon lang verdragh
Van jammeren, belanden magh,
Wanneer, de wateren verschoven,
Hy stof vint uwen naem to loven.
1395

1387 Enak: vgl. vrs. 81.
1389 voorwint: vgl. vrs. 32.
1390 stookebrant: moet hier beteekenen het voorwerp, waarmee
brand words gesticht.
1391 sammelen: talmen.
1401 afgront: hel.
1406 verdragh: het verdragen, dulden.
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I. TEGENZANG.

1410

Als uwe hant het zwaere slot
Ontsluit, zal hy, op nw gebodt
Te lands treende, awe eer ontvonwen,
U dankbaer eenen outer bouwen
Op eene Godgewijde ste,
1415
En offren u het zuiver vee,
En reins vogels. d'offerhande
Wil u, terwtlze smooke en brands,
Behaegen, en den hemel deur
Verspreiden eenen zoeten gear.
1420 Gy zult beloven zijne telgen
Door vloen to schenden noch verdelgen,
Schoon zy verwildren jaer op jaer,
Zoo lang het aerdtrijk vruchten Baer',
De morgen aenbreeke nit den oosten,
1425 Belofte om Noahs rou to troosten.
II. ZANG.

1430

Hy zegent hem en zijn gezin,
Op dat de hooftstam telgen wino'.
Hy neemtze, als herder, in zijn hoede;
Verbiet al wat in zijnen bloede
Verstikte t'eeten, om goon wraek
Met bloet to voeden, en den smack,
Tot dolls menschemoorderyen
Te koesteren, en dwinglandyen.
Hy veilightze door eene wet,

1410 niet geheel volgens de Bijbel; Noah lichtte zelf het deksel op
(Gen. VIII : 13).
1415 Gen. VIII : 20.
1416 offerhande: vgl. aant. vrs. 843.
1420 en vig, Gen. VIII : 21 en IX : 11.
1429 Gen. IX . 4.
1431 den smaek: de ontkenning, die hierbij hoort, ligt in het voorafgaande Been opgesloten.
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1435

En wil den dootslagh, ale een smet,
Met bloet afwasschen door den degen,
En dootslagh tegens dootslagh weegen,
Op dat elk 's menschen waerde kenn',
En niemant woest de handen schenn'
1440 Aen menschen, weerloos zonder wapen,
Gelijk een beelt, naer Godt geschapen.
II. TEGENZANG.
De godtheit sterkt dit heilverbont
Met eenen eedt, uit haeren mont,
En zet een teken aen de wolken,
1445 Den regenboogh voor alle volken,
Gebogen midden in de list
Der weerelt, daer by daelt en rijst
Op 't oogh : een' boogh nit veele verven,
Die meest in blaeu en root versterven.
1450
Het blaeu bediet den weereltvloet;
Het root een' Brant en weereltgloet,
Twee oordeelen, een nu gestreeken,
Het ander namaels nit to spreeken,
Wanneer het menschdom zal vergaen,
En voor de jongste vierschaer staen,
1455
Zoo Enoch spelde lang to voren.
Godtvruchtigen ontzien Godts toren.
Het gansche huisgezin van Noe treet in 't slot
Van 't hol gevaerte, en eert het vaderlijk gebodt.
1460 d'Aertsvader volgende, betuight eerst menighvnldigh
Al schreiende : och wy zijn aen dit bederf onschnldigh !
d'Aertsengel des gerechts Uriel komt, houdt scant.
1435-1441 Gen. IX : 6.
1442-1445 Gen. IX : 11-18.
1446 de lijst der weerelt: het uitspansel.
1447 daalt en rijst: rijst en daalt is duidelijker.
1456 Enoch: zie voor doze voorspelling Brief v. d. Apost. Judas 14, 15.
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Zijn gloende fakkel barnt. by bonst met d'andre hant
De deur des ingangs toe, dat zeven sloten kraeken.
1465 Het nimmer slaepende oogh wil over No g waeken.

HET VIJFDE BEDRIJF.
Urania. Achiman. Aertsherder. llofmeester.
De trotze reuzetroep trok op ooze aendrift uit,
Maer d'aenslagh schijnt mislukt. wy hooren geen geluit,
Gebriesch van paerden, nosh geen trommels en
[trompetten.
Hun last hiel dit gewest in lichten brant to zetten.
1470 Het dwarsse noodtlot heeft ons dees triomf benijt.
Hier komt de grootvorst aen, schuimbekkende van spijt.
Achi. Dat wiltbraet is in 't hol der arks ons jaght
[ontslopen.
Wy komen, hangends hoofts en suffende, afgedropen.
'k Verylook my zelven, en dien aenslagh. 6 verdriet !
1475 Wie zon het denken! och wy waren al bespiet,
En d'onde suffer, een aendrijver van 's lants plaegen,
Gewaerschuwt dat ons stout een schoone kans to waeken,
Koos tijdigh in der yl de schaduw van zijn kilt.
Ura. Ontbrak het u aen vier en fakkel schist de list
1480 Van 't vossevel to kort, wanneer het schelmen ruiken,
Dan gelt de leeuwenhuit : men most gewelt gebruiken.
Achi. Het spookte afgrijslijk door het cederbosch in 't rant,
1464 vgl. de aant. bij vrs. 1286.
zeven: het heilige getal, dat o. a. zulk een groote rol speelt in
de Openbaring.
1466 aendrift: aandrijven.
1467 Heel merkwaardig, dat we van te voren niets gehoord hebben
van doze aanslag op Noah en de ark (zie moot pag. 9).
1469 hun last hiel: hield in.

1476 aendrijver: opstoker.
1477 dat ons stont te waegen: dat wij op 't punt waren te wagen.
1481 most: moest (zie voor de vorm VAN HELTEN7 Yondel's Taal,
Etym. § 11).
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Waer Enaks schuttery opdonderde, daer stont
Het spook haer tegen, en beschermde d'ark en boomers
1485 Met gloende fakkelen. de stoutste reuzen schroomen,
Geblint door dit gezicht, dat sterk in d'oogen schijnt.
N'ir y hygen ademloos, van woolen afgepijnt.
De reuzebenden vlien verstroit uit does bosschaedje.
De tovenaer beschnt zijn bosch en timmeraedje.
1490 Ura. Gedult, mijn hoer, tot dat eon beter avontunr
Geleden smaet vergoede, en treffe eon andere unr,
Om zulk eon' joffrevloek den lastermont to stoppers
't Is wijsheit zijnen hoop by wtlen in to kroppen.
Achi. Van verre schijnt het dat eon bleeke schim genaekt
1495 En herwaert spoende, naen den grout van d'aerde raekt.
Het schijnt een postbo, die eon' snellen dromedaris
Aenprikkelt. ik geloof dat ergens lantgevaer is.
Hy blaest den horen, melt ons onraet : staet nu vast,
Het is d'aertsherder.
Aer. al 't geberghte, in noot en last,
1500 Zit overdrongen van gevlughten, nit waeranden,
Uit burgen, boomgaerden, en omgelege landen.
Ura. Zoo zittenze geberght ?
Aer. behalve wat verdronk,
En, ale een baksteen, los in 't water heenezonk.
Ura. Wie last zich aen 't geberghte in stroom en water
[dompelen?
1505 Aer. Het cinam afstortende hen plotsling overrompelen,
Eer 't yolk op 't laege lant 't geberghte winnen kon.
De hemel springt, gelijk een voile waterton,

1483 E'nale: zie cant. vrs. 81.
1487 afgepijnt: afgemat.
1492 deze ,offrevloek is Noah.
1498 staet nu vast: blijft staan.
1500 overdrongen: opgepropt.
waerande: park, lusthof.
1502 peberght: geborgen; dikwijls zwak bij Vondel (VAN HELTEN,
Vondel's Taal, Etym.. § 89d.) Hier waarschijnlijk ook een
woordspeling met „berg".
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Aen duigen uit den bant. geen banden langer klemmen.
De lantzaet pooght vergeefs dien waterval
Wontzwemmen.
1510 Geen vlot op tonnen, met een koorde vast gehecht,
Beschut de driftigen in 't strenge waterrecht.
De drijvende eilanden van opgeborste veenen,
Gepakt met duizenden, die dootsch om noothnlp
[steenen,
En kermen, zullen hen niet spijzen. hongersnoot,
1515 Een scherrep zwaert, genaekt, en dreightze met de doot,
Al levenze eene pool, verdooft door 't yslijk bruizen
En schuim der watervlan, nit 's hemels ope sluizen
En watervallen, sterk met losgolaten toom
Afschietende uit de lucht. de zeen en stroom op stroom
Zion oevers aen noch strant. dryhondertjaerige eiken,
1520
Die, met hunne armen door het zwerk, de maen
[bereiken,
Hun wortels schieten naer den afgront, zonder gront,
Zoo diep gelyk hun kruin om hoogh gesteigert stout,
Gaen drijven, met al wat, ter naeuwer noot,
[ontzwommen,
1525 In eike takken zit geklautert en geklommen.
Achi. Wat tekens zaeghtge eer noch de lucht aen
['t baren quam?
Aer. De gansche hemel stont in eene lichte vlam.
Staertstarren, fakkels, zwaert,vieralen, roods draeken,
Met opgespalkten keels, afgrtselijk aen 't braeken,
1530 Verbijsterden het yolk, van angst verstomt en stiff.
De beenen sidderden van dootschrik onder 't lijf.
De stoutste reuzen van verbaestheit suizebollen.
Ziet tilt : een bare zee komt ginder herwaert rollen.
1511 driftigen: drijvenden.
1512 opgeborsten veenen: losgewoelde veengrond.
1513 dootsch: in doodsangst
noothulp: zie aant. vrs. 1349.
1524 ter naeuwer noot: in 't uiterste gevaar.

1532 verbaestheit.: sehrik.
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Bereit u flux ter doot. beraet heeft teffens nit.
1535 Achi. Meerminnetronien, gy heht ons ingeluit,
En Noe noit gelooft. gedroght, van boosheit zwanger.
Wat toef, wat maek ik met dien regementstok langer I
One heerschappy heeft nit. daer leght hy. haest u, dra,
Gevloekte boelen, voort.
Ura. gena, mijn hoer, gena.
(gena, 't is onze schnit. genade, geen van alien
1540
Gedacht oit dat does straf den mensal zoude overvallen.
Wat raet ? waer heen gevlan ? de weerelt knight
[een' krak.
Achi. Daer kraekt een donderkloot de kruin van
reuzendak.
De roods zwavelvlam, ter steenrotse uitgeborsten,
1545 Schudt Kaukazus. de kreet van vrouwen heeren vorsten,
Gemengelt onder een, beantwoort het geschal.
Een voorspook van den post, die hier op volgen zal.
Hof. 0 grootvorst, voeltge noch den steenrotsgront
[niet daveren?
De gansche staetsie is aen klanteren en klaveren
1550 Ten hoogen berge op, om den jongsten watersnoot
t'Ontvlidn. al wat men hoort en ziet is bare doot.
Achi. Vergeefs gevloden. dat's den schicht des blixems
(tergen.
Hof. De steile Kaukasus steekt, boven alle bergen,
De kruin zoo hoogh dat hy door alle wolken schiet,
1555 Ja zelf den starredraek beneén zijn voeten ziet.
1534 beraet heeft teffens uit: het is nu uit met alle overleg.
1535 ingeluit: insepalmd.
1537 regementstok : ht.erschersstat
1538 leght: lint (zie vrs. 605
1543 donderkloot: hier waarschijnlijk voor donderslag ale b.v. ook
Samson I i64; some gehruikt Vondel het woord ook voor kogel
b.v. Zungchiu 271 en 1096 (zie voor deze beteekenis Mni. W.1182).
1547 post: gebeurtenis.
1549 staetsie: st,,et.
klaveren: klimmen.
1555 starredraek: het sterrenbeeld de Draak.
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Achi. Wie steigert trooste zich van hongersnoot to sterven.
Hof. De menscheneeters rot zal spijs noch voedtzel derven,
Al weigerde 't geberght den buik zjjn levens eisch,
Zoo lang zy menschen vint, en vrouweborstenvleisch,
1560 Het lekkerste aes van al, dat veelen zich gewenden.
Ura. Wat raet ? waarheen gevloOn ? 6 bruiloft van elenden !
Wat raet ? waarheen gevloon ? de weerelt neemt een'
[keer.
Achi. Wat geest verschijnt ons ! valt terstont op
['t aenzicht neer.
Urid. Achiman. Urania. Rey.
Hier staet Erriel zelf, gewapent met Godts slaghzwaert,
1565 d'Aertsengel des gerechts, die Adam, eerst
[gedaghvaert,
Ten lusthove uitdreef, om zyn wederspannigheit,
En 't schendigh quetsen van de hooghste majesteit.
Ura. Grenade, och gun ons dat we in d'arke op
['t water vloten.
Uri. De deur van Godts genade en d'ark is toegesloten.
1570 Ura. Gena, gena, gena.
Uri. dees naklaght komt to spa
Vertrekt nit ons gezicht. gy zijt in d'ongena.
Te diep verzeilt : doch komt gy met berou to sterven,
Zoo kuntge, hier gestraft, genade om hoogh verwerven.
Rey. Wie Godts almogenheit en zyn gena beseft,
1575 Bekent dat Godts gena zyn werken overtreft.
Verlosser, lang belooft, verschyn, ale een versterker,
Den geesten, streng gedoemt in schaduw van den kerker,
Den geesten, vuil besmet door ongehoorzaemheit,

1565 vgl Ad. in Ball. 1632.
1568 vloten: (Irven.

1577 streng gedoemt in schaduw van den kerker: in de duisternis
van het vagevuur (vgl. Opdracht pag. 20 ,,door de zuivering van

smette in den kerker").
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Godts goetheit tergende, toen d'ark wort toebereit;
1580 Een voorbeelt van de kerk waerin ghy uw vertrouden,
Als in een' vryburgh, door het water milt behouden,
Het afgebeelde badt en eenigh middel van
Genade, die de smet der ziele afwasschen kan.
Zoo zullenze, eons verlost, in 't ends u eeuwigh lovers.
1585 Zoo ga uw heilgenade uw wonderdaén to boven.
SOLI DEO GLORIA.

1580 en vig. Van een mystiek standpnnt werden de ond-testamentisehe verhalen yerklaard als Christelijke allegorie gn. Zoo is
hier de ark het symbool van de Kerk, de zondvloed van de
H. Doop (zelfde gedachte Joa. de Boetg II 139 en vlg.). Op
dezelfde wijze noemt Vondel Samson, de verlosser der Joden,
de voorbode van Jezus (Sams. 1675 en vlg.). 1Zie voor dit
van de Joodsehe historie" KOOPMANS Trondel als
"-symbolist
Christen-symbolist cap. XIV].
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