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VERANTWOORDING.

Er zijn vanaf het midden der negentiende eeuw herhaaldelijk pogingen gedaan, om Vondel, door een keus uit zijn
werken, meer :bekendheid te geven bij ons yolk. Wat wij
in dit boek bieden, heeft dezelfde bedoeling. Elk streven
om Vondel ons yolk nader te brengen, verdient allicht
toejuiching.
Zo goed als ied'ereen weet, dat Vondel een beroemd dichter
is, maar wie kent er iets van zijn werk? Wie leest er
graag lets van Vondel? De Duitsers zijn een in hun waardering voor Goethe, zegt men. Het Franse yolk houdt zijn
klassieken in ere: La Fontaine, Racine, Corneille, Moliere.
Wat weten de Nederlanders van Vondel, en vooral, wie
houdt buiten de enkele Vondelaars, van onze grote
dichter? Slechts heel enkele leraars slagen er in de leerlingen van de Middelbare School van Vondel te doen
genieten.
We weten, er is geen groot kunstenaar voor de menigte.
Vondel zal, als alle groten, een eenzame zijn. Maar wie
hem naderen willen, zal hij beter maken, verdiepen, veredelen. Zij zullen zich verheffen naar zijn glanzende hoogten en hun handen vouwen of smachtend strekken naar
het licht, zoals dat bij Rembrandt valt ergens van buiten
de vlakken van zijn burgerlijke doeken; eenzelfde licht,
als bij Vondel in grondeloze diepten uitcirkelt boven de
poemen van de zeventiend' eeuwse glorie van Holland.
En toch, het is niet zo gemakkelijk uit het rumoer van het
alledaagse leven door te dringen in de verre eenzaamheid
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van deze visionair. Vondel heeft echter ook de gewone
en de kleine voorvallen van het leven schoon kunnen
zien. Zijn breed menselijk gevoel omglanst ook de eenvoudige dingen en betrekkingen van de samenleving. Hij
bezingt ook de mysterien van het kristelijk geloof, die
ons heel na liggen. Er zijn ook nog allerlei schone menselijke gevoelens, en stralende gedachten, die in de zware,
weelderige stiji van zijn breedstromende gedichten als
verloren liggen.
Daarlangs vooral willen we Vondel benaderen. Deze
bundel geeft bij voorkeur kleinere stukjes, soms eenvoudige speledingetjes of techniekjes of klankgevoeligheidjes;
minstens dichtjes die fijn, of geestig zijn, of althans een
Blimp meedragen van een schone en gave mens. We
namen maar enkele fragmenten op, die iets laten zien van
Vondels wijdere visies. Net genot aan deze kleinere gedichten en fragmenten mag graag maken naar grotere
gedichten en gehele werken.
Om zijn breedte en diepte blijft Vondel ver van de grote
menigte, door klein en eenvoudig werk kan hij zelfs afschrikken. Vondel was sterk aan zijn eeuw gebonden, en
door de afstand van drie eeuwen is hij ver van ons verwijderd. Ms renaissancist, het hoofd gevuld met kennis
en wetenschap, vraagt hij een zekere ontwikkeling. Een
andere moeilijkheid brengt zijn taal. Hij bezigt een aantal
woorden, die nu in onbruik geraakt zijn of in betekenis
zijn gewijzigd, zijn zinnen zijn van langere adem en ingewikkelder van bouw, dan men ze meestal van moderne
schrijvers te lezen krijgt.
Die moeilijkheden hebben we getracht goeddeels te ondervangen. Met zogenaamde zware gedichten zijn we heel
spaarzaam geweest, en we hebben die, zoals trouwens
de opzet van de bundel meebracht, achteraan geplaatst.
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Vervolgens hebben we slechts vrij korte stukken opgenomen. Historische poezie hebben we zo goed als geheel
vermeden. Wat we daarvan opnamen zal Been bizondere
bezwaren opleveren. Gedichten, waar het eiggntijdse
terugtreedt voor algemene gedachten en gevoelens,
kregen een ruimere plaats. Dingen die bij de gemiddelde
lezer niet mochten verondersteld worden, hebben we in
voetnoten opgehelderd. Wat de taalkundige moeilijkheden
betreft, we zijn eer te ruim dan te karig geweest met verklaringen. We hebben die aantekeningen zó uitvoerig
gemaakt, dat we redelijkerwijze mochten onderstellen,
dat met behulp daarvan de verzen geheel begrepen zullen
worden. Zonder de aantekeningen te raadplegen, zal men
de meeste gedichten toch we! voor een goed deel kunnen
genieten, maar om de sterke bewogenheden en ontroeringen, die in Vondels gedichten leven, zuiver en ten voile
te ondergaan, zal men ze meestal niet zonder schade verwaarlozen. Bovendien hebben we de gedichten gegroepeerd, en ze van een algemene inleiding voorzien. Ten
slotte heb'ben we niets opgenomen wat jongere mensen
aanstoot zou kunnen geven.
Het is niet onze bedoeling Vondel te leven kennen, d.w.z.
zijn persoon met zijn gedichten te karakteriseren, zijn
ontwikkeling te demonstreren, zijn kunstenaarsleven te
vertellen of inzicht te brengen ten aanzien van de plaats,
die Vondel inneemt in de kultuurgeschiedenis van de
Nederlandse stain. We willen enkel de aandacht vestigen
op het mooie, dat hij geschapen heeft. Onze intentie is
suiver aesthetisch. Maar toch zullen we meermalen het
een of ander van Vondels leven of zijn tijd vermelden om
een goed begrip te geven van zijn werk, nodig voor zuiver
genot. Meerdere gedichten zullen we pas goed kunnen
Invoelen, als we de schrijver kennen wat betreft zijn
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acrd, zijn land, zijn levensopvattingen en praktijken.
Omdat we ons enkel ten doel stelden, wat eenvoudig
moois van Vondel te !bieden, hebben we de chronologische
orde verwaarloosd en liever de gedichten gegroepeerd.
Vondel heeft zelf op dergelijke wijze zijn verzen uitgegeven
en na zijn dood deed zijn grote vereerder Brandt het insgelijks. Bij de keuze der gedichten hebben we Been enkele
rubriek voor de geest gehad. Toen we eenmaal verzameld
hadden, wat voor ons doel geschikt leek, hebben we de
gedichten onder hoofden gebracht, als waartoe de gedichten zelf aanleiding gaven. Dat andere rubricering van
dezelfde gedichten mogelijk is, zijn we ons welbewust.
In enkele versregels heeft Vondel dikwijls velerlei kanten
van het leven geraakt.
Doordat we veel fragmenten geven, hebben we veel uit
het verband gerukt en gehavend. Daardoor zijn veel
bloemen van hun wortel gesneden. Daardoor is het suggestieve milieu, de climax, de opvaart van de dichter, en
de psychische inleiding van de lezer door voorafgaande
verzen, en nog veel meer, verloren gegaan. Doordat we
gehele gedichten in verzengroepen of strofen verdeelden,
is de ritmische stroming verstoord. Maar het ibeste ware
de vijand van het goede. Wat er ingeboet werd aan
schoonheid, werd ruim vergoed door de grotere kans
gelezen te worden. Deze fragmenten, uitgelicht uit de
grote vaart der gedichten, hebben nog wel zo veel schoons
en genietelijks aan zich, dat zij kunnen prikkelen tot meer
en groter werk van Vondel.
Anderzijds heeft de indeling verschillende gedichten een
aspect en belichting gegeven, waaronder ze in het geheel
en in de chronologische orde moeilijk kunnen gezien
worden.
Er zijn veel varianten van Vondels teksten. We hebben
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de Vondeluitgave van de Wereldbibliotheek gevolgd
voor zover verschenen (Dl. 1-IX), voor het overige de
Torentrans-editie.
De spelling hebben we gemoderniseerd om de tekst voor
de moderne lezer te vergemakkelijken, en niet minder om
de kiank zo zuiver als mogelijk aan te geven. Vondel heeft
zijn leven lang gestreefd naar vereenvoudiging van de
spelling, d.w.z. getracht de klanken zo nauwkeurig mogelijk aan te geven met de bestaande lettertekens en in verband met de algemeen in de spelling aanvaarde beginselen
van analogie. Hij had dat nodig als taalkunstenaar. FIij
wilde niet graag misverstaan worden en streefde niet alleen
naar de precieze weergave van het innerlijk gehoorde,
maar ook naar een ondubbelzinnige vastlegging van de
kiank door het letterteken. Vondel dwingt ons alleen die
letters te zetten, maar die ook alle, waaraan bij hem een
kiank beantwoordt.
Enkele gevallen behoeven nog enige toelichting. De eerste
klinker van w e r eld heeft in Vondels tijd anders geklonken als nu. Bij de spelling heeft Vondel geaarzeld.
Eerst spelde hij werrelt, toen weerelt, toen weer werrelt.
We menen met werreld het best zijn klank te benaderen,
zoals Vondel zelf dat ten slotte ook meende. Ook dachten
we de o i-spelling te moeten handhaven in woorden, waar
wij ooi spellen, omdat of bij Vondel zeker niet als onze
ooi klonk. Wanneer Vondel a i (ay) spelt, waar wij ei
hebben in woorden als pais, Romain, klay, daar heeft de
ai (ay) ook anders geklonken als onze ei, en moest dus
de ai-spelling bewaard blijven. De uitgang a a d j e(n)
sprak Vondel uit als aadzjen (zie W.B. VIII 91, Aantekening bij vs. 475). In plaats van deze on-nederlandse spelling behouden we die van Vondel: boschaadje. Orangie
en blange luidden bij Vondel oranzje en blanzje : we geven
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die klank aan door de franse spelling orange en blanche.
Constant i n en Cherub i n spellen we, zoals Vondel het
allerwaarschijnlijkst uitsprak : Constantien, Cherubien.
\Wm r schrijft Vondel a en e. Net schijnt, dat de klank
daar zeer dicht bij de a heeft gelegen; we schrijven voorzichtigheidshalve a en e, waar Vondel die heeft. Net
teken y gebruikt Vondel in de door ons opgenomen teksten voor de klank ij en ie. We hebben dienovereenkomstig de spelling veranderd.
Net woord tone e 1, in de 16e eeuw door de bijgedachte
aan tonen uit taneel (stellage) ontstaan, spelde Vondel
aanvankelijk toonneel, om door de spelling de associatie
nog duidelijker te laten uitkomen. Later zag hij van die
nadrukkelijkheid af, waarom ook wij meenden toneel te
kunnen spellen.
Vondel bracht in zijn verzen de interpunctie aan niet naar
de zin, maar naar het ritme, zo niet uitsluitend, dan toch
voornamelijk. De plaats der leestekens is daarom streng
gehandhaafd. De waarde der leestekens was evenwel
anders, als die er nu meestal aan gegeven wordt. De
interpunctie van het humanisme is wel onderzocht, maar
de waarde der tekens bij Vondel wacht nog op systematische behandeling. Intussen hebben we die toch zo gewijzigd, dat ze de moderne lezer ter hulp kwamen zonder
de verzen beduidend te schaden.
Ofschoon we voor Inleiding en Verklaring veel aan
anderen danken, meenden we toch, gezien de aard van
dit werk, verwijzingen naar auteurs achterwege te molten
laten. We kunnen echter niet nalaten onze hartelijke dank
te betuigen aan Zr. Bertine voor haar hulp, bizonder aan
Drs. L. C. Michels voor het zorgzaam nazien der kopij.
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INLEIDING.

Men leest doorgaans liever de moderne, dan de vroegere,
ook de Vondelse, poezie, om de eenvoudige reden dat ze
ons nader ligt, onmiddellijker tot ons spreekt. Maar, zoals
ergens terecht werd opgemerkt, Vondels verzen zijn naar
visie, inhoud en techniek van hoger gehalte. De poezie
van Vondel is voltonig, zwierig, ademkrachtig. Vondels
kunst is gebed in het tempo der grote rust, en gestemd en
gestijid op het eeuwig actuele. Wet is hij volop kind van
zijn tijd, geheel aandacht voor het grote en kleine, dat
zijn tijd beweegt, maar ver uitgaande boven de gebeurlijkheden die hem omringden is hij voor alle tijden, doordat hij de dingen des dagelijksen levens is genaderd met
de elementaire gedachten en de elementaire gevoelens
van de mens. Ons staat Vondel echter korter bij dan
andere groten, omdat hij een der onzen is, voor ons verstaanbaar als voor geen anderen.
We moeten het een Vondelvereerder toegeven, „de humanistische Latijnachtigheid van zijn uiterlijke sti,j1 bederft
ons vaak de eerste lezing van zijn beste werken." Maar
al spoedig voert hij ons mee in zijn gevoels- en verbeeldingswereld, voelen we ons doorzongen en doorsidderd
van de dingen, die elk mensenkind beroeren, die ons hart,
ons hopen en vrezen, ons smachten en diepst verbelijden
het naast zijn, ontsluit hij ruimten in onze eigen ziel, waarvan wij ons het bestaan niet of heel vaag bewust waren.
„Zijn vaak aartsvaderlijke toon is dikwijls op eerste gehoor ouderwets", is er gezegd, echter met de bemerking,
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„maar luistert men scherp, dan wordt dat spreken jeugdig
als de spraak van Adam, die een naam geeft aan de
dieren.”
In deze gedichten kregen de kristelijke, de religieuze gedachten en bijbelse onderwerpen van zelf een ruime
plaats. Vondel was bijbelbelezen, was in gestage bewondering voor de figuren van Oud- en Nieuw-Testament, stond in de worsteling der godsdienstige meningen
met zijn vaste overtuiging strijdbaar voorop, zijn vroomheid kon de wereld niet anders zien dan in het licht van
de eeuwigheid. De belichting vond hij onvertroebeld in
de katholieke kerk. En daar werd hij de zeer zuivere
zanger van de harmonie tussen Schepper en schepsel.
In het vergezicht van zijn strijdende kerk reel de kerk in
triomf. Daardoor werd zijn geloof levendmakend voor zijn
kunst. Hij droeg het niet mee als een dor bezit, maar als
geest en Leven, waarin de aarde vernieuwd is.
Zo kon hij een hevig geboeid toeschouwer zijn van het
schouwspel en het vertoon der wereld. Alle toeschouwen werd een beschouwen, een wegen van de waarden,
zoals hij van zich zelf zei: „een enig zwijger weegt de
werreld in een schaal."
Vondel heeft een buitengewone belangstelling voor de
zedelijke orde, voor de orientatie van de mens naar de
goddelijke ordonnantie. Sinds de grote zedenhervorming
van het Concilie van Trente waren zelfcontrOle en gewetensonderzoek dagelijks aan de orde. Een barok dichter
als Vondel is deswege gekenmerkt door een morele bekommering. Er is in zijn werk betrekkelijk weinig, dat
niet uitdrukkelijk in deze orde gezien wordt. Licht en
donker in mens en maatschappij maken herhaaldelijk zijn
ziel mijmerzwaar of juichensvol.
Niets van de wereld heeft hij versmaad, omdat zijn zuivere
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kijk op het leven alles op zijn plaats zag in de schepping.
Ook de zinnen en hun strevingen zijn hem een zegen van
God. Harmonisch uitgegroeid weet hij weg met zijn
wereld. Er is geen onderdeel dat niet past in zijn orde.
Alles werkt mee ten goede voor die liefhebben. Met alle
kleuren van het palet der schepping schildert hij zich de
taferelen van het ideaal, dat hem boven de vergankelijkheld is gerezen. Aan de zichtbare wereld heft hij zich op.
Er zal dan ook in zijn werk blijken van de grote liefde tot
het leven van natuur en bovennatuur, in golf- op golfslag
stroomt het uit zijn poezie ons toe.
Het stoffelijke leven boeide hem om zijn schoonheid, maar
vooral als schaduw, als voetspoor van de geestelijke
schoonheid. Hij zag door de buitenkant heen. De stoffeHike heerlijkheid sprak hem van Gods begeerlijkheid.
In dit schoon een groter schoonheid vinden,
Een wellust, die de ziel in God genieten zal.
Gezelle staat gebogen over de aarde en vindt daar in elk
einde het Oorbegin, de Grond van alles, in elke daad de
Goddelijke Dader. Vondel verrukt de dingen en vliegt er
mee, als zijn Apollion met het vrolijk ooft, door alle
kreitsen heen, naar schoner dag en zonneschijn. Uitstijgend boven tijd en plaats sleurt hij in de machtige en
statige vaart van zijn kleurdoorzongen verbeeldingen, al
wat in tijd en ruimte is, mee naar waar zijn „geest vaart
speulen, daar draaiboom sluit noch hek (blz. 120).
Hoe vrolijk en juichend, gul en breed hij het schoon der
aarde gezongen heeft, hoe krachtig en sterk, dreunend en
zwierig hij de welvaart en het bruisende leven van Holland gevierd heeft in zijn verzen, bizonder de stralende
macht en pracht van Amsterdam hij heeft ze nooit gezien
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onder het licht der eeuwigheid weg; altijd: draaiend om
het een en enig Middelpunt, de onheweegbre As, „Op
's Hemels Ronde Spil." (blz. 336). De godsdienstigheid, de
vroomheid van Vondel is contra-reformatorisch, barok,
geheel theocentrisch. 't Is een hoge, een voorname vroomheid, die haar doel stelt in de gelijkvormigheid met de
wil van God, zoals in meerdere gedichten van deze bundel
nadrukkelijk staat uitgesproken. Dit beheerst de poezie
van Vondel. Toen we dan ook in Vondels gedichten op
zoek waren naar schoonheid, in kristal of bloem in weinig
verzen uitgelopen of volbloeid, moesten we herhaaldelijk
deze op God gerichte gedachten ontmoeten, en wat Vondel
het zwaarste lag moest in deze keur van verzen het
zwaarste wegen.
Met stralende eerlijkheid heeft hij zich zelf weggeschreven.
Zijn poezie was hem bevrijding.
Mijn herte en mijn tale, mijn
Zede en mijn zin,
't Is al zo van buiten, 't is
Al zo van bin':
't Ligt alles daar bloot op mijn handen I
zei Gezelle. Vondel zei het intenser:
'k Verging allengs gelijk een spin
Die 't ingewand verspint.
De hele wereld vinden we verweven in het web van zijn
poezie, alleen hem zelf niet. Van zich zelf leeg, was hij
voor al het andere open. Zijn poezie is geijkt met de
ootmoed.
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I. DE NATUUR.

under dit hoofd hebben we enkele gedichten en fragmenfen geplaatst, waar de wording der natuur, de schepping
is bezongen, zon en water, sterrenhemel en het schone
jandschap, het zuivere goud en de rijkdom der kleuren.
Maar ook elders, als bij het Paradijs en Christus' optreden,
treffen we natuurschilderingen.
Voorop de scheppingsgedichten. Ze zijn in rustige beschouwing door Engelen gezongen. Net zijn weidse schilderingen van het grote scheppingsgebaar, soms even
doortrild van eerbiedige bewondering. De taferelen zijn
geschilderd met forse vegen, open en helder. Net sober
grootse, de brede epiek van het bijbels scheppingsverhaal
staat boven de gevoelsstroom uit van deze gedempt
lyrische sonnetten. Er juicht geen onmiddellijke geestdrift
uit op: het is een hoogwaardig, sereen gezongen verhaal
van wat God in de aanvang wrochtte. De vrede van Gods
goedheid wuift door deze rustig bewogen verzen. Zacht
en mild ruist er Gods genegenheid voor het gezaligd paar,
voor wie de wereld als een koninklijk hof werd geschapen, met een nieuwe heerlijkheid, een schoner hof in 't
verschiet. Het zijn Shakespeare-sonnetten in strakke
stand, ingehouden als de muziek van een liturgische
prefatie.
Voor de eigenlijke natuurpoezie dringt zich een vergelijking met de grote Vlaamse, vrij veel gelezen, natuurzanger, Guido Gezelle, onmiddellijk op. Gezelle haalt als
de Middeleeuwer de hemel op aarde, Vondel rukt als de
dichter van de Contra-Reformatie de aarde naar de
Memel, zoals we al opmerkten. Bij Gezelle stralen boom
en bloem, tor en vogel, waterdruppel en elke nietigheid
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hun eigen nimbus van goddelijk licht; Vondel voert ze
mee in de lichtwervelingen op 's hemels ronde spil. Gezelle
was een miniatuur-dichter. Al ontging aan Vondel ook het
kleine niet, de bruine bie (blz. 304), de spartelende vis
(blz. 200), de goudstralende boterbloem (blz. 94), de
uchtendverse melk (blz. 199), de vogel van tak op tak
(blz. 94), hij ziet ze liever in kosmisch verband, en plaatst
ze met een enkele veeg in het weidse natuurtafereel. Bij
Gezelle springen de mezen tak op tak af tak om, bij
Vondel hebben ze onmiddellijk vlucht en vliegen gerust
van tak in tak. Gezelle zet ze verdoken in de loveren,
Vondel geeft ze de hemel voor dak, en waar bij Gezelle
de mussen razen tussen het hout en de eitjes blinken in
het nest, daar Jansen ze bij Vondel om de bruid, de bruiloft bindt zich aan Been tijd en duurt hun leven uit. Vondel
kiest steeds ruime baan. Gezelle wordt ten slotte een met
de bloem: „Ik ben een blomme." Het goddelijke, dat hij
in zich voelt, vloeit samen met hetgeen hij van de Schepper de bloem ziet ontstralen. Zijn hoogste gebed is om,
ontworteld aan zich zelf, te mogen bloeien in het geweldig
Zonnelicht. Vondels zaligheid is het om „van werreldse
ijdelheen gescheiden en los", uit de ballingschap van het
leven op de vleugels van ootmoed en geduld op te vliegen
uit de aardse dampen.
Andere maatschappelijke verhouding droeg ongetwijfeld
het zijne bij tot andere voorstelling, andere gezichtshoek.
De beschouwingswijze van de kleine tuinderszoon, die
zich van onder kommer en zorg ontplooide in het verkleumde Vlaanderen, is uiteraard anders als van de koopman, waar de zijde ruiste als watersluizen, als van de
welgestelde burger van het zeventiend' eeuwse Amsterdam, dat de kroon droeg van Europe, en waar de koopvaartvloten laveerden af en aan op de twee en dertig
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streken van de wind. Gezelle is intiemer. Vondel is
weidser.
Wanneer we Vondel echter de natuur Gods dochter horen
noemen, als in Koning David hersteld (biz. 105) en Be-,
spiegelingen (blz. 67), en hem horen zingen van Gods
moederlijke zorg (blz. 77), dan ontwaren we een teder-,
heid, waarmee hij wonderwel Gezelle nadert, en met
Gezelle de natuurliefde van Sint Franciscus, die alle
schepselen zag als kinderen Gods, en ze broer en zuster
noemde.
Vondel kwam op andere wijze tot de natuur, maar ook
hij zag ze doorstraald van het Goddelijk Wezen. D e
K o e s t e r e n d e Zon ontleent daaraan zijn bizondere
gloed en warmte, in gevoel en klank. Er hangt in dit ge.
dicht iets van het milde en broedende van De h o o g s t e
o o e d h e id (bl. 365), „uit wiens boezem alles vloeit wat
goed, wat heilig is, die nimmer wordt vermoeld van weldoen." Het Gou d, op zichzelf een symptoom van de
opkomende tendentie om het historiebeeld, de opvatting
der wereld als mensenlat to verdringen door het natuur.
beeld, de wereld opengelegd in zijn samenstellende ele-c
menten, is vooral symbool van Gods bestendigheid.
Een bizondere genegenheid toont Vondel voor het land.
schap, waardoor onze zeventiend' eeuwse schilders hut),
grote bekoorlijkheid voor de hele wereld hebben gekre.
gen. Evenmin als de schilders Esayas en Jan van de Veldes
Aert van der Neer, Jan van Goyen, Albert Cuyp schildert
hij het landschap om zichzelf, maar als achtergrond van
een gebeuren. Het landschap is steeds bevolkt. Juist als
de schilders houdt Vondel van verschieten, van bospartijen, verre torens, jagers en honden, van duin en delling.
De burger zocht uit het drukke stadsrumoer ontspanning
In de natuur. De tegenstelling tussen stads- en buitenleven
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keert telkens in zijn gedichten terug. Wildzang is er
gezien in tegenstelling tot Amsterdam met zijn kommerzieke beurs; waar geen eiken zijn en de vrek zijn potgeld
spaart. Lan (Ile v en I geeft taferelen van 's mensen
bedrijvigheid in de opeenvolgende seizoenen van het jaar,
zoals Middeleeuwse miniaturisten brevieren verluchtten.
Landle v en II verheerlijkt in de geest van Noratius,
die de man zalig prijst ver van stads bekommernissen.
Net landschap is een pastorale idylle, waarin het menselijk verlangen voelbaar is, om de zorgelijke realiteiten to
ontvluchten in de bekoorlijke natuur. De Boer is een
zuiver bucolisch gedicht, waar het schone landschap de
achtergrond is van de twee gelieven.
De hofsteden met hun buitenleven zijn bekoorlijke plekjes.
Net klassieke mode-model was door de Renaissance opgenomen en versterkt, m.a.w. het schema werd overgenomen, de omkleding werd anders. Net heimwee vluchtte
naar den buiten en vierde zich uit in de verre verschieten
van het landschap. Hoe dan ook, het is steeds een tegemoetkomen aan het verlangen naar volstrekte voldaanheid.
Wildzang smacht naar vrijheid, naar vreugde die aan
geen tijd is gebonden. Dit gedicht open, fris, uitgerijpt van
klank, is het lied van het hunkerend hart naar een verloren paradijs met zonneschijn, ruisende koelte, goudstralende boterbloemen. Vondels dichterlijke verbeelding
herwint in U t r e c h t „een paradijs vol weelde."
Zijn lust aan de kleuren heeft Vondel uitgezongen bij
gelegenheid van de geboorte van Willem II. De dichter
viert hier een kleurenbacchanaal, een bedronkenheid, een
bedwelming, een zatheid van verven, waarin hij in verrukte verliefdheid wilde ondergaan en begraven worden.
't Is een dichterlijke roes. Maar een roes, waarin zijn
sterke kop de baas blijft. Geen geestdrift steigerde bij
l
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Vondel zo hoog, of hij steeg er boven uit en hield ze in
koninklijk betoom. Hij heeft zijn visie niet verraden aan
de praal van een klank of de pronk van een woord.
Is voor het Vondelse landschap het buitenbedrijf van
ingrijpend belang voor de inhoud der taferelen, de Vondelse zee is geen onmetelijk veld in eindeloze wisselbeweging van kleur- en tintschakering en „duizenderlei
limning", maar het toneel van menselijke strijd en zegen;
de rivier van Vondel is het toneel van menselijke bedrijvigheid. De Z e e s t o r m is naar model van Vergilius en Ovidius geschilderd als de bulderende aanrander
van 's mensen bezit, als vernielend element. Meesters
staan evenwel immer boven de manier, de mode uit. En
D e R ij n met al zijn historische en economische zakelijkheid is een machtige stroom van schoonheid. In de zes
strofen, die we er slechts van geven, begint Vondel met
een stem vol trots en fierheid en trillend van een sterk
weemoedig heimwee. Als in een vrome litanie spreekt
hij zijn stroom toe, om zich als een zwaan met zijn gevoel
te laten drijven op de stromen van wijn, alsof de wijnbergen binnen de oevers vloeiden:
Mijn zinnen in uw wedde drijven
En spelen als een dartle zwaan,
Verlekkerd op uw wijngaardblaan.
Met de uitdagende driestheid van een geestelijk :beschonkene tart hij, de mythologisch ingeleefde Renaissancist,
Italie en Egypte, en grijpt met zoete savoureuze herinneringen aan hemel en gehemelte, als een verbijsterd gigant
naar de melkweg omhoog, om als een kind sterren te
plukken. Dat is een roes van schoonheid. En weer anders
ziet hij dan „de rijke Rijn". Hoevelen hebben er gewonnen
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goed, naam en faam en hun bloed vermengd met haar
wateren. En hij jubelt het uit in een stemming als tegenover de Loreley:
0 zuivre en blanke Rijnmeermin
Die mij tot stervens toe kunt kittlen.
En dan zal hij nog eenmaal alles tegelijk overzien in een
ideeenvlucht, een wufte roesfilm met veelheid van bekoorlijkheden en nuttigheden; 't is een gremelende, wemelende rijkdom van zinnedingen, met felle dedains en helle
sympathieen, zoals de kennelijke roes, en een luidruchtige
Kier uitdrukkelijk vermelde danslust verklaart. Zijn jolig
mannehart siddert en tintelt van de Rijnse wijn. Hij zingt,
dat het klatert en hem vloeien van de Rijnse wijn de
verzen uit de pen:
Uw vocht bestelt mijn veder inkt,
Totdat ze in zee met u verdrinkt.
Alzo ten dele naar Van Ginneken.

II. HET GEZIN.

In deze rubriek hebben we enige gedichten bijeengebracht
condom het familieleven, bruiloftsliederen allereerst, liederen over de liefde van man en vrouw in blijde en bange
dagen, over de band tussen ouders en kinderen in heimelijke trek, edele herinnering, smart en gekwetste rechten.
Bruiloftsdans en de beide Bruiloftslieder e n zijn als de meeste gedichten van dit genre bij Vondel,
van een buitengewone zwierigheid. In de Bruiloftsdans
hebben de wachtengelen het jonge paar van het Paradijs
2Q

tiitgenodigd ten dans. Adam zet het danslied in en laat
zijn overvolle weelde in tintelende gloed springen en
zweven op de muziek van zijn woorden. Hij zal de zon
zijn, zingt hij, en Eva de maan, zij zal dansend zwerven
rond haar zon, en om hen beiden zullen de Engelen als
bruiloftsgasten staan en zweven als vaste en losse sterren. En dan vangt rond haar zon Eva haar manedans aan
met een zang, die zelf dans is met „zijn cadans en rustpunten, zijn sierlijke passen en zwierige wendingen, zijn
komen en gaan, wijken en keren, hoffelijke begroetingen
en strijkages: alles, alles vol leven en bekoorlijkheid,
zichtbaar gemaakt voor het oog door de rijke en warme
kleuren, waarneembaar voor het oor door ritme en versbouw, klanken en rijmen". (Boelen). De minnelijk-zinnelijke kant van het geval wordt in Vondels bruiloftsverzen
niet verdoezeld, — om de opzet van deze verzameling
moesten we van alle concrete aanduiding afzien, — ze
wordt er stevig geponeerd, om er de geestelijke liefde op
te bouwen, en die te plaatsen onmiddellijk onder de liefde
tot God.
De liefdesbetuiging van Adam aan zijn prille bruid is
„zuiver van warme, naief-verwonderende innigheid" om
de meegenootschap. Het weerwoord van Eva is de schone
eensgezindheid, waartoe de liefde dringt, de versmelting
van hart in hart, een liefde die Gods liefde in wezen nabij
komt. Heel de Middeleeuwse literatuur over de goddelijke liefde staat verbeeld in de betrekkingen van bruid
en bruidegom. In het H u w el ijk stied van Vondel is
het niet anders. In dit lied van de liefde van man en vrouw
„springt de grote en stile viam van liefde tot het leven
uit. De vaste tederheid van de dichter vindt hier de
uiterste en smeltende accenten",'t is echter een van alle
zinnelijkheid uitgezuiverde liefde, die sterker is dan de
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dood. Aardse en hemelse liefde zijn hier versmolten. In
het spel van de goddelijke liefde, de Lucifer, is de hoogste
acte der Engelen
Godgelatenheid en stilte
Van 't schepsel, dat uit needrigheid
Behagen schept aan (Gods) beleid
En in (zijn) wil zichzelf versmilte.
In de tweespraak van Adam en Eva is het eveneens enkel
„gevolgzaamheid en stilte", en de bede „dat God mijn
hart in 't uwe smilte". In het Iiuwelijkslied „smelt liefde
ziel met ziel, en hart met hart to gader", triomferend bekroond door de verrukkelijke diep bezonnen jubel:
Geen liefde koomt Gods liefde nader
Noch schijnt zo groot.
Voor het recht begrip zal men Bruilof tslied I,
waarin de broedende kleuren luchtig bewegen op de reidansende verzen, en Triomferende P rinses, de
aanrukkende liefde van een om de man benard vrouwenhart, bij dit licht moeten lezen. 't Is de ordening der
hartstochten van de barok.
Ook de visie van 1-1 e i m w e e naar het ouderhuis en van
de edele herinnering aan Moe der verschiet over de
horizonten der tijdelijkheid. In het eerste dichtje, waar de
dichter „hipt en tript" met „'t wild vogelkijn", maar dan
vanachter de tralies het heimwee laat gaan „naar 't lieve
nestje, waar het uitgekipt is", zingt hij, boven het kleine
heimwee uit, van de grote hunkering naar waar geen benauwenis en kwelling meer is, „daar draaiboom sluit noch
hek". De zucht naar het ouderhuis wordt veriangen naar
de voile vrijheid en vrede van het Vaderhuis. Het ander
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gedichtje is ingetogen van een serene reverentie om de
zachte glans, die van God schijnt om Moeder en van haar
weerglanst in elk vrouwengelaat. De vrees voor schending
ontlaadt er zich in een bassende schreeuw.
Net kinderlijke van het kind kreeg voor de zeventiend'
eeuwse mens pas volop zijn belichting van de dood. Zo
in Uitvaart van mijn Dochterken (biz. 171) en
Lied op de Onnozele Kinderen (blz. 301). Pas
in tegenstelling met „de felle dood" zag men het speelse,
het naieve, het argeloze kind. Wat de mens van de renaissance fascineerde was niet het nog onvolwassene, maar
het heroische, alles wat lichamelijk sterker en geestelijk
groter was dan hij zelf. Net humanisme zag in zijn horizontale orientatie het kind vooral als voortzetter van het
eigen leven. Vondel schrijft Der K i n d r e n w a k k r e
o g e n voor de Renaissancist Huygens, open en schoon,
in klanken zuiver als een blijde verbeelding. In de Gijsbrecht, het spel ook van de huwelijksliefde, — we ontleenden er het Nuwelijkslied aan —, laat Vondel de vrouw
de man verkiezen :boven het kind.
Ik zou om enen man wet bei mijn kinders geven.
En nog eens anders:
Met smarte baarde ik 't kind, en droeg het onder 't hart,
Mijn man is 't harte zelf.
't Is een angstpsychose om de man in gevaar. In angst en
smart komt naar boven „wat op 's harten grond leit."
We zien het hier, we horen het in de volgende gedichten
Trek van het Bloed, Tussen Bloed en
Bloedverwant, Davids Klachten, De
Maagd om ha Is.
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Vondel had veel verdriet geleden van zijn zoon. Grote en
diepe zielen hebben de geneugten van hun grootheid en
hun diepte, maar het leed maakt hun leven oak zoveel
tragischer. Hij had zijn enige zoon, na allerlei moelijkheden van persoonlijke, financiele en huiselijke aard naar
Indie zien vertrekken, en dan schrijft hij Brie drama's
van ouders en kinderen: de twee Davids en Jeptha, en
daartussen het spel van ontluistering van bovenmenselijke
grootheid: Samson. Vondel schreide aan deze vier treurspelen het eigen hart uit om zijn zoon. De genoemde gedichten zijn aan deze tragedies ontleend.
De beide klachten van David en Absolon zijn Vondels
eigen klachten om zijn ondankbare zoon. Hij had gehoopt,
dat het tussen hen tot een verzoening zou komen. Maar
hij had zich genoodzaakt gezien om de jongen voor erger
te behoeden, Heren Burgemeesteren te verzoeken hem te
dwingen naar Oost-Indie te gaan. Op de heenreis stierf
hij en kreeg zijn graf in de golven. In de eerste klacht
maakt Vondel er zich een verwijt van, dat hij hem heenstuurde, dat hij ergens verloren ligt en geen begrafenis
mocht ontvangen: „O, Zoon, uw vader draagt de schuld."
In de andere klacht bezorgt hij hem een gewijde uitvaart:
„Gij zult geen uitvaart derven", en hij begraaft hem in het
eigen hart. Met een vrouwelijke gevoeligheid zijn deze
verzen geklaagd. 't Is hulpeloos vrouwelijke, ontredderde
smart.
Om de geweldige dramatische kracht, waarin een wrange
verbittering ontladen wordt, van het gedicht De Maagd
om HaIs te doorvoelen, is het nuttig te weten, dat de
rechter Jeptha zijn dochter heeft geslachtofferd buiten
weten van de moeder, die hij opzettelijk verwijderde.
Als zij thuisgekomen de slachtoffering van het rneisje ontdekt, dan breekt haar misleide moederliefde uit in tragi24

fiche grootheid: haar krankzinnige hallucinaties eerst, die
overgaan in dierlijke woede, in bitter sarcasme daarna,
en eindigen in enkele korte klachten van wanhopige smart,
vier gemoedswisselingen in vier strofen.
PRENTEN.

Huygens was meer een tekenaar van de typerende, de
rake prent, Vondel schilder van het brede tafereel. Toch
treffen we enkele karakteristiekjes bij hem aan, die aandacht verdienen. Maar het zijn alle op een na, onderdelen,
details van werken van bredere allure: de 0 n g ehuw de Dam e, rustig als de Lezende Vrouw van
Pieter de Hoogh „ergens in een hoekje", De Ad v ocaat In zijn gladde werkzaamheid, De Chi r u r g in
zijn gewantrouwd bedrijf, de La n d s b es t u u r der in
zijn „wijs beleid", de V er dr e v en K o g, wiens
„glans is uitgedoofd". Maar vooral heeft Vondel een
paar prachtige prenten ontworpen van de geestelijke en
van de wereldlijke bestuurder, fors en waardig.
In enkele kloeke lijnen staat er De C e e s t e I ij k e
Her de r, aan God en koning trouw, zedenvormend door
zijn eenvoudig woord, meer nog door zijn voorbeeld,
afzijdig van de politick, een troost voor de zieken, bemiddelaar bij geschillen, voorstander van het recht, werkend vooral onder het ruige yolk als dat van Teniers,
Steen, Brouwer, Van Ostade, of als Arent Pieter Gijsen
met Mieuwes, Jaap en Leen en het verdere boerengezelschap van Breero. Hij brengt hen of van hun grove genietingen, houdt van gepaste vrolijkheid en kent geen
verschil tussen arm en rijk. Het portret is wat scherp
aangezet tegenover de egoistische herders, zoals Vondel
25

rondom zich zag, en in zijn katholieke tijd zou hij er allicht
blijkens gedichten als op Marius, Van Teylingen en
Blessius (vergelijk blz. 180) een paar trekken aan hebben
toegevoegd, maar trek voor trek is het raak en daardoor
nog actueel.
Wat milder van lijnvoering, maar niet minder getroffen
is De Bur g e m e es t e r. Het milieu, waarin hij dit
heeft ontworpen geeft het een heel bizonder accent. Toen
Vondel in zijn Inwijdinge van het Stadhuis de luister van
Amsterdam rond het Raadhuis groepeerde, plaatste hij
daar de burgemeester niet in als stuwer en 'eider van die
grootheid ten bate van het gemenebest, maar als de bestuurder, die allereerst de verantwoordelijkheid draagt
van de zedelijke verheffing van zijn yolk. Alle stoffelijke
welvaart, kunsten en wetenschappen zijn van gener
waarde, tenzij in ondergeschiktheid aan de zedelijke
orde. Die ziet Vondel verpersoonlijkt in het hoofd van
de stad, de burgemeester, en daarmee besluit het gedicht.
De Inwijding van het Stadhuis is het hooglied van Amsterdams grootheid, zijn gebouwen, zijn handel, zijn
regering, kulminerend in zijn zedelijke grootheid. De
prent, die Vondel van de burgemeester heeft getekend,
is een code voor alle bestuurders van de burgerlijke gemeenschap.
IV. KUNSTEN.
Moesten we Vondels uitingen over het hele gebied van
de kunst samenbrengen, het zou een apart boekdeel vormen. We geven slechts enkele kleine gedichtjes, waarin
de bezieling, die de kunst hem gaf, nieuwe kunst heeft
geschapen. Spreekt uit al de hier opgenomen gedichten
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een veelzijdige smaak voor schoonheid, de muzikale
dichter met heel gevoelige ritmiek, die Vondel is, heeft
vooral zang, muziek en dans in zijn verzen weerkaatst,
die hij zelf mond-, hand- en voetmuziek noemde. De primitieve verbondenheid van het gezongen gedicht met
muziek en dans, door latere cultivering verbroken, is in
de poezie van Vondel in het algemeen, in deze gedichten
over de kunst in het bizonder, naar klank en ritme aanwezig.
Waar Vondel aan de kunst raakt, beweegt hij zich in deze
gesloten cirkel: Gods schoonheid weerspiegelt zich in de
natuur, de natuur wordt op verre afstand gevolgd door
de kunst, waardoor de mens tot het goede, eindelijk tot
God, wordt gebracht. Men vindt dat in enkele gedichten en
fragmenten (Schilderkunst, Toneel, Jubal) ook wel uitgedrukt, voor zuiver inzicht en aanvoeling zijn ze alle binnen
die cirkel to beschouwen. De kunst ontvoert de mens aan
zich zelf, ze is een lieve begoocheling, een zoete verrukking, of, zoals Vondel het uitdrukt, „zij verkloekt (verschalkt) de mensen en 't gediert", „leidt mens en dier bij
d' oren."
De acht versregels van D e K u n s t e n s t a an a a n
e e u w n o c h t ii d g e b o n d e n, zijn evenveel wereldwijze stelregels over de schoonheid: „acht gouden verzen
over het onberekenbare komen en gaan van kunst en
genie in de wendingen der tijden."
B o r d u u r w e r k geeft een voorstelling van Michael,
Gods veldheer, in zijn rode wapenrok, en van de duivel
als een schone draak. Dit fragment uit de Geboortklok,
zelf als een Japans gobelijn in keurige partijen, is een borduurwerk, waar de kleurigste zijen tegen elkander zijn
gekeurd, waar de draden naasteen zijn gelegd in de volle
weelde van glansen en schemeringen of ineens fonkelscherp op het stramien zijn gestoken.
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Dat de dichter bij dit „borduurwerk zijner schacht",
zoals hij zich ergens uitdrukt, zo niet naar een voorbeeld
dan toch naar een zeer plastische verbeelding van bor.duursel werkte, is uit het gedicht tastbaar. Voor de schilderkunst, met name voor zijn landschappen ging het op
gelijke wijze. De gedichten als Landieven (blz. 85) en
Het Landschap (blz. 82) zijn als schilderijen gedaan. Aan
de schilders van St. Lucas heeft hij als in een adem, op
de gevoelige vertragingen en versnellingen van het ritme,
zijn bewonderende hulde gebracht voor hun edel bedrijf.
Is het visuele van de schilderkunst in het gedichtje van
deze naam getransponeerd in strakke klank, wanneer hij
geemotioneerd raakt over klank en ritme zeif, breekt zijn
muzikale macht zich breed baan. Er is geen heel gevoelig
oor nodig om dat in Orfeus, Klokkenist, Jubal
en S al o m e te beluisteren.
o r f e u s, een hekeldicht op plompe smaaklozen voor
muziek en zang, is gezongen, en leutig gezongen. Luchtig
dansen de woorden in het dartele ritme. In dit fragment
over de meeslepende macht van de schone klank, zwiert
de spot bevallig in het refrein, gevolgd van een olijk
sluitregeltje.
In het klinkend lyrisch lied op de K1okk e n i s t worden
de door llemoni gegoten en door Verbeek bespeelde
torenklokken van de Oude Kerk te Amsterdam geestig en
knap nagespeeld in een vlot staccato.
Juba 1, dat een klein verbeeldingswonder is genoemd,
sprankelt van jolijt om de klanken, om de schone harmonieen. Maar meteen is het dun gesluierd door de droeve
wetenschap, dat de paradijslijke harmonie tussen lijf en
ziel schrikkelijk is verstoord. ten gedicht van een tachtigjarige ! Achter eeuwige jeugd en levenslust diepschouwende ogen! Schone harmonie van ziel en zinnen!
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Salome is tegelijk vokaal, instrumentaal en uiterst
plastisch. Men voelt er de voeten gaan, men hoort er
tang en muziek weerkaatsen, en dat in de statige alexan.
drijnen, de maat van het rustige, breed gebarende epos.
Bruiloftsdans (biz. 107) is een religieus danslied, dit is
werelds en dartel. Door de Inleiding die we hier achterwege lieten is de dans nog meer verleidend. Een zeven-,
tiend' eeuwer verdroeg dat beter dan wij. Deze dans was
zelfs bestemd als geestelijke lezing voor kloosterzustersi
Vondel bewonderde deze kunst, maar stelt ze aan de kaalc
als een bekoring.
Onder deze rubriek kunsten hebben we ook een paar ge.
dichtjes ondergebracht: Op de S c h r ij f k u n s t, 0 p
de Boekdrukkunst en een Bibliotheek. In do
vroegere, wijdere zin is kunst: kunde, kennis.
Net eerste is een fijn-geestig, pennespits gedicht, dat in
zijn laatste versregel even laat zien het troetelend genot
van een dichter aan eigen heerlijk ambacht. Net Is refinement, kunstigheid, zonder welke barok geen barolo
zou zijn.
Als elke schrijver was Vondel een minnaar van het boa,.
En hij verantwoordt zich. Net pleidooi, dat Vondel voor
het boek 'evert, is nog niet geheel overbodig geworden.
Tot nog voor zeer korte tijd gold bij ons kristelijk yolk.
het boek als een kwaad, dat men zo ver mogelijk van zich
moest houden. De laatste jaren pas Is er kentering ge.
komen en gaat men iets doen voor verspreiding van het
goede boek. De wereldwijze Vondel vocht blijkbaar
tegen het zelfde wanbegrip in zijn tijd. En hij deed
dat in dit kerngezond en schoongebouwd gedicht op de
boekdrukkunst. Zijn pleidooi voor dit edele ambacht en
voor het boek is zelfs opgetogen, maar het betoog verdrinkt niet in de lyriek. Dikwijls boet de bewijskracht
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in bij de groei van het gevoel, bij Vondel volgt het gevoel
het inzicht, dat steeds domineert.
Op e en Bibliotheek is een geestigheidje van een
boekenliefhebber, die wist dat uitlenen kwijtlenen is. Een
niet onaardig gedicht boven een prive-bibliotheek.
V. IN MEMORIAM.
In de voile Renaissance toont de dood meermalen zijn
afzichtelijke kop. Te midden van het welig leven van de
zeventiende eeuw was de dood fascinerend. Men was
bang voor de dood; het stoffelijk leven hield geesten en
harten vast. De Contra-Reformatie heeft de vrees gekerstend. Zij leerde de dood weer in het gelaat zien en
verspreidde door Jezuieten en Kapucijnen vooral de
doodsgedachte als een vreselijke beteugeling van de zinnen. Ze wees vooral op het einde der dingen. Evenzeer
als Bernini in Italie was Vondel in Holland de kunstzinnige
commentator en propagandist van deze beschouwing.
Over de verzen, die we hier bijeenbrachten, en over veel
andere nog (Hfdst. XI), hangt de mijmering van de broosheid en vergankelijkheid der dingen. Oraag worden ze
vergeleken bij een bloem. Carlo Dolci schilderde een
doodshoofd met het onderschrift Mos agri, de bloem van
het veld, die 's morgens bloeit en 's avonds verwelkt is
(Psalm 102, 5; Isaias 40, 6). Dezelfde voorstelling treffen
we aan in Vondels Dodenklachten op Isabel le Blon
en Maria Stuart.
Deze lijkklachten en grafschriften zijn niet gedragen door
het mystieke veriangen van Sint Paulus om ontbonden
to worden of van de Middeleeuwse asceten, die brandden
van begeerte naar de Bruiloft van het Lam, het zijn
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meditaties over vergankelijkheid. Het blijgeestige roosje
Isabel le Blon houdt nog een vermaning tot de levenden
over de kortheid van het leven. Net kleine Constantijntje
leert over „de ijdelheden hier beneden" en dat „eeuwig
gaat voor ogenblik". Lijkklacht op Maria Stuart heeft,
in al zijn zangerigheid, iets van een zedepreek over het
korte leven. „Sterfelijke mensen, Net schoonste dat gij
ziet, Wat is het schoonste? Niet," is een zuiver oratorische
wending van een oraison funthre. Elk van de twee 0 r a fs c h r if ten is een korte samenvatting van een
overweging over de dood. Net eerste geeft de kerngedachte van Elckerlyc: alles vergaat, alles houdt op bij het
graf, alleen de deugd blijft. Net tweede is een volledige
schets van een tafereel over de Uitersten van de mens
met de stereotype requisieten van wormen, uurwerk en
engelenbazuin.
Intussen kost het de dichter moeite zich van de dingen der
wereld los te maken. Net pralende leven hield zijn geweldige bekoring. Hij ontstijgt het leven, maar het kost
hem pijn. Hij volgt de lijkkoets met „ogen dik gezwollen".
In een brief aan Oudaen schreef hij op zijn oude dag:
„Niijn ouderdom, . . . . de dood en het graf dagelijks in
den mond ziende, poogt zich te wapenen tegen de naarheid van de doodkist en verrottinge door bespiegelinge
van den staat der ziele en het lichaam na dit leven." Maar
't is een moeilijk pogen. Met tranen en zuchten moest hij
zich los maken. Deze nobele strijd is groots en tragisch
bezonnen in Uitvaart van Maria van den
V o n d el met het hulpschreiende slot: „zij node ons met
gebeen naar boven." Hij voelt behoefte aan gebed, aan
hulp van boven, om met zijn gemoed van wereldse ijdelheen gescheiden, als Maria op te stijgen naar het Volkomen Coed. Deze spanning tussen godsdienstigheid en
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zinnelijkheid verlenen deze elegieen hun typisch barokke
melancholie, die niets gemeen heeft met het weifelloze
lachen van de 16e en het honende lachen van de 18e eeuw.
Al deze zangen zijn openbaringen van een ongeveinsde,
groots bewogen smart om geliefde doden, bloedverwanten
en vrienden, om eerbiedig vereerde helden. Hetzij de
dichter hier, zoals In de dodenklachten van de Klarissen
op de Onnozele Kinderen (blz. 301) en de klachten van
David om Absolon en van Filopaie over Ifis (blz. 126 vgl.),
zich uit in smartkreten met vrouwelijke bewogenheid, of
in troosteloze vragen, hetzij hij de kleine levensbizonder.
heden van de betreurde voor de beschreide ogen haalt
(Uitvaart van mijn Dochterken, Lijkklacht aan het
Vrouwekoor), of de lode zelf vertellen laat van zijn lot
in het andere leven (Constantijntje), hetzij hij vereerde
helden onsterfelijkheid belooft, hij raakt immer aan de
primitieve gevoelens van de ziel, die niemand vreemd zijn,
Bij enige gedichten nog een opmerking.
L ii k z a n g is een gedichtje, dat zijn eenvoudige schoon.
held dankt aan de ornstandigheid, dat het vers niet domi.
neert over de gedachte, noch de gedachte over het vers,
Zij zijn harmonisch versmolten tot de grootste vanzelf4
sprekendheid.
L ijkklacht op Maria Stuart is gezongen In ver.
ering voor een vrouw, in wie zoveel gaven van natuur
waren bijeengebracht. Bij de overweging van het to loot
gaan van al dit heerlijk en schoon, gaan de tranen leken,
leken. Al zal de Roomse Roos niet opnieuw ontluikexi
onder de dauw van tranen, de tranen druppelen toch in
ons het edele leed. Net verdwijnen van zoveel gratie en
majesteit, die in elke versregel jubileren, wordt intusseu
geleden met gelaten berusting. Vondels vrouwen zijn de
grote figuren der eenzaamheid. Naarmate hii ze liefheeft,
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houdt hij ze schuil voor verwereldlijking. Ifis, Ursula,
zijn kloostervrouwen met zijn nichtje de Klaris voorop,
maar niet minder Maria Stuart, zijn bloemen van eenzame
pracht.
V er t r o o s tinge is een redenerend betoog tot een
geleerde vriend, voor wie de dichter achting en eerbied
heeft. Hij spreekt keurig tot de fijne letterlievende wetenschapper met een gemoed, dat ontroerd is en medelijdt,
dat blij is ook om het behoud van een rijke ziel, en weemoedig om het levensleed. Net gedicht is beslist van toon
tegenover de donker mijmerende, zwaar het voorhoofd
fronsende geleerde, sierlijk tegenover de stoicijn, hartelijk tegenover de goede vriend, en dat alles ander de iile
glans van de verre hemel, waarnaar de zoon uitzag, verlangend om bevrijd te worden uit de kerker des doods.
Uit vaart van mijn dochterk en is het troosteloos ondergaan in de smartelijke herinnering, die zich
hevig uitklaagt in de voorlaatste strafe, in de laatste
verstilt in doffe smart.
Wat K in der 1 ij k betreft, er blijkt niet uit, dat de kleine
knaap de dichter zo na aan het hart lag als Saartje uit
het vorige gedicht. Er is geen wrange smart, maar het
gedicht is een wiekende jubel boven de aardse ijdelheden
der wereld, waardoor de moeder glimlachen moet door
Naar tranen heen.
De dodenklacht van de dichter over zijn eigen pas gestorven vrouw na een huwelijk van bijna vijf en twintig
jaren, Lijkklacht aan het Vrouwekoor, is een
elegie van eenvoudig grootse smart. Zijn vrouw was
gestorven, en begraven in de Lieve Vrouwekapel van de
nude of Sint Nicolaaskerk te Amsterdam, een paar
minuten van zijn waning. Verweduwd zit hij thuis. Zijn
grote eenzaamheid blijft hem drukken. Ilij blijft maar over
3
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haar mijmeren, over het gelukkige samenzijn, het afscheid,
dp begrafenis in het Lieve Vrouwekoor. Meerdere van zijn
doden had hij er heen gedragen. Zijn vader rustte er en
nog drie kinderen. Jaren geleden was er een kind begraven, pas nog Constantijntje en Saartje. En nu brengt
hij er zijn liefste .dode. Iiij verwijlt bij die ogenblikken,
dat de kist wordt dichtgeschroefd en het gaat hem door
het hart. De zerk in de kapel doet hem kermen en
schreien. Ze verdween nit zijn omhelzing, terwiji hij
opging in zijn heldendicht, waarvan de wording, de groei
geheel door zijn vrouw werd meegeleefd. Midden in
zijn verrukkelijk werk kwam deze slag. Gebroken stelt
hij zich de hulpeloze vraag wat nu te beginnen. Allereerst
hoort hij zijn vrome vrouw hem troosten met berusting
in het werk der Voorzienigheid: „dees zaken gebeuren
geenszins zonder God." Wees niet ontmoedigd, spoort ze
aan, ga rustig door met uw werk. Zij hoopt dat hij het
eens zal mogen voltooien. En dan vraagt ze te mogen
rusten in het koor der Lieve Vrouw, van Maria, naar wie
ze haar eervolle naam droeg. Ze is van aardse kommer en
zorg bevrijd, troost ze verder, en ze gaat naar de hemel.
Ze vraagt nog te zorgen voor de twee kinderen, onderpanden van hun echtelijke liefde en trouw, de twee en
twintigjarige Joost, en Anna, een meisje van vijftien jaren.
Zo sprekend week zij voorgoed uit dit leven. Eenzaam
bleef hij achter met de weemoedige herinnering aan dit
afscheid, aan haar genegenheid ook, blijkend in duizend
kleine dingen, herinnering aan wat zij tweeen in innige
zielegemeenschap hebben beleefd en bestreefd. Het is een
gedicht, waarin de nooit falende steun van een vrouw,
die geheel echtgenote is, wel diep gevoeld verbeeld staat.
De diehter zal blijven zien naar het koor, blijven gedenken
haar overgang van het nachtelijk aardse leven, naar het
zonnelicht der zaligheid.
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Then Vondel Uitvaart van Maria van den
V on d e 1 schreef, was hij 80 jaar geworden. Meer dan
30 jaar was hij weduwnaar. Door veel zorgen was hij
gekweld over zijn zoon. Op zijn zeventigste jaar had hij,
de welgestelde koopman van weleer, om de betrekking
van ;boekhouder aan de bank van lening moeten bedelen.
Zijn kleindochter, die bij hem inwoonde, ontviel hem,
twintig jaar oud. Onder deze omstandigheden is deze
stille, diep overwogen elegie geboren. De bezinnirig op
de onrust van het mensdom, dat alleen in God zijn rust
zal vinden, is er gebeden. „Op twee vleugels verheft zich
de mens van het aardse, op eenvoud en reinheid. Eenvoud
moet er zijn in de mening, reinheid in de genegenheid
Eenvoud beoogt God, reinheid vat en smaakt hem." Dit
beeld van de wijze Thomas van Kempen en de rustige
uitwerking van het beeld is in dit uitvaartgedicht overgedragen. Het is verstorven aan wereldse kleur en Manic;
alle schittering van de hemel zelfs is achterwege gebleven, de hemel is eenvoudig „enig schoon". De dichter
staart het gestorven meisje na tot in de diepte van Gods
wezen, en terugblikkend op aarde slaakt hij een vermoeide zucht over het leven, en hoopt en bidt. Dit gedicht
draagt de stilte mee van een door het leven geslagene,
die zijn leed zaligt in de overgave aan God.
Wanneer dit tijdlijk leven endt
Begint het endeloze leven.
Meer stemming nog van de Navolging van Christus is er
in de Lijkklacht over H. Blessius. Het is eenvoudiger, geluidlozer. De strofen 34, waarin het leven
van de overleden priester wordt verhaald, zijn gezegd
met een van ontroering verstilde stem. Zij zijn gezegd,
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eerbiedig, in de doodskamer van een goed mens. Net
is treffend, bij de laatste strofe te bedenken, dat een vijf
en tachtig jarige bidt om dat „stichtig leven" te mogen
navolgen. Net is als het met eeuwig jonge drift gebedene
Nunc coepi, nu begin ik, van David, dat nageklonken heeft
in het deemoedig élan van het Christendom.
„Bij God en Engelen bekend" zag de dichter het endeloze
leven bij de Uitvaart van zijn kleindochter, hier ziet hij
„bij God end' Engelen bekend" het „stichtig leven." Net
vrome leven in de tijd en het zalig leven in de eeuwigheid
is hetzelfde schouwspel voor God en Engelen. „Wie naar
mijn woord luistert, bezit eeuwig leven" (Joh. 5, 24).
De grafdichten op T r o m p, d e L i e f d e enC.P.Noof t
zijn gedichten van koene heldenverering. Er is een diep
respect voor zedelijke grootheid: waakzaamheid voor
vrede en vrijheid, opofferingszin voor het algemeen belang. Deze drie gedichten zijn gedenkdichten, grafmonumenten in marmeren taal. Vondels eerbied voor het
burgerlijk gezag in Amsterdam kulmineerde in de oude
burgemeester Hooft, die in menig opzicht zijn geestverwant was.
Hoe heeft hem Amsteldam ervaren wijs en simpel:
Een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel.
Net gedicht op zijn overlijden houdt het midden tussen
dodenklacht en gedenkdicht. Net is een hartelijk woord
van deelneming met de bevolking, gesproken met ontzag,
mannelijk en waardig, met een inslag van vrouwelijke
gevoelens van herinnering en troost.
Op te merken valt de vergelijking van romeinse bestuurders met de burgemeester van Amsterdam. Voor de
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barokdichter Vondel gingen achter de romeinse namen
idealen schuil. De romeinse gezaghebbers werden gezien
als voorafbeeldingen van 17e eeuwse staatkundige grootheid. VOOr Vondel, in de 16e eeuw, zag men de klassieke
oudheid humanistisch, de 18e eeuw zag ze verlicht, de
19e eeuw romantisch. Vondel zag ze barok : zij geeft hem
modellen van heroisme en ethische idealen die hij moderniseert en kerstent: Fabricius en Cato zijn typen van
staatsdeugd.
VI. UIT DE LAGS LANDEN BIJ DE ZEE.
Er spreekt uit deze verzen een sterke liefde voor de
vrede, maar voor vrede in vrijheid, en een hartelijke
genegenheid voor die de vrijheid bevochten, een warme
en geestdriftige belangstelling voor al wat met de vrijheid samenhing: Oldenbarneveldt, Hugo de Groot. Aan
het begin van Vondels dichterlijke werkzaamheid, en ook
hier voorop, staan de verzen 0 Z o e t e V r ij h e i d, als
een zucht om bevrijding, een zachte melancholie naar de
vredige vrijheid, zoals die genoten werd door de dieren
in Hollands lucht en bos en duin en wateren. De Go uden T ij d van het primitieve Nederlandse yolk, hoewel
geprojecteerd naar de monografie van Tacitus over de
Germanen, past volkomen in genoemde mentaliteit. Het
opent met de vrijheid en geeft verder de idyllische tekening van het yolk, zonder de wekelijke verfijning, waarvan arcadische poezie zo moeilijk vrij blijft. V r ij held
voor Nederland is een fragment van de Zegezang
ter ere van Frederik Hendrik. Na de zwierige aanhef en
met decoratief ompraalde verzen komt Vondel toe aan
het door ons opgenomen fragment; dan zingt hij echter
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niet meer, dan begint hij opeens te roepen over het enige
doel van de oorlog: de vrijheid; de Zwijger is begonnen,
Frederik Hendrik voltooide, maar laat het nu ook vrijheid zijn. De taal, waarin de Amsterdamse koopman de
vorst de vrijheid voorhoudt, is vrijmoedig, fors, bruusk
zelfs.
Bij de aanvaarding van zijn stadhouderschap was Frederik Hendrik begroet als „beukelaar des lands", die de
macht van Spanje stuiten zal, als de vorst die de degen
aangordt voor vrijheid en vrede. Er spreekt uit deze
B e g r o e t i n g een waardige eerbied, die voortkwam
ook wel uit Vondels houding tegenover de dragers van
het gezag in het algemeen, maar vooral uit de diepe overtuiging van de ernst, waarmee de stadhouder een taak
behartigde, die, zuiver begrepen en goed uitgevoerd,
waarlijk een „last" was. De Begroeting heeft het pornpeuze aspect van de barok-hoofse kultuur. Zij is niet
zonder grandezza geschreven, — zijn paard tart het
Spaans genet —, in de waardige trots op de 'betekenis
van deze vorst, een trots, die hoewel innerlijk gegrond,
Loch een ijdele behoefte bezit aan sociale waardering. Toen
Frederik Hendrik, op wie Vondel zo hoge verwachtingen
voor land en yolk had gesteld, een zoon werd geboren,
bruiste een blijdschap bij hem los uit de verenigde gevoelens van genegen sympathie met de welige jubel van den
Haag en van visionaire vervulling van zijn schoonste
dromen voor 's lands welzijn. Al de rijkdom van de renaissancistische klank is hieraan te koste gelegd. Dit is een
taal, waar „door 't gehoor 'tgevoelen raakt aan 'twoelen",
zoals Vondel zelf ergens zegt. De aanhef begint met
zwierige hoofsheid in een fleurige, tintelende taal, behagelijk voortgedragen op verende verzen, met elegance
en gratie. De weelde van de Nederlandse taal breekt hier
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in brede bloei open. In de versnellingen van het ritme
springen de klanken op en dartelen om, in de bevallige
aarzelingen leggen ze zich vlak of vlijen zich kwijnend
neer. Om deze poezie mocht hij zeggen het leven lief te
hebben, want haar wegen lopen uit op de schoonheid Gods.
En als dan Melkerbuur en schrander Elksken met hun
gaven en goede wensen zijn aangeleid voor „'t nieuwboren kind", klinkt er een pastorale klaterfris als het
groen en de vlieten van Holland, met de goede geur van
melk en kaas; er zijn goudgele boterbloemen, er spartelt
vis in de fuiken en kalvers dartelen in de wei. Een lied
mals als de lach van een boerendeerne. Maar vrede en
vrijheid is de zorgelijke ondertoon van het referein:
Terwiji uw vader leit te velde als 's lands behoeder.
In Oldenbarneveldt zag Vondel de man, die viel als slachtoffer in de strijd voor gewetensvrijheid. Hij durfde het
allemaal niet openlijk zeggen; om zijn bedekt zeggen zelfs
stond men hem naar het leven. Hij zette Oldenbarneveldt
een Grieks masker op. En „het nieuw onder 't oud, het
waar onder 't onwaar mengend", heeft hij de dood van
de advocaat geschilderd in verzen, waarin een razende
rauwe hartstocht hijgt. Oldenbarneveldt was zijn heilige.
Vondel noemt hem zo uitdrukkelijk; slechts dierlijke instincten konden zich aan hem vergrijpen. Het tafereel
van zijn terechtstelling doet denken aan de marteldood
van de H. Livinus in het Koninklijk Museum te Brussel:
Livinus tussen de „beestelijke krijgers, van mensen nu
veraard in luiperden en tiigers." Telkens zien we de
dichter van de uitlaaiende passievlagen vertederd opzien
naar de hoge eerbiedwaardige gestalte.
In de gedichten op Huig de Groot eenzelfde verering en
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zorg en bekommernis om bedreiging en miskenning; en
vreugde bij uitredding en hoopvol uitzicht. Net gedicht
op Huig de G root's Verlossing uit het slot
Loevestein rammelt van onontkoombare kerkermacht nu
de vogel toch gevlogen is. Net gedicht opent, zoals men
een burcht ontsluit: massale dingen en vele hoort men
achtereenvolgens rammelen van de compacte afsluiting.
Men hoort het in de zware val en stoere beweging der
eerste twee strofen. Uit de verdere parmantige ritmen
spreekt de kordaatheid van de vrouw, die duizend mannen
was to erg. De dichter wenst zich ten slotte geluk met
het bergen van het „landjuweel", terwiji de oude verbittering zich nog even schamper lucht.
Het ander gedicht op De Groot is een zucht van verbazing,
van dat die man zei smadelijk was gebannen, en toch
zonder rancune wilde terugkeren. Holland mocht hem
wel met open armen ontvangen. 't Is meteen Vondels
eigen hartstochtelijke liefde voor zijn land. Evengoed als
Oldenbarneveldt heeft Vondel „Holland gedragen onder
't hart."

VII. AMSTERDAM.

In Amsterdam zag Vondel de rijkste zegen van de eindelijk bevochten vrede en vrijheid. Nergens in de Nederlanden zag hij zozeer tolerantie, intellect, ondernemingsgeest en kunst hun ontplooiing vinden als in Amsterdam.
Hij heeft Amsterdam meegeleefd als een verliefde. Veel
onbetekenends staat in een aureool van schoonheid, is
omringd met de pieteit der historie, omdat Vondels poezis
het gestreeld heeft in ontroerde genegenheid. Amsterdam
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in de glans van de gouden eeuw was hem een aldoor
springende fontein van leefdriften en schoonheden. Nerkens kon hij zich zo voelen aangeblazen door de ademtocht van het leven. Met de schepen loopt zijn vreugde
van stapel en zijn jubel wappert uit in de kleuren van
vlaggen en wimpels. Zijn hart ging met Amsterdams
welvaart scheep voor alle wateren, alle horizonten te
gemoet. Zijn tierige lust zag zijn ogen zat aan alle waren,
en dronk zijn oren vol aan het bedrijvige handelsrumoer.
Hij zag Amsterdam weids, en het gedicht op zijn stad, is
als de korte breed gebarende inhoud, die een groots epos
inleidt. En inderdaad doet het dit ook. Rhapsodist zingt hij
het epos van Amsterdam in fragmenten. Bij elke gebeurtenis in Amsterdam wordt zijn geestdrift gaande, bij elke
ontmoeting slaat hij de vingeren in de snaren. Hij heeft de
geschiedenis van het Amsterdam van zijn tijd als een
epos gezien: „dus schijnt de wereld heel om Amsterdam
gebouwd".
„De handelaars in grondstoffen en uitheemse producten
waren onbewust meer dan louter leveranciers van levensbenodigdheden. Zij waren tevens importeurs van nieuwe
ideeen en emoties", zegt een Vondelbiograaf. Vondels
fantasie is op de koopvaarders uitgezeild en bracht ons
de rijk bevrachte gedichten met brede boeg, wapperende
kleuren, bolle zeilen, en het want vol pikbroeken in L o f
der Zeevaart, Schip van Stapel, Afvaart,
een paar schepen uit een hele vloot.
Net is een buitengewoon joviaal gebaar van Vondel geweest om de grote rivaal van Amsterdam, En g e 1 a n d,
geluk te wensen met zijn voordeliger ligging, zijn natuurlijke voorsprong op Amsterdam. Hij had gehoopt, dat het
zijn grote gaven gebruiken zou voor de kristelijke vrede,
en vond het droevig, dat het zijn gaven niet benutte voor
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eigen geestelijk hell. Want de transcendente Vondel zag
de tijdelijke welvaart als grondslag van geestelijke opbouw, die alleen kan rijzen bij algemene wereldvrede.
Maar Engeland heeft zijn weelde niet gekend, zoals hij In
de Zungchin klaagde over Azle, in Lucifer over de muitinerende Engelen. Net toonde geen dankbaarheid aan
de Vader van alle goed: „Gij weet niet wat gij zijt". Bij
de weelde van De Amsterdamse B e u r s raakt dezelfde
bekommernis gaande. De draad van Boven wordt nooit
los gelaten.
Net gedicht Atlas is uit eenzelfde mentaliteit geschreven. Oppervlakkig lijkt het een gedicht, dat, hoewel zeer
levendig, toch niet meer tekent dan de vermoeienissen
en gevaren aan het reizen verbonden, die men door de
atlas kan ontgaan en toch de wereld genieten. Maar juist
dit genot van de wereld, en dat bij een atlas, heeft zijn
bizondere opmerkelijkheid. Net was niet de schoonheid
der steden, die vreemdelingen aantrok in de zeventiende
eeuw. De aesthetische toerist is een voortbrengsel der
romantische periode. De reiziger van de zeventiende eeuw
werd gedreven door weetgierigheid, door de zucht zijn
voorraad kennis te verrijken, en tegelijkertijd zijn manieren te beschaven. Aldus A. J. Barnouw. Maar nu zien
we, dat Vondel op reis zou zijn gegaan om de schoonheid
der wereld, die de aanschouwing waard is. Hij spreekt
dat uit bij een atlas van Blauw, die toch allereerst kennis
wilde bijbrengen: Vondel roert er geen enkel mercantiel
of wetenschappelijk doel aan. Alleen reislust, om de
schoonheid te zien op het toneel der wereld. En als Vondel
van tonelen spreekt, dan ontvouwen zich voor hem natuurtaferelen en landschappen. Over dit „klein begrip van
blaren", heeft hij zijn „reisgezinde geest" laten gaan, en
er is voor hem, de epische dramaturg, wat te zien ge42

weest. Net gedicht is de schets van een weids panorama
van de wereld. De atlas was een reisgids voor de koopvaarders. Vondel zeilt, vliegt er mee uit, „waar draaiboom
sluit noch hek." Hij vergeet alle voordeel, alle rijkdom
aan boord en op de 'beurs om to hunkeren naar de schoonheid der aarde. Dit is de ontstijging aan de tastbare
werkelijkheid in de schone droom.
VIII. SCHADUW EN LICHT.

Vondel schreef drie bijeenhorende drama's: Lucifer, Adam
in Ballingschap, Noach. Op de tragedie van de hemel,
volgde het treurspel van het paradijs, daarop die van het
mensdom. De woorden van verzet tegen Gods ordonnanties, die Lucifer in zijn hart heimelijk had gesproken,
kregen weerkiank in het paradijs, daarna in elk mensenhart. De strijd tussen goed en kwaad is de grote tragedie
van de wereldgeschiedenis. Wat Vondel in genoemde
drie drama's groots verbeeldde, is bij hem steeds aan de
orde, omdat het hem vervulde. De tegenstelling van
lichaam en ziel, van tijd en eeuwigheid, waarde en onwaarde in het leven spreekt uit elke rubriek van dit
boek, uitdrukkelijker in dit hoofdstuk. Dat de mens vaak
blind is voor dit antagonisme met zijn morele conflicten
sprong Vondel vanzelf voor de geest bij de lichamelijke
blindheid van Samson. In de aarzelende voortmijmeringen
en de enjambementen der eerste vijf verzen van 0 e e st e 1 ij k e Blindh e i d, waardoor elk lid van de zin zijn
bizonder accent krijgt, in het voortgolven der bezinning
in het volgend paar verzen, in de in God uitstromende
en verglijdencle rust is voelbaar verbeeld hoe intens Vondel zich op deze blindheid bezinnen kon en hoe klaar ze
hem voor de geest stond.
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Deze verblinding slaat zijn schaduw in het licht der ziel,
en offert de eeuwigheid aan de tijd. Dan wegen zwaarder
de dingen van de tijd en brengen begeerlijkheid des vleses,
begeerlijkheid der ogen, hovaardij des levens (2 Johannes
16): zinnelijkheid, hebzucht, hoogmoed. Omdat Vondel
het ganse leven steeds zag tegen deze morele achtergrond, is hij „het zingende geweten" genoemd van het
pompeuze zeventiend' eeuwse Holland.
In de gedichten Sluit voor Begeerte en Wie zijn
g e l u k ni et k e n t ziet hij de paradijsgeschiedenis weerkaatst in zinneverleiding, in ontevredenheid. Het eerste
gedicht met zijn ijle kleuren, ontworpen in het perspectief
van aller treurspelen treurspel, waarin de mens zich aan
de schone schijn vergaapte, is een mild-dringende vermaning, afschrikkend met rustig voorgehouden straf en
Ievensrijpe lessen, met gevoel aandringend in de herhaalde woorden, levend van toon in de wisselingen van open
klanken, alliteraties en assonanties. In de plastische
tegenstellingen van E e n g u r e H a g e 1 b u i tussen het
bulderend geweld op bloesems en bomen en het verleidelijk flemen der vrouw enerzijds, en de knappend harde
weerstand en verwekelijking anderzijds ligt de baarlijke
verwoesting in een mens door vrouwen-verleiding ineens
voor onze ogen.
In een ander gedicht weer is een venijnig Egoist aan
het woord, een grof en log materialist, die zich zelf overal
gelijk geeft, en zoals de waard is de gasten vertrouwt.
Weelde leidt van God af, maakt opstandig, eigengerechtigd. In Verwaandheid, weelde... staat in de
voiheid van klank en de overvloed van voortbrengselen
de weelde vertastbaard en het verderf als gevolg met
klem van korte zinsdelen uitgesproken.
tlovaardij des 'evens: in E i g e n b a at is ze to zien in
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gladde, pregnante, aforistische verzen, gevloeid uit een
ziel kboordevol van de levenswijsheid omtrent schijn en
wezen. De verzen zijn niet nadrukkelijk, ze zijn gestroomd
uit een zingende ziel, gestroomd als een brede vloed van
deernis met het slachtoffer. Zelf was hij het slachtoffer
geworden van jeugdige overmoed, met de nasleep van
roekeloosheid, eigenzinnigheid. Hij beklaagt zich zelf
niet, maar zijn zoon, aan wie de zonden zich wreekten.
De droeve ervaringen zijn gestold in deze diepe mijmeringer'. Het was lang geleden en de tranen waren verschreid. (Zie blz. 24) Maar zijn ziel bleef er gevoelig voor,
en zo gauw een gebeurtenis het vroegere ervaren benadert, komt ze onder de zachte belichting van het eigen
gedragen leed, in de verstilling van diep verzwegen
levenswijsheid. In het gedicht Wulpsheid is to beluisteren, dat de eigen belevenis afstand heeft gekregen.
't Is niet de kleurige klank van de levende onmiddellijkheid, het gedicht is strak als een verre einder. Hoogmoed
komt voor de val; het zo herhaaldelijk door Vondel bezongen thema heeft hier een moment van glanzende ernst.
Alle morele ontwrichting roept om herstel: 't 0 e w e ten
z w ij g t niet s t i 1. In de twee kleine gedichtjes over
dit onderwerp spreekt wel zeer sterk de majesteit van
het geweten, waaraan het leven nolens volens onderdanig
is. Spreekt uit het eerste meer het verwijt, uit het tweede
W r o e gin g, vooral jagende onrust, beklemmende angst.
Huiveringwekkend is die doorvoeld in de twee kleine
strofen. In de eerste zien we Kain vluchtend de lange
wegen lopen, in de tweede schuw zich verschansen voor
de vijand, die hij meevoert in het hart. De wereld is wel
onherbergzaam voor het ooze geweten.

Hoe schoon leeft tegenover deze duisternis het licht in
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Vondels zielen. Voorop in soldateske triomfmars de licht
flitsende legerscharen, die de lucht hebben gezuiverd van
de ontluisterde engelen. Er is een force vaart in de gang
van het krachtig en toch ook weer licht aanstappende
leger. Er is een opverende vreugde, in elke strofe breed
rijzend en dalend.
Dan is er in de andere gedichten de ongekreukte rechtschapenheid voor land en yolk, de liefelijke eenstemmigheid tussen Kerk en Staat, de paradijslijke sfeer om de
vredebode, de deernistere barmhartigheid, de kloeke in
stilte gestreden zelfoverwinning, de luister van zedige en
guivere maagden, de weerspiegeling van Christus en de
kruishelden, ten slotte de minnende betrachting van „Gods
wijze wet."
Net eenvoudige idichtje Z elf over winning is een
zingende meditatie, in kordate overwinningsstemming.
Als stemgeworden stille en zuivere vrede is hetzelfde
motief in W i e g e r u s t en s t i 1. 't Is een wonder, hoe
de dichter met deze korte verzen, waaruit de lange zinnen
zijn gebouwd, zulk een rust weet to scheppen. Net zijn
juist die korte ritmen, die dwingen tot mijmering, en
tegelijk zoveel veerkracht houden, dat de broze vreugde
om de gelaten overgave er boven glimlachen kan. I n
d'onderdrukking en Vroom Meisje sluiten
aan bij het Kostelijk Mat van Huygens en Vrouwelijk
Sieraad van Sint Agnes versmaad van Stalpaert, modehekelingen van die tijd. Er is een climax. Huygens, de
hoveling, hekelt rationalistisch, spitsvondig litterair, Stalpaert, van fijne innerlijke beschaving, vraagt als praktisch
zieleherder de schone harmonie van lichaam en ziel, eist
dat uiterlijke tooi innerlijke schoonheid zal weerspiegelen. Vondel, zanger voor een groot aantal kloostervrouwen, schrijver der Maagdebrieven, zingt bij voorkeur van
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het ideaal: het genot der aarde te verloochenen om het
rijk der hemelen, sieraad van het lichaam te versmaden
tot grotere sier der ziel : „in d' onderdrukking leit de
grootheid van Gods maagd."
Op de geestelijke maagden heeft Vondel op het eind van
zijn leven een lofzang gezongen. Geen zang met stuwende
vaart, maar rustig vlietend langs bloemige oevers met gewijde geur. K1 oosterzusters en Maria-Martha
zijn er twee fragmenten van. In dit laatste heeft een
enkele tekst van Paulus zijn bewogen versnelling gekregen in Vondels altijd stromend gevoel.
IX. HELDEN GODS.

Vondel heeft een v oorkeur getoond voor de verhalen van
het Oud Testament, meer bizonder voor de helden, omdat
daarmee vooral verzoening kon gebracht worden tussen
vroomheid en humanisme. De heroencultus der Renaissance werd er kristelijk getransponeerd, In het begin van
zijn dichterlijke loopbaan staan de groten van het Oud
Verbond, waaraan hij zijn hart heel zijn leven ophaalt.
Heiden Gods noemt hij ze, want hij zag allereerst de
innerlijke grootheid.
Onder eenzelfde titel hebben we een aantal fragmenten
bijeengebracht van Oud-testamentische figuren: Adam
in alle weelde en ellende met de droeve nasleep van de
Zondvloed, Mozes de redder, Samson, het wrekende Godsgeweld, Job met zijn onwrikbaar Godsvertrouwen, en
dan David, de jonge herdersknaap, toegejuicht door de
meisjes van zijn yolk, de boeter ook, de in God verslondene, heerlijke harpenaar, die de veelhekl van gevoelens van zijn zo menselijk hart in zijn zang kan ont47

slaken. Vondels eigentijdse betrekkingen groeperen zich
om Amsterdam, Keulen en Rome, de meer dan levensgrote voorbeelden voor alle tijden, voorbeelden van menselijke zonde en boete, zwakheid en sterkte, waren Adam,
Samson en David. Hij zag ze steeds, en altijd onder
visionaire belichting.
Adam plaatst hij in een idyllische wereld, op de grenzen
van verbeelding en werkelijkheid: het zonlicht schijnt er,
er bloeien lelien en rozen, vogels vliegen er in kostelijke
veren, er is ooft, er zijn druiven; maar de vruchten zijn
er karmozijn en goud, de beken vloeien over van room
en wijn, flonkerende edelgesteenten bedekken de grond,
de lammeren dartelen er in purperen yacht, de mysterieuze
eenhoorn staat zich te spiegelen in de bron. Als hij daarvan zingt ontspringen kleurrijke woorden en melodieuze
ritmen aan Vondels taal, even welig als bloemen en beken
ontspringen aan de gewijde grond van het Paradijs.
Vondel is er in geslaagd een wondertuin te scheppen, een
verloren Paradijs, waarnaar het heimwee van alle volkeren is uitgegaan. De hemel heeft zijn hart aan deze wondere schepping ten beste gegeven, de Alzegenaar heeft
bier waarlijk zich zelf uitgestort. En al wat er is aan geur
en kleur, aan licht en koelte, aan klank en flonkering, aan
plant en dier, het draagt iets tastbaars mee van ongerepte
vrede en buitenaardse weelde.
Dit paradijs werd een verloren paradijs. Net zette in met
Eva's bekoring. Vondel heeft zich hier sterk psychologisch ingeleefd. Als de passage begint, die wij aan de verleidingssane ontleenden, heeft de duivel Belial Eva al
geplaatst voor de verboden vrucht, het klaargespeeld,
dat Eva die hemelvrucht, die gouden appel, mild van
sappen, beschouwen wil. Op het lokkende schoon willen
kijken en blijven stare'', is meegesleurd worden. Zij kan
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haar ogen niet meer afwenden. Haar hart bonst; zij zucht
en verraadt daarmee haar zwakheid. Dan gaat ze redeneren, 'dat is, uitvluchten zoeken, zich lets wijsmaken. Ze
bidt als alle zwakken al bij voorbaat om vergiffenis, als
Beatrijs b.v. Ze plukt, en die to zwak was voor het verdere gevaar, de verlokking van de appel aan de boom,
zal, nu ze die genomen heeft, er ook wel van eten. Zij
is aan 't glijden en zal zich niet meer houden (C. Verschaeve). Gevallen verleidt ze Adam.
In de aangrijpende boetepreek van Nod tot het wellustige
mensdom, hangt Vondel het als een afschrikwekkend
voorbeeld voor alle mannen op W a t e n e v r o u w
vermag. Dan volgt de Vlucht uit het Paradijs.
Voortgejaagd door God uit de hoge weelde van het geboortehuis! De heerlijkheid van het Paradijs is verspeeld
en verspild. Wankelend vlucht Adam weg; hij zoekt steun
bij zijn verbijsterde vrouw. 't Is een ontredderd schreien
met bijna droge ogen, die de troosteloze toekomst instaren. Net kwaad zit hen op de hielen. De barre ellende
van het vluchtende mensenpaar klappertandt in deze
verzen. V e rlo r en P a r a d ij s is een trage klaagzang.
Daar hangt in de welluidende, in paradijs-reminiscenties
gedrenkte strofen, een droevige vermoeidheid, die zich
vooral laat voelen in elk derde vers der strofen en in de
kwijnende enjambementen.
D e Zondvloe d, die Noe het verworden mensdom
aankondigde, is de schildering van een grootse verwoesting der wereld, die het uithoudt naast die van Ovidius
en Calderen. Ze is breed en angstaanjagend van vervaarlijkheden. De preek van Noe krijgt er nieuwe diepte bij
de gedachte, dat de zondvloed wordt aangekondigd door
Noe als ziener: het is een overstelpende openbaring. NU
schalt de toekomst als een bazuin Gods. Nod is als de
Ezechiel van Michel Angelo. liii buldert het yolk zijn
4
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donkere toekomst toe; horen zullen ze het. Hij jaagt er
vuur en donder dooreen. Zijn driftige gloed ontlaadt zich
in uitschietende zinnen, in korte knappende woorden.
De Samson-verzen zijn van een samengebalde kracht. In
het kwatrijn I k was een N a z i r treft onmiddellijk de
statige, ingehouden vaart. In deze korte mededeling van.
de Sterke broeit de edele trots van de deerlijk geschondene en ontluisterde held. De broedende gloed, die smeult
onder deze eerste Samson-verzen van de jonge Vondel,
— hij was toen drie en dertig jaar en stond in de jeugd
van zijn dichterschap —, is in de volgende gedichten uitgelaaid tot ziedende hitte. Vondels Samson is een reuzengestalte met de passies- en de gebaren waarlijk van een
gigant. Zo breedgeschouderd en zo diep grommend als
S a m sons W r a a Id u s t is Vondels taal nooit op ons
afgekomen. De verzen kreunen van zwaar geladen klank
en rijen zich tot een volheid en stoerheid van ritme en
strofen, die tonen van welke held de geest van Vondel
zwanger was. In deze vijfvoetige kwatrijnen hoort men
strofe na strofe het op- en neergaan van de hijgende
wraakdrift. Om de beurt een strofe met omarmend slepend
en omarmend staand rijm. De drift, waarmee Samson
begon, ontspant zich in de eerste strofe, spant zich weer
in een volgende, ontspant zich weer en zo voort. Maar
't is geen mechaniek; 't is al leven. Het driftleven dat door
deze verzen golft is veelvuldig als de verlerlei gedach
ten, die bonsen in zijn geest en de gevoelens, die hameren
op zijn hart.
Samson rukt de tempel omver geeft dan nog
eens een schildering van het :bovenmenselijk spel van
Samson, die zijn macht uitviert, nu hij met sarcastische
wreedheid op het feest was geroepen om de ontluisterde
blinde te spelen. Evenals in andere gedichten is aan de
talrijke synoniemen Vondels gevoel voor breedheid te
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zien, die hem liever scheen dan onmiddellijkheid door het
ene rake woord. 't Is de breedheid en weidsheid van de
epiek. Zo hier als elders heeft Vondel zijn bijbelverbeeldingen gebouwd op de tekst. Hij wijkt er niet van
af. Hij houdt zich aan de raad van zijn geleerde vriend
Vossius: „'t Geen Gods boek zeit noodzakelijk, 't geen
het niet zeit spaarzaam, 't geen hier tegens strijdt
geenszins te zeggen." Zijn verbeelding doet de werkelijkheid zwellen tot meer dan werkelijkheid, en toch wordt
ze als zodanig gevoeld, omdat de dichter ze werkelijk in
zijn verbeelding gezien heeft.
Tegenover de titanische Samson-verzen de blij bewonderende rond David. David is Vondels lievelingsdichter geweest, de zanger van het „rijk gedicht", dat ,,leert en bidt
en heelt en wondt met kunst doorweven", kortom dat in
schoonheid opvoedt tot deugd. De sapphische strofen van
De Boetende David, De Harp van David,
Orfeus-David, en Psalmboek, waar de stemmingen stromen op drie vijfvoetige jamben en zich vlijend
leggen in een jambisch slepend tweevoetig versje, zijn
gestuwd door velerlei gevoelens. 't Is of Vondel in deze
gedichten, die geschreven zijn, toen hij in grate strijd
de grote vrede gevonden had in de Katholieke Kerk, zijn
elgen ziel weerspiegelt. Met vele gevoelens en allerlei
stemmingen had hij te worstelen gehad. Het had geloeid
en gelaaid in zijn ziel. Hij was de storm Baas geworden,
en alles was in schone ordening gebracht. Wat is in D e
Boetende David het hart aangevochten en benard!
Maar Gods barmhartigheid luistert naar zijn zuchten en
wist zijn tranen weg; alle ellende is dan voorbij en bet
hart schreit van vreugde. Met enkele krachtige stoten
vaart hij in De Harp van David op, schopt de verbeelde aanrander van zijn kristelijke kiinst nit het oneindig
schoon en laat er verder zijn welige verbeeldingen weiden.
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Onder alle kunsten was de poezie van David het hoogste.
In het Psalmboek vond hij troost bij alle leed en
benauwenis, evenals Gezelle in „Den ouden Brevier".
Humanist kweekte hij zijn kunst aan de kiassieken, maar
zijn hart werd gevoed door de Bijbel, door de psalmen
allereerst. De twee prachtige stroofjes, die hij daarvan
zingt, zijn een gewiide litanie van diep uit het hart gewelde exclamaties, juist als bij Gezelle. En evenzeer als
de brevier Gezelle, is het psalmboek hem steeds een bron
van troost geweest bij al zijn verdrieten. Toen hij dit
dichtte waren de bange jaren van worsteling om zijn geloof nog pas voorbij. 't Is hem alles zo levendig. In zijn
dorre dagen heeft hij zich aan deze bron gelaafd, zoals
Gezelle aan zijn brevier, met „eeuwig lavend geslorp".
In de storm is zijn hart binnengelopen in deze „stifle
haven". „Den ouden Brevier" heeft een waardige tegenhanger in Vondels Psalmboek.
X. HET MENSGEWORDEN WOORD.
Over en rond het geheim van Gods Menswording heeft
de kristelijke en vrome Vondel veel gemijmerd. De gebeurtenissen uit het Verlossingswerk heeft hij doorleefd,
en dat leven heeft schone gestalte gekregen in een groot
aantal gedichten, waarvan we hier het een en ander
geven: rond de Geboorte van Christus, uit zijn openbaar
Leven, over zijn Ltiden en Sterven, zijn gezegende
Moeder, en over vervolging in de eerste eeuwen.
De voorstelling in het gedicht van de A n n u n c i a tie
is geheel naar de voorstelling van de plastische kunsten
van de zeventiende eeuw, zoals die door het Noorden, o.a.
Adriaan Bloemaert, van Italie was overgenomen. Niet,
zoals bij Middeleeuwse schilders, realiteiten van het alle52

daagse leven, waar het mysterie ander de mensen leeft
in heel de intimiteit van de binnenkamer, maar een bruiloftskamer vol licht en Engelen, die meer van de hemel
dan van de aarde heeft. De Duif van de H. Geest, Engelen
en lichtnevels vervullen de „bruiloftscel". De lelie symboliseert de maagdelijkheid. Het verhaal ,dat Vondel met deze
„attributen" doet is geheel lied geworden, kuise schroom
en tedere eerbied.
Maria Visit a t i e bezingt niet het opspringende jonge
geluk van St. Jan in de schoot van zijn moeder, maar
de hartelijke genegenheid van Maria en Elisabeth, het in
blijdschap gedreven verlangen. Maria en Elisabeth
herhaalt de Menswording nog eens voller van kleur,
zwaarder van accent, in hijgend geluk. En daarna in een
enkele regel de van eenvoud grootse gang van Maria, en
dan het breed juichende van wijds ontzag gedragen slot.
Van de Kerstlyriek is ootmoed het leidmotief: „Jezus zal
u ootmoed leven". De lage muren van het ongeachte vlek,
het nederig Bethlehem, verdoven de stad Jeruzalem en
de stoel der koningen, heet het hier, daar luistert de hoogmoed van ilerodes naar geen reden, elders knielen edelen
nedrig „voor de kleine voeten", „voert de neergedaalde
God de trotse wereld am met spot in zijn triomf", op een
andere plaats staat Jozef toe to zien op het Pand, dat de
kroon van ootmoed spant. De ene tegenstelling na de
andere draagt dezelfde gedachten aan: Salomon in zijn
heerlijkheid tegenover dit Kind; het hof van koningen en
van Christus; de vogels hebben nesten en vossen holen:
de Schepper heeft nauwelijks een stal; de Bouwheer van
de wereld heeft een kribbe voor wieg; die het heelal
bouwde ligt hier schamel neer; de zon schept haar licht
uit zijn aangezicht, en Hij ligt hier zonder luister. Het moet
daarom Kerstmis zijn in onze harten: „alwie door ootmoed wordt herboren, die is van 't goddelijk geslacht".
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De voorstelling in K e r s t m is en Kerstiied is ook
alweer hoofdzakelijk naar model van de zeventiend'
eeuwse schilderkunst. Middeleeuwse schilderingen vertonen een Kindje naakt op de grond of in de kribbe, Maria
daarbij geknield met gevouwen handen, daarrond Sint
Jozef en de os en ezel. Evenals bij de voorstelling van
de Annunciatie heeft de zeventiend' eeuwse schilderkunst
bij het Kersttafereel het aardse weggelaten. Zo deed het
Rembrandt. Zo doet het ook Vondel. Het Kind glanst de
omgeving vol Licht, zoals het ook licht brengt voor de
zielen; Sint Jozef is gebleven, maar is naar de achtergrond gedrongen in de duisternis van de stal. Oudere
voorstellingen zijn evenwel nog niet geheel los gelaten.
In het Driekoningenlied „left Hij zonder glans en luister",
in het Kerstlied worden de doeken van het Kind gekust.
Vondel was genoeg kunstenaar om het atelier niet na to
doen in zijn gedichten. Zijn schilderingen zijn naar voorstelling en techniek toch weer geheel van hem zelf.
K e r s t m i s geeft in een vlotte plastiek het gewoel in
Bethlehem, in aarzel-tedere beeldspraak Christus' geboorte, in dansende en handenklappende blijdschap de
opgetogenheid der herders. Driekoningenlied is
iii oversluierd van een zekere weemoed bij de gevoelige
overweging van de goddelijke luister en de schamelheid
in de stal. De goddelijke rijkdom van het Kind is er gezongen in enkele zeer rijk klinkende strofen. O n n o z e l e
Kin de r en is een verrukking van beelding en gevoel.
't Is de Kerstnacht met zijn sidderend licht verglimmend
in de duisternis rondom; daarna zijn het volop warme,
blonde kleuren. 't Qevoel is geheel tederheid, liefelijkheid,
gratie. Net is een gedicht van een mateloos ingeleefde
vrouwelijkheid, in wemelende weemoed bij de herinneringen aan die kleinen aan moeders borst, met die hulpeloze vragen, en die besliste troost.
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Christus' optreden in het openbaar (W a a r H ij d e
v o e ten z e t t e) is een levendig en kleurig verhaal
„voor lekkere oren". Hier bloeit nog eens een verrukkelijk landschap open, minder idyllisch dan 't aards
Paradijs, een werkelijk en volop hollands duinlandschap
met de drukke beweging van het nieuwsgierig en opgetogen yolk in de jubel van kleur en klank „om 't grote
Licht te zien dan uit den Oosten rijst". Maria Ma gd al e n a is een pendant van Onderdrukking en Vroom
Meisje (blz. 247-8). Is er in deze laatste gedichten versmading van tooi en lichaamspraal in wijze jeugd, in Maria
Magdalena zijn „spansel, bag en snoeren, en keten en
kleinood" verwisseld voor de „peerlen van biggelende
tranen."
K r u i s w e g uit Vondels jonge tijd, is niet geheel vrij
van dreun, het heeft nog niet die hevigheid, die statigheidvan zijn betere gedichten, maar er is toch we! zoveel
levendigheid in de beschrijving en zoveel bewogenheid in
deze vroege verzen dat ze hier een plaats mogen hebben.
Het Doorngekroonde Hoof d daarentegen is geschreven in ruiseling van kreukloze verzen. 't Is of Vondel
na het referein van Stalpaerts St. Agnes' ,,strooit ro6 roos
en lelieblaan", bij zijn schoonste verbeeldingen van onschuld en passie steeds het visioen is gerezen van wit en
rood, dezelfde kleuren die bij Rubens jubileren. Met ogen
groot open van bewondering roemt de dichter de doornenkroon, die op het goddelijk Hoofd te bloeien staat in rozen
van geronnen bloed. 't Is een regenvlaag van rode rozen,
waarin de lelie van 't schu!deloos gelaat verdronken
stroomt. Christus sterft: de Lelie neigt haar bloem, het
Hoofd hangt in aureool van eigen bloeigeur. Daarnaast
De 0 o e de Moor d e n a a r, geschreven uit een krachtige overtuiging, in een kloeke plastiek. En dan dat
buitengewone, sobere, klagende, gebrokene, geheel eigen
Stabat Mater: Hartebreke r.
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Z ij t we Ilek om o K r u i s is wederom een fragment.
In feestelijke verzen heeft Vondel vooraf bezongen, hoe
heel Jeruzalem schreiend van vreugde onder algemene
jubel met triomftakken en toortsen en hoge kandelaars
met wierookschalen keizer Heraclius to gemoet trekt, die
het kruis waaraan Christus stierf, op de vijand veroverde
en op zijn schouders naar Calvarie droeg. Engelen, zingende in de hoge luchten in beurtzang met het jubilerende
yolk, legt Vondel dan deze kruishymne in de mond. 't Is
een roerende begroeting van het heilzaam kruis, in eretitels
ontleend aan de oud-kerkelijke hymnen van het brevier
op de dag van Kruisvinding: bron voor de dorst der zielen,
hout dat de Vrucht draagt voor onze zaligheid, altaar
waarop het Lam werd geslachtofferd, schandhout schoon
en stralend.
Tegenover de stamelende klacht om de Moeder van
Smarten onder het kruis de eerbiedige flonkerende verzen
van Maria's heerlijkheid, We hebben uit onze Middeleeuwen een schone Maria-lyriek, maar zoals Vondel het
deed was er nog niet van Haar gezongen. „Met wat een
stoet en majesteit", begint de dichter de 0 p n e m i n g
van Mar i a ten h e m e 1. Maar deze majesteit is ritme
en klank geworden in de majesteit der verzen. 't Is alles
licht. Langs goudige en blauwgroene wegen vaart ze
het licht tegemoet, dat splitst en flitst in het purper der
karbonkels, in het rozerood van robijnen, waar God zelf
is „drie glansen, ene vlam". Besluitend met een diepe
zucht naar die weidse blijdschap Gods, die in L of z a n g
geheel gebed is geworden.
De twee taferelen van de vervolging der jonge Kerk zijn
geschilderd met forse vegen: „de plonderspringvloed gink
breed weiden over 't kruis". Net tweede tafereel schetst
de marteling der Kerk in tien vervolgingen in „drij honderd marteljaren". Met het onmachtig gevoel van de
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kunstenaar, die zijn woord maar een stamelend uitzeggen
ervaart van het visioen dat voor zijn geest is gerezen,
voelt de dichter zich hier tegenover „den triomf en groten
ommegank der martelzielen". De innerlijke kracht van de
weerloze man, van de zwakke vrouw stijgt triomfantelijk
en zwierig uit boven het rauwe geweld van dierlijke
driften. Er golft een jubel door deze verzen om de kracht,
geput uit Christus' kruis, om de zegepraal over beloften
en dreigementen, vriendschap en weelde, over alle grootheid der wereld en alle vernuft van mensen, maar ten
slotte wordt de diepe deernis de dichter to machtig en
zucht hij mee met de woestijnen vol ballingen en de
berggroeven vol slaven, schreiend „om vrouw en kinders,
huis en huisgezin bewogen."
XI. VAN EN NAAR GOD.

Van en naar God, het is het stage licht over heel de
podzie van Vondel. Deze rubriek moest naar verhouding
breed uitgroeien, omdat men deze gedachten voortdurend
bij Vondel ontmoet, altijd eender en altijd anders. Zijn
in deze rubriek die idees uitdrukkelijker uitgesproken,
we hebben ze toch ook al ontmoet in al de voorafgaande
rubrieken, in natuur en familieleven, in karakteristieken
en politiek, bij dood en deugd en ondeugd en Heiden Gods,
bij alle gebeurtenissen om en in het leven van de God-.
mens.
Vreugde aan het leven en lust aan schoonheid waren
evenzeer, maar ook niet meer van Vondel, als het diep
besef van de vergankelijkheid van al wat tijdelijk is en
aards. Hij stond geheel open voor de weelde van de
Gouden Eeuw, maar hij zag der dingen betrekkelijkheid
aldoor. „Ter wereld staat niets stil", „Ter wereld staat
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niets vast", „Niets staat bier stil", „Wat kan een bloem
verdragen", ,,'t Gaat al der oudren gang" behoren tot een
reeks aforismen die hun velerlei schone bespiegeling hebben in zijn werk. Net beeld der bloem, dat we ontmoetten
in het grafschrift op Isabel le Blon (blz. 30), in het prachtig
distichon op Maria Stuart:
Een bui ontkleedt die bloem
Van al haar pracht en roem
keert hier terug. De schriftuurtekst van de bloem van
het veld, die 's morgens bloeit en 's avonds verwelkt is,
heeft in de twee eerste gedichtjes van deze rubriek gevoelige gestalte gekregen.
Al blank uw lichaam als de zon, hoewel ietwat
rhetorisch galmend, heeft toch zijn aantrekkelijkheid door
de schone vormen, waarin de sursum-corda-gedachten
gekleed zijn. S c h ii n en W e z e n is als een idiep gemijmerde strofe met deze prachtige sluitregel: „In God
is 't al, daarbuiten niets to vinden", een resonantie van
St. Franciscus: Mijn God en mijn al. Het ritme, om de
waarheid tobbend, glijdt in deze regel van vol verworven
inzicht rustig uit. Uit T ii d en E e u w i g h e i d spreekt
niet zozeer als in andere gedichten medelijden met het
ijdel streven der mensen, veel meer verontwaardiging.
Dit fragment is sterk betogend. Hoeveel schoons voert
het evenwel mee aan plastische tegenstellingen.
We el de en D r u k laat de dichter door een ernstig
man een vrouw toespreken, die na kommervolle dagen
het geluk zag keren, en nu uitgelaten is van vreugde.
Hoewel ander geheel andere omstandigheden gesproken,
wekt dit gedicht onmiddellijk herinneringen aan Vertroostinge aan Geraard Vossius, niet enkel door de gave
klank maar ook door de inhoud. „Gelukkig is een vast
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gemoed" is het besluit tot Vossius, „een manshart draagt
zich matig" is hier het punt van uitgang tot de uitgelaten
vrouw. De stoicijnse inslag van Vertroostinge heeft hier
plaats gemaakt voor het kristelijk inzicht, dat de up en
downs van het leven een ieder toekomen „naar 't wijs
beleid van God". Geen enkel onderwerp was in staat
om Vondels rechtstandige opvaart of to leiden langs de
aarde. Hij schiet of zwiert steeds naar boven langs de
onzichtbare banen van oorzaak en gevoig. Alle relaties
convergeren in dit spoor. Het prachtig tafereel van de
V er b r a n d e K e r k is geschilderd met een sombere
melancholie, in deernis om het vergaan van de heerlijkheid van rijzige monumentaliteit in lijn en vlak. Maar
hij houdt zijn hart ten slotte hooggeheven boven uiterlijkheid en vergankelijkheid.
De wereld is maar een woestijn is een zucht
van de vijf en tachtig jarige dichter, die zich voelt als
een belaagde pelgrim in de woestijn van het leven, en
snakt naar het Vaderhuis; een schone echo van ,,de aangevochten harten" uit Uitvaart van Maria van den Vondel. De korte zang van D e T ii d resoneert tegen de
tekst van St. Paulus 1 Cor. 7, 29-31: „De tijd is kort.
Daaruit volgt, dat zelfs zij. die vrouwen hebben, moeten
zijn als hadden zij ze niet; en zij die wenen, alsof ze niet
weenden; en zij, die blijde zijn, als verblijdden zij zich niet;
en zij, die kopen, als behielden zij het niet; en zij die
van de wereld genieten, als hadden zij er niets mee op.
Want de gedaante dezer wereld gaat voorbij." Door de
wisselende i-a klanken van de rijmen dringt het vlugge
en rappe van de tijd zich sterk op. Geheel anders, buitengewoon zangerig en rustig is deze gedachte nog eens
gezongen in Zang der Ur e n, wier lied ruist door de
loop der tijden als een sonore vermaning. De verschillende gedachten van bloem, van schipbreuk (Vertroostinge),
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kortheid van de tijd, 's werelds moeilijkheden, strijd van
lijf en ziel treffen we nog eens samen in de rijpe en rustige
bezonnen verzen van 't Gaa t al der oudr en gang.
Die het aardse leven zo onvast ziet, verankert zich in
het bovenaardse: Het zalig Hon k. Kort geleden bekeerd wees Vondel Tesselschade daarheen, een vrouw
vol gratie en bekoorlijkheid, die eerst haar man had
verloren en toen haar enig kind. Zij was een vrouw evenwel, die gelovig en waardig berustte in haar Teed. Haar
blip moet door het lijden, door het heengaan naar beter
oord van die haar het liefste waren, gestager omhoog zijn
gericht. Vondel kende haar, voelde met haar mee, steunt
haar gevoelens. Dit dichtje geeft daar wel blijk van. 't Is
in een godsdienstige vervoering geschreven. Per aspera
ad astra, door strijd naar de sterren, door deerlijkheid
naar heerlijkheid. 't Is zo schoon gezien in He t Graa n.
't Is lijden van het graan na het zaaien in de grond, lijden
bij het opschieten in de winter van vorst en schraalte,
lijden bij het bloeien en groeien van hagel en gure lucht,
lijden bij het maaien, lijden nog als het is gemaaid van alle
weer en wind, lijden niet het minst ten slotte op de dorsvloer. Maar daar onderdoor groeit de heerlijkheid door de
jaargetijden: de tere spruiten worden groene stelen, gele
halmen, blonde aren. Dan gaat het nog eens in 's lijdens
vuur, bij maaien, binden, slepen, van vlegel, wan en molensteen en ovenvuur, tot het komt op de koninklijke dis.
Jubilant wordt de verheerlijking uitgezongen in korte
triomferende tegenstellingen. Een gedicht met een bizondere plastiek van klank, met een pralende ritmische vaart.
Wat de dichter zag in het graan, dat het lagere moet
vernietigd worden om het hogere to laten gedijen, heeft
hij levend gezien in zijn schone martelfiguren: Ursula,
Peter en Pauwels, ook in Ifis en de a.s. Martelaressen.
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Het zijn alle heldenfiguren, die, aan zich zelf ontstegen als
de graanhalm en -aar aan de korrel in de donkere voor,
coder ellende en marteling zijn opengebloeid voor het
huis van de Koning. „Wie zijn leven verliest, zal het
vinden" (Mt. 10, 39). Omringd van het middelmatige, heeft
Vondel als Rembrandt, naar het bovenmatige gehunkerd
en gekreund. 't Is de spanning tussen het eindige en oneindige, de brug tussen tijd en eeuwigheid, waarop de
barokke kunstenaar zich immer beweegt. In de vier gedichten die op Het Graan volgen, alle genomen uit het
treurspel Jeptha, wint het hemelverlangen in vier gradaties aan intensiteit. In 'Off er v er lang en luikt het
hart van het meisje open van weelde, nu een jonge dageraad voor haar opgaat. In Do o d be r e i d h e i d juicht
ze over haar bruidsgang naar God, wiens hand ze gaat
trouwen. He m e 1 h e i m w e e hijgt zwaar van verlangen om als het hert te rusten bij de koele bronnen van
Gods eeuwig springende fonteinen. A f s c h e i d van het
Leven is een verrukt ontstijgen aan ijdelheid en schijn
schoon. „De roos van Jericho gaat open," aldus zet Offerverlangen in. 't Is de bloemige verschijning van Ifis in
extatische stemming van offervaardigheid. Zoals Sint
Franciscus de barre daad, de aanvaarding der diepste
armoede, tot een levend pc:seem schiep en een huwelijk
ganging met Donna Poverti, met Vrouwe Armoede, zo
viert Ifis haar doodsbruiloft:
Een schone dood wordt minnelijk gekust
Voor haren mond en rozerode kaken.

En als dezelfde Franciscus kent zij, bij haar opperste verzaking aan het leven, geen vader en geen moeder meer,
om voluit te kunnen zeggen: Onze Vader die in de hemeten zijt:
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Nu ken ik God; geen vader, gene moeder
Heeft langer deel aan Ifis als voorheen.
Die naam heeft uit;
en juichend neemt zij afscheid van het vaderlijk paleis,
waar zij zich zoveel grootheid en ijdelheid had verbeeld,
om daar heen te gaan, waar geen verandering is en de
sterren altijd stralen. Net sterven is uiterst heldhaftig,
maar van weemoed omwaaid en van levensverlangen
aangedaan. Zelfs de dood is onder de minnelijke kus nog
als een aardse geliefde met „rozerode kaken". Ifis verlaat
het leven met een buitengewone elegantie.
In Aanstaande Mar telares en Vuurdood
overstijgt de extatische jubel vuur en tormenten. Vondel
zag zijn eigen tijd in de martelaren der eerste Kerk weerspiegeld. Er waren gruwelen bedreven, de kunstenaar
gaat op in het gruwelijk verhaal. Net heroische, een trek
van de barok, kreeg door deze zware schaduwpartijen te
feller licht. Licht en donker staan in deze beide martelgedichten sterk tegenover elkaar: enerzijds dierlijke
wreedheid, anderzijds hemelse vervoering. In deze voorstellingen van levensoffer en martelie ten dode toe heeft
Vondel eigen kristenmoed, eigen drift naar God dwars
door de kwellingen van deze tijd heen getekend, daarin is
zijn hart jubilerend boven het !even uitgevaren naar het
driewerf biijde licht.
Hoe de dichter met zijn verbeelding in dat licht heeft geieefd, kan de Lucifer tonen. Hoe hij zich in Gods wezen
verdiept heeft, hoe God evenzeer als zijn verstand en
verbeelding zijn hart, zijn voile mens-zijn heeft beziggehouden, mag blijken uit de gedichten van onvergankehike schoonheid die we hier onder de rubriek ,,God"
opnamen. Hier is de Godskennis uitgebroken in een brand
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van verzen. Deze gedichten wemelen van licht, of smeulen
in broedende gloed, of stralen met diafane glanzen. Net
zijn zangen van gebeden eerbied, Godskennis is er godsdienst.
Groots en klassiek welds, met barok ornament, is in
Gods U i t g a n g de verbeelding van Gods scheppingsdaad. Geeft dit gedicht een tafereel in de still van Rubens,
in S c h e p p e n d e Li e f d e, zijn de theologische begrippen van Gods Wezen, de diepzinnigste bespiegelingen der
Scholastieken woord geworden in het Renaissancistische,
het illustre idioom van Vondel, dat wil zeggen dat zij er
hun bloeiende vorm hebben gekregen. De meest abstracte
idees, de hoogste bespiegelingen gaan pier samen met de
natuurlijkste spontaneiteit van uiting, levend uit de heerlijkheid der gedachte, die beweging werd en geluid. Net
gedicht Scheppende Liefde zal inspanning vragen. We
hebben het van ruime commentaar voorzien. Maar wie de
moeite nemen wil daar in to komen, die zal zich rijk beboond achten door dat ontzag- en ontroering wekkend
gedicht, Zwaar maar sierlijk stuwen de zinnen voort,
ruisend van opgetogenheid en klank.
De volgende gedichten zijn variaties op de boordevolle,
overvloeiende goedheid van God. Het vlo e i t alle en
van He m is een oud-testamentische visie op de welige
zegen van Gods mildheid, die huis en akker gedijen doet
van die Hem dienen. Net h o o g s t e G o e d ziet Gods
volheid onder het aspect van het Enig Een, Begin en
Einde. In drie gave stroofjes bouwt de dichter zingend
zijn meditatie op. diet eerste bemijmert in het kort bestek
van vier verzen: schatten en wetenschap, stand en macht,
roem en aanzien en alle zintuigelijke voldoeningen. Net
tweede ziet dat al als bloem en rook, zinnelijke dingen,
die het verlangen van de geest niet kunnen stillen. Net
derde trekt de logische conclusie, met een herinnering
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aan het schrijnende „weinigen", bekend uit de Evangelien
(Matth. 7, 14; 20, 16; 22, 14; Lucas 13, 23). De hoogste
0 o e d h e i d zingt van de oneindige uitstromende rijkdommen van God, van de streling van zijn goede genade,
de transparante praal van Gods zaligende glans in voile,
warme geluiden en zonnige kleuren. Weer anders is dat
hoogste Goed gezien en gezongen in Go d s T ij d e loosh e i d, God om niet uittredend naar buiten in de
Schepping, en alles, alle geduurzaamheden, alle volmaaktheden, alle heerlijkheden en blijdschappen in de enkelvoudigheid van zijn Wezen besluitend. En dat ook al
weer in verrukte en verrukkelijke verzen: eenvoudig
groots. En alweer anders is die goedheid gezien en gevoeld in Gods Begin se 1. Dit is gebeden in snikkende
stilte, als van Maria van Bethanie aan de voeten van
de Meester. „Wie kunt ge zijn dan God"; het is het
kwijnend klagende om Gods heerlijkheid en grootheid en
dat wij dat toch maar niet genoeg kunnen begrijpen
en gevoelen. Dit is taal van mannelijk wenende eerbied.
Is het wonder, dat een dichter, die zo van God kon
zingen, lang en gestaag van Hem moest vervuld zijn,
en dat Vondel vele jaren v6Or deze Gadsgedichten to
midden van de wankeling van al wat hij rondom zich
zag in die roerige tijden van oorlogen en godsdiensttwisten in een brief de diepe zucht uit het hart komt
tot de 0 nbe we egl ij k e A s, om wie de dingen
draaien, tot God om zijn „vastigheid" en zijn „vrede"?

64

TEKST

Of rijm ik, dat een boer dit Duits niet kan verstaan?
Roskam, v. 106.

Zijn maat is uitgeleerd,
De Roomse Lier, v. 17.

Hij mengelt onverdrietig hoog en laag
En maakt de doffe en laffe geesten graag.
Ibid., v. 13-14.

Enen bloemhof, mild van geur,
Rik door zijn verscheidenheden,
Van gedaante en levend kleur.
Spore voor Mr. Huygens, v. 34-36.

Een muziekfeest voor 't gehoor.
Ibid., v. 38.

Lessen van gene eeuw to kreuken.
Ibid., v. 43.

Al den dichtberg in een dichter,
Keur van stof en keur van maat,
Kort of langer, zwaar of lichter,
En gepast op ieders staat.
Ibid., v. 53-56.
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I. DE NATUUR.

Natuur, Gods dochter, baart uit eerstgeschapen stollen.
Bespiegel. I„ 625.
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DE SCHEPPINGSDAGEN.

I. Het Licht.

God schiep den baierd, woest en duister.
Natuur had maar een aangezicht,
Lag vormeloos, en zonder luister.
Toen sprak de Hoogste: „'t Werde Licht";
5 En daadlijk werd het Licht geboren,
Een lichaamloze schemering,
Die nog gene ogen kon bekoren,
En evenwel haar rondenkring
Voltrok, in tweemaal twalef stonden,
Rondom den blinden baierd heen,
10
Daar 's werrelds zaad in lag gewonden,
En elke hoofdstof ondereen.
o Licht! wij komen u begroeten,
Als d' oudste dochter aan Gods voeten!

vs. 2. een aangezicht: overal hetzelfde voorkomen. 6. Een: een nog
(slechts). 8-9. Toch was er verschil van dag en nacht. 10. blinden:
nets vertonenden. 12. hoofdstof: grondstof, element.
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II. Het water en de lucht.

Dezelve hand, die 't licht aanleidde,
De waatren boven 't hoog gespan
Des hemels van de laagte scheidde,
En sloot ze binnen hunnen ban,
5 Opdat het mensdom zich, van onder
Zijne ogen slaande in 's hemels boog,
Om 't wateren gewelf verwonder,
Dat op Gods almacht drijft omhoog;
10

Een hoofdstof, wuft en ongebonden,
Gehoorzaamt hem, die haar beriep
Omhoog uit grondeloze gronden,
En uit kristal een hemel schiep,
Om in dien kreits, rondom te vloten.
Zo werd de tweede dag gesloten.

vs. 1. Dezelve: dezelfde; — aanleidde: bracht. 2. hoog gespan:
hoge uitspansel. 4. ban: gebied. 5. opdat het mensdom.... verwonder:
tot verwondering van het mensdom. 7. 't wateren gewelf: 't kristalAim of blauwe gewelf. 9. wuft en ongebonden: bewegelijk en moeilijk
te bedwingen. 10. beriep: opriep. 13 kreits: kring, ronde loopbaan;
vloten: vlieten.
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III. Land en Zee. (1).

Maar d' aarde lag nog diep gezonken
In 't water, dat haar aanschijn dekt.
Toen scheidde d' Opperste 't verdronken,
En droog en vocht. De vloed vertrekt.
5 Zo stond het water op de stranden
Gestuit. Men zag alum in 't rond
De driftige en de vaste landen,
En berg en duin op zee gegrond.
10

Hij kleedde d' aarde in kruid en lover,
Bezaaide haar met vruchtbaar zaad.
Hier zweefde Levenwekker over,
En zette ze in 't gebloemd gewaad
Te pronk, gelijk we haar aanschouwen.
o Grote schoonheid der landouwen!

vs. 3. verdronken: 't verdronken (land). 7. driftige: drijvende; eilanden. 8. op zee: vlak bij de zee. 11. Levenwekker. Westenwind.

71

IV. Hemellichten.

De hemel eiste ook zijn sieraden,
Als d'Almacht daar de torts ontstak,
De zon, die met robijne raden
Haar heirbaan volgde, en niet ontbrak
5 Uit Oosten helder op te dagen;
Waarna de maan haar ronde sloot;
Gestarnt de schaduw voor kwam jagen,
En dansen om den hemelkloot.
10

Zo leert men jaren onderscheiden,
En maanden; en het aardrijk kreeg
Zijn warmte in beemden, bos, en weiden,
Terwijl de zon neerdaalde of steeg,
Om 't leven van natuur te kweken.
Men ziet iet godlijks in dit teken.

vs. 2. Als: als wanner (ter vervulling daarvan). 3. raden: raderen, 4.
niet ontbrak: nooit in gebreke bleef. 6. ronde sloot: ronde baan voltrok. 7. voor: voor zich uit. 8. om den hemelkloot: rond de holle
hemelbal. 14. Dit leven-kweken der zon is een symbool der Godheid.
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V. Vogels en vissen.

De tweepaar hoofd- en werreldstoffen
Ontvingen rede haar beslag:
Net licht des hemels is getroffen:
Maar wat verwacht de vijfde dag
5 Van d' Oppermacht? de vis en vogel,
Die 't vocht bezwemt, en d' ope lucht
Met scherpe vinne en vluggen viogel,
Bewaart zijn streek, en lichte vlucht.
10

Daar weemlen walvis, en dolfijnen:
flier stijgen aadlers hemelhoog,
Die zelf de zon te sterk in 't schijnen,
Braveren met hun scherpziende oog.
De zee en lucht begint te leven.
Natuur heeft elk zijn wijk gegeven.

vs. 1. hoofd- en werreldstoffen: hoofdstoffen der wereld, de elementen. 2. rode: spoedig. 3. getroffen: tot stand gebracht. 7. viogel: vleugel.
8. Bewaart zjjn streek: houdt zijn koers. 11. te: zo. 12. braveren: trotwren. 14. wijk: gebied.

73

VI. Landdieren en de mens.

De zeste dag verwekt de dieren,
Die, 't hoofd omlaag, het gras betreen,
Of d' ogen slaan naar 's hemels vieren,
En gaslaan wat hun viel te leen
5 Van God, den Eigenaar der dingen,
Die om den mens den hemel schlep,
Ook lichaamloze hemelingen,
Die hij tot 's mensdoms dienst beriep
10

In 't paradijs, daar twee te Bader
Gewettigd zijn van d'Eerste Macht,
Die hun verscheen, gelijk een vader,
Hen trouwde, en minzaam t'zamenbracht.
Gezaligd paar in 's aardrijks hoven,
Verwacht een schoner hof daar boven.

vs. 1. dieren: alle stoffelijke wezens met kenvermogen. 3. vieren:
vuren: 10. Geviettigd van: in een wettig huwelijk verbonden door. 12.
minzaam: in liefde. 14. Verwacht (gebiedende wijs).
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Land en Zee. (II).
Eer God door 't eeuwig woord
De strijdige krakelen
Des baierds kwam te delen,
Lag d' aarde in zee gesmoord.
5 De geest der Godheid weidde
Op 't water, zonder licht.
't Had al een aangezicht.
Toen schoof Gods hand en scheidde
Net nat en droog. Zo stond
10 Net zakkende aardrijk boven,
En 't water, neergeschoven
Toog naar den diepen grond.
Net water, wuft van zinnen,
Durf tegens 's hemels ran
15
Zijn perk niet overtran,
Uit zucht om land te winnen.
Dus blijven ze elk in staat.
Gods almacht stelt ze een maat.

vs. 3. delen: scheiden: 4. gesmoord: verdronken. 5. weidde: waarde
rand. 7. een aangezicht: overal hetzelfde voorkomen. 10. zakkende
aardrijk: logge aardrijk. 11. neergeschoven: naar beneden gegieden. 13.
waft van zinnen: wispelturig. 14. durf: durft. 17. in staat: in dezelfde
toestand. 18. maat: grens.

75

MOEDER NATUUR.
De hoogste Wijsheid en Voorzienigheid van boven
Is van geen schepselen in 't schepsel te volloven,
Feel min te loochenen, naardien ze ons alszins blijkt,
En krachtig tegenstraalt, en nergens in bezwijkt.
5 Een ieder ding voorzien, en staande, als op zijn hoede,
Getuigt dat d'oorsprong vloeide en afkwam van een
vroede,
Verstandige natuur, die 't geen ze teelt en baart,
Gelijk een moeder. streelt, in windelen bewaart.
De schors bekleedt den boom, gelijk de schel de
vruchten.
10 De bloem luikt op en toe, naar d' ongelijke luchten.
De stam behoudt zijn vaag in wortel, en in pit.
Het wild verdadigt zich met klaauwen, en gebit.
De vogel is ter vlucht voorzien met taaie pennen;
Het wild ter jacht gesterkt met poten om te rennen;
Het aardrijk, door en door, met aderen gelaafd;
15
De kille noorder as met bos en hout begaafd;

vs. 3. alszins: overal. 4. bezwijkt: te kort schiet. 5. voorzien: toegerust.
6. vroede: wijze. 8. windelen: windselen. 10. op: open; ongelijke luchten: wisseling van het weer. 11. vaag: groeikracht. 12. verdadigt: verdedigt. 13. taaie pennen: sterke vleugels. 15. aderen: rivieren. 16. noorder as: land rond de noorderas; begaafd: begiftigd.
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20

De strand met duin bezorgd, of schrikkelijke rotsen,
En bergen, om 't geweld des Oceaans to trotsen.
Net hol bewaart den vos, de vogel bouwt zijn nest.
De wind verdrijft de lucht, en zuivert ze van pest.
Net vee den akker mest, als dankbaar voor zijn
voeder.
De Godheid .baart en voedt, getrouwer dan een
moeder.

17. bezorgd met: voorzien van. 20. pest: al wat ongezondheid veroorzaakt.

77

DE KOESTERENDE ZON.

De koesterende zon, tot 's avonds van den morgen,
Voltrekt haar ronde, toont elkeen haar aangezicht
En stralen, dag op dag, blijft nimmermeer verborgen,
En begenadigt elk met warmte en heilzaam licht.
5 Zij schijnt rondom den rink des aardrijks, naar elks
wensen,
Een ieder even na, een ieder even schoon,
Oewelkomd, en onthaald bij dieren, en bij mensen,
En planten, waar ze blinkt uit Karen gouden troon.
10

Haar lust is weldoen, en alle ogen te verkwikken,
Te koestren al wat leeft, te bloeien in elks bloei,
En opgank; kruid, noch bloem, noch zaad te laten
stikken,
Het leven aan te voen, te groeien in elks groei.

vs. 3. blijft nimmermeer verborgen: blijft nooit weg. 4. begenadigt:
begiftigt, zegent; -heilzaam: weldadig. 5. rink des aardrijks: aardbol.
7. gewelkomd 14: begroet door. 8. blinkt: glanst, schittert. 9. verkwikken: verlustigen.
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ZON IN DE LEEUW.

Wanneer de zon, aan 't nedervaren
En dalen, uit den Leeuw met kracht
Haar stralen schiet op 't aards geslacht,
De Leeuw zijn kracht begint te baren
Dan valt haar gloed te sterk :
5
Gelijk in 't dierenperk
De koning van de dieren,
Van zenuwen en spieren,
Qebit en klaauw voorzien,
Verslindt wat weer wil Nen.
10
De zon wint kracht in 't leeuwenbloed.
Dan zwicht het al voor haren gloed.

vs. 2. nit den Leenw: nit het sterrenbeeld de Leeuw (Dierenriem). 4.
baren: toner. 5. valt: is. 6. dierenperii: dierenpark. 8. zenuwen: pezen.
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STERRENLIEMEL.

Wat grootheid, schoonheid, macht en rijke
ontelbaarheid
Ontvouwt zich in 't gestarnte; een schoner majesteit
Dan immermeer de paauw kan schildren, en
schakeren,
Wanneer hij voor zijn ga, met zijn ontvouwe veren,
5 Den staart vol ogen praalt, en blind van hovaardij
Met zijne vleugelen haar krakend streeft voorbij.
Het groen en blaauw, met goud besprenkeld, geeft
te kennen
Wat rijkdom vrouw natuur te kost hing aan die
pennen.
1k zie den hemel aan, gelijk een bruidegom
10 Van d' aarde, zijne bruid. Hij hangt een mantel om,
Vol stenen geborduurd, gezoomd met goude zomen,
En perlen, elk om 't schoonst. Zij blaakt, en ziet
hem komen
Dus uitgestreken, en ontvangt, met sterker gloed
Van liefde, in haren arm den vorst, die haar gemoet.

vs. 3. immermeer: ooit. 6. Krakend: het geluid, dat de pauwhaan onder
het pronken laat horen, de loktoon, in de buurt van Barneveld „mauwen" genoemd. 8. te kost hing: besteedde. 12. blaakt: brandt van
liefde. 13. uitgestreken: uitgedost. 14. gemoet: ontmoet.
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HET GOUD.

Natuur om 't goud, 't volmaakste der metalen,
Te baren, puurt het door de zonnestralen,
En hijgt, en gaat zo lang in arrebeid.
Dat mengsel van volkome zuiverheid;
5 Dat evenwicht van zuivere elementen,
Aaneengegroeid, laat zich geen schrik inprenten
Van tijd noch eeuw, noch siddert voor den tand
Van roest noch zout noch eek; zijn taaie band
Bezwijkt noch smilt in d' allergloenste hette:
10 't Behoudt zijn aard; het weet van vlek noch smette,
En draagt het beeld van d' Eeuwigheid en God;
Nu raast het al om goud en 't goudgenot:
En schoon het leit zoo hellediep begraven,
Men acht het waard, om zijn waardij to slaven;
15 Te wroeten, nacht en dag, en zonder maat,
Van aar tot aar, daar menig 't leven laat:
Men laat om 't goud, min kostelijk dan 't leven,
Het lijf, van 't goud noit iemand weergegeven.

vs. 2. puurt: zuivert. 3. gaat in arbeid: werkt, zwoegt. 6. laat zich, enz:
is niet bang, wijkt niet voor. 8. eek: edik, azijn, zuur. 9. hette: hitte.
11. En draagt enz.: is het beeld van Gods onveranderlijkheid. 12. leit:
ligt. 16. aar: ader van de goudmijn; -daar: waarbij. 17. min kostelijk:
minder kostbaar. 18. lijf: leven; — van: door.
6
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HET SCHONE LANDSCHAP.

Nu openbaart zich hier de schoonheid van 't heelal,
Die mij voor voorhoofd slaat. Aan welke leden zal
Ik 't schone lichaam van de werreld best beginnen
t' Ontleden? Wie verrukt mijn geest, verstand, en
zinnen,
5 In 't openschuiven van .dit goddelijk toneel,
En Gods vertoningen? o Werrelds lustprieel!
o Landschap, daar natuur zichzelf aan heeft gekweten,
En elk om 't rijkst volwrocht, voltrokken, niets
vergeten!
Wat Ordineerder heeft die vonden uitgezocht,
10 En elk zo wel geschikt, en op zijn plaats gebrocht,
Den voorgrond, achterdocht, dat flaauwen, en
verschieten;
Hier bos, daar korenveld, gins weiden, elders vlieten,
En ope lucht, en bron, die uit den heuvel springt?
Gins blaauwt gebergte, en rots; hier kwinkeleert
en zingt
15 De nachtegaal in 't wild. Wat vliegen daar al vogels
Bij vluchten door geboomte, of drijven op hun
vlogels
Bezadigd in de lucht, of over effen meer!

vs. 2. voor 't voorhoofd slaat: verbijstert. 3. best, 't best. 4. verrukt:
brengt in verrukking. 6. lustprieel: genotrijke groene natuur. 7. zich
aan heeft gekweten: zijn best aan heeft gedaan. 8. volwrocht: volledig
afgewerkt. 9. vonden: vondsten. 11. achterdocht: achtergrond?; —
flaauwen en verschieten: vervagen en wegwazan. 17. bezadigd: kalm.
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De vrolijke landouw verkwikt door 't schone weer,
Aan 't groeien, dat men 't kruid en groene Bras
hoort piepen.
20 Apelles volgt natuur met kunst na, in het diepen
En hogen op zijn maat. Hij staroogt, en verdrijft
Zijn verwen liefelijk. Wie suft, en achterblijft,
Hij volgt zijn leidsvrouw kloek en wenst haar in te
stappen,
En legt den geest te weike op aard en eigenschappen
25 Van 't leven, en gelijk men elk in 't leven vindt.
Hij ziet zich aan de zon en haren opgang blind,
In alle spelingen van water licht en wolken,
En purperglans en goud. Hier wordt de koei gemolken.
Daar steekt de visserspink om verse vis in zee.
30 Hier rijdt een hele vloot voor anker op de ree;
En ginder schoeit de jacht op 't spoor van
hazewinden.
De brakken snuffelen, om 't vluchtig hart te vinden.
Het nest, vol oievaars, in top van slot en borg,
Verwacht met open bek het aas, door 's vaders zorg
35 In 't groene veld gevist. Wie kan de schoonheid
noemen,
Die zich in 't welig vee, en ooft, en zaad, en bloemen,
En starren, zonne, en mane, en wolken openbaart!

19. aan 't groeien: gaat aan 't groeien. 21. Apelles beroemdste
schilder der Oudheid; — in 't diepen en hogen op zijn maat: in het
harmonisch doen terugwijken en doen uitkomen. 22. staroogt:
ziet aandachtig toe; — verdrijft: doet in elkaar overlopen. 24. in
te stappen: in te halen. 25. legt den geest te weik op: doordrenkt de
geest van, overdenkt. 31. schoeit op: regelt zich naar, loopt na. 32.
hart: hert. 34. borg: burcht.
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floe schoon schakeert natuur de tulpen, schatten
waard,
Gewogen tegens goud, verheven tot Augusten,
40 De schoonste en dierste bloem, waarop oit bijen
rustten!

119. Augasten: in de bekende Nederlandse tulpenteelt en handel
heette een soort „Semper Augustus", toespeling op de Romeinse keizersnaam Augustus. 40. dierste: kostbaarste (duurste).
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LANDLEVEN. (I),

Die in een liefelijke streek,
Bij 't ruisen van een zilverbeek
Zijn landhuis sticht, en boerse woning,
Wat is dat een gezegend koning!
5 Die niet 'n vlamt op ijdel lof,
En zijne lusten met zijn hof
Vernoegt en indrinkt met zijne oren
Den vooglenzang, die zich laat horen,
Als d' uchtenddauw langworpig leit
10 Bij druppels bier en daar gespreid,
Op rozebladen vers ontloken;
Wanneer zich opdoen duizend roken,
En duizend kleuren, voor het oog,
Van bloemen als een regenboog,
15 Als Iris' bruilofs-kleed geweven:
Een schilderij die zwijmt na 'et leven.
Hij plant, hij poot, of hij verzet;
Belaagt de vooglen met zijn net;
Of overlenende met ijver,
20 De spartel-vis trekt uit den vijver,
Met zijn gebogene hangelroe;
Of is hij zulke spelen moe,
vs. 6. hof: hofstede. 7. vernoegt: tevreden stelt. 9-10. langworpig....
bij druppels: in langwerpige druppels. 12. zich opdoen: zich voordoen,
voor de dag komen; — roken: geuren. 15. Iris: godin van de regenboog. 16. zwijmt na: nabijkomt. 19. overlenende: overhangende. 20. vita:
collectief woord voor: vissen. 21. hangelroe: hengel. 22. spelen: ontspanningen.
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Hij spant zijn paarden in vOor 't dagen,
En gaat met honden 't knijn belagen;
25 Of rijdt bij klaren zonnenschijn
Door wegen, die gestrengeld zijn
Als voormaals der Cretensen doolhof.
Hier bloeit een afgetuinde koolhof;
Daar lacht een beemd, een klaverwei,
30 Omsingeld met een boomenrei;
Men leegt de koeien-uiers wakker;
Hier zwoegt en ploegt men op den akker,
En ginder hoopt men op 't gewas;
Daar zaait men boekweit; ginder vlas;
35 Hier groeit en bloeit het weeldig koren.
Omheind met stekelige doren;
Daar spoeit een speeljacht over 't meer;
Hier rookt een dorrep; ginder veer
Een slot wil in 't verschiet verflaauwen
40 En hoogerop 't gebergte blaauwen.

26. gestrengeld: dooreengestrengeld. 27. Cretenser doolhof: doolhof op
Kreta. 28. afgetuinde koolhof: met een haag afgezette moestuin. 29.
beemd: grasland. 33. hoopt men op: tast men op, maakt men hopen. 39.
verflaauwen: vervagen.
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LANDLEVEN. (II).

De ganse werreld woelt en raast,
En wordt met ijdelheid geaasd.
d' Ontruste Staatzucht kan niet slapen.
Zij droomt van titels, trekt heur wapen
Al hoger, zet heur Palen ult,
5
Totdat de sterkste Macht haar stuit.
Wie kan den Christen en den heiden
In 't bloedig twisten onderscheiden?
Op Elstbroek binnen Hillegom,
10 Zit Six, en ziet met mededogen
Dit jammer aan, en troost zijne ogen
Met ope lucht, en duin, en meer,
En beemd, en boom, en bloem, zo veer
Zijn oog de verf kan onderscheiden,
15 Daar Haarlem, 's-Gravenhaag, en Leiden
Verschieten, ieder aan zijn zij,
En zijn geboortestad, aan 't
Recht voor hem rijst, de zee van achter
Bewaakt wordt van den grootsten Wachter,
Die met zijn vingeren en hand
20
De Zuid- en Noordas overspant,
Uit zijnen troon van vreugd en vrede.

vs. 3. staatzucht: zucht naar grootheid. 4. trekt haar wapen: zet haar
macht (wapenschild). 6. de sterkste Macht: God. 9. Elstbroek; hofstede.
10. Six: Joan Six, patricier van Amsterdam. 14. verf: kleur. 16. verichieten: wegwazen. 19. grootste Wachter: God. 21. as: streek.
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Zo stil zijn hoef en errefstede,
En have te bezitten, daar
Men moedwil uitbant, en gevaar,
25
Mag menig duizend niet gebeuren,
Die midden in de barning treuren
Van 't oorlogsonweér, zonder end.
Hier leeft hij in zijn element,
30 Die lust schept in het onderzoeken
Van kunst en uitgeleerde boeken:
En, als het lezen hem verdriet,
Het hart verkwikt met zijn Margriet,
En leidt ze, die hem kon verleiden,
35 Door boomgaard, hof, en duin, en weiden.
Terwijl de leeuwrik kwinkeleert,
Hij haar zijn veldgedicht vereert,
Dat zij vergoedt met spel en zingen,
Daar 't wild in duin op schijnt te springen,
Te huppelen door veld en gras.
40
Hij biedt dat mondje zijn gewas,
En ooft, en drukt het aan de tippen
Der honigzoete en lieve lippen,
Zo rood als d'appel, die zo kies
De jonge Tulp ter ere wies.
45

25. moedwil: kwaadwilligheid. 27. barning: branding. 31. uitgeleerde:
zeer geleerde. 33. Margriet: Margarite Tulp, bijna 17 jaar jongere
echtgenoote van Six. 34. verleiden: n.l. om haar man te worden.
44. kies: keurig. 45. jonge Tulp: Margarita Tulp was even in de twintig.

88

Kon Six zijn weelde en rijkdom vatten,
flij ruilde niet met Cresus' schatten
Zijn hofstede, en gerusten staat.
Hier schijnt d' oranje dageraad
50 Veel vroeger, en veel aangenamer,
Uit Tithons- in zijn bruiloftskamer.
De zon gaat spader hier te wed.
De vogel zingt rondom zijn bed,
Verdrijft, in 't krieken van den morgen,
55 Alle ijdele en onnutte zorgen.

47. Cresus: koning uit de Oudheid, beroemd om zijn onmetelijke
rijkdonunen. 51. Tithon: echtgenoot van Aurora, de Dageraad; —
bruiloftskamer: slaapkamer. 52, gaat spader hier te wed: dompelt zich
bier later in de Oceaan onder (voorstelling der Oudheid); gaat later
onder.
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VERLANGEN NAAR DEN BUITEN.

(Aan P. C. Hoof).
Drost van 't hoge Huis te Mulder',
Stond ik, daar de zee van 't Zuiden
Op uw vaste vesten bruist,
Als de wind van 't Noorden ruist;
5 Zachter zou mij rust omhelzen,
In de schaduw van uw elzen;
Die van ouds al zijn gewoon
Scherp te luistren na den toon
Van uw aangename snaren;
10 Temsters van de brakke baren;
Streelsters van den zoeten vliet,
Liezen, lof, en ruigte, en riet;
Weksters van de nachtegaleri
Die hier in de takken dalen;
15
't Welk de leeuwerk lijdt te no;
't Zij hij rust op groene z8;

vs. 1. Drost: drossaard, ambtenaar met verschillende functies o.a.
officier van justitie. 2. zee van 't Zuiden: Zuiderzee. 11. zoeten vliet:
de Vecht. 12. 1of: loaf; bij-de-gronds gebladerte. 15. lijdt te no: zeer
ongaarne duldt.
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't Zij zijn keeltje steiltjes steigert,
En u nabaauwt ongeweigerd,
Tot een prik toe naauw en juist;
20
Als de zwaan haar weerga pluist,
In uw wijde watergrachten,
Aangeprikkeld door uw klachten.
't Ene diertje 't ander lekt,
Duff en doffer trekkebekt,
25 Knort en kruilt, en onbeteuterd
Mus en knoter tjilpt en kneutert;
En de snoek op 't zoet geluid,
Steekt den kop ten vijver uit.

18. ongeweigerd: zonder to weigeren, zonder aarzeling. 19. tot een prik
toe: op een prik, precies; — naauw: nauwkeurig. 20. weerga: mannetje.
25. knort: koert; — kruilt: dicht tegen de ander ligt; — onbeteuterd:
onbeschroomd. 26. knoter: kneu.
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DE BOER.
(Aan zijn Bruid).
Oij zult Kier uw adem halen
In een vrije en ope lucht,
Op 't gezank van nachtegalen,
Buiten stads- en beursgerucht;
5
Daar Been Oosters koopman zucht,
Of in zee drijft, bang voor schade,
En, op 's waters ongenade,
Voor een Turk en kaper vlucht.
Winter, zomer, herfst en lente,
Elk saizoen van 't ronde jaar
Offert u een wisse rente,
Buiten schipbreuk, en gevaar,
Bloem, en ooft, en korenaar,
Bacchus' vrucht en Ceres' gaven,
15 Onder 't ploegen van uw slaven.
l- eder neemt zijn arbeid waar.
10

Cinder vist een uit den vijver
Spartelvissen onvermoeid.
Herwaart toont u d' ossendrijver
20
Hoe uw vee in 't grazen groeit,
En van weelde springt, en loeit;

vs. 5. daar: waar. U. wisse: zekere. 12. buiten: zonder. 14. Bacchus:
god van druiven en wijn; — Ceres: godin van de granen.
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Of de kudde volgt den herder,
En zijn rieten fluit wat verder,
Daar de dauw het gras besproeit.

25 Lust u schapemelk to slorpen,
Lust u honig, kaas, of room,
Hart, of veldhoen: hof en dorpen
Zijt gij waard, en wellekoom.
Ysel, Rijn en Veluwzoom
30 Zien u vliegen, als met vlooglen,
fleet op hazejacht, en vooglen,
Aan mijn zij, met vrijen toom.

24. Daar: waar. 27. hart: heat. 28. hof en dorpen, enz.: bij hofsteden en
dorpen (di. heel het platteland) zijt gij geierd en welkorm. 29. vlooglen: vleug'len.
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WILDZANG.

Wat zone het vrolijk vogelkijn,
Dat in den boomgaard zat!
Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat!
5 Hoe ruist de koelte in 't eikenhout,
En vers gesproten lof!
Hoe straalt de boterbloem als goud!
Wat heeft de wildzang stof!
Wat is een Bier zijn vrijheid waard!
Wat mist het aan zijn wens;
10
Terwiji de vrek zijn potgeld spaart!
o Slaaf! o arme mens!
Waar groeien eiken t' Amsterdam?
o Kommerzieke Beurs,
15 Daar noit genoegen binnen kwam!
Wat mist die plaats al geurs!
„Wij vogels vliegen, warm gedost,
Gerust van tak in tak.
De hemel schaft ons drank en kost
De hemel is ons dak.
20
Wij zaaien noch wij maaien niet:
Wij teren op den Boer.
Als 't koren in zijn aren schiet
Bestelt al 't land ons var.

Wildzang: de in het wild levende zangvogels. vs. 6. lof: lover. 11. potgeld: 't gepotte geld. 14. kommerziek: ziek van kommer en zorg. Daar:
waar. 24. bestelt: bezorgt.
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25 Wij minnen zonder haat en nijd,
En dansen om de bruid:
Ons bruiloft bindt zich aan Been tijd,
Zij duurt ons leven uit.
Wie nu een vogel worden wit,
Die trekke pluimen aan,
30
Vermij'de stad, en straatgeschil,
En kieze een ruimer baan."
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UTRECHT.

Dees stad, de hoofdstad van het Sticht, in top
gestegen
Legt in een vruchtbren schoot van klaigrond, rijk
van zegen.
flier zwelt de korenaar, daar d' uier vet van room.
Hier rust de herder in de schaduw van den boom.
5 Hier vloeien Vecht en Ruin door boomgaard en
prielen,
En herensloten heen. Hier lokken bostonelen
De tortels en het wild. Daar zuigt de honigbij.
Gins zingt de nachtegaal en leeuwrik even blij
Een lieflijk veldmuzijk, dat noit een oor verveelde.
10 floe noemt men Uitrecht dan? Een Paradijs vol
weelde.

vs. 1. het Sticht: provincie Utrecht; — in top gestegen: tot een hoogtepunt gekomen. 2. legt: ligt. 5. prielen: (lust)hoven. 6. herensloten:
kastelen en buitens; — bostonelen: bosachtig landschap.
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LENTEKLEUREN.

diet winterweder was gedwee en handelbaar,
En Boreas getemd; en Zephyr vroeger 't jaar
Met laauwen adem weer kwam troetelen en smeken;
En 't nieuwe koesterlicht de telgen uit deed breken.
5 Al 't aardrijk zwelt tot kruid. Men ziet door veld
en bos
Uitpuilen 't nieuwe groen, en knoppen, bot, en blos.
De Bloemgodin ging prat op haar kleinoodjen treden.
Violen loken op bestipt met lieflijkheden.
De rozen trokken aan een rodigheid als bloed,
10 De tulpen blinkend goud, jenoffels enen gloed
Van purper onder 't sneeuw; weg purper, 't welk
de borsten
Der koningen bedekt, en werreldlijke vorsten;
Uw statietabberds zijn met greinverwe opgezotin;
Mijn bloemen zijn gedoopt in 't sap en bloed der goon.
15 o Ajax, Hyacinth, Adonisen, Narcissen!
'k Wil troop- en kerktapijt om uwen luister missen;
Apelles' rijk pinseel om deze schilderij;
Mozaische tempelpracht en kunst is doof hierbij.

vs. 2. Boreas: N. Oosten of Noordenwind; Zephyr: de lauwe Westenwind. 3. smeken: vleien, goeddoen. 6. bot en blos: wat ttitbot en
bloesemt. 7. de Bloemgodin: Flora. 8. loken op: loken open, ontloken.
10. jenoffels (j = zj): anjeliers. 13. met greinverwe opgezoOn: gekookt
in, doortrokken van mineraalverf. 15. Ajax: soort ridderspoor; —
Adonisen: anemonen. 17. Apelles: beroemdste Griekse schilder. 18.
Mozaische: van mozalek; — doof: dof.
7
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Beziet eens dat ivoor, die vlammende robijnen,
20 Dat goud, en dien turkois. Helaas! ik sla aan 't
kwijnen,
Ik word er op verliefd; o wat veldjonfer zal
Mij kronen in een heel aanminnig bloemendal;
Daar 't voorjaar eeuwig jong van rimpels weet nocht
kreuken,
En tot zielsterking steeds uitlevert macht van reuken;
25 Daar ik in lauwrenschaauw vlietwater ruisen hoor;
En wei met vrij gezicht de mengsels door en door;
Daar Juno's paauwepraal, of Partsche koningsgordel,
Bij bloemverscheidenheid, hebb' luttel kans en vordel,
Wen 't op een pralen gaat. Komt, Nymfen, breit een
stool
30 Van bloemen hem, die 't licht eerst zag in een Viool;
En zedert, kiese bie, versmaande alle andre tuinen,
Op Pindus' heuvelen en spikkelige kruinen
Zoog Godenlekkernij. Och of na mijne dood
Napaeae violet, wit, purper, ,blaauw, en rood,
35 Levênder, inkarnaat, en paars, en geel schakierden,
En weefden tot een pel; en 's dichters uitvaart
vierden
Met Flora's dierste dracht.

21. veldjonfer: veldgodin. 22. heel aanminnig: volmaakt beminnelijk.
26. mengsels: kleurmozaieken der natuur. 27. Juno's paauwepraal: de
wagen van de godin Juno werd door pauwen getrokken. 28. luttel
kans en vordel: weinig kans op de prijs (op het voordeel).
29. wen, enz.: wanner het een schoonheidswedstrijd geldt; — stool:
hals- en schouderkleed. 30. eerst: voor de eerste maal; — in een Viool:
Vondel's geboortehuis heette: „In 't Viooltje". 31. Ides: kieskeurig. 32.
Pindus' heuvelen: Muzen-gebergte; — spikkelig: kleurig. 34. Napaeae:
dalnimfen. 35. levender: lavendel. 36. pel: lijkwade. 37. dierste dracht:
kostelijkste kleed.
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DE RIJN.

Doorluchte Rijn, mijn zoete droom,
Van waar zal ik u lof toezingen?
Mijn trekkende geboortestroom,
Gij koomt uit Zwitserse Alpes springen,
5
Als hoofdaar der begaafde Euroop.
De Donau, uw afkerig broeder,
Nam Oostwaart op zijn snellen loop,
Gij Noordwaart; doen een zelve moeder,
Begord van regen ijs en sneeuw,
10
U baarde voor zo menige eeuw.
0 onvermoeide molenaar,
0 stedebouwer, schepedrager,

0 rijksgrens, schermheer in gevaar,
Wijnschenker, veerman, oeverknager,
15
Papieremaker, schaf papier,
Daar ik uw glorie op mag schrijven,
Uw water dat ontvonkt mijn vier.
Mijn zinnen in uw wedde drijven,
En spelen als een dartle zwaan,
20
Verlekkerd op uw wijngaardblaan.

vs. 1. mtin zoete droom: die liefelijk voor mijn verbeelding oprijst. 3.
trekkende: voorttrekkende. 4. Alpes (Latijn): de Alpen. 5. begaafde:
rijk (Euroop is personificatie). 9. begord: zwanger. 16. daar: waar. 17.
Uw water, enz.: uw wateren ontvonken mijn dichtvuur. 18. wedde:
wateren.
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De heldre en starrelichte vliet,
Die door den hemel vloeit bij duister,
Is d' Italjaanse Padus niet,
Noch ook de Nijl, Egyptens luister;
Neen zeker, 't is de rijke Rijn,
25
Wiens vissen, met een wuft gewemel,
In 't onbevlekte kristalijn
Van enen onbetrokken hemel,
Met zilvre schubben zilverklaar
Ms starren dolen hier en daar.
30
0 zuivre en blanke Rijnmeermin,
Die mij tot stervens toe kunt kittlen,
Gij heipt veel zielen aan gewin,
En menig graaf aan eretittlen,
En landen aan een hogen naam.
35
Hoe menig heeft u overtogen,
En met uw rand bepaald zijn faam?
Hoe dikwijls zaagt gij met uw ogen
Het hooggeboren Hollands bloed,
40
En voelde in 't water zijnen gloed?
Hetzij dat ik mijn ogen sla
Op uw bisschoppelijke torens,

21-30. Het sterrenbeeld: de Stroom, werd in de loop der tijden vereenzelvigd met Belief de rivieren als de Po (Padus), en de Nijl; Vondel
zegt: 't is eer de Rijn. In 26 wordt de vergelijking voortgezet: de sterren zijn de beweeglijke (wufte), zilverschubbige vissen. 33. zielen: men.sen; — gewin: welvaart (niet: kinderzegen). 36. overtogen: overgetrokken. 37. En met uw rand, enz.: en hoe menigeen heeft zijn roem
beperkt gezien tot uw oever, kon met zijn leger uw stroom niet over.
38-40. Van hoe menige Hollandse edelman is het bloed met uw water
vermengd.
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Of met een lent van vaarzen ga
Bevlechten uwe zilvre horens,
Of voig uw wuften ommezwaai,
45
Of zing op 't ruisen van uw baren,
Of huppel op mijn Keulse kaai,
Of koom door Bazel afgevaren,
Daar gij Erasmus' grafstee kust,
En wenst het wijs gebeente rust;
50
Hetzij gij 's keizers vierschaar schaaft
Te Spier, dat zwart van pleiters grimmelt,
Daar Themis grijs en afgeslaafd
Bekommerd zit, en 't pleit beschimmelt,
Hetzij gij bruit in 't Binger loch,
55
Of Neerland drenkt met voile vaten,
En groeien doet van wijngerdzog,
En ijdle en zotte zorgen haten:
Uw vocht bestelt mijn veder inkt,
Totdat ze in zee met u verdrinkt.
60

43. een lent van vaarzen: een rijkdom, overvloed van poezie! (er is
wel niet aan lint te denken). 44. zilvre horens: doelend op de krommingen van de rivier. — 45. wuften ommezwaai: dartelende, kronkelende loop. 47. mijn Keulse kaai: de kade van mijn geboortestad. 49.
Erasmus grafstee: Erasmus ligt begraven in de hoofdkerk van Bazel.
50. Herinnering aan het verzet, nog in de eigen tijd, van Contraremonstrantse zijde, toen in 1622 Erasmus' (t 1536) nagedachtenis geeerd werd. 5L 's keizers vierschaar: het Rijkskamergericht. Spiers had
als zetel van deze rechtbank (1513-1689) een grote naam. 52. dat
wemelt van in 't zwart geklecle advocaten. 53. Themis: godin van het
Recht; — afgeslaaft: dodelijk vermoeid. 54. bekommerd: bezig, bezet met;
met werk overladen; — 't pleit beschimmelt: de processen op de lange
baan geschoven worden. 55. 't Binger loch: de Duitse naam voor de engte
van de Rijnbedding bij Bingen. 57. En Nederland doet genieten van uw
Rijnwijnen. 58. aan te vullen met doet: en door een verfrissende dronk
alle zorgen verbant. 59. bestelt: verschaft. 60. Totdat ze, u tot de
monding volgend, geen stof meer heeft voor beschrijving.

101

ZEESTORM.

Men viert den schoot van 't zeil, men zet 'et in den top,
Net schuim bruist zoetelijk recht voor den steven op;
Totdat de schaduw valt, en Titan in het duiken
Wijkt voor d' Atlantides met goudgesnoerde pruiken.
5 Den heldren Hemel ,dicht van sterren is bezaaid.
De doeken hangen slap; men twijfelt of het waait.
Als onverwacht de wind verzucht langs 't zandige
oever,
De locht betrekt, en dooft de sterren langs hoe
droever.
En steekt zijne oren op, en gaat den oceaan
10 Met dikken nevelen .bevatten, en beslaan;
Mengt zee, en hemel t'saam, plasregenen, en buien.
Net Oost is tegen 't West, en 't Noorden tegen
't Zuien,
Den Opgang, d'Ondergang al bulderende ontzeit.
De middag built en raast; de middernacht die schreit.

vs. 1. viert den schoot: viert het touw, vastgemaakt aan de benedenbuitenhoek van het zeil, om meer wind to vangen; — zet 'et in den
top: trekt het tot in de top van de mast. 2. zoetelijk: zachtjes. 3. de
schaduw: het duister, de avond; — Titan in het duiken: de zon in het
dalen. 4. Atlantides: 't zevengesternte. 6. doeken: zeilen. 7. oever:
kust. 8. langs hoe: hoe langer hoe. 9. steekt zijn oren op: steekt op. 10.
bevatten en beslaan: omvatten en bedekken. 13. ontzeit: doet den oorlog aan. 14. de Middag: 't Zuiden (Zuiderwind); — Middernacht: 't
Noorden (Noorderwind).
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15 De berning woedt aan 't strand, op syrten, en op
platen.
De winter is ontboeid; de stormen uitgelaten,
Vermeestren Aeolus; die twijfelt of 't Geval
Van hemel, aarde, en zee een Chaos brouwen zal.
De vloed weerstreeft den wind; de winden aan
het hollen
20 Omwentelen den vloed, en doen de golven rollen.
Waar waandij, blijft mijn schip gedreven van den
Nood,
Geworpen in den muil, en kaken van de dood?
Men is er drok in 't werk met strijken, pompen, hozen,
Met kerven, klutsen, slaan, met binden, klimmen,
lozen.
25 Nu lijdet achter last, nu voren, nu ter zij.
De zee vergeet haar perk, en Nereus eb en tij.
Nu hanget aan een berg. Nu breekt de mast de
wolken.
Nu slikt den Hel het op door 't slorpen van de kolken.
Men vloekt 't gewenste land al schrikt men voor
den plas.
30 't Schip luistert na geen roer, na stuurman, nocht
kompas.
15. berning: branding; —syrten: klippen (naar de klippen van die
naam aan de Noordkust van Africa); — platen: zandplaten. 16. Winter:
storm; — uitgelaten: losgelaten. 17. Aeolus: god van de winden; —
Geval: Noodlot. 20. omwentelen: wentelen om. 21. waandij: waant gij;
— Nood: Noodlot. 23. in 't werk: aan 't werk; — strijken: n.l. van de
zeilen; — hozen: water uitscheppen. 24. klutsen: kloppen, timmeren;
— lozen: losmaken. 25. lijdet (lijdt 't) (last): is in gevaar. 26. perk:
grens; — Nereus: een zeegod; — tij: vloed. 27. hanget: hangt 't; —
berg: waterberg. 28. den Hel: de afgrond, diepte tussen twee golven.
29. 't gewenste land: 't land waarop men wenst to zijn, maar dat in
storm gevaar mee brengt vigor stranding.
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II. HET GEZIN.

Wat iv ifsheid heeft dien vond bedacht
En alien levenden een kracht
Eerst ingeplant, die eensgezinden
Zo vast en eeuwig kan verbindenl
Ter Bruiloft van Michiel le Blon, v. 19-22.

Natuur, Gods dochter, heeft dien bloedband vastgeleid.
Koning David Hersteld, v. 1714.
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BRU11..OFTSDANS.

Adam.

Laat ons dan den feestdans leren
En den trant
Van den groten Heer der heren;
En den hemel nabootseren
Met verstand.
5
Volgt de vaste en wufte lichten
Op hun spoor.
Dat 's op d'aarde een hemel stichten.
Elke star bewaart haar plichten
In Gods koor.
10
Zeven losse dansen binnen
't Vaste vier,
Dat rondom, om prijs te winnen,
Zeven telt aan 's hemels tinnen,
In hun zwier.
15
Dat ik dan de zon uitbeelde,
Gij, mijn bruid,
't Maanlicht, 't welk me noit verveelde.
Scherpe prikkel van mijn weelde,
20
Dans voouit.
Vs. 2 trant: manier van doen. 5. met verstand: met redelijk overwegen
6. vaste en wufte lichten: vaste en losse, zwervende sterren (planeten)
11-15. Zeven dwaalsterren kringen binnen de vaste sterren ('t vaste
vier: vuur). Dat vaste vuur ziet (telt) zeven losse sterren in het rond
(rondom aan 's hemels tinnen) zwieren (in hun zwier) om 't hardst
(am prijs te winnen).
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Eva.
'k Laat den voordans aan mij lenen.
Volg me na.
Worde ik heel of half beschenen,
Of is al de glans verdwenen
25
Van mijn ga:

30

'k Zal me troosten in het dwalen
Voor een wijl,
Totdat lilt uw rijke stralen
1k weer Licht bij u mag halen,
Naar dien stiji.

Komt uw aanschijn mij belonken
Half of gans,
'k Zal van zuivre liefde ontvonken,
Om den luister, mij geschonken,
35
Schoon van glans.
Iiou den voortrant naar 't betamen
Moog en laag.
Laat ons scheiden, en verzamen,
Daar we aan d' eerste kennis kwamen
40
Blijde en graag.

21. lenen: toekennen, toewijzen. 23 vlg. Eva ontvangt haar glans van
Adam en tekent voile maan, wanneer ze voor hem staat; de twee
kwartieren, zo ze bezijden; donkere maan, zo ze achter hem staat. 30.
Naar dien stijl: naar de wijze van zon en maan. 36-37. Dans nu
voor, zoals u toekomt (ik volg u altijd). 39. Daar we aan d' eerste
kennis kwamen: waar we elkaar leerden kennen, 't eerst kennis
maakten (heeft betrekking op scheiden en verzamen (39) beide).
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BRUILOFTSLIED. (I).

Toen Alexander Griekenland
En Persen trouwde aaneen,
Nam hij de joffers bij de hand.
De tent viel hem to kleen
5 Voor honderd bruigoms, honderd bruids.
Wij volgen 's konings trant,
Goed rond, goed Zeeuws, in Nederduits.
Wij zingen hand aan hand.
Hij zong ze voor, zij zongen na:
„Hier heeft het oorlog uit.
Wij winnen 't rijk, tot niemands scha,
Noch vlammen op vrijbuit.
Wij houwen, noch wij kerven niet.
Wij staan naar niemands bloed.
15 Net is al blijschap wat men ziet.
Wat smaakt dees bruiloft zoet!

10

Hoe past mijn hoofd dees rozekrans,
Nog schoner dan mijn kroon!
De bloemen geven eler glans
20
Dan 't goud van 's keizers troon,
Dan stenen, dan karbonkelgloed.
Gesteente geeft geen geur
Als rozen, met Adonis' bloed
Besprenkeld deur en deur.
vs. 1. Alexander: n.l. de Grote, koning van 1Viacedonid en Azle. 2. Persen: Perzie. 7. Goed rond, goed Zeeuws: ongeveinsd; — in Nederduits:
in het Nederlands. 11. 't rijk: n.l. van de liefde. 12. Noch vlammen, enz.:
hebben geen brandende begeerte naar roof. 23. Adonis: mythologische
personen, uit wiens bloed purperrode bloemen, anemonen, ontsproten.
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25 Die rozekrans draagt Venus zelf
Te Paphos op 't altaar,
Wanneer feestoenen 't kerkgewelf
Versieren jaar op jaar,
In 't hartje van den koelen Mai,
30
Daar zich met mirtebladn
De jeugd bekranst, die rei bij rei
Haar offert duif en zwaan."

25. Venus: godin der liefde. 26. Paphos: stad op Cyprus, waar Venus
bizonder vereer4 werd. 30-32. mirtenblaren, duif en zwaan: symbolen
van de liefde.
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BRUILOFTSLIED. (II).

Wie kan harten t' zamen lijmen
Beter als de grote Hijmen,
Die, gedaald uit 's Hemels schoot,
Binnen Cana werd genood?
5 Hij kwam met geen fakkel lichten,
Maar met zijnen wandel stichten,
Die bij 't menselijk geslacht
Blonk, gelijk een star bij nacht.
Zou men bluer bruiloft wensen,
10 Als daar God zich met de mensen
Koomt verzellen zo gemeen,
Om zijn zegen to besteen?
Zou 't gezegend bruilofs-huis
Angstig zijn voor enig kruis,
15 Doen de twee gelieven zagen
Hem, die 't kruis voor hun kwam dragen?
Zeker wat een majesteit
Bracht zijn tegenwoordigheid,
Onder 't liefelijk vergaren,
20 Doen Gods blijschap zelf de snaren
Stelde van een ieder ziel,
Die hier feest met Englen hiel.
vs. 2. Hymen: de mythologische huwelijksgod; de grote Hymen:
Christus. 5. met geen fakkel lichten: geen hartstochtelijke gloed ontsteken. 11. gemeen: vertrouwelijk. 12. besteen: besteden, verlenen.
17-18. Zeker wat, enz.: Hoeveel luister zette zijn tegenwoordigheid bij.
20-21. snaren stelde van: op de juiste toon stemde.
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25

Maar opdat dit uit zou steken,
Most er eerst de wijn ontbreken;
Wijn, een oorzaak van de vreugd,
Wijn, die God en mens verheugt.

Jezus' Moeder zag verlegen
Om na haars Gezalfden zegen,
Na den Wijnstok hoog van prijs,
30
Die in 't welig Paradijs
Alles doet van blijschap schaatren;
Dees verkeerde straks de waatren
In een drank, bij oud en jong
Smakelijker op de tong
35 Als die eerst was ingeschonken,
En zij worden godlijk dronken.
En dat eerste wonderwerk
Klinkt nog daaglijks in zijn kerk,
Waar men zijnen lof hoort zingen,
40 Die ten Hemel op komt dringen,
Van het Westen tot in 't Oost.
Dit 'n geeft Been kleinen troost
Aan die paren met malkandren.
God kan druk in vreugd verandren,
45
Als hij Cana's water dee.
Schept dan hart en moed, gij twee,

23. nit zou steken: to duidelijker zou uitkomen. 28. na: naar. 29. na
den Wijnstok hoog van prijs: Christus, „de ware Wijnstok" (Joh. XV 1)
32. straks: onmiddellijk. 38. klinkt: wordt verkondigd. 40. op komt
dringen: opstijgt. 46. hart: synoniem van moed.
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Die, door kuise trouw verbonden,
Al wat U werdt toegezonden
Van den Hemel, neemt in dank,
50
Dan wat zuurs, dan zoeten drank.

48. werdt: wordt.
$
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ADAM.

(Als jonge bruidegom).
Nu kenne ik eerst het heil van 't goed
Der meegenootschap, nu gij blijde
weet to voegen aan mijn zijde.
Wat valt mij uw genootschap zoet!
5 Wat 's eenzaamheid bij 't lief genieten
Van uwe tegenwoordigheid!
Mijn hulp, indien ge van mij scheidt,
Zou 't levee mij dan niet verdrieten?
Mijn zuster, dochter, of mijn bruid,
10 Hoe zal ik u, mijn liefste, noemen?
Het paradijs stroit palm en bloemen:
Voor uwe voeten groeit het kruid.
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EVA

(Als jonge bruid).
Wat u, mijn lief, alleen vermaakt,
En anders niet, zal mij behagen,
Van dat het eerst begint to dagen,
Totdat de zon Naar dagvaart staakt.
5 Oevolgzaamheid, beschei'd, en stilte,

Een vrolijk hart, een blijde geest
Voegt d' eerste bruid, op 't eerste feest.
Dat God mijn hart in 't uwe smilte.

vs. 5. beseheid en stilte: stile bescheidenheid.
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BRUILOFTSVREUGDE.

o Gelukkige gepaarde

Bruigom met laurier bekranst,
En gij bruid, daar 't al om danst,
Wat in hemel en op aarde
Zich in uw geluk verblijdt,
5
Gaunt uw gasten dat ze om strijd,
Code en u ter ere, trippelen,
En rondom u hene hippelen.
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HUWELIJKSLIED.

Waar werd oprechter trouw
Dan tussen man en vrouw,
Ter werreld oit gevonden?
Twee zielen gloende aan-een gesmeed,
5
Of vast geschakeld en verbonden
In lief en leed.
De band, die 't harte bindt
Der moeder aan het kind,
Gebaard met wee en smarte,
10 Aan hare borst met melk gevoed,
Zo lang gedragen onder 't harte,
Verbindt het bloed.
Nog sterker bindt de band
Van 't paar, door hand aan hand
15
Verknocht, am niet te scheiden,
Nadat ze jaren lang gepaard
Een kuis en vreedzaam leven leidden,
Gelijk van aard.
20

Daar zo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel,
En hart met hart te Bader.
Die liefde is sterker dan de dood.
Geen liefde koomt Gods liefde nader,
Noch schijnt zo groat.

vs. 19. viel: kwam te zijn. 24. schijnt: blijkt.
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n

Geen water blust dit vuur,
llet edelst, dat Natuur
Ter werreld heeft ontsteken.
Dit is het krachtigste ciment,
Dat harten bindt, als muren breken
Tot puin in 't end.
30

27. ontsteken: ontstoken.
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TRIOMFERENDE ?RINSES.

(De jonge echtgenote bij de terugkeer van haar man
uit de oorlog).
Pus lange was mijn Borst belegerd en beschoten,
Van angst en zorgen voor mijn bruigoms ongeval.
Mijn hart vol bressen sprong, met 't springen van
den wal.
1k ,dacht het ongeluk nu kleinen treft, dan groten;
5 Maar doen de vesten vrede, en wij de vest genoten,
En dat de vreugd opdaagde, en vulde het overal,
Met juichen, handgeklap, en schaterend geschal,
Doen was mijn ziel ontzet van schroeven en van
sloten.
Triomfen reedde ik toe, en vloog den Held te moet,
Met
Been verganklijk vier, maar goddelijken gloed;
10
Daar Cypris haren Mars mede is gewoon t' onthalen;
En 't onverwinlijk hart, dat voor 's lands vrijdom
vocht,
Daar oorlogs donderkloot nocht bliksem op
vermocht,
Veroverd werd van Mins onlesselijke stralen.
vs. 2. bruigom: jonge echtgenoot. 5. doen: toen; — veste: versterkte
stad; — genoten: in het genot waren van. 6. En dat: en toen. 8. Doen:
Toen; — ontzet: bevrijd. 9. Triomfen enz.: Ik trof toebereidselen voor
een triomfantelijke inhaling. 11. Daar Cypris, enz.: Waarmee de godin
van de liefde gewoon is de god van de oorlog te ontvangen. 13.
donderkloot: kogel van het aLs donder gedachte geschut. 14, onlesselijke: onuitblusbare.
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HEIMWEE.

De geest verlangt war zijn geboortestede.

Altaargeh. 1 1581.

't Wild vogelkijn dat zingt, daar 't onbeknipt is:
„Al d' ope lucht is mijn,"
Nog steent het, om to zijn
Bij 't lieve nestje, daar het uitgekipt is.
5 1k meed': hoewel mijn blijde geest vaart speulen,
Daar draaiboom sluit noch hek;
Een heimelijke trek
Verleidt het hart naar mijn geboortstad Keulen.

vs. 1. daar: waar. 3. Nog steent het: toch nog zucht het, verlangt het
vurig. 4. uitgekipt: uitgebroed. 5. meed': mede, ook; — vaart speulen:
gaat zich vermeien. 6. Daar draaiboom, enz.: waar geen belemmering
is, in de ruime sferen van de Verbeelding. 7. trek: aantrekkingskracht.
8. verleidt: voert, zonder dat ik het wil.
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OM MOEDER.

Zolang mijn aders slaan, op 't bloed mijn geesten
teren,
Zal ik mijn moeders naam en haar geheugnis eren,
En, om mijn moeders wil, wat vrouw ter werreld leeft.
Het vrouwenaanschijn is de print, daar God in zweeft,
5 En Gods gelijkenis. Al wie Gods schepsel lastert,
Verlastert God in 't beeld, en is van reen verbasterd.

vs. 1. mijn geesten: de levensgeesten. 2. haar geheugnis: haar nagedachtenis. 3. wat vrouw: iedere vrouw die. 4. print: beeld. 6. verlastert:
belastert; — is van reen verbasterd: mist alle redelijk inzicht.
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DER KINDREN WAKKERE OGEN.
Der kindren wakkere ogen zijn
De spiegels en het kristalijn,
Waarin der ouderen gelaat
En schijn en aanschijn voor ons staat.
5 't Zijn onverzierde schilderijen,
En verwen, die ons hart verblijen.

vs. 1. wakkere: helder open. 3. ouderen: ouders; — gelaat: uiterlijk.
4. satin: gestalte. 5. onverzierde: onopgesmukte, de voorbeelden nauwkeurig weergevende. 6. verwen: kleuren.
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ZO D' OUDEN ZONGEN ...

Zelden lean Natuur ontveinzen
Haren aard, die node liegt,
Al vermomt ze haar gepeinzen,
Schoon ze loos een wiji bedriegt.
5 Sperwers telen mus nosh spreeuwen,
Wolven geen onnozel lam.
Leeuwenesten voeden leeuwen.
Wild van wild, en tam van tam.

vs. 2. node liegt: ongaarne bedriegt. 4. loos: op listige wijze.
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TREK VAN HET BLOED.

Bestaan hier alle dingen
In 't groot heelal bij trek
En tegenheid, en houdt Gods macht
Net al in zijn bestek
5 Door enigheid, en tegendringen,
Als een geweif met kracht
Gebonden hangt to gader;
Wat wonder is 't, dat bloed naar bloed
Getrokken wordt met zulk een gloed,
10
Als eigen aan ene ader!
Na 'et overlijden zoekt het kind
De moeder, vrolijk als 't haar vindt.
De zoon zoekt rust bij vader.

vs. 1-5. Alles blijft in stand (bestaan) in de schepping door aantrekking (trek) en afstoting (tegenheid), God houdt alles binnen de gestelde grenzen (bestek) door het streven naar eensgezindheid, harmonie (enigheid) en het weerstreven (tegendringen) daarvan. 10. ene:
eenzelfde. 11. overlijden: n.l. van de moeder.
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TUSSEN BLOED- EN BLOEDVERWANT.

Tussen bloed- en bloedverwant
Is een band
Van natuur, niet licht to breken.
Van een boom scheurt nimmer tak
5
Zonder krak,
Zonder zucht, en jammerteken.
Tussen vader, en zijn kind,
Dat hij mint,
Is de taaiste band van magen;
Daar natuur, geraakt in strijd,
10
Machtig lijdt
'Vat ze kan en niet kan dragen.

vs. 9. =gen: bloedverwanten, maagschap. 10-12. Daar natuur ens.:
Waar de natuur, wanner ze in tweestrijd is geraakt, geweldig ltidt,
voor zover ze het kan verduren en zelfs weer dan ze dragen kan.
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DAVIDS KLACHT OVER ABSOLON. (I).

„Och, d' ouders telen 't kind
En maken 't groot met smart:
Het klene treedt op 't kleed,
De grote treén op 't hart."

Jozef in Dothan, v. 1621-1622.

Och Absolon, mijn won, hoe vreesde ik voor dien
tocht!
Och Absolon, och of ik voor u sterven mocht!
Och Absolon, mijn noon, de waardste van mijne
erven,
Oaf God, och Absolon, dat ik voor u mocht sterven!
5 Natuur, hoe pijnt ge ons hart! Geweld, geweld,
geweld!
'k Beklaag u voor Gods troon. Och Absolon! dit geldt
Uw vader 't 'even. Och, ter goeder tijd geboren,
Ter kwader tijd in 't veld verslagen, al verloren!
o Koningsbloem, te vroeg van uwen steel gemaaid,
10 Getroffen van een bui, die door mijn bloemhof waait!
Och had ik schrap gestaan, toen 't heir u spits kwam
bieden,
Mijn blote borst geboOn de wraakzucht, heet aan 't
zieden.
vs. 3. erven: erfgenamen, kinderen. 5. geweld: er wordt geweld gedaan
(vrgl.: moord, brand). 6. Beklaag: klaag aan, beschuldig, u (het geweld? of de natuur??); — geldt: kost. 8. al verloren: volstrekt kwijt
geraakt. 11. spits bieden: zich tegenover u te weer stelde. 12. zieden:
koken.
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lk duwde, o zoon, den dolk u in die schone Borst.
Uw vader draagt de schuld. Mijn handen zien
bemorst
15 Van 't kinderlijke bloed, dat koningsbloed, mijn leven.
De geest van Absolon komt doods mij tegenstreven.

14. bemerst: bezoedeld. 16. tegenstreven: tegemoet.

127

DAVIDS KLACHT OVER ABSOLON. (II).
leer Joab, och gemoete ik u in dezen schijn,
Beroofd van mijnen zoon? o Hartewee! o Pijn!
Is dat uw konings last en hoog bevel uitvoeren?
Zijn dit deze oversten, die mijnen standerd zwoeren?
5 En geldt een konings woord, het koninklijk gezag
Zo luttel bij het heir? Helaas, de zon, de dag
Gaat met mijn Absolon en zijnen vader onder.
Waar berg, waar berg ik mij van rouwe? o Vader,
zonder,
o Vader, zonder zoon, die glorie van mijn rijk!
10 Waar legt ge, o Absolon? Waar legt dat schone lijk?
Waar anders dan in 't hart des vaders, na zijn
sterven?
Daar legt mijn Absolon; gij zult gene uitvaart derven,
Mijn zoon, mijn liefste vrucht. Uw vaders hart is
't graf,
Daar gij begraven legt. Helaas, ik had dees straf,
15 Dien dood bij God verdiend, een dood van duizend
doden.
Breng weg dees leeuwsbanier, hem tegens mijn
geboden

vs. 1. gemoete: ontmoet; — schijn: omstandigheden. 3. uw: uws. 4.
oversten: legeroversten. 5. een; eens (van een). 6. de dag: het licht.
10. legt: ligt. 15. een dood, enz.: de ergste dood uit duizend doden.
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Ontweldigd. Dit 's geen zege, o neen, ene
oorlogsplaag,
Dit is geen rijkstriomf, maar ene nederlaag.
Daar legt mijn rijk, mijn staf, en kroon, en troon in
d' asse.
20 Weg purperen gewaad, en pracht, en praal. 1k wasse
Mijn aanzicht nacht en dag in tranen, in geklag.
Wat brengt ge mij een hoop gevangens uit den slag!
Brocht gij mijn Absolon nog levendig gevangen,
lk hadde u met triomfe en snarespel ontvangen,
Met blijschap ingehaald. o Bloedige overhand!
Breng weg mijn harp. Men hang' haar eeuwig aan
den wand.

17. ontweldigd: met geweld ontrukt. 22. gevangens: gevangenen. 23.
levendig: levend. 25. overhand: overwinning.
9
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DE NiAAGD OM HALS!

(De moeder razend, omdat haar man Jeptha haar dochter
slachtofferde).
De maagd om hals. Waar steekt de moordenaar?
Laat los: laat los. Waar schuilt die booswicht? Waar
Verbergt hij zich, die vloek, die dochterslachter?
Daar ziet men hem: laat los: daar schuilt hij achter
5 Den pijler van het hof, in 't hofpoortaal,
Wie wapent mij met fakkelen, en staal,
En vier, en zwaard? Brengt wapens! Hofstoet,
mannen,
Geweer, geweer, dat ik hem aan mag rannen.
Onthoudt men mij geweer, en wapen? Neen,
10 Nog weet ik raad, om hem met kracht vaneen
Te scheuren, fel te nemen op mijn tanden,
Veranderd in een weerwolf, deze handen
In klaauwen. Wee die mij mijn dochter rooft!
Daar ruk ik hem zijne oxen uit het hoofd,
15 Dat valse hart ten boezem uit, de darmen
Ten buik uit. Ziet hem spartlen; hoort hem kermen.
Dat is zijn loon. Mijn dochter ziet het aan.
Zij lacht er om, en laat niet enen traan:

vs. 1. om hals: onthalsd; — steekt: is verstoken, verborgen. 3. vloek:
schurk. 5. pijler: pilaar. 8. Geweer: wapens; — aan mag rannen: aan
kan randen, te lijf gaan. 9. Onthoudt: houdt men mij verstoken van.
18. laat: stort.
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Met reden; niet te schreien, met geen reden.
20 Hij luisterde naar tranen, noch gebeden,
In 't slachten der onschuldige op 't altaar.
Dit 's Abraham. Hij neemt Gods aanspraak waar.
Nu denk dit na: de vader, 's yolks behoeder,
Vernielt zijn kind: met recht. Waarom? De moeder
25 Had deel noch recht aan 't kind; 't behoorde hem.
De moeder was haar vremd, en had geen stem
In dit gerecht. De vader is 's lands rechter:
Bestraf hem niet. Dit is de vrome vechter,
Die 't yolk beschut, zijn eigen hof vernielt,
30 Zijn eigen oir, en erfgename ontzielt.
Is dat niet blij zijn dochter uitbesteden?
Ter bruiloft gaan? Was oit een onbesneden
Dus onbesnan van zeden, en van aard?
Wat is er dat een mens niet wedervaart!
35 Men stierde mij van kant door loze treken.
Och! liet men mij ten minste haar eens spreken,
Voor 't allerjongst; zo hadde ik nog mijn hart
Eens uitgeklaagd; nu kropt het deze smert,
Dit wee, en zal 't inkroppen al zijn dagen.
40 Maar 't is te spa. Helaas, hier baat geen klagen.

19. Met reden, enz. natuurlijk, er valt niet te schreien, er is geen reden
voor. 22. Dit 's Abraham, enz.: hij wilde als Abraham wezen. Hij
zorgt dat God krijgt, waar Hij aanspraak op heeft. 23. Nu denk
dit na: denk daar nu eens goed over na. 24. Vernielt: brengt om. 27.
gerecht: rechtspraak. 28. Bestraf: berisp. 30. oir: afstammeling, kind.
31. uitbesteden: ten huwelijk geven. 32. een onbesneden: een onbesnedene: een heiden. 33. Dus onbesneen: zoo heidens, barbaars. 35.
van kant: aan kant, weg; — door loze treken: door sluwe streken. 37.
voor 't allerjongst: voor 't allerlaatst.
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III. PRENTEN.
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OP EEN ONGEHUWDE DAME.

(Aan Ida Blok).
Jonkvrouw Ida, stil van aard
Slijt haar jaren ongepaard,
En wil ergens in een hoekje
Liever met het stomme boekje
Eenzaam spreken, stil en vtij,
5
Dan zich onder slavernij
Van het huwelijk begeven.
Zij wint rust die zo kan leven.

vs. 2. ongepaard: ongehuwd.
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DE ADVOCAAT.

Uw brein ontwart 't verwarde recht,
En strijkt krakelen viak en slecht.

DE CHIRURG.

Een heelzaam arts, die 't leven no zag sterven,
Mag snijden, niet den kranken gants bederven.

vs. 2. slecht: gelijk.
vs. 1. heelzaam: die weet te helen; — zag: zou zien. 2. bederven: te
gronde richten.
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LANDBESTUURDER.

Geen koningen is rust beschoren,
Ten minste een korte wijl.
Dit was en blijft de stijl
Der werreld. Vorsten zijn gekoren
5 Tot wachters over onderzaten.
Zij zitten steil en hoog,
En slaan hun wakende oog
Door alle huizen, Ole straten.
Zij zien en kennen 't onderscheid
Van ieders aard. Hun wijs beleid
10
Hoeft onorde in haar ploi to schikken.
's Volks rust is 't wit, daar wijze op mikken.

vs. 1.. Geen koningen, enz.: aan koningen is geen rust beschoren. 2.
Ten minste: zelfs niet. 3. stijl: gewone gang. 9-10. 't onderscheid, enz.:
ieders onderscheiden karakter. 11. Hoeft: dient. 12. wit: doel; — wijze:
di. wijze vorsten.
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OP EEN VERDREVEN KONING.

De koning leerde ons niet te bouwen
Op mensen reukeloos,
Lichtvaardig, los, en broos,
Maar met een onverwrikt betrouwen
Op God alleen te staan.
5
De werreld, als de maan,
Is wisselbaar, dan heel volschenen,
Dan half, dan minder, dan verdwenen.
Wat 's nu 't gekroonde hoofd?
De glans is uitgedookl.
10

vs. 2. reukeloos: zonder ernst, onberaden. 3. los: wuft, wisselziek, veranderlijk, — broos: zwak. 5. staan: steunen. 7. wisselbaar: wisselend.
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OP EEN GEESTELIJK HERDER.

Wie vond in deeglijkheid oit zijns gelijken meer?
Code offerde hij zijn dienst, zijn trouw aan zijn
Landsheer,
En bracht dat woeste yolk tot deugdige bekering,
Door voorgang eer dan door zijn ongetoide lering.
5 Zijn woord was eveneens als een gezegend zaad.
Hij was der zielen zout. Noit moeide hij zich met staat
Of weerlijke heerschappij. Net licht blonk uit zijn
'even.
Al wat de Bijbel leert stond in zijn hart geschreven;
Ja zijn godvruchtig hart, dat was der deugden kerk.
10 Wat drempel hij betrad, daar bleef een heilig merk.
Zijn woord was troostelijk den aangevochten bedde.
Wat onlust rees er, then hij niet met wijsheid redde?
Baldadigheid nam af, zo ras hij trod op stoel,
Gerechtigheid die groeide, en pleiters werden koel.
15 De kroegen stonden leeg, geen mes werd
uitgetrokken.
d' Oprechtigheid des mans klonk luider als de
klokken.

vs. 2. offerde (h)ii: 3. deugdige bekering: bekering tot deugd. 4. ongetoide: onopgesmukte. 5. eveneens z,ls: juist zo als. 6. moeide (h)ii. 7.
weerlijke: wereldlijke; weerlijke (h)eerschappij. 9. dat was, enz.: daarin
woonden alle deugden. 10. daar bleef, enz.: daar liet hij een stichtende
indlu./-: achter. 11. was troostelijk: troostte; — den aangevochten bedde:
vror de zieke in bekoring. 12. onlust; onenigheid; — redde: in orde
bracht, beslechtte. 13. baldadigheid: kwaadwillig optreden; — stoel:
preekstoel. 14. pleiters: die met elkaar procedeerden. 16. oprechtigheid:
relhtschapenheid.
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Hij was vernoegd in 't kleen, gewild bij arm en rijk,
En stond ze bei ten dienst; zij golden hem gelijk.
Men zag hem zelden aan der rijke lieden dissen:
20 Wel mocht hij wit zien, maar vermijdde
d' argernissen.

17. in 't kleen: met het geringe; — gewild: geliefd. 20. wit: vrolijkheid;
— vermijdde d' argernissen: vermeed al wat aanstoot gaf.
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DE BURGEMEESTER.

De Burgemeester weet den breidel hier te vieren,
En aan te halen; weet alle ambten te bestieren
In orde, en kan nu zacht dan weder strenger gaan,
Naar eis van elks natuur en staat; niets onberadn
5 Verhaasten; wrevelen, die hoge en lagen honen,
Betemmen; misverstand verbloemen, en verschonen;
De lasten minderen, zoveel de Staat dit lijdt,
Eer 's koopmans koopkans kere, en winste en
welvaart slijt'.
Uitheemsen gunt hij plaats, en welkomt ze uit
ontfarmen.
10 Hij zorgt doorgaands met lust voor Gods
nooddruftige armen.
't Geweten, min of meer door onverstand verrukt,
Beschut hij; niemand wordt in zijn gemoed gedrukt,
Noch in zijn billijk recht verkort, of opgehouden.
Getrouwheid aan 't gemeen wordt rijkelijk
vergouden.
15 De deugden draven hoog, op 't voortreen van den
fleer.
De boosheid smilt allengs; Been goud gaat boven eer.
vs. 1. hier: in Amsterdam. 3. gaan: te werk gaan. 5. wrevelen: misdadigers, kwaadwilligen; — Konen: krenken. 6. misverstand: onenigheid; — verbloemen: ten goede wenden. 8. Eer 's koopmans LL: eer
de te hoge belasting de handel zou schaden; — site: of zou nemen. 10.
doorgaands: voortdurend. U. Geweten: gewetensvrtheid, — verrukt:
uit het spoor gerukt, in gevaar gebracht. 14. vergouden: vergolden. 15.
draven hoog: nemen een hoge vlucht; — voortreen; voorgang, voorbeeld.
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De kunsten winnen veld; de nutte wetenschappen
Geraken op den troon. Gene averechtse stappen
Misleiden nu de kiel in 't zog van snoden buit.
20 Men koestert pais en vree, tot daar de zeevaart stuit,
Houdt iedereen ten vriend, en acht de baatzucht
schande.
Dus bloeit d' olijftak blij te water, en te lande.

19. 't zog: kielzog, spoor. 22. olijitak: symbool van de vrede.
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IV. KUNSTEN.

Mijn zwaneschacht, mijn trekkebeksken drinkt
Zich dronken aan onsterfekken inkt.
Inwijing der Doorl. Schole, v. 17-18.

De nektartong verlekkert 't leerzaam oor.
Ibid. v. 55.

De Poezy, het goddelijkst van al,
Spant keel en snaar op sluizenwaterval.
Ibid. v. 81-82.

De beste saus is smaak, al schafte zelf Jupijn,
Want waar de smaak ontbreekt, daar kan niet lekkers zijn.
Op de vijf Zinnen. Smaak v. 3-4.
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DE KUNSTEN STAAN AAN EEUW NOCH TIJD
GEBONDEN.
De kunsten staan aan eeuw noch tijd gebonden.
Vernuften gaan en komen op hun tijd.
Net voor of na brengt lof aan, noch verwijt,
De jongste vindt wel dat gene oudsten vonden.
5 Natuur bestelt alle eeuwen elk haar voorbeeld.
Vernuft bootseert haar kant en omtrek na.
Men schat de kunst, die hangt aan vroeg noch spa.
Net werkstuk wordt naar 't wezen zelf geoordeeld.

vs. 3. Oude of moderne kunst is op zich zelf nosh to prijzen of of to
keuren. 4. Een jonger geslacht kan soma, wat de ouden niet vermochten. 5. De natuur bezorgt aan een ieder zich zelf als voorbeeld.
6. bootst de hoofdtrekken van de natuur na. 7. schat: schatte; —
hangt aan: afhangt van. 8. wordt: worde; — geoordeeld: beoordeeld.
10
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OP EEN BORDUURWERK.

d' Archengel Michael, gaat met gevelde speer,
In 's konings mantel fel den fellen draak te keer;
Die met gekeerden nek vergif braakt voor zijn
voeten,
Gewiekt, gekamd, geschubd, en kakelbont van
sproeten,
5 Som blaauw, som groen, som geel, langs glibberigen
huid.
De vonken vliegen 't dier ten brandende ogen uit;
En 's Hemels Veldheer, die vol moeds dar rusting
wraken,
Bralt met een wapenrok van gloeiende scharlaken.
Gevlerkte Cherubien op 's ridders boezem lacht.
10 Infijn en hagelwit veldteken siert dees 'dracht,
't Schijnt dartle windekens in 't paradijsweb dwarlen,
Van Engelen gezoomd met zuiverlijke parlen,
Besprengd met sprenklen bloeds, geparst met
doornekroon
Uit 's Heilands hoofdslaap. Gods kampvechter dus
ten toon,
15 Aan zijn ten ruggebeen fris uitgewosse pennen,
Met heilgen sdauw besproeid, is lichtelijk te kennen.
vs. 1. Archengel: aartsengel. 3. gekeerden nek: omgewende kop. 4.
gekamd: met kammen; sproeten: vlekken. 5. som: sommige. 7.
dar rusting wraken: 'n harnas durft versmaden, uitlaten. 8. Bralt:
schittert. 9. Gevlerkte, enz.: Een gevleugelde Cherubijn op Michaels.
10. infijn: heel Ain, — veldteken siert dees dracht: vaandel kleurt mooi
bij de kleding. 11. Paradijsweb: hemels weefsel. 12. Van: door; —
zuiverlijke: (zuiver) mooie. 14. dus ten toon: zo uitgedost. 15. fris
uitgewosse pennen: helder uitgegroeide vleugels.
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SCHILDERKUNST.

Gelijk de zonneblom haar ogen
Uit minne draalt naar 's hemels Bogen,
En volgt met haar gezicht
Net alverkwikkend licht,
5 De zon, die 't al zijn verwe geeft,
En daar geboomte en plant bij leeft;
Zo volgt de Schilderkunst,
Uit aangebore gunst,
Ontsteken van een heilig vuur
10 De schoonheid van Natuur,
Met hare streken en penselen;
Geeft dode doeken en pannelen
Net leven, waar ze zweeft en zwiert;
Verkloekt de mensen, en 't gediert.
o Eedle Schildermin,
15
o Tiende Zanggodin,
Wij lopen u, met d' andere negen
Parnas-godinnen tegen;
Van zingen noch van spelen moe:
20 Ontvang dees kroon: zij komt u toe.

vs. 5. verwe: kleur. 6. bij: door. 8. gunst: genegenheid. 9. ontsteken:
ontstoken. 14. Verkloekt: verschalkt. 16. Tiende: naast de negen
Muzen of Parnas-godinnen (18). 18. tegen: tegemoet, 20. kroon: krans.
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ORFEUS.

5

10

Toen Orfeus met zijn keel,
Toen Orfeus, met zijn keel, en veel,
In 't mastbos, zong, en speelde,
Tierelier, tierelier,
Dat schone lustprieel;
Scheen hemel aarde en zee,
Scheen hemel, aarde en zee alree,
Op zang en spel, to dansen,
Tierelier, tierelier,
Gevolgd van wild, en vee,

Hij zat op een tapijt,
Hij zat op een tapijt gewijd,
Een regenboog van bloemen.
Tierelier, tierelier,
De deugd braveert den nijd.
15
Een krans van lauwerier,
Een krans van lauwerier, heel fier,
Vereert de heldre lokken,
Tierelier, tierelier,
20
Een God gelijk in zwier.

Orfeus: Thracische zanger, die door zijn muziek zelfs dieren en onbezielde dingen tot zich trok. 2. veel: vedel, viool. 5. lustprieel: lusthof.
10. Wild en vee: Wilde en tamme dieren. 12. tapijt gewijd: gewijd
tapijt. 13. Een regenboog: alle kleuren. 15. De deugd: zijn voortreffelijkheid; — braveert: trotseert. 18. Vereert: siert; — heldre: blinkende. 20. zwier: bevalligheid.
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25

De lange witte rok,
De lange witte rok, van vlok
Gesponnen door zijn moeder,
Tierelier, tierelier,
held streek met boog en stoic.

Terwijl hij speelde, en zong,
Terwijl hij speelde, en zong, ontsprong
Een bron van melk, en honig,
Tierelier, tierelier,
30
Oevloeid van zijne tong.
De bomen in het rond,
De bomen in het rond terstond
Vergaren om den zanger,
Tierelier, tierelier,
En kussen zijnen mond.
35
De wildzang tiereliert,
De wildzang tiereliert, en zwiert
Rondom den speelman hene,
Tierelier, tierelier,
40
Ook wild, en tam gediert.
De nachtegaal ontsteekt,
De nachtegaal ontsteekt en breekt
Zijn toon aan Orfeus' gallem,
22. vlok: wol. 25. Hield streek, enz.: bewoog zich op de maat van de gebogen strijkstok. 28-30. Een bran, enz.: zijn zang is zoet als melk en
honing. 33. Vergaren am: komen staan rond. 36. wildzang: in 't wild
levende zangvogels. 40. Oak wild, enz.: ook wilde en tamme dieren
legden zich bij hem neer, 41-43. ontsteekt.... zijn toon aan: begint
to zingen in navolging van; — breekt: moduleert.
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45

Tierelier, tierelier,
Die duizend zangers kweekt.

De leeuw zijn brullen staakt,
De leeuw zijn brullen staakt en blaakt.
De duiven trekkebekken,
Tierelier, tierelier,
Wat god blijft ongeraakt!
50

47. blaakt: ontbrandt in liefde. 50. blijft ongeraakt: wordt niet ontroerd.
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JUBAL.

't Vernuft van Jubal bouwde,
Op 't gadeslaan van kiank
En maat, het lieflijk maatgezank,
Dat zich, vol geest, ontvouwde.
5

10

Der zangen vader wist
Door onderling vermengen
Een hemelse eendracht voort to brengen,
Uit klankkrakeel en twist.
Hij bindt de schapedarmen,
Metalen, elpenbeen,
Schalmeihout, wind, en keel aaneen.
Zij ketelen, en kermen.
De gallem geeft den geest,
Of wordt gezwind herboren.

15 Zo leidt hij mens en dier bij d' oren;
Een vond die rouw geneest.
Dus stemden ziel en leden,
Eer Adam vluchtte uit Eden.
vs. 1. 'Tuba': uitvinder der muziekinstrumenten, der zangen vader
(5). 4. geest: bezieling. 7. eendracht: harmonie. 9. bindt.... aaneen:
doet samenwerken; — schapedarmen: snaren. 10. elpenbeen: ivoor. 11.
Schalmeihout: het hout van de schalmei, een herdersfluit; — wind en
keel: door de keel uitgeblazen lucht. 12. ketelen: kittelend, opwekkend
geluid geven; — kermen: klagend geluid geven. 13. d.i. de toon sterft
uit. 14. d.i. of komt plotseling weer terug. 15. leidt.... bij d'oren:
sleept.... mee. 16. vond: uitvinding. 17. Dus stemden: zo harmonieerden; — leden: lichaam.
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OP DE KLOKKENIST.

(Van Amsterdam).
Hij verdooft met klokgeluid
d' Allereelste kerkkoralen,
Speelt met klokken, als cymbalen.
's Hemels koren kijken uit.
5 Op de hele en halleve uren,
En de vierendelen mee,
Steekt de Koningin der zee
't Hoofd nu trotser uit haar muren,
Gordt haar vruchtbren schepentuin
Met een gordel van arduin.
10
Ili verhef mijn toon in 't zingen
Aan den Aamstel en het IJ,
Op den geest van Hemonij,
d' Eeuwige eer van Lotheringen,
15 Die 't gehoor verlekkren kon
Op zijn klokspijs, en zijn noten,
Ons zo kunstrijk toegegoten;

vs. 1. verdooft: verdoft, stelt in de schaduw. 2. d'Allereelste, enz.: de
allerfijnste koorzangen in de kerk. 3. cymbalen: koperen muziekinstrumenten, bestaande uit twee halve bollen. 7. Koningin der zee:
Amsterdam. 8. uit haar muren: boven haar vestingmuren. 9. Gordt, enz:.
gordt nu trotser, fierder haar wateren vol vruchtaanbrengende schepen
(tuin, vanwege de masten) met een hardstenen (arduin) murengordel.
13-14. De klokkenist Hemony was geboren to Levecourt in Lotharingen.
16. klokspijs: lichte spijs, lekkernij; en hier ook: hetgeen de klokken
tie smaken gaven. En dit is een speling met de klokspijs (metaalmengsel), waaruit de klok gegoten (17) wordt.
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't Lust ons op de klokketon,
Om doorluchte torentransen,
20 Enen klokkedans te dansen.
Cybele behaalt geen prijs
Door geschal van keteltrommen,
Nu de torentransen brommen,
Met een liefelijker wijs
25 Dan haar done Korybanten.
Geen of een alleen vermag
Om te voeren nacht en dag,
Enen rei van muzikanten.
Voert dien klokheld op 't altaar
Eens gezien in duizend jaar.
30

18. klokketon: groot metalen rad; door dit rond te draaien werden de
hamers op de klokken geslagen. 19. om doorluchte torentransen: om
de omgangen van de toren waar het licht doorheengaat, en die verheven is. 21. Cybele: Oosterse godin. Haar priesters, de Corybanten
(v. 25) vierden haar dienst, door al dansende en schreeuwende (dol)
en op holle ketels slaande (v. 22: keteltrommen), een geweldig misbaar te maken. Cybele droeg een torenkroon (vgl. torentransen vs. 23).
23. brommen: dreunende tonen voortbrengen; hier ook: pralen. 26-28.
d.i.: niemand als Hemony was in staat dag en nacht muziek te geven,
als van een permanent rondtrekkend koor (rei) van muzikanten.
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SALOME.

Zij treedt eerst langzaam, tot een voorspel, hene en
weer,
Allengs wat rasser op de lultsnaar, keer op keer.
Na 'et voorspel vangt ze eerst aan te spelen, en te
zingen,
En weet de voeten naar den toon en trant te
dwingen,
5 Doch luchtig, zonder dwank, dat feestdans en muzijk
Van kele en snaar gelijkt een minzaam huwelijk,
Of eer Been huwlijk, maar ene edele vrijaadje.
De rozekrans om 't hoofd, de zwaaiende pluimaadje,
Net sneeuwwit zijden kleed, vol lelien van goud
10 Oezaaid, het hangend haar, van nektergeur bedauwd,

De perlen aan het oor, de zuivre halskarkanten,
En 't voorhoofd, daar gestarnt van fijne diamanten,
Aan 't hemels aanschijn straalt, bekoren niet zo sterk.
Als zij betoveren wat haar omringt in 't perk.
15 Maar luistert hoe ze zingt:
Het beven van haar keel, vol orgels, en de luit,
Een graf des nachtegaals, gevolgd van 't geestig
slingeren
Der voeten hene en weer, en 't wulps gedans der
vingeren,
Salome, de dochter van Herodes, danst voor het hof. Vs. 4. dwingen:
volgen; — trant: maat. 8. zwaaiende pluimaadje: de op het hoofd wuivende vederbos; — 10. van nektergeur bedauwd: met hemels reukwerk besprenkeld; — 11. halskarkanten: halssieraden van goud of van
edelgesteenten, of van goud met edelgesteenten; — 14. zij: feestdans
en muzijk (vs. 5); — in 't perk: in de kring (van het hof). vs. 17. een
graf des nachtegaals: waartegen de nachtegaal zich dood zou zingen;
— 't geestig slingeren: de bevallig fosse beweging. 18. wulps gedans:
dartele op en neer gaande beweging.
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Alle even geestig op de luitsnaar uitgeleerd,
20 Den zin uitbeelden van de woorden, geschakeerd,
Gelijk de regenboog, met velerhande verven,
Die hier voortrekken, daar verschieten, en
versterven.
Nu trok ze nog een strik met dansen in dit veld,
Waarin Herodes' naam met lettren stond gespeld.
25 Toen zweeg de luit, en scheen een poos heel kort
te stuiten.
Men hoorde middlerwij1 violen, harp, en fluiten,
Schalmei, en schuiftrompet zich mengen in haar keel,
En galmen, die allengs verflaauwden zacht en eel.
Dan steigerde dan scheen de zang het op te geven:
30 Gelijk het nachtlicht in de Op brandt, dan verheven
Opflakkert, dan bezwijkt, en, deerlijk afgepijnd,
Den geest geest met een snik en blik, en fluks
verdwijnt.

19. geestig.. uitgeleerd: keurig volleerd. 20-21. geschakeerd.. met velerhande verven: geschikt.. in velerlei kleuren (kleurige woorden). 22. Die
hier uitkomen, daar wegschemeren en geheel weg gaan. 23. strik: krul
(van een letter). 25. scheen een poos heel kort te stuiten: scheen
opeens voor een wijle of te breken. 27. schahnei: een primitieve soort
fluit; — keel: zang. 28. verflaauwden: uitstierven; — eel: kunstig. 30.
nachtlicht in de pup: kaars in het buisje (van de kandelaar). 31. afgepijnd: afgetobd. 32. snik: korte heftige beweging; — bilk: flikkering;
— fluks: vlug.
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TONEEL.
Toneelspel kwam in 't licht tot leerzaam
tijdverdrijf.
Net wijkt Been ander spel noch koninklijke vonden.
Net bootst de werreld na; het kittelt ziel en lijf,
En prikkelt ze tot vreugd, of slaat ons zoete wonden.
Net toont in 't kleen begrip al 's mensen ijdelheid,
5
Daar Demokrijt om lacht, en Heraklijt om schreit.

vs. 2. vonden: vondsten, uitvindingen. 3. kittelt: prikkelt, streelt. 4.
prikkelt.... slaat: blijspel, treurspel. 5. in kleen begrip: in kart bestek
(samenvatting). 6. Demokrijt en Heraklijt: twee Griekse wijsgeren,
vertegenwoordigers van een vrolijke en een ernstige wereldbeschouwing.
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OP DE SCHRIJFKUNST.

De tong is tolk van 't hert, bij tegenwoordige oren.
De stomme pen laat zich veel duizend mijlen horen,
Deur 't oog, en niet deur 't oor. Z' is d' eelste, die
ik ken.
Ai, kus eerbiediglijk dat beksken van de pen.

vs. 1. hert: hart; — bij tegenwoordige oren: voor hen die bij het spreken
tegenwoordig zijn. 3. eelste: edelste. 4. beksken: punten van de pen,
die met zijn bekske (snaveltje) spreekt.
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OP DE BOEKDRUKKUNST.

o Kunst! ik draaf hier hoog, en ren
Op uw gerief. De moede pen
Bedankte u, toen gij kwaamt in 't Licht,
Die den Parnas zo dier verplicht.
5 o Moeder van ontelbre kindren!
Wie kan uw vruchtbaarheid behindren?
Wie trekt dees kunst haar slagveér uit,
Van plaats noch tijd noch nijd gestuit?
Wie keert haar snelheid, in de vlucht,
Op zee, en stroom, en door de lucht?
10
Wat lettervijand schut dat zwieren
Der alom zwevende papieren?
Dit ijzer koper tin en lood
Der lettertonge is voor geen dood
Noch enig element vervaard;
15
De boekspraak zelf geen afgrond spaart,
Waar ze onbewimpeld looft, of lastert
De deugd, en wat van deugd verbastert.
20

'k Verworp al wat naar boosheid ruik',
Doch niet de kunst, om snood misbruik,
Haar andre zustren ook gemeen.
Men moet ze God ten dienst besteen,
Den mens tot nut, tot niemands hinder:
Dit was het oogmerk van haar vinder.

vs. 1. ik draaf hoog: ik geef u hoge lof. 2. Op uw gerief: om u to eren.
3. Bedankte u: was u dankbaar. 4. Die den Parnas, enz.: die de dichtkunst zo aan u verplicht. 6. behindren: belemmeren. 7. d.i. wie houdt
deze kunst terug in haar vlucht. 11. schut: houdt tegen. 14. lettertonge:
sprekende letter. 16. zelf: zelfs; — afgrond: helse machten; — spaart:
ontziet. 17-18. d.i. looft de deugt of lastert (misprijst) wat van deugd
verbastert (vervreemdt). 19. Verworp: verwerp.
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OPSCHRIFT VAN EEN BIBLIOTHEEK.

't Is heiligdom, dat gij hier ziet.
Hoe heet het? Kruidje roer me niet.
De stommen spreken op papier.
Wie leenziek is, vertrek van hier.
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V. IN MEMORIAM.

LIJKZANG.

Laat ons de rosbaar eren,
Den lijksleep achteraan
Al klagende vermeren,
En tijdig sterven leren,
Bedauwd van traan op traan,
5
Die langs de kaken rollen
Uit ogen, dik gezwollen.

vs. 1. rosbaar eren: lijkkoets vergezellen. 2. lijksleep: lijkstoet.
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GRAFSCHRIFT. (I).

Al wat ter werreld leeft is sterfelijk.
Net lichaam smilt, als was;
De zerk bestuipt onze as;
De deugd alleen is onbederfelijk.
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GRAFSCHRIFT. (II),

Hier rust het sterflijk deel, der wormen aas en spijze,
Gelijk een korengraan in aarde en stof verrot,
Opdat het herelijk, to zijner tijd, verrijze.
Net lichaam met de ziel, door d'allemacht van God,
5 Verenigd, opgewekt van d'Engelse trompette,
Zal opstaan, met een glans en klaarheid, God gelijk,
Als Jezus het met vreugd aan zijde zijde zette,
Den mens ten hemel voere omhoog, in 't eeuwig
rijk.
Hier is verganklijkheid, geslag van klok en uren:
10 Daar haven eeuwigheid, die alles zal verduren.

vs. 2. korengraan: graankorrel. 5. van d'Engelse trompette: door de
bazuin der Engelen. 9. geslag: het slaan. 10. die alles zal verduren: die
alles in duur zal overtreffen.
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OP ISABEL LE BLON.

Hier sluimert Isabel le Blon,
Die, als een roosje met de zon,
Blijgeestig op Naar steeltje stond,
En riep met een bedaauwden mond:
5 „Wat is de schoonheid? wat 's de roem
Der jonkheid anders, als een bloem?"
Dit was Naar eerste en leste leer,
Toen zweeg ze stil, en sprak niet meer.

vs. 3. blijgeestig: blijmoedig, opgewekt. 7. leer: les.

166

LIJKKLACIIT OP MARIA STUART.

Ontvang ons klachte en lijkgebeden,
o Roomse Roos, nog vers gesneden
Van uwen steel; hoe knap
Verliest gij geur en sap!
5 Hoe ras verwelken en verslensen,
Uw bladers! Sterfelijke mensen,
Net schoonste, idat gij ziet,
Wat is het schoonste? Niet.
Een ogenblik, een blik gaat strijken
10 Met d'ere en 't licht der koninkrijken.
Een bui ontkleedt die bloem
Van al haar pracht en roem.
Een nevel, och! voor ons to duister,
Berooft die zon van al haar luister,
15
Benijdt ons droef gezicht
Dat hartverkwikkend licht.

20

Die flonkrende ogen zijn geloken,
't Aanminnige gezicht gebroken,
Die scherpe stralen stomp,
Net lichaam slechts een romp.

vs. 3. 'map: snel. 5. verslensen: verleppen. 8. nlet: nets. 9. gnat strijken:
gaat heen. 10. d'eer, enz.: de edelste der vorsten, Maria Stuart. 19.
scherpe stralen: doordringende blikken, Kier met pijlen (stralen)
vergeleken.
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Zoveel opeengehoopte gaven
Zijn t'effens wider 't kleed begraven.
Schenkaadjen van Natuur,
Wat zijt gij kort van duur!
25 Het purper ziet zijn glans versterven:
Hier moet de kroon haar luister derven.
o Gaven van 't geluk,
Hoe smelt gij weg in druk!
't Is al vergeefs wat wij vermanen,
30 Vergeefs gestort een dauw van tranen;
De lentetijd komt weer,
Dees telge nimmermeer.

22. t'effens: tegelijk. 27. 't geluk: 't lot. 29. vermanen: smeken.
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VERTROOSTINGE AAN OERAARD VOSSIUS.

Wat treurt gij, hooggeleerde Vos,
En fronst het voorhoofd van verdriet?
Benij uw zoon den Hemel niet.
De Hemel trekt; ai, laat hem los.
5 Ai, staak dues ijdle tranen wat,
En offer, welgetroost en blij,
Den allerbesten Vader vrij
Het puik van uwen aardsen schat.
10

Men klaagt, indien de kiele strandt,
Maar niet, wanneer ze rijk gelatin,
Uit den verbolgen oceaan,
In een behoude haven landt.

Men klaagt, indien de balsem stort,
Om 't spillen van den dieren reuk;
15
Maar niet, zo 't glas bekoomt een breuk;
Als 't edel nat geborgen wordt.
Hij schut vergeefs zich zelven moe,
Wie schutten wil den starken vliet,
Die van een steile rotse schiet,
20 Naar haren ruimen boezem toe.

vs. 3. Benij uw won: benij aan uw zoon de Hemel niet. 4. De Hemel
trekt: de Hemel boeit en bold hem. 14. dieren: kostbare. 16. Als 't edel
nat, enz.: wanneer daarbij slechts het edel vocht gered wordt. 17-18.
schutten: tegenhouden. 18. den starken vliet: de bergstroom.

169

Zo draait de werreldkloot; het zij
De vader 't liefste kind beweent;
Of 't kind op vaders lichaam steent;
De Dood slaat huis noch deur voorbij.
25 De Dood die spaart noch zoete jeugd,
Noch gemelijken ouderdom.
Zij maakt den mond des reedners stom;
En ziet geleerdheid aan noch deugd.
30

Gelukkig is een vast gemoed,
Dat in geen blijde weelde smilt,
En stuit, gelijk een taaie schild,
Den onvermijbren tegenspoed.

21, werreldkloot: aardbol, 24 wereld. slaat voorbij: slaat over, gaat voorbij. 30. sinilt: smelt, week wordt.
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UITVAART VAN MIJN DOCHTERKEN.

De felle Dood, die nu geen wit mag zien,
Verschoont de grijze lien.
Zij zit om hoog, en mikt met haren schicht
Op het onnozel wicht,
5
En lacht, wanneer, in 't scheien,
De droeve moeders schreien.
Zij zag er een, dat, wuft en onbestuurd,
De vreugd was van de buurt,
En, vlug to voet, in 't slingertouwtje sprong;
10
Of „zoet Fiane" tong,
En huppelde, in het reitje,
Om 't lieve lodderaitje;
Of dreef, gevolgd van enen wakkren troep,
Den rinkelenden hoep
15 De straten door; of schaterde op een schop;
Of speelde met de pop,
Net voorspel van de dagen,
Die d' eerste vreugd verjagen;
20

Of onderhiel, met bikkel en bonket,
De kinderlijke wet,

Vondels dochtertje Saartje stierf, 8 jaren oud, ten tijde van een grate
kindersterfte. vs. 1. Dood: de dood werd in de 17e eeuw in kunst en
poezie dikwijls voorgesteld als Vrouw die een pig schiet; — wit mag
zien: blijdschap kan verdragen. 4. onnozel: onschuldig. 7. wuft: viug,
bewegelijk. 10. Zoet Fiane: waarschijnlijk aanhef of refrein van een
kinder- of dansliedje. 12. lodderaitje: waarschijnlijk het meisje midden in de kring. 14. hoep: hoepel. 15. schop: schommel. 17-18. di.
als het meisje het zorgenvolle leven van Moeder op zich heeft
genomen; — d' eerste vreugd: de jeugd. 19-20. d.i. of zette voort
het gebruik der kinderen bij het bikkelspel; — bikkel: de beentjes,
die op het springen van de grote knikker (bonket) naar een bepaalde
regel moeten worden omgezet.
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En rolde en greep, op 't springend elpenbeen,
De beentjes van den steen;
En had dat zoete leven
Om geld noch goed gegeven.
25 Maar wat gebeurt? Terwiji het zich vermaakt,
Zo wordt het hart geraakt,
(Dat speelziek hart) van enen scharpen flits,
Te doodlijk en te bits.
De Dood kwam op de lippen,
30
En 't zieltje zelf ging glippen.
Toen stond helaas! de jammerende schaar
Met tranen om de baar,
En kermde nog op 't lijk van haar gespeel,
En wenste lot en deel
35
Te hebben met haar kaartje
En dood te zijn als Saartje.
De speelnoot vlocht (toen 't anders niet mocht zijn)
Een krans van roosmarijn,
Ter liefde van heur beste kameraad.
0 kranke troost! wat baat
40
De groene en goude lover?
Die staatsie gaat haast over.

21. op 't springend elpenbeen: op 't ritme van de ivoren grote knikker.
23-24. had.... gegeven: had willen geven. 28. bits: scherp. 29. De
lippen namen de doodskleur aan. 33. gespeel: speelkameraadje. 35.
kaartje: vriendinnetje. 38. roosmarijn: altijd groen geurig heestertje
(dodenkruid). 40. krank: zwak. 42. staatsie: eerbetoon, — haast:
spoedig.
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KINDERLIJK.

Constantijntje 't zalig kijndje,
Cherubijntje, van omhoog,
d'IJdelheden, hier beneden,
Uitlacht met een lodderoog.
5 „Moeder!" zeit hij, „waarom schreit gij?
Waarom greit gij, op mijn lijk?
Boven leef ik, boven zweef ik,
Engeltje van 't Hemelrijk;
10

En ik blink er, en ik drink er,
't Geen de Schinker alles goeds
Schenkt de zielen, die daar krielen,
Dertel van veel overvloeds.

Leer dan reizen met gepeizen
Naar palaizen, uit het slik
15 Dezer werreld, die zo dwerrelt.
Eeuwig gaat voor ogenblik."

vs. 2. van omhoog: hoort bij uitlacht (4). 4. lodderoog: liefelijk lachend
oog. 6. greit: krijt. 13. gepeizen: gepeinzen, vrome gedachten. 15. werreld: woordspeling met warren, warren; zo wordt de wereld gekarakteriseerd als plaats van bedriegelijke en moeitevolle vergankelijkheid.
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LIJKKLACHT AAN HET VROUWEKOOR.

o Heilig koor, dat van den mijnen
't Vergaan en onvergaan geheent
Bewaart, en zachte rust verleent,
Totdat de zon vergeet te schijnen;
5 Nu groeit 't getal van uwe lijken
Door een, dat meest mijn geest bedroeft,
En met de lijkschroef 't harte schroeft,
Die voor geen jammerklacht zal wijken.
10

Nu parst uw harde zerk het kermen
En tranen uit de borst en 't oog,
Om mijn Crease, die omhoog
Gevaren, smolt in bei mijn armen:

Terwij1 ik 't Aquilea streefde
Met Constantijn, den groten held,
Door zwaarden, op de keel gesteld,
15
Door vlam, die naar de starren zweefde.
Vronwekoor: kapel naast het priesterkoor van de Oude of Sint Nicolaaskerk te Amsterdam (Oudezijdsvoorburgwal), waar Vondels vrouw,
Maaiken (Marie) de Wolf begraven werd. vs. 1. van den mijnen: van
de mijnen, van mijn gezinsleden. 2. 't Vergaan, enz.: vroeger en pas
begravenen. 4. Totdat, enz.: tot het einde dezer zichtbare wereld. 5-8.
De dichter ziet de laatste ogenblikken voor de uitvaart levendig voor
zich. 8. Die: de lijkschroef. 9. parst: perst. 11. Crease: Creusa, vrouw
van Aeneas; door de barok werden ze gezien als een ideaal echtpaar.
12. gevaren: gestegen; — smolt in: verdween uit, de geest gaf in. 1314. Terwij1 ik, enz.: ten tijde dat ik met mijn epos van Constantijn
genaderd was tot de slag van Aquilea in Boven-Italie tussen de legers
van Constantijn en Maxentius. 15-16. Door zwaarden, enz.: in zijn
verbeelding volgde de dichter de strijd te midden van de wapens en
het hoog laaiende vuur.

174

Ili wenste nog om enig teken
Van haar, die als een schim verdween;
Wanneer ze mij te troosten scheen,
20 En in den droom dus toe te spreken:
„Mijn lieve bedgenoot, dees zaken
Gebeuren geenszins zonder God.
Vernoeg met uw getrokken lot,
En wil uw heldenwerk niet staken.
25 Dat ramp noch druk uw dagen korten
Voor dat gij ziet, na uwen wens,
Den vluchtigen tiran Maxens
Bestorven in den Tiber storten.
30

Dan zal uw ziel ten hemel draven,
Wanneer het triomferend hoofd
't Gewijde zwaard, aan God verloofd,
Ontgordt, op der Apostlen graven.

18. teken: teken van leven en verstandhouding. 19. Wanneer: Toen. 20.
in den Broom dus: als in een droom aldus scheen. 21. dees zaken: n.l.
de scheiding. 23. Vernoeg met: neem genoegen met, berust in; — uw
getrokken lot: lot dat gij aan te nemen hebt. 24. uw heldenwerk: uw
levenswerk, het begonnen epos. 26-28. Voordat gij uw epos eindigt
met de laatste nederlaag van Maxentius, die vluchtend (vluchtig)
doodsbleek van ontsteltenis (bestorven) in de Tiber verdrinkt.
29. Dan zal er geen hindernis meer zijn om opwaarts te streven (ten
hemel draven) naar de eeuwige hereniging (vergel. vs. 11-12. Creiise..
omhoog gevaren, 25-26. uw dagen korten, voordat enz.). 30. triomferend hoofd: Constantijn met triomferend hoofd. 31. 't Gewijde
zwaard, enz.: het zwaard dat aan God gewijd is in onverbrekelijke
trouw: 32. Ontgordt, enz.: het zwaard aflegt op het graf van de stichtem van de Kerk van Rome, Petrus en Paulus, als symbool van algehele
overgave en dienstbaarheid.
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Bestel mijn sterflijk deel ter aarde,
In 't koor der zegenrijke Maagd,
Daar zulk een schaar den naam of draagt,
35
En die mijn naam ook gaf zijn waarde.
'k Verhuis, van 't aardse juk ontslagen,
Om hoog, in 't hemelse gebouw.
Bezorg de panden van ons trouw,
40 Twee kinders, die ik heb gedragen."
Zo sprekend week zij uit dit leven.
Marie, al laat gij mij alleen,
Uw vriendschap, uw gedienstigheen
Staan eeuwig in mijn hart geschreven.
45 Hoe veer dees voeten mochten dwalen,
'k Zal derwaart mijn bedrukt gezicht
Nog slaan, daar, voor het rijzend licht
Uw bleke star ging onderdalen.

35. Daar zulk een schaar, enz.: Waar zovelen de naam naar dragen. 39.
Bezorg: zorg voor. 45. veer: ver; — dwalen: zwerven. 46. derwaarts:
daarheen, d.i. naar het Vrouwekoor; — bedrukt gezicht: bedroefde
ogen. 47. daar: waar; — het rijzend licht: het licht van het eeuwige
leven, dat voor haar oprees. 48. Uw bleke star, enz.: de laatste glans
van uw aardse leven in het graf verdween.
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UITVAART VAN MARIA VAN DEN VONDEL.

Wanneer dit tijdlijk leven endt
Begint het endeloze leven,
Bij God en Engelen bekend,
En zaligen alleen gegeven.
5

Daar zit de Godheid op den troon,
In 't middenpunt van alle ronden,
Dat overal, en enig schoon,
Noit zijnen omvang heeft gevonden.

Dit trekt alle ogen naar zich toe,
10 Als d' eerste zon van alle zonnen,
De bron van 't licht, noit stralens moe,
Van gene schaduwen verwonnen.
Wat goed zich in 't geschapen spreidt
Bij sprenkelen, is hier volkomen
15
In schoonheid, macht, en heerlijkheid,
Een zee, de springadr aller stromen.
Wat herkwam van het enkel Een
Doolt, als in ballingschap verschoven,
Vindt gene rustplaats hier beneen,
20 En zoekt het vaderland daarboven.
vs. 6-8. d.i. God in een denkbare kring, waarvan het middelpunt
overal is en onvergelijkelijk (enig) school." is, en waarvan de omtrek
nergens is. 12. Van gene schaduwen verwonnen: altijd door stralend,
nimmer verduisterd. 14. bij sprenkelen: bij sprankels, bij kleine gedeelten. 16. springafir: bronader. 17. herkwam: voortkwam; — enkel
Een: onsamengestelde eenheid. 18. verschoven: verstoten.
12
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Zo waalt de lelie van 't kompas,
Die met den zeilsteen werdt bestreken,
Rondom, en zoekt de starlichte as,
Haar wit, waarvan zij was versteken.
25

Maria steeg met haar gemoed,
Van werreldse ijdelheen gescheiden
En los, naar dit volkomen goed,
Waartoe d' elenden 't hart bereiden.

Twee vleugels, ootmoed en geduld,
30 Verhieven haar uit aardse dampen,
Daar 't eeuwig Een 't gebrek vervult,
En vlees en geest niet langer kampen.
Haar leste stem en aam was God,
De troost der aangevochte harten,
Het beste deel, en hoogste lot.
35
Zo voer ze hene uit alle smarten.
Wat kroont ge, opdat uw liefde blijk',
Met parle, zilver, en gesteente,
En palm, en roosmarijn, het lijk?
40 o Speelnoots, dit 's een dor gebeente.
Zij leefde tien paar jaren lang,
Maar nu van 's werrelds last ontbonden,

21. waalt: wendt en keert; — lelie: naald. 22. Die met, enz.: die met de
magneet wordt (werdt) aangeraakt. 23. starlichte as: Noordpool, beschenen door de Poolster. 24. wit: doel; — waarvan ed was versteken
(verstoken): die zij kwijt was. 31. Daar: waar; — 't gebrek vervult: de
onvolkomenheid doet ophouden. 34. aangevochte: aangevallen, bestreden. 39. roosmartin: altijd groen geurig heestertje (dodenkruid).
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Verwacht ze omhoog geen ondergang.
Het hemels uurwerk telt geen stonden.
45

Een rei van englen kroon' de ziel
Met lauwerier in 's hemels hoven,
Nu 't kleed des lichaams haar ontviel.
Zij node ons met gebeen daarboven.

43. Verwacht ze geen ondergang: heeft ze geen einde of verderf to
wachten. 44. stonden: uren.
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LIJKKLACHT.

(Over de Eerw. Neer Henricus Blessius).
De herder, die zijn kudde leidde,
Naar drenkte in ene verse beek,
En voerde in groene klaverweide,
Den rouwgalm wekt van streek in streek.
5 Waar heeft de trouw oit uitgeblonken,
Zo herelijk gelijk in hem,
Die kille harten kon ontvonken,
En rotsen breken met zijn stem?
10

Hij kwam ten outer aangetreden,
Een engel, en geen mens, gelijk,
In deftige en godvruchte zeden,
In spoed en onspoed even rijk.

Het lasteren leed hij geduidig,
Naar 't voorbeeld van 't gekruiste Lam,
15 Aan ergernis noch opspraak schuldig,
En tegens niemand stuur noch gram.
Hij hiel met waken en gebeden
Standvastig en gedurig aan,
En zocht de kruisbaan op to treden,
Waarlangs Gods Zoon is voorgegaan.

vs. 4. wekt: verwekt. 5. trouw: rechtschapenheid. 11. deftige: ingetogen.
16. stuur: stuurs. 17. hiel: hield.
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Het lust hem 't krankbed to bezoeken,
Te troosten in den lesten nood,
En hiel gesprek met stomme boeken,
In ijver noit verkoeld noch bloot.
25 Toen 's levens krachten hem begaven,
De geest van flaauwte allengs bezweek,
Vloog hij met blijschap in Gods haven,
Een uitgang, die geen dood geleek.
Nu juicht en triomfeert hij boven
Bij d' Engelen in 't hemelrijk :
30
Wij leggen hier omlaag verschoven,
En wenen droevig op zijn lijk.
De milde hemel wil het seven
Dat wij ons spieglen aan zijn end,
35 En volgen op zijn stichtig leven,
Bij God en d' Engelen bekend.

21. Het lust hem: hij stelt zijn genoegen in. 24. bloot: uitgeput. 26. d.i.
En toen de geest, enz. 31. leggen: liggen; — verschoven: verstoten,
verlaten. 35. volgen op: navolgen; — stichtig: stichtend.
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TER GEDACHTENIS VAN DE ZEE-ADMIRAAL
TROMP.
Hier rust de zeeheld Tromp de dappere beschermer
Der zeevaart en de zee, ten dienst van 't vrije land,
Dat 's mans gedachtenis bewaart in 't konstig marmer
Zo levendig gelijk hij stirf voor 't Hollands strand;
5 Beluid met moordgeschrei en Pdonder van kortouwen,
Daar Oroot-Brittanje in brand, al 't water viel to
kleen.
Hij heeft zich zelv' in 't hart der burgren uitgehouwen ;
Dat beeld verduurt de pracht van graf en
marmersteen.

vs. 2. dd. van de zeevaart en (van) de zee. 4. zo levendig: juist zo
uitgebeeld. 5. beluid: inplaats van door klokgelui werd zijn heengaan
door het krijgsrumoer begeleid; — kortouwen: scheepsgeschut. 6. d.i.
Engeland in brand zijnde. 8. verduurt: duurt langer dan.

182

OP DE ONDERADMIRAAL JOAN DE LIEFDE.

Zo leeft de Liefde tot het vrije vaderland,
Die al den oceaan in vlammen zette en brand,
En menig zeegevecht verduurde een rij van jaren,
Oelijk een ijzre rots, beschuimd van bloed en baren.
5

10

Vraag Chattam, Teems, en Zond, en al de kust
rondom.
De Maas stond dikwijl voor dit Hollands wonder
stom.
's Mans wijs en kloek beleid, en moed en zeevaartskennis
En deugd beschamen zelfs de nijd en lasterschennis.
Een kogel trof de borst, die zoveel vloten tart;
Maar dieper Ruyter en 's lands zeeraad in het hart.

vs. 1. Liefde: woordspeling, met liefde. 2. al: heel. 5. Chattam, enz.:
plaatsen waar hij gevecht leverde. 10. Ruyter: Michiel Adriaanszoon
de Ruyter, luitenant-acimiraal bij de Admiraliteit ('s lands zeeraad)
to Amsterdam.
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OP HET OVERLIJDEN VAN P. C. HOOFT.

(Raadsheer en Oud-Burgemeester van Amsterdam).
Trekt om 't raadsheerlijk lijk Been droeve torenklok:
Net burgerlijk beklag zal deze baar geleien;
De balling, weeuw, en wees beluien hier met schreien
Hun waard, haar man, haar voogd; daar 't leven uit
vertrok.
5 Hangt aan de wand van 't koor dien
burgemeestersrok,
Dien tabberd, wijd van haat- en staatzucht
afgescheien;
Dien deeglijkheid hem ging zo onbesproken breien;
Hieraan heeft eigebaat niet d' alderminste vlok.
Dat nu Amstelredam in 't rouwkleed valle aan 't
huilen:
10 Naar zegenrijke beurs ontbeert een barer zuilen,
Naar raadhuis een pilaar. Hoe drukt ons dit verlies!
Doch troost u, rijke stad! men zal u zalig noemen;
Als Room Fabricius', en Cato's deugd wil roemen,
Zeg: „H o of t dat was de man waardoor mijn glorie
wies."
vs. 2. Het burgerlijk beklag: het klagen van de burgers; — geleien:
begeleiden. 3. De balling: de uit Zuid-Nederland gevluchte. 4. waard:
beschermer; — daar: waar. 5. 't limn de plaats waar eens het altaar
gestaan had; — Burgemeestersrok: ambtskleed, als symbool van zijn
leven voor de gemeenschap. 6. baat- en staatzucht: zucht naar eigenbaat en naar hoger staat of rang. 7. Dien deeglijkheid, enz.: die zijn
onberispelijke (onbesproken) rechtschapenheid hem had gebreid. 12.
zalig: gelukkig. 13. Room: Rome; — Fabricius: Romein, beroemd om
zijn eenvoud en eerlijkheid; — Cato: Romein, beroemd als streng en
rechtvaardig handhaver van de macht en de zeden van het oude Rome.
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VI. UIT DE LAGS
LANDEN BIJ DE ZEE.

De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.
Gijsbrecht van Aamstel, v. 1894.
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0 ZOETE VRIJHEID.

o Zoete vrijheid! wat een kroning
Dankt u den genen die verrukt
Nu zo vele eeuwen heeft gedrukt
't Slaafs jok van een tirannig koning.
5 Oft schoon 't wild vogelken met lust
In 't korfken tiereliert en fluitert,
En in de tralie t'wijl het tjuitert
Verdient 't gekochte zaad gerust,
't Zou liever in de takskens schieten,
10 En klieven met zijn vlerkskens locht
Den blauwen hemel, zo het mocht
Slechts mager zijnen kost genieten.
Waarom versteekt zich in de stoppels
Der bossen 't hoorn-getakte hert,
15 De ranke hind waarom zo hard
En snel vlucht zij voor 's jagers koppels?
Waaromme vliedt het schuw konijn
En de achter-lamme blode hazen,
Die als een schaduw weggeblazen
20 Zoo floks in hun zand-holen zijn?
d' Azure vissen waarom duiken
Zij voor 't doorluchtig net zoo ras
vs. 1. kroning: heerlijkheid. 2. den genen: degene; hij; — die: op wie;
— verrukt: in radeloosheid. 4. 't Slaafs jok: het slavenjuk. 8. gerust:
rustig. 10. vlerkskens locht: luchtige, zwierige vleugeltjes. 16. koppels:
troepen honden. 18. achter-lanune: om de eigenaardige manier van
springen (niet de hazen zijn achterlam, maar de konijnen, die met de
achterpoten niet kunnen lopen). 21. azure: in 't water blauwkleurige.
22. doorluchtig: opengewerkt.
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In 't diepste van het water-glas
In 't diepste van Tethydis kruiken?
25 Ach! om hun vrijheid, die zoo naakte
Een ieder van naturen wis
Zijn voorhoofd ingeschreven is,
Van dat hij eerst in 't licht geraakte.

24. Thethydis kruiken: de kruiken van Tethys, een zeegodin, vrouw
van Oceanus (niet van Thetis, een zeenimf, W.B. VII 814 bij 1011); de
wateren van de zee. 25. zo naakte: zo duidelijk.
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DE GOUDEN TIJD.

Gelukkig leefden wij
Voorhene, eer vreemde heerschappij
Den vrijen hals kwam drukken
Met hare slaafse en ijzre jukken.
5

10

Men kocht geen eigen erf,
Noch sloot met graft en haag zijn werf,
Maar dreef gemene ploegen
Door 't land, en leefde met genoegen.
De lage leme hut
Plasregen wind en hagel schut.
De tdis stond niet geladen
Met lekkernije en overdaden,
Maar ooft, in 't wild gegroeid
Aan bomen, met geen mes besnoeid.

15 Het wildbraad was ons spijze,
En kaas en stremsel, naar landswijze.

De man, verplicht door trouw
Genoegde met een kuise vrouw,
Die schaamrood ingetogen
20 Haar heer en heerschap zag naar d' ogen.

vs. 6. graft: gracht. 7. gemene: gemeenschappelijke. 10. schut: weert
af. 16. stremsel: gestremde melk, klontermelk. 18. genoegde: vergenoegde zich. 20. heer en heerschap: echtgenoot en meester.
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De huiswaard, zonder last,
Noodt nagebuur en vreemden gast,
Zo gastvrij, als zijn magen.
Men voelde gene uitheemse plagen.
25

30

Men acht geen zilverwerk,
Noch goud, noch munt, gekend aan 't merk.
Zij wisslen waar aan waren,
Niet ver gehaald door zoute baren,
Maar in het Duitse land
Gegroeid, of met hunne eige hand
Gewrocht in lage hutten,
Urn 's mensen leven t' onderstutten.

De hutten, niet getoid
Noch dicht bijeen, maar wild gestroid
35 Aan vlekken, en aan dorpen,
Niet licht den brand zijn onderworpen.
Hun timmerhout is ruw,
En ongeschaafd, de rijkste schuw
Van lijstwerk en sieraden,
40 Gesnan gebloemd, als ooft en bladen.
De bast en schors bedekt
De hut, wanneer de regen lekt.
21. huiswaard: heer des huizes; — zonder last: zonder bezwaar. 22.
vreemden gast: uitheems. 23. magen: familie. 24. uitheemse plagen:
kwaad van vreemdelingen. 25. acht geen: heeft niet op met. 27. aan:
tegen. 28. door zoute baren: over zee. 29. het Duitse land: het dietse
land, Nederland. 31. Gewrocht: gemaakt. 32. onderstutten: onderhouden.
35. Aan vlekken: tot gehuchten.
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Men bezigt kalk noch tegel,
Noch steen, gemetst op enen regel.
45

Een deel schuilt, voor gevaar
Van krijg, in holen diep en naar,
En bergt zich voor den rover.
Zo brengt de Duitsman 't leven over.

44. gemetst op enen regel: gemetseld langs een lat. 49. Duitsman:
Nederlander; — over: door.
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BEGROET1NG VAN FREDERIK HENDRIK.

(Bij de aanvaarding van zijn stadhouderschap).
Hollandse Maagden, vlecht Orangien met laurieren
En kranset Frederik, die in het landbestieren
Met moed, en ijver treedt, en strookt idees tedere
eeuw.
Alrede ontvonkt het hart van onzen groten Leeuw:
5 Hij beurt verschrikkelijk zijn hoofd op uit de baren,
En schudt zijn manen vast, en zwaait zijn grijze
hairen,
En kropt met hovaardij, en trotsheid zijne borst,
En slaat het heus gezicht naar dezen braven Vorst,
En neigt eerbiedelijk tot idriemaal voor zijn voeten.
10 Op op mijn zanggodin; verstout u mee te groeten,
In 't midden van den drang, den prinselijken held,
En beukelaar des lands; die 't Catiliaans geweld,
En de gesteurde macht van Oostenrijk zal stuiten,
En onzen tuin met gaargevlochten harten sluiten.
vs. 1. vlecht orangien, enz.: maakt een lauwerkrans doorvlochten met
oranje-appelen. 2. kranset: kranst; — die in het landbestieren.. treedt:
die 't landsbestuur aanvaardt. 3. strookt dees tedere eeuw: tot kalmte
brengt deze gevoelige tijd (die weinig kan verdragen). 4. Leeuw: n.l.
de leeuw in het wapen, zinnebeeld van het yolk. 5. verschrikkelijk.
schrikwekkend; — uit de baren: d.i. de leeuw wordt dikwijls voorgesteld als klimmende uit de zeegolven. 6. vast: terzelvertijd; — grijze:
grauwe, roodbruine. 7. kropt met: vervult met, doet zwellen van. 8.
heus: trouwhartig; — braven: dappere. 12. beukelaar: schild, beschermer; — 't Castiliaans geweld: de macht van Kastilie, Spanje. 13.
gesteurde: verstoorde, vertoornde. 14. onzen tuin: de omheining van
ons land, ens land; — met gaargevlochten harten: met te gader, te
samen gebonden harten; eensgezind; — sluiten: afsluiten.
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15 Veel heils, veel heils, o Vorst! die dezen last aanvaardt,
En veldheer, op uw zij den degen gordt, en 't zwaard
Tot ons verdediging. Wij zien de burgerijen,
En grate steen alrede ontluiken en verblijen.
Meer eendrachts wordt gespeurd, meer liefde, en
minder haat.
20 Op uwe trommel treedt de wakkere soldaat
Veel moediger. Net paard dat schuimbekt, en met
briesen,
Net Spaans genet uittart; en om des vijands driesen
En dreigen lacht de bloem van uwe ruiterij,
Die draaft op uw trompet stofwekkende, daar gij,
25 Zo blank in 't harrenas, bezwaaid met groene
pluimen,
Aanbrallen komt als Mars, voor wien de Goden
ruimen,
En lozen uw pistool, op die gedreven zijn
Als bliksems van een Oost- en Westersen Jupijn.
1k zie 't verbond gemaakt; het yolk wordt goedertieren.
30 Iic zie de vredefeest op speeltonelen vieren.
1k zie de vredevlam, die drift van wolken lekt!
Ilc zie hoe als een kleed de vrede 't land bedekt.
16. En veldheer: en als veldheer. 17-18. burgerijen en grate steen: de
burgerijen van de grote steden; — ontluiken: opbloeien. 22. Het Spaans
genet: het Spaans oorlogspaard, Spanje; — driesen: uittarten. 24. stofwekkende draaft: stof opwekkend, onstuimig draaft; — daar: waar. 25.
blank: schitterend; — bezwaaid: omzwierd. 26. aanbrallen komt: trots
komt aanrijden; — ruimen: ruim baan maken, op zij gaan. 27. lozen:
lossen. 28. van een Oost- en Westersen dupijn: door een vorst uit 't
Oosten en Westen (Oostenrijk en Spanje). 29. 't verbond: n.l. van de
vrije verenigde Nederlanden; — goedertieren: vreedzaam. 31. vredevlam: feestvuur van brandende pektonnen: — drift van wolken: drijvende wolken.
13
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1k hoor Vorst Frederik van alle tongen roemen,
Ili hoor hem vrederijk, en vredevader noemen.
35 Ik smaak zijn goedigheid; ik voel zijn heusen aard.
Ili rick den zoeten reuk van vrede die hij baart.
Bekrachtig Frederik dan 't geen wij ons verbeelden.
Leef met Amelia in voorspoed en in weelden,
Ter tijd toe binnen Delf het heilig grafgesteent
40 Uwe asse ontvange in vree bij 't vaderlijk gebeent.

33. van: door. 35. heusen: hoofse, edele. 37. Bekrachtig: maak tot werkelijkheid. 39. Ter Old toe: tot de tijd dat, totdat; — binnen Dell: in
Delft, waar in de Nieuwe Kerk zijn vader Willem de Zwijger begraven lag.
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VRIJHEID VOOR NEDERLAND!

Prins Welhem heeft den grond geheid,
Zijn nazaat vrijdoms muur geleid
In rood ciment van 't bloed der helden;
Niet zonder raadsman, dien men zelden
Ter werreld als een Phoenix zocht;
5
Maar Fredrik heeft het werk volwrocht,
En d'opperoverwinnings krone
Gezet voor Christenrijk ten tone
Op 't spits der vrijheid, 't oorlogs wit.
Maar vrijheid, handvest, wat is dit?
10
Zijn 't enkle krachteloze klanken?
Niet niet, o edelste aller ranken!
Laat ieder eignaar hier af zijn.
De vrijheid als een zonne schijn'
15 Op allerhande slag van mensen,
Die om 't gemene beste wensen.
Men maak' van 't kristelijk geloof
Geen plondering en zielenroof:
Men onderdruk' geen vroom gewisse
20 Met boeten en gevangenisse.

vs. 1. Prins Welhem: Willem I, de Zwijger (1555-1584). 2. Zijn nazaat:
Prins Maurits (1585-1625) 4. Niet zonder: met krachtige huip van; —
raadsman: Oldenbarneveld. 5. Phoenix: zeldzame, heilige vogel; —
zocht: aantrof. 6. Fredrik: Prins Frederik Hendrik (1625-1647); —
volwrocht: voltooid. 8. Christenrijk: Europa. 9. 't spits: de top, het
hoogste punt; — wit: doel. 10. handvest: schriftelijke waarborg, wet.
12. ranken: afstammelingen. 13. hier af: hier van. 16. om 't gemene
beste wensen: naar het algemeen we "n verlangen.. 19. gewisse: geweten.
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BIJ DE GEBOORTE VAN WILLEM VAN NASSAU.
(Aanhef).
Hofjonfer rijk van praal, die al van ouds vermetel,
Op uwe graven stofte, en grafelijken zetel;
Met kunst gevlochten Haag, besproeid van Vijverstroom,
Die kies, de wortels lekt van den Oranjeboom;
5 Oranjeboom, die siert de Tempe van ons landen;
Boom, naar wiens geur en sap 's yolks monden
watertanden;
Prieelnimf altijd fris, vergun me dat ik daal
Op eeuwig groenen telg; en lentse nachtegaal,
In 't kwikste van den Mai, aanhef te kwinkeleren,
10 Om uw Prins Willems wieg en boortendag te eren,
Met lieflijk maatgezang; zang, boeister van 't gehoor;
Zang, die de ruwste ziel lokt spelen buiten 't oor.
1k weet wel, preutse maagd, dat in dees zoete dagen,
Uw lindetakken puik van schelle keeltjes dragen,
15 En dat uw Constantien, met zijne ivore luit,
vs. 1. Hofjonfer: (joffer, juffer, jonkvrouw): persoonsverbeelding van.
de Hofstad, Den Haag; — vermetel: trots. 2. stofte: roemde. 3. Vijverdram: Hofvijver, die langs 't prinselijk paleis stroomde. 4. hies: met
smaak. 5. Tempe: lustdal in Thessalia, 't klassieke paradijselijke dal.
7. Prieelnimf: nimf van deze lusthof (Den Haag). 8. telg: tak; — en
lentse nachtegaal: en als een nachtegaal in de lente. 9. 't kwikste: 't
vrolijkst. 12. lokt spelen buiten 't oor: langs het oor tot spel naar
buiten lokt. 13. preutse: fiere (Den Haag). 14. Uw lindetakken: n.l.
de lindebomen in het Voorhout (door Huygens bezongen) in Den
Haag. 15. Constantien: Constantijn Huygens, 's Prinsen geheimschrijver,
en min of meer Hofpoeet.
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En voet- en vingerdans, de vorstelijke bruid
Het Mauled schenkt; wanneer zijn goude Phoenixveder
Heeft 's Vorsten last vernoegd, en 't harte speelziek
weder
Naar dicht en snaarspel jookt; daar ge uwen zin
op zet,
20 En 't slechtste liedje kauwt voor 't lekkerste banket;
Koch ik ken uwen aard zo heus, zo hoofs, zo edel,
Dat gij komt luisteren naar een geringer vedel;
Ili weet ik heb verlof van uwen Vijverberg,
En 't zal onnodig zijn dat ik 't uw zwanen verg.
25 Maar gij, o negental! o Mijterberg-godinnen!
Die 's nachts niet min als daags gaat waren door
mijn zinnen;
Om wie ik 't leven lieve, en zonder welke ik niet
De majesteit der zonne aanschouw als met verdriet,
En droef en eenzaam wens in duisternis te stronkelen;
30 Al zit zij hoog in 't goud, betulband met karbonkelen,
Bemanteld met een kleed van vlam en purpergloed;
Waarvoor al 't Oosten knielt, en wierookreuken
voedt;
o Dochters van Jupijn! indien ik uw bevelen
16. voet- en vingerdans: dans van voeten en op en neer gaande
beweging der handen (Vergel. blz. 154, vs. 18-19). — vorstelijke
bruid: prinses Amalia. 17. Phoenixveder: onsterfelijke pen. 18.
vernoegt: voldaan, volbracht (zijn ambtsplicht als secretaris). 19.
jookt: jeukt; — daar ge: waar ge. 20. slechtste: eenvoudigste, simpeLste. 21. heus: minzaam. 23. Vijverberg: (de aanzienlijke bewoners
van) de dreef langs de Hofvijver. 24. uw zwanen verg: uw zwanen (in
de Hofvijver) vraag. 25. Mijterberg: de Parnassus of berg der Muzen,
met zijn twee uitstekende toppen (als van een mijter). 26. waren:
rond.dwalen. 27. lieve: liefheb. 30. Al zit zij: n.l. de zon. 33. Dochters
van Jupijn (Juppiter): de Muzen; — bevelen: n.l. am; te dichten.
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Oit ijvrig heb verricht; 't zij dat ik speeltonelen
35 Opstenen dede, en plengde een biggeltranenvloed,
Paleizen doofde in as, en Prinsen smoorde in bloed;
Hetzij mijn cither schepte in heldenlof Naar weelde;
't Zij ik op dunner riet een hardervaarsken kweelde:
Uwe oren herwaarts neigt; uw dichters stem verhoort,
40 Bevloeit met gulden inkt dees zalige geboort;
Ontsluit genadig ons uw bossen en uw bronnen;
Ontsluit ons heiligdom, en hemelen vol zonnen;
Geeft rijmen, die getoest, der wijzen dichtkunst
schatt'
Als pronk van diamant, met gouden klaauw gevat.

34—,35. dat ik speeltonelen, enz.: dat ik mijn tragisch toneelwerk luid
deed zuchten en een vloed van tranen deed storten. 37. heldenlof: lofzang voor een held. 38. Het: rietfluitje. 40. met gulden inkt: met heerlijke verzen (door mu geschreven). 42. ons: voor ons. 43. getoetst: getoetst, gekeurd; — schatt': waardere.
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GEBOORTEGROET VAN HET PLATTELAND VOOR
PRINS WILLEM VAN NASSAU.
De Faam in 's Gravenhaag drong door tot alle
mensen.
En sloeg de ruime lucht met brommend klokgeluid;
En lokte Melkerbuur, en schrander Elsken uit;
Die kwamen in het hot de moeder zalig roemen,
5 En offerden het kind goudgele boterbloemen,
En room, en schapewei, en uchtendverse melk,
En nog een pijpkan, daar tot wondering van elk,
Een waterlandse deerne in scheen, met luid
geschater,
Te lachen, zo ze zag een zwarten kop to water
10 Uitsteken, tussen twee uitstekende armen, als
Van uit een mellekschuit, hij over hoofd en hals
Gesneuveld was in 't diep, heel ongereed tot weerstand.
De boerman, met een hack, die dreigt hem van den
meerkant;
Wiens blaauwe toppershoed waait over 't groene
veld.

vs. 1. Faam: het nieuws (van de geboorte). 3. Melkerbuur en schrander Elsken: (poetische) naam voor boer en boerin, het yolk van het
platteland. 7. pijpkan: een tinnen kan, met een zuigpijpje voor zuigelingen; — daar tot wondering: waar tot verwondering. 8. in: op (was
op de kan gesneden). 9. Zo ze: met dat ze. 10. zwarten kop: kop van
een Spanjaard. 11-13. als.... hij over hoofd en hals gesneuveld was
in 't diep: zoals (daar) hij hats over kop gevallen was in 't diepe
water. 13. heel ongereed: in 't geheel niet in staat. 14. meerkant: oever
van het meer. 14. toppershoed: hoed die in een punt uitloopt.
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15 De Spanjaard zingt genade, en looft vast macht
van geld.
Oranje-loofwerk hangt met appelen geladen,
En siert den hals omhoog, met krunkelende bladen.
Na dat het boerse paar, eerst schaamzaam om de
pracht,
't Nieuwboren kind, 't welk hun uit joffers schoot
toelacht,
20 Met gaven heeft vereerd, neemt Melleker een hallem,
En zeit: „Dat is u voor;" waarop met zoeten gallem
Zijn vrijster rustig volgt, en op dees wijze stemt:
„Al 't onweer is verzacht, de buien zijn getemd.
Ons dorp zijn adem haalt, de landlie zich verblijen.
25 Prins Willem brengt ons weer te voorschijn d'oude
tijen.
't Is bruiloft in de wei; 't is boter tot den boom.
De koe is klaverkies; de Hemel druppelt room.
Ons fuiken zijn vol vis, dat merkt men aan 't
gespartel.
De leeuwerk kwinkeleert; ons kalvers springen dartel.
30 't Is vrede in onze buurt; geen mens benijdt een aar.
Men brandmerkt niemand meer voor schelm, voor
landverradr.

15. looft vast: belooft vast en zeker. 17. omhoog: boven. 18. schaamzaam am de pracht: verlegen over de pracht van het lof. 19. joffers:
van de juffrouw, die het kind voedt. 20. hallem: halm, rietfluit. 21.
„Dat is u voor": na mij (volg me met uw zang). 22. rustig: wakker; —
stemt: zingt. 25. brengt ons weer te voorschijn: doet voor ons herleven.
26. 't is hater tot den boom: 't is onvervalste boter tot onder toe, geheel
en al. 27. kiaverkies: kies, verlekkerd op klaver. 30. aAr: ander.
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Geen schouten 'n beslaan de rijmers meer in boeten.
Deze edele Prinses kan alien druk verzoeten.
Net wichtje lacht, en zij wordt nimmer lachens moe.
35 Zo klene zoete knaap, zó Willem, ga vrij toe,
Verzacht met lach op lach de zorgen uwer moeder;
Terwiji uw vader leit te velde, als 's lands behoeder.
1k zie den tijd te moet, dat Willem zal te peerd
Op Spanjaards rennen aan, met lans, pistool en
zweerd;
40 En hen nog dier doen staan den moordschoot van
zijn grootvaar,
Of waken op de grens, beducht of ergens nood
waar;
Of boven Lillo slaan zijn schipbrug over 't Scheid,
En gaan zijn burggraafschap verovren met geweld.
Zo klene knaap, verzacht de zorgen uwer moeder;
Terwiji uw vader leit te velde, als 's lands behoeder.
Of wint hij 't Nantwerps slot door list en buitekans,
45 Dan zal men zien in vier den Haagsen torentrans;
Dan vloeit oranje-bier nit Rotterdamse tonnen,
Dan roept men luider keels: „Prins Willem heeft
gewonnen!"
50 Dan schatert en dan lacht de pachter in zijn vuist,
Die somtijds al te vrek ons droge keeltjes kruist.
Zo klene knaap, verzacht de zorgen uwer moeder,
Terwiji uw vader leit te velde, als 's lands behoeder."
32. d.i. Vondel was zelf om politieke poezie beboet. 33. Prinses: Amalia,
de moeder van de jonge Prins. 35. zo.... ga vrij toe: ga viij
zó door. 40 den moordschoot van: het moordschot op. 42. Lillo:
een fort ten N.W. van Antwerpen; — 't Scheid: de Schelde. 43. Zion
burggraafschap: n.l. van Antwerpen. 46. Of wint hij: indien hij wint. 47.
in vier: in feestverlichting. 50. de pachter: n.l. der accijnzen. 51. vrek:
vrekkig, inhalig; — kruist: kwelt (door het bier te duur te maken).
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Op 't vrolijk boerelied, uit boezem zonder erg,
55 Krioelt van pluimgediert de groene Vijverberg.
De lusthofs marmorbron van vreugd schreit zoete
tranen,
En 't bos vol harten juicht; het Spui dat bromt vol
zwanen.
De duin van knijnen woelt; de klepper briest op stal;
Het speelziek Hollands hof vol tiers is, vol geschal.
60 De dingtaal viert zijn tong, de schrijvershand haar
veder.
De tabbaard houdt gemak, en 't vollek speelt ;noi
weder.

54. zonder erg: argeloos, oprecht. 57. harten: herten; — het Spui: (toen
nog) _een gracht in Den Haag; — bromt: praalt. 59. vol tiers: vol
vrolijkheid. 60. dingtaal: pleittaal, in pl, v. de pleiter; — viert: geeft
vrij of aan. 61. tabbaard houdt gemak: de magistraat heeft vacantie; —
speelt moi weder: maakt plezier.
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TERECIITSTELLING VAN V. OLDENBARNEVELDT.

(Een ooggetuige verhaalt):
Zo staande in 't openbaar, met opgerechten hoofde,
„o Mannen!" zeid hij, „of uwe heusheid noit geloofde
Al 't geen de vaisheid heeft van landverraad erdicht,
Dat was mijns harten wens. 'k Heb, volgens mijnen
plicht
5 Gants vroom, en ongeveinsd, en opentlijk gehandeld,
En sterf een oprecht Griek, gelijk ik heb gewandeld."
Uit had hij, als daarop van wederzijden hem
De priesters bij de Goon verbaden met hun stem,
En steenden overluid. Na 'et sluiten der gebeden
10 Zo weken ze af verbaasd, en gaven zich beneden.
Hij met zijn dienaars hulp, getroost, en wel te moe,
Bereidde zich ter dood, en tot de middel toe,
Ten halven lijve naakt, in 't uiterst van zijn lijden,
Zijn lijfknecht oorlof gal, die treurig trad ter zijden,
15 Na d'alderjongsten dienst. Daar stond de Deugd
gesierd
vs. 1. opgerechten: opgericht, opgeheven. 2. of uwe (h)eusheid noit geloofde: mocht uw welwillendheid nooit geloven. 3. erdicht: verdicht.
4. was: ware. 6. sterf: sterf als; — Griek: Vondel lieu Oldenbarneveld
flit verdekt zeggen, in de figuur van de Griek Palamedes, die ook
onachuldig ter dood was gebracht; — gewandeld: geleefd. 7. Uit had
hij: zo sprak hij. 8. hem verbaden: voor hem vergiffenis vroegen. 10.
verbaasd: ontroerd; — gaven zich beneden: begaven zich naar beneden; gingen het schavot af. 11. getroost: gelaten; — wel te moe: welgemoed. 13. in 't uiterst, enz.: op het laatste ogenblik van zijn dood. 14.
Zijn lijfknecht oorlof gaf: nam afscheid van zijn kamerdienaar. 15.
allerjongaten: allerlaatste.
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Met ware onnozelheid, van 't lelijk ongediert
Begrenen en begrimd; de beestelijke krijgers
Van mensen nu veraard in luiperden, en tijgers,
Van reedlijkheid ontkleed, bezeten van de wraak,
20 En felste razerij, beving een grager smaak
Na 'et goddelijke bloed. Zij knarsten op de tanden.
De gramschap zag men uit hun dreigende ogen
branden:
Die gloeiden vreselijk, gelijk als kolen viers;
En nu verkroopt van toorn, ontzind, en vol getiers,
25 En vloekens, als den haat hun krachten had geslepen,
De grouwelijke beuls, en duivels stenen grepen,
En bliksemden met macht op dezen vromen vorst.
Ili zag den eersten steen afstuiten van zijn Borst;
Den tweeden van den slaap zijns hoofds, en
hoorde klinken
30 Den slag van 't bekkeneel. Terstond verging hem 't
blinken
Van 't eerlijk zilverhaar. Dat achtbare gelaat
Werd jammerlijk van bloed besprenkeld, en begaad.
Met zees hij zwijmend neér; de godvergete boeven
Die hagelden zo lang, tot dat ze hem gants begroeven,
35 En smoorden door 't gewicht van steenen meer
en meer,
16. onnozelheid: onschuld; — van: door. 17. begrenen en begrimd: woedend aangegrijnsd; — de beestelijke krijgers: de beestachtige krijgslui.
18. veraard: ontaard. 20. razerij: razernij; — een grager smaak: begeriger lust. 24. verkroopt: verkropt. 25. als: toen; — den haat: de haat;
— geslepen: gescherpt. 26. beuls en duivels: de 3 beulen en 24 rechters. De terechtstelling, zoals Vondel die in de volgende verzen beschrijft, had bij Oldenb. niet zo plaats; want Old. is onthoofd. Vondel
sprak bedektelijk en wilde vooral haat en onrecht de voile nadruk
geven. 30. bekkeneel: schedel; — verging hem 't blinken: verdween de
glans (door 't bloed). 31. eerlijk: eerzaam. 32. begaad: bezoedeld.
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Gelijk als Bacchus' rei ging razende te keer
Den zoeten Harpenaar (die vogelen kost lokken,
En dieren, en 't geboomt) met tortsen stenen stokken,
En morselden zijn vlees met allerlei geweer.
40 Zodanig was het end van dezen wijzen Heer,
Als 't reukeloze yolk toevliegende, op ging krabblen
Net bloedig puin, en om de wrede stenen grabblen:
Dees uit nieuwsgierigheid, en die uit enklen haat,
Opdat zijn dolligheid, en moordlust werd verzaad.
45 Veel dooptender in 't bloed de vochtbezwete doeken,
En wrongen uit in wijn en zopen 't op met vloeken,
En noodden juichend tot d'onmenselijke feest
Hun spitsbroers van fdien god, en zelven tuimelgeest
Gedreven en geraakt. Den Hemel strook uw zinnen
50 Met troost, om door geduld dat onheil te verwinnen.

36-39. Gelijk als Bacchus, enz.: de zoete Harpenaar (Orfeus)
werd door woedende Bacchanten verscheurd. 39. geweer: wapens. 40.
Heer: vorst. 41. reukeloze: roekeloze; — op: open, weg. 42. uit enklen
haat: uit enkel haat. 43. dolligheid: razernij. 44. doeken: zakdoeken.
Dit en het volgende is goeddeels historisch. 45. dooptender: doopten
er. 47. spitsbroers: wapenmakkers; — van dien god en zelven tuimelgeest: door die god (Bacchus) en diezelfde razernij der Bacchanten.
48. strook: strele, koestere uw geest.
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HUIG DE GROOT'S VERLOSSING.

Geweld van wallen, dubble gracht,
Ontruste honden, wacht bij wacht,
Beslage poorten, ijzre bomen,
Geknars van slotwerk, brede stromen,
5

10

En d'onvermurwde kastelein
Verzekerden, op Loevestein,
Den Groten Huigen, buiten duchten
Van in der eeuwigheid t'ontvluchten;
Ten waar zijn schrandre gemalin
En drukgenoot en kruisheldin
Een eerlijke uitkoomst had gevonden,
En hem van 't lang verdriet ontbonden.

Zij sprak: „Mijn lief, mijn levens licht!"
(De tranen stonden in 't gezicht)
15 „Zal dees spelonk uw glans versmoren,
En is uw deugd dit graf beschoren?
lielaas! maar 't is vergeefs gesuft.
flier helpt Been kermen, maar vernuft.
Mijn geest die zal wat groots bezoeken."
20 Terstond verandert hij in boeken.
vs. 1. geweld van wallen: machtige wallen. 2. ontruste: verontruste;

hier: waakzame. 5. onvermurwde: onvermurwbare; kastelein: slotvoogd, tevens gevangenbewaarder. 6. verzekerden: hielden in verzekerde bewaring. 7. buiten duchten: zonder dat men behoefde te vrezen.
'8. in der eeuwigheid: te eniger tijd. 9. Ten waar: indien niet. 10. kruis
heldin: heldin te midden van al dit leed (kruis). 11. eerlijke: eervolle.
16. uw deugd: aan uw voortreffelijkheid. 17. gesuft: moedeloos, werkeloos te blijven. 19. bezoeken: ondernemen.
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De schildwacht draagt dien vetten buit
Op hare bee voor boeken uit.
Een vrouw belacht al die haar persen
En laat hen op de tanden knarsen
25

30

Een vrouw is duizend mannen t' erg.
o Eeuwige eer van Reigersberg,
De volgende eeuwen zullen spreken,
Hoe gij den haat hebt uitgestreken.
Nadat ge op 't droef gevangenhuis,
Gelijk Marye neffens 't kruis
Uw bruigom, onder moordenaren
Gerekend, troostte hele jaren.

Zo liet de trouwe Michol eer
Haar liefsten schat met koorden neer,
35 Toen Sauls zwaarden hem bezetten,
Gelijk de jagers 't hart met netten.
Vergun mijn luite dat ze speel'
Het bergen van ons landjuweel,
In 't onweer, dat het roer vermande,
40 Toen 't grote schip vol stuurmans strandde.

23. persen: in 't nauw brengen. 25. t' erg: to slim af. 26. eeuwige eer,
enz.: blijvende glorie van het geslacht Reigersberg (waartoe de vrouw
van Hugo de Groot behoorde). 28. den haat: uw haters; — uitgestreken: bedrogen. 31. bruigom: echtgenoot. 32. troostte: moed insprak.
34. haar liefsten schat: haar man, David. 35. bezetten: belaagden. 36.
hart: hert. 38. het bergen: van het in veiligheid brengen. 39. onweer:
noodweer; — vermande: overmande, hier: machteloos maakte.
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WELKOM AAN HUIG DE GROOT.

o Grote ziel, o zon van mijn gezank,
Die weer verrijst, na uwen ondergank,
En ons verheugt met dezen gouden dag,
Dien Holland wel met ere vieren mag;
5 Wat woorden zal de dankbare gemeent
Best vlijen, als de goudsmid dier gesteent',
Om u t' onthalen op den hoogsten trap,
Na 's kerkers ramp, na zure ballingschap.
o Stalen hart al gloeiend hard gesmeed!
10 o Groothart, met wat hemelsen magneet
Bestreek standvastigheid uw vast gemoed
Dat het zo heet van lief de t' onswaart woedt,
En wraakt de weelde van een aartspaleis,
En kust het land en al zijn haters peis.

vs. 5. gemeent: yolk. 6. vlijen: schikken, kunstig samenvoegen.
9. al gloeiend hard gesmeed: in de hitte van de tegenspoed
gestaald. 12. woedt: hartstochtelijk verlangend zich richt. 13. wraakt:
versmaadt, afziet van; — aartspaleis: vorstelijk hof (van Frankrijk).
14. kust.... peis: geeft.... de vredekus.
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VII. AMSTERDAM

De grote aaloude stad, vermaard in orelogen,
Zo scheeprijk, en voor wie zich zee en stromen bogen,
Den vreemde en nagebuur, en rijken tot ontzag.
Gijsbrecht van Aamstel, 1119-1121.
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AMSTERDAM.
De vruchthoorn van Europe.
Zegezang v. 313.

Aen d'Aamstel en aan 't IJ daar doet zich heerlijk open
Zij die, als Keizerin, de kroon draagt van Europe;
Amstelredam, die 't hoofd verheft aan 's hemels as,
En schiet, op Pluto's borst, haar wortels door
't moeras.
5 Wat waatren worden niet beschaduwd van haar
zeilen?
Op welke markten gaat zij niet haar waren veilen?
Wat volken ziet ze niet beschijnen van de maan;
Zij die zelf wetten stelt den gansen oceaan?
Zij breidt haar vleugels uit door aanwas veler zielen,
10 En sleept de werreld in, met overlade kielen.

vs. 1. doet zich.... open: vertoont zich. 3. 's hemels as: de top van de
hemel. 4. op Pluto's borst: tot diep in de aarde (Pluto: de god van de
onderwereld); — haar wortels door 't moeras: haar geheide palen door
de moer. 7. beschijnen van de maan: onder gezag van de Halve Maan;
de Mohamedanen; o.a. op de kusten van de Middell. Zee. 8. den gansen Oceaan: n.l. door de macht in Oost- en West-Indie. 9. Zij breidt
haar vleugels uit: Zij wordt uitgebouwd. 10. de werreld in: producten
van heel de wereld binnen.
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LOP DER ZEEVAART.

Al wat bepekt beteerd aangrijpen kan, en vatten,
En dansen op de koorde, en klauteren als katten;
Zeespoken, die gezwind den steilen mast opvliegt,
En zijt in Thetis' schoot van kindsbeen opgewiegd,
5 Bolkvanger-dragend gild, en blaauwe toppershoeden,
Die koortsen haalt op 't land, en lucht schept op
de vloeden;
Stuurluiden grijs van kop, die liever rijst, en zinkt
In 't bedde van de zee, als in de pluimen stinkt;
schippers die niet lang aan &en oord kont rusten,
10 En 't anker licht, en worpt aan veergelegen kusten;
En al wat binnensboords, van schuim en pekel zoor,
Nu ommewegen zoekt, nu houdt een rechter spoor,
Verzelschapt mijne reis, en voorgenomen beevaart,
Die ik geheiligd heb den lof der nutte zeevaart.

vs. 1. Al wat: iedereen die; — bepekt beteerd: het bepekte en geteerde.
3. Zeespoken: zeegeesten, waterratten. 4. in Thetis' schoot, in de schoot
der zee (Thetis: zeegodin); — opgewiegd: groot gebracht. 5. Bolkvanger: een wijde tot op de grond hangende jas van geteerd zeil. (bij
stormweer gedragen); toppershoeden: hoeden met hoge punt (top).
6. lucht schept: vrij adem haalt. 9. aan enen oord kont: op ene plaats
kunt. 10. worpt: werpt. 11. zoor: droog en dor. 12. Nu.... nu.... nu
eens.... dan weer. 13. beevaart: tocht. 14. geheiligd: gewijd.
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SCRIP VAN STAPEL.

Het roert gewisselijk, het wiegt, het gaat, het gaat er ;
Daar valt de zwaarte, en plompt, en rijdt een gat in
't water.
De Stroomgod van den slag en 't zakken is onsteld,
En beurt zijn rieten pruik eens uit het blaauwe veld.
5 Daar leit de dikke romp, en waggelt, zijgt, en stijgt,
Die dagelijks al meer en meer volmaaktheid krijgt.
Men recht er bomen op met takelen, en touwen,
Men kroont er mars met mars; het schijnt schier of
ze bouwen
Kerktorenen in zee, van waar men mag bijkans
10 Een werreld overzien, als uit een hoge trans;
Neen, neen, geen masten zijn 't, noch marsen, het
zijn katten
Om verder mee te gaan, en den Olymp te matten.
Ten lesten ik mijn hulk op 't vlakke van den stroom
Voor 't anker rijen zie, 't gelijkt bijna een droom:
15 Wat vlaggen ziet men hier afzwieren van haar
stengen,
vs. 1. Het roert gewisselijk: er komt werkelijk beweging in het schip.
3. De Stroomgod: n.l. van het IJ; — onsteld: ontsteld, in de war. 4.
rieten pruik: haardos van riet ('t oeverriet); — het blaauwe veld: het
water. 5. leit: ligt; dikke: logge; zijgt: daalt. 6. al meer en meer
enz.: al meer en meer wordt afgewerkt. 7. recht er bomen op: richt
er masten op. 8. Men kroont er mars met mars: men bouwt de ene
mastkorf boven de andere. 9. mag: kan. 10. trans: ommeloop boven aan
een toren. 11. katten: bestormingswerktuigen. 12. Om verder mee te
gaan: om hoger mee op te klimmen; — en den Olymp te matten: en
(evenals de Reuzen deden) de berg Olympus, het verblijf der goden, te
vermeesteren. 13. hulk: groot zeilschip. 14. voor 't anker rijen zie: voor
het anker zie been en weer bewegen. 15. stengen: verlengstukken van
de masten.
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Wat kleuren groen, en gee!, hun mengsel hier vermengen,
Orange-blanche-bleu. Wat purger, en rood goud,
Wat levend vermiljoen het oog met lust aanschouwt.
Wat wapens brommen hier, in wimpels,
toppestanders,
20 En sluiers fijn van draad. o Welke salamanders!
Wet leeuwen zilverblank in paars, in rood, in groen.
Hier zweeft een adelaar; daar slingert een griffoen,
Hier wordt een pauwesteert bezaaid met gouden
ogee
De praal van Juno's koets; en ginder komt gevlogen
25 Fen witte Noachs duif met den olijventak.
Daar daalt Mercurius van 't lichtgesterrend dak.
De winden vrijen vast de levendige verven,
Een lekken 't kakelbont, en willen 't node derven.
Het schip met beeldewerk bezet is een goed deel,
30 Hoe bralt die gaalderij .dat vorstelijk kasteel.
Hoe Christen reders hoe! wat mannen, zijdij dronken,
Hetgeen de nood bedocht misbruiktij om te pronken.
Te rijke schatten heeft de zee u toegebracht.
Zij werpt u peerlen op, gij bezigt ze tot pracht.
16. hun mengsel: hun verschillende kleuren. 17. Orange-blanche-bleu:
oranje-wit-blauw, de prinsevlag. 18. levend vermiljoen: schitterend
hoogrood. 19. brommen: pralen; toppestanders: standaard aan de
toppen van de masten. 20. sluiers: wimpels. 20-21. Salamanders, leeuwen, enz.: figuren op wapens en vlaggen. 24. Dc praal van Juno's
koets: d.i. de pauw trok de wagen van de godin Juno. 26. Mercurius:
god van de handel; — lichtgesterrend dak: de besterde hemel.
27. vrijen vast: zoeken voortdurend; levendige verven: frisse kleuren. 29. met beeldewerk, enz.: is voor een groot deel met houtsnijwerk
versierd. 30. bralt: pronkt; — die gaalderij: galerij, uitbouw aan de
achtersteven (als een vorstelijk kasteel). 31. zij dij: zijt ge. 32. Hetgeen de nood bedocht: d.i. de galerij was aangebouwd voor de „gelegenheden";
misbruiktij, misbruikt ge 34. tot pracht: om te pronken.
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AFVAART.

Gelijk een vogel als de dag begint te krieken
Ter vlucht zich rust, en rekt, en wakkert zijne
wieken,
Zo doet mijn zeilbaar vlot, en watertreder mee :
Hij spant zijn vleugels uit, en maakt zijn zeilen ree.
5 De wind de doeken vult, en doet het hennep klemmen.
Den eik de baren spouwt, en wint de diepte in 't
zwemmen.
Recht als een zwemmer doet, die moeder-naakt
ontkleed,
Met handen water schept, en met de voeten treedt,
En stiert, en 't oever ziet al meer terugge deizen,
10 Zo neemt ook 't schip te baat al wat 'et kan in 't
reizen.
En als een duff, ter vaart zich gevend, drijmaal klept,
„Geeft vier, konstapel!" is 't, wanneer de kiel zich
rept ;
Trompetten slaan de locht, met trommels, en
schalmeien,
Met een vermengd geluid van lachen, en van schreien.
vs. 2. zich rust: zich toerust, gereedmaakt; — wakkert: wakker
schudt. 3. vlot: schip; — en watertreder mee: en waterloper (zeepaard) ook. 4. ree: gereed. 5. het hennep klemmen: het touwwerk gespannen staan. 6. Den Eik: 't eiken schip; — spouwt: klieft; — wint
de diepte, enz.: bereikt de diepe, de voile zee in 't varen. 8. treedt:
wegtrapt. 9. terugge deizen: achterwaarts wijken. 10. in 't reizen: bij
het reizen. 11. ter vaart zich gevend: op de tocht zich begevend; die
gaat vliegen; — klept: klapwiekt. 12. Konstapel: konstabel, een onderofficier van de zeeartillerie; — zich rept: zich in beweging zet. 13.
slaan de locht: doorklinken de Iucht; — schalmeien: fluiten. 14. van
lachen en van schreien: n.l. van die afscheid hebben genomen.
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HOLLANDS HANDEL BESCHERMD.

Gelijk de kudden gaan bij duizenden te weide,
En groeien bij het gras, zo drijft nu 't zeegeleide
Van 's lands geleivloot al wat hongert naar gewin
Den mond van Tessel en den Vliestroom uit en in.
5 Nu houden ze elk hun koers, op twee en dertig
streken,
En volgen 't zeekompas. Noch vracht noch schip
ontbreken
Den handelsman. Men hoeft geen zeeverzekeraar,
Nu alle waatren zijn geveiligd voor gevaar
Van Turk en halven Turk, of slimmer waterdieren.
10 Mercuur zit zelf te roer, en schept vermaak in 't
stieren.
Hij zet de winden naar zijn hand, tot 's koopmans heil.
De zegen komt vanzelf gevallen in het zeil.
Men spant geen keten meer, daar landen t' zamenlopen.
De Straat van Gibraltar, de Sont staat voor ons open.
vs. 2. bij: door. 2-3. 't zeegeleide van 's lands geleivloot: het scheepskonvooi van de ter bescherming begeleidende oorlogsschepen van het
land. 3. al wat hongert naar gewin: d.i. de kooplieden. 4. Den mond,
enz.: de vaargeulen bij Texel en Vlieland. 5. elk: handelsvloot en Qorlogsvloot; — op twee en dertig streken: naar al de twee en dertig
streken van de wind- of kompasroos (vs. 6: zeekompas), d.i. naar alle
richtingen. 7. hoeft geen zeeverzekeraar: behoeft geen assuradeur. 8.
geveiligd: beveiligd. 9. van halven Turk of slimmer waterdieren: van
die zich als Turken aanstellen of erger gespuis te water. 10. Mercuur:
Mercurius, de god van de handel; — stieren: sturen. 13. Men spant,
enz.: Men blokkeert de zeeengten niet meer.
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15 Net hoofd van Kalis en van Doever, pleitens moe,
Staat Holland, van weerzij, zijn recht, den sleutel, toe.
Al wat ons dreigde is in zijn waterschulp gekropen.
De werreld is nu veil; men valle alom aan 't kopen,
En aan 't verkopen, aan 't bevrachten. Werkt, en wint.
20 Nu pakt, nu zakt, en slaaft, en draaft, en weeft, en
spint,
En schrijft, en wrijft; de nacht is tot geen rust
geboren.
Krioelt, en woelt, en vliegt: de schrijfpen tussen
d'oren.
De Warmoesstraat, de Dam, de lange nieuwe Dijk,
En 't Water, huis bij huis, de winkels worden rijk.
25 De lakenrederij ziet andren in de kaarten,
En slijt haar fijne stof en wol op alle vaarten.
De krui'denier verteert een Bans Oost-Indisch huis.
De zijdewinkel ruist, gelijk een voile sluis,
Van trekgetouwen, en van goude passementen.
30 De rentenier besteedt zijn geld op hoger renten.
De Beurs valt veel te nauw. De wisselbank vertelt
Een schat van Crezus aan 't gerede wisselgeld.
De Waag is afgemat van waren af te wegen,
vs. 15. Het hoofd van Kalis (Calais) en van Doever (Dover): het Kanaal; — pleitens moe: genoeg hebbend van het eindeloze betwisten
van onze rechten op een vrije vaart. 18. veil: veilig. 24. 't water: 't
Damrak. 25. ziet andren in de kaarten: ziet andren de kunst af. 27.
Oost-Indisch huis: magazijn van Oost-Indische waren. 28. Zijdewinkel:
de werkplaats waar de zij verwerkt wordt. 29. Van trekgetouwen: van.wege de weeftoestellen; — passementen: tressen en boordsels. 30. besteedt: zet uit. 31. valt te nauw: wordt te klein; — vertelt: telt weg.
33. Crezus: koning der oudheid, beroemd om zijn rijkdom; — gerede:
baar.
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En roept om arbeidsvolk, tot aan den hals verlegen.
35 De Spaanse zilvervloot wordt pier aan geld vermunt,
In 't aanzien van den haat, die niemand zegen gunt.
Nieuw Nederland bezaaid, belooft ons macht van
koren.
Een ander Polen schijnt voor Holland daar geboren.
De Oeldersman, en Sticht, en Yssel, Maas en Waal,
40 En Rijn, en Merwe, en Eems, en steden altemaal
Gedijen bij den oogst der Zeevaart. Alle mensen
Begroeten Amsterdam, bezichtigen met wensen
't Gezegend Magazijn, door Stalpaerts kunst gebouwd,
Uit last der WatergoOn. Nu blinkt onze eeuw van
goud,
45 En zilver, als voorheen, toen Salomon zijn schepen
Naar Ofir heenzond, om gans Indien te slepen
In 't juichend Sion, en het lang beloofde land,
Daar melk en honig vloeit. Wat ziet de waterkant
Al zegens te gemoet; nu alle zeen en golven
50 Voor Holland openstaan, geen weg is opgedolven,

34. tot aan den hals verlegen: erg om yolk verlegen zittend. 35. De
Spaanse zilvervloot: schatten als van de Spaanse zilvervloot; —
vermunt: in munt omgezet. 36. In 't aanzien van den haat:
bij het toezien van bittere nijd en afgunst. 37. Nieuw Nederland: de volksplanting in N. Amerika, rond het huidige NewYork. 38. Een ander Polen: een ander land, rijk, als Polen, aan koren.
39. Sticht: het Sticht, de provincie Utrecht. 40. Merwe: Merwede. 41.
oogst der zeevaart: d.i. oogst in dubbele zin: het koren, en de voordelen in het algemeen. 42. wensen: gelukwensen. 43. 't Gezegend
Magazijn, enz.: het zegenrijke Magazijn voor scheepsgereedschappen,
pas gebouwd door de stadsarchitect Daniel Stalpaert. 44. Uit last der
Watergolin: op last van de zeeraden ter admiraliteit. 48. de Waterkant:
Holland en Zeeland. 50. oggedolven: omgewoeld, dus: onbruikbaar gemaakt.
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Gesloten voor de vaart, en zeevaart! Nu ons hek
Den Leeuw ziet wentelen in kiaver, zijnen nek
Afschudden 't lastig juk van alle dwinglandijen,
Te water, en to lande, en macht van vloten rijen
55 Op anker, of zo weids laveren of en aan!
Zo houdt eên Magazijn, een huis, 's lands welvaart
staan.

51. ons hek: het hek van de tuin van Holland. 52. Den Leeuw: n.l. de
leeuw in het wapen, zinnebeeld van het yolk. 54. vloten rijen op anker:
handelschepen komen voor anker. 55. laveren: tegen wind op zeilen.
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AAN DE BEURS VAN AMSTERDAM.

o Vruchtbare akker, grond van steen,
Die zich, ten oorbaar van 't gemeen,
Laat alle middagen bezaaien
Met koopzaad, eel en mild van aard,
5 Dat goude en zilvere oesten baart,
Daar duizenden genot van maaien;
Net ganse jaar is uw seizoen;
En of geen licht verwelkend groen
Uw heiningen en pijlers kleedde,
10 Nog telen die, in d'Amstellucht,
Een overkostelijker vrucht
Dan Atlas' boomgaard eertijds dede;
Want gij hebt weer en wind to vriend,
En zon en dauw, en wat u dient.
15 Jupijn daalt met een gulden regen
In uwen schoot van boven neer;
En ieder zegen smaakt naar meer.
Wat gij omhelst gedijt tot zegen.
De schellen van uw appels zijn
20 Van goud, de korlen klaar robijn,
Net loof safier en esmerouden.
Hier riekt men wat het hart verfraait,
vs. 1. grand van steen: een bodem van stenen, en toch zo vruchtbaar.
2. ten oorbaar van 't gemeen: tot algemeen nut. 5. oesten: oogsten. 6.
genot van maaien: voordeel van trekken. 8. of: ofschoon. 9. heiningen:
omheining, muur. 12. Atlas' boomgaard: tuin der Hesperiden met gouden appels. 15. Jugijn: Juppiter, de hoogste god. 21. safier: hemelsblauwe edelsteen; esmerouden: smaragden (groen). 22. verfraait: vervrolijkt, verheugt.
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En van vier winden overwaait
Door 't water, dat uw stuurmans bouwden.
25 o Achtste werreldswonderstuk!
Kan slechts uw voet zijn aartsgeluk
En weelde gelijkmoedig dragen,
Zulk een onwankelbaar gemoed
Gaat boven al het werrelds goed:
30 Want deugd kan steen en muren schragen.

23. van vier winden: uit alle windstreken. 24. bouwden: bevoeren. 26.
uw voet: de basis waarop gij rust ('t zijn sterke benen die de weelde
kunnen dragen); — aartsgeluk: buitengewone voorspoed. 27. gelijkmoedig: met onverstoorde gemoedsrust. 30. steen: steden.
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ENGELAND.
Gelukkig Engeland,
Bekende gij 't geluk,
U toegeleid van Boven,
Die trots de zeekroon spant,
5
En hebt het uitheems juk
Der slavernij geschoven
Van uwen blanken nek;
't Zij Caesar, 't zij de Noor
U eiste vee en vruchten;
10
GU sluit noch koi, noch hek,
Uit angst voor wolvespoor,
Noch hoeft geen slang te duchten;
Uw heining geeft een geur
Van roosmarijn; geen klip
15 Verbiedt uw strand te naken;
Geen banken schieten veur
Uw havens; dies geen schip
Zijn vaart behoeft te staken.
20

o Eiland, waard benijd,
Gij weet niet wat gij zijt.

vs. 2. bekende: besefte. 3. toegeleid: beschikt, voor u bestemd. 4. de
zeekroon spant: de heerschappij voert ter zee. 7. uwen blanken nek:
Albion. 8. Caesar: de Romeinse overheersers; — de Noor: de plunderende Noormannen. 10. koi: schaapskooi. 16. schieten veur: strekken
zich verraderlijk uit voor. 19. waard benijd: benijdenswaardig.
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OP EEN NIEUWE ATLAS.

De werreld is wel schoon, en waardig om t' aanaanschouwen,
Maar 't reizen heeft wat in. De kosten vallen zwaar.
Men mag den oceaan niet al te veel betrouwen.
De bergen rijzen steil; de bossen zien te naar.
5 De stromen gapen wijd, om over heen te stappen.
De mijlen rekken staag; de landen strekken veer.
De rijzen, tegens een gedeeld door vijandschappen,
Die staan in 't harrenas, en trekken het geweer.
De bittre kou verkleumt; de hitte braadt de leden.
De lucht die hangt vol damps, of moord met felle
10
pest.
Men vindt ongastvrij yolk, en onbewoonde steden,
Woestijnen, daar 't gediert des nachts verlaat
zijn nest,
En bruit en huilt, om roof en aas van vee of mensen.
Het zand bezwaart den gang; de ganger hijgt en
rookt,
15 Op 't ongebaande pad. Dan is 't vergeefs te wensen
Na den verlaten haard, daar moeder eten kookt.

vs. 2. heeft wat in: heeft heel wat bezwaren. 3. mag: kan. 4. zien te
naar: zien er te angstwekkend uit. 6. rekken staag: vallen steeds langer. 7. tegens een gedeeld: onder elkaar verdeeld. 8. geweer: zwaard.
10. moord met felle pest: ziektekiemen. 12. daar: waar. 14. ganger:
reiziger; — rookt: dampt (van het zweet).
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0 reisgezinde geest, gij kunt die moeite sparen,
En zien op dit toneel de werreld groot en ruim,
Beschreven en gemaald in kleen begrip van blaren.
20
Zo draait de schrandre kunst den aardkloot op
haar duim.

19. gemaald: gekleurd; — begrip: omvang. 20. draait.... op haar
duim: zo doet de schrandre kunst met de wereld geheel naar haar
wil (de globe draait aan twee uitstekende metalen pinnen of duimen).
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VIII. SCHADUW EN LICHT.

Engelsheid en diersheid mengen
In den mens zkh ondereen.
Adam in Ballingschap, vs. 533-534.

15
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J. SCHADUW.

Wie God sluit buiten 't hart, die sluit den afgod binnen.
Op 't Afbeeldsel der selver tempel, vs. 8.

Vijf zinnen gaan to velde tegens God.
Altaargeh. III, 790.

Stilstaande wateren en luie beken stinken.
Bespiegel. V, 1882.
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GEESTELIJKE BLINDHEID.
Wordt 's lichaams blindheid onvermogen
En arremoe gerekend, wat
Is 't missen der inwendige ogen
Een grotere armoe, zo men schat
5 De ziel en 't lichaam naar heur waarde.
Het lichaam is slechts as, en aarde,
De ziel al geest, en niet dan geest,
Het lichaam in der tijd bederflijk;
De ziel leeft eeuwig, en onsterflijk.
Zij schoeit op ene hoger leest,
10
En zoekt den oorspronk aller vromen,
Dat 's God, van wien ze is afgekomen.

vs. 7. niet: niets. 8. in der tUd: in de tijd; — bederflijk: vergankelijk. 10.
schoeit, enz.: zij is op een hoger leven ingesteld.
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SLUIT VOOR BEGEERTE

Sluit voor begeerte uw graag gezicht;
Zij loert, zij Inert om in te varen.
Sluit d' ogen, vensters van het licht,
Indien gij wilt uw hart bewaren;
Want zo begeerte eens binnen sluipt,
5
Zij zal bederf en jammer baren,
Dat eeuwig smert, en eeuwig druipt.
De dingen zijn niet als zij schijnen:
De worm zit binnen lekker ooft,
10 En levend kleur bedekt venijnen.
Nij doolt zeer licht, die licht gelooft:
In paradijzen nestlen slangen:
De slangen hangen boven 't hoofd,
Daar goude en blozende appels hangen;
15

Dies wacht uw vingers, wacht uw hand,
Noch vat de dood niet met uw tand.

graag gezicht: begerige blikken. 2. in te varen: binnen te dringen. 4. bewaren: bewaken. 6. bederf: verderf; jammer: ellende. 7.
druipt: n.l. van tranen van berouw. 10. levend: levendig, fris, aan.1okkelijk./ 16. Noch vat: en grijp.
n. 1.
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WIE ZUN GELUK NIET KENT ....

Wie zijn geluk niet kent leeft ongelukkig
In rijk bezit. Wat baatte al 's aardrijks schat
Den eersten mens, die 't paradijs bezat,
En onvernoegd nog, tegen 's hemels wetten,
5 Zijn lippen aan verboden ooft wou zetten;
Waarop Gods vloek hem van dit erf verstak
In ballingschap, verdriet, en ongemak?

vs. 4. onvernoegd: onvoldaan; — noch: nochtans. 6. erf: erfelijk toegewezen gebied, het paradijs, — verstak: verstiet, verdreef.
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EEN OURE llAGELBUI.
Een gore hagelbui plag 's landsman hoop te raken,
Den bloesem of te slaan, dat bos en boomgaard
kraken,
In 't kwikste van de lent, met bulderend geweld,
't Welk hemel, aarde en zee en at de lucht ontstelt:
5 Een schone vrouw vermag, met zachte toverstreken,
En liefelijk gevlei, gestreel en minzaam smeken,
Te lenigen een hart, verhard als diamant.

vs. 1. plag: pleegt; — raken: treffen. 3. kwikste: levendigste, fleurigste.
5. toverstreken: betoverende listen. 6. gevlei: smeken; — smeken:
vleien. 7. lenigen: lenig, week maken.
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DE EGOIST
(Spreekt:)
Men vindt er meer dan ik, die passen wat te hebben.
Een ieder vlamt op winst. De spinne spint haar
webben
Om winst; om winning vliegt de bie naar beemd en
bos.
Om loutre winning zit de vlieg op koei en ros.
5 Om winning zweten ze al, de kleinen, en de groten.
Om winst pikt d'oievaar de kikkers uit de sloten.
Om winning loopt de kat uit muizen in het veld.
Ms ik er vet bij word, wat roert mij wien het geldt.

vs. 1. passen: zorgen. 2. vlamt op: verlangt vurig naar. 7. uit muizen:
om muizen te vangen. 8. wat roert mg, enz.: wat gaat het mij aan, wis
het treft, wie het ontgelden moet.
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VERWAANDHEID, WEELDE EN LEDIGE UREN.

(Zang van Joodse Priesters).
Verwaandheid weelde en ledige uren
Verweldigen de steilste muren.
De hoogmoed en de lekkre tand
In 't lachende beloofde land
5 Terstond het eerste hof bedorven.
De rozegeur der honigkorven,
De verse room der dertele geit,
Die in de beste kruiden weidt,
De muskadel, die d'ouders zagen
10 Twee mans op enen handboom dragen,
De hartverkwikkende granaat,
De boom, die puik van dadels laadt,
De vijg, als vuisten uitgedegen,
De vette olijf, al 't veld vol zegen,
Zijn oorzaak, dat de spruit veraardt
15 Verzeld met dat gezegend zwaard,
Van God, haar stam, te mild in 't geven.
Men valt aan 't woen, van 't wederstreven.
Men houdt met alle macht den staf,
20 Dien d'Eigenaar met recht vergaf.
Titel. Verwaandheid: overmoed. vs. 2. Verweldigen, enz.: doer de
sterkste vesting vallen. 3. lekkere tand: verfijnde genietingen. 4. 't beloofde land: het aan Mozes beloofde land Kanaan. 5. Terstond: aanstonds bij de komst in het beloofde land; — het eerste hof bedorven:
het eerste koningsgeslacht ten vat brachten. 9. muskadel: druiven
(tros); — d' ouders: onze voorouders. 10. Twee mans: twee mannen:
Jozue en Caleb; — handboom: draagstok. 12. laadt: voortbrengt. 13.
uitgedegen: gezwollen. 15. gezegend: n.l. door voortdurende overwinningen. 16. veraardt: ontaardt: 17. te mild: zeer mild. 18. Men valt, enz.:
d.i. Men komt van verzet (van 't wederstreven), tot verwoede strijd
('t woen: woeden)); m.a.w. men vervalt van kwaad tot erger. 19.
Men houdt, enz.: Men klemt zich met alle macht vast aan de heerschappij. 20. d' Eigenaar: God; dus: de heerschappij die rechtens (alken) toekomt aan die ze schonk (vergaf). Er is een tegenstelling tut,sen macht en recht.
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EIGENBAAT.
De zoons belagen eige vaders,
De broeder 's broeders staat.
Het hof krioelt van aartsverraders.
Elk vlamt op eige baat.
5 Men lest op roven toe en moorden.
Geveinsdheid, vol bedrog,
Verlokt een duff met schone woorden.
De koning staat, och och,
Gereed alle ogenblik to glijden.
10
Biedt God hem niet de hand,
Hij stort, ten schimp van die 't benijden.
De rijke tulleband
Geneest geen hoofdpijn, purpre brozen
Voetevel nochte smart.
15 In doornen plukt men geur van rozen;
De mond is niet als 't hart.
De goude kelk schenkt moordvenijnen.
De dingen zijn niet als zij schijnen.

vs. 1. eige: hun eigen. 2. staat: rang, aanzien. 4. boat: voordeel. 9.
Gereed alk, enz.: zeer wankel. 12. tulleband: tulband, hoofddeksel,
om het hoofd gewonden doek der Turken; hier: symbool van weelde.
13. brozen: laarzen. 14. voetevel: voeteuvel.
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DE WULPSHEID ACM GEEN RADEN.

De wulpsheid acht geen raden,
Ziet recht noch reden aan,
Kiest zorgelijke paden
Op ingebeelde waan,
5 En eigen welbehagen;
Dat is een God bij Naar,
Te trots om raad te vragen
In hachelijk gevaar.
10

Haar dunkt zij kan niet dwalen,
En past op niemands gunst:
Maar zeil in top te halen,
Opzitten is min kunst
Dan in behoude haven

Te raken, en weer of
15 Te zitten na het draven.

Zo delft d'onwijze een graf
Voor 't reukeloos vermeten:
Dan is 't te spa gekreten.

Titel. Wulpsheid: jonge overmoed. vs. 1. acht geen raden: slaat geen
acht op raadgevingen. 2. ziet.... aan: kijkt naar. 3. zorgelijke: be-zorgdheid wekkend. 10. past op: geeft om. 11. zeil in top to halen: een
hoge staat voeren, groot doen. 12. Opzitten: te paard zitten; — min:
minder. 17. 't reukeloos vermeten: 't onberaden zich vermeten.
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'T GEWETEN ZWIJGT NIET STIL.

Het is verged., gestreen, als God u tegenstrijdt.

Opdracht aan Joh. Mauritius vs. 236.

Schoon huis en kamer zweeg, en alle pijlers zwegen,
't Geweten zwijgt niet stil; 't hart met zich zelf
verlegen,
Beschuldigt nacht en dag zich zelven, waar men gaat,
Ook daar men d'ogen luikt ; die gruwelijke daad,
5 Die schennis borrelt op, hoe diep zij wordt gedompeld.
Men rekent zich verradn, waar iemand spreekt, of
mompelt.
Gij kunt de donderstem van Gods gerecht niet
smoren:
Die vierschaar ,doemt alszins: die rechter laat zich
horen.

vs. 1. huis en kamer: n.l. de plaatsen, waar kwaad werd gedaan; —
pijlers: pilaar, zuilen. 2. verlegen: in tweestrijd. 4. daar: waar; — luikt:
sluit. 5. schennis: schending (van de morele wet); — borrelt op: komt
telkens weer boven; — diep gedompeld: diep verborgen, in 't geheugen teruggedrongen. 6. rekent: acht. 8. doemt alszins: veroordeelt overaL
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WROEGINO.

Wie spiegelt zich aan 't ende
Van Kain, die verbaasd
Onrustig voorvlood met der haast,
Vol wanhoop en elende!
5
Hij bouwde een stad, doch vond
Zich in geen vesting zeker.
In 't harte zat de worm, een wreker,
Die hem naar 't leven stond.

vs. 2. verbaasd: ontsteld, vol ontsteltenis. 3 voorvlood: voortvluchtte.
5. een stad: n.l. de stad Henoch. 6. zeker: veilig.
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II. LICHT.

Nu ijkt de deugd de zielen met Naar merk.
Inwijing der Doorluchtige Schole, v. 25.

De zaligheid bestaat in een gerust genoegen,
In 't stemmen met Gods evil, en zich naar Hem to voegen.
Lucifer v. 520-521.

Wie kiest wat God verkiest, heeft best het wit getroffen.
Joh. de Boetgezant 4 42.
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TRIOMFMARS VAN HET )3INNENTREKKEND
ENGELENLEGER.

Gezegend zij de Held,
Die 't goddeloos geweld,
En zijn macht, en zijn kracht, en zijn standerd
Ter neder heeft geveld.
5

10

Die God stak naar zijn kroon,
Is, uit den hogen troon,
Met zijn macht in den nacht neergezonken.
Hoe blinkt Gods naam zo schoon!
Al brandt het oproer fel,
De dappre Michael
Weet den brand met zijn hand uit to blussen,
Te straffen dien rebel.

Hij handhaaft Gods banier.
Bekranst hem met laurier.
15 Dit palais groeit in pais, en in vrede.
Geen tweedracht hoort met hier.
Nu zingt de Godheid lof,
In 't onverwinbaar hof.
Prijs en eer zij den Here aller Heren.
20
Hij geeft ons zingens std.

vs. 1. de Held: de aartsengel Michael. 2. 't goddeloos geweld: de opstandige Engelen. 5. Die: Lucifer. 6. den: zijn. 7. den nacht: de uiterste
duisternis. 12. rebel: opstandeling. 15. groeit: heeft zijn vreugde.
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DE BRON VAN LOP EN DEUGD.

Men maait Been roem van 't lange leven,
Dat vruchtloos heengedreven,
Gelijk een waterloze wolk,
Onnut is voor het yolk.
5 Laat andren ruim hun voordeel meten
Bij 't kreuken van 't geweten;
Het grootste voordeel spruit uit deugd,
De bron van lof en vreugd.

vs. 5. hun voordeel meten: hun voordeel berekenen, trachten te behalen. 6. Bij 't kreuken, enz.: door het niet te nauw te nemen met hun
geweten.
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KERK EN START.

Waar God geloochend wordt, is burgerrecht noch orden.

Bespiegel. V 1949.

Wanneer de tempels en de hoven
Verwarren hun gezag.
Dan gaat het niet als 't plag,
Dan wordt de deugd verschoven,
De schaduw schijnt het Licht
5
Te steuren in zijn plicht.
Een ieder moet zijn beurt bekleden.
d' Eenstemmigheid van bei
Gaat lieflijk, als een rei
10 Van zang en dans, op maat van reden.
Zij onderhoudt den Staat,
Als 't zout der burgerijen,
En stelt het yolk een maat.
Gelukkig zijn die tijen.

vs. 1. de tempels en de hoven: Kerk en Staat. 3. als 't ping: als het
pleegde to gaan Moen Kerk en Staat elk op eigen terrein bleef. 4.
verschoven: op zij gezet, d.w.z. dan komen allerlei hartstochten los. 6.
steuren: hinderen. 7. zijn beurt bekleden: op eigen terrein blijven. 8.
d' Eenstemmigheid: de eensgezindheid. 10. op maat van reden: naar de
voorschriften van 't gezond verstand. 13. stelt het yolk een mast:
beteugelt het yolk.
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VREDEBODE.

De vree, een schat by velen onbekend,
Die overtreft triomfen zonder end.

Vredewens aan Huygens, v. 21-22.

Prinses, die, hakende naar vrede,
Om vader en den goon
Op een gelijken toon
Te trekken, heentrekt uit de stede,
5
Hoe lieflijk is uw tred!
Waar gij de voeten zet,
Daar wassen lelien en geuren,
Een regenboog van schone kleuren,
En hartverkwikkend kruid.
10
Men kieze al 't edelste uit,
En vlechte een krans om u te kransen.
Keer zo, dat ze al rondom u dansen.

vs. 3. Op een gelijken toon te trekken: tot overeenstemming te brengen. 4. uit de stede: uit de stad.
16
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BEDE VOOR HET WALEN-WEESIIUIS.

Och last uw mededogen stralen
Op dees van elk vergete schaar,
Op 't arme Weeshuis van de Walen,
Wiens last nog aangroeit jaar op jaar,
5 Wanneer 't ontvangt met open armen
Die arm zijn zonder hunne schuld,
De weeskens, die om nooddruft kermen;
En voedt hen op met groot geduld
In tucht en erelijke zeden.
Wie ziet ze zonder schreien aan?
10
Heeft Christus arm voor ons geleden,
Wie kan voorbij dees kribben gaan
En stallen, zonder met de Wijzen
Te offeren een luttel goud,
15 Om 't naakt en hongrig kind te spijzen,
Dat in dit Bethlehem verkoudt?

20

Ai zorgt niet, dat de schatten mindren,
Die Gij aan God op woeker geeft,
Door vreemde en ouderloze kindren.
Gedenkt dat God hun vader leeft,
Die in uw weldaad wordt geprezen
En 't goed dat nimmer zal vergaan.
De zuivre godsdienst is den wezen
In hun ellende bij te staan.

Waten-Weeshuis: weeshuis van de Waals-Protestantse gemeente. vs.
4. aangroeit: groter wordt. 9. eerlijke: achtenswaardige. 12. kribben: in
Belgie naam van gestichten voor hulpbehoevende kinderen (creche).
16. verkoudt: verkleumt. 17. zorgt niet: wees niet bezorgd, vrees niet.
18. woeker: interest. 23. zuivere godsdienst: oprechte godadienstigheid
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OP EEN WEESHUIS.

I.

5

Wij groeien vast
In tat, en last:
Ons tweede vaders klagen.
Ai, ga niet voort,
Door deze poort,
Of help een luttel dragen.
II.

finer treurt het weeskind met geduld,
Dat arm is zonder zijne schuld,
En in zijn armoe mod vergaan,
10 Indien gij 't weigert bij to staan.
Zo gij gezegend zijt van God,
Vertroost ons met uw overschot.

Geen armer wees op aarde zwerft,
Dan die der wezen Vader derft.
15 Der wezen Vader derft hij niet,
Die wezen troost in Naar verdriet:
Dies sla uw men op ons neer.
Ons alley Vader trooste u weer.

vs. 1. vast: steeds.
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GODSVERTROUWEN.

Een ander zoeke naar zijn lust
Aan schepsels heul en troost en rust:
1k stelle op de ongeschapenheid,
Vol macht en kracht en majesteit,
Al mijn betrouwen.
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ZELFOVERWINNING.

't Eiland van geen zeven voeten
Zich bemachtigen, is meer
Dan al 't aardrijk om to wroeten
Met den degen, en de speer.

vs. 1. 't Eiland van geen zeven voeten: zich zelf. 2. zich bemachtigent
onder zijn macht krijgen, overwinnen.
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WIE GERUST EN STIL ....

Wie gerust en stil
Zich kan overgeven
Aan een anders wil.
Zonder wederstreven,
In gelatenheid
5
Tegens eigen oordeel,
Dat hiertegens pleit,
Afstaan van zijn voordeel,

lieeft een sterker macht
10 Onder zich gebracht
Dan die heiren overwint,
Of het woest geweld
Van een bosreus velt,
Of een leeuw, die 't al verslindt.
15

Keur en zinlijkheden
Met den voet te treden,
God ten prijs, tot 's naasten baat,
Is een strijd gestreden
Noger dan de reden,
20 En 't verstand der wijzen gaat.

vs. 1. gerust en stil: zonder zich te verontrusten of te morren. 4,
tegenstreven: verzet. 7. hiertegens: d.i. tegen eens anders wil. 8. afstaan van zijn voordeel: afstand doen, afzien van datgene, wat ht) op
een ander voor heeft. 15. Keur en zinlijkheden: eigen verkiezing en
neigingen. 19. reden: redenerend oordeel. 20. verstand: inzicht.
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IN D'ONDERDRUKKING LETT DE 1100011E11).

6

In d'onderdrukking leit de hoogheid van Gods maagd„
Niet ogende op 't Been haat. maar 't helderste oog,
behaagt;
Om 't welk zij zich versiert met parlen noch gesmijde,
Noch purper nochte goud, maar met spierwitte zijde
Van zuiverheid en schaamte, en stilte, slecht en
recht,
Geloof en liefde en hoop, en ft hart aan God gehecht,
En goddelijken raad, de bagge van Naar oren.

vs. d' onderdrukking: het rich onderwerpen; — hoogheid: verhevenheld, verheffing. 2. ogende: 't oog richtend; — 't helderste oog: Gods
oog. 3. gesmijde: gouden en zilveren sieraad. 5. schaamte: eerbaarheid;
— state: ingetogenheid; — slecht en recht: eenvoudig en oprecht. 7.
goddelijken raad: evangelische raad tot maagdelijkheid; — bagge:
gouden ring.
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OP EEN VROOM MEISJE.

Haar schone ziel, van 't alziende oog beschoutvd
Beschaeunde ryk borduursel, pane en goud.
Altaargeh. II, 105 -106.

Eulalia heeft vroeg de zedigheid bemind.
Men zag een oud verstand in d'ogen van een kind,
En wijsheids rimpelen, op 't voorhoofd zonder
kreuken.
Noit speelziek, kaauwde zij het pit van wijze
spreuken,
5 Verfoeide muskeljaat, en ambergeur, en roos,
En myrglas, en sieraad, en krans, en poederdoos.

vs. 3. kreuken: rimpels. 4. kaauwde ztj het pit: di. overdacht zij de
diepe zin. 5. muskeljaat: muscus; — ambergeur: reukwerk uit welriekend hars. 6. myrglas: glazen doosje met essence van mirre.
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KRUISIGING DER ZINNEN.

(Voor Helene Blezen).
Laat ons van 't kruis beginnen
Waarin elks heil bestaat,
En kruisen onze zinnen
Naar Jezus' les en raad.
5 Hij, met zijn kruis gelaan,
Trad rustig zelf vooraan,
En boette 's mensen schuld
Door lijden en geduld.
Het pad bij Hem gekozen,
Waarlangs men God ontmoet,
Is dicht bestroid met rozen,
Met rozen van zijn bloed,
Dat uit de wonden vloeit
En al den weg besproeit,
15
Waarlangs Hij henetreedt,
Geverfd in bloedig zweet.
10

Maar 't vlees, vervaard voor lijen,
Kant zich hier tegens aan,
En oordeelt razernijen
20
Te volgen deze baan,
En roept: „Gebrulk den dag
Terwij1 't u beuren mag.
vs. 6. rustig: kloekmoedig. 9. bij: door. 18. tegens aan: tegen. 19. razernijen: dwaasheid en onzin. 21. gebruik: profiteer van. 22. Terwifi 't u
beuren mag: zolang 't u to doen staat.
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Pluk bloemen, jonge maagd,
Eer ge uw verzuim beklaagt.

25 De wijze legt op minnen
Van 's levens lusten toe,
Met hare gespelinnen,
Gerust en nimmer moe.
De dag schoon opgestaan,
30 Zal haastig ondergaan.
Dit herelijk genot
Wordt u gegund van God.
Oestrengheid, zuchten, klagen
Voegt geenszins tere jeugd,
35 Maar eigen welbehagen,
En weelde en enkle vreugd,
In 's levens blijden Mai
Te dansen aan den rei
Stemt met natuur en reen
40
Natuurlijk overeen."
Leert dit de weergeboorte?
Neen zeker, neen, o neen.
Men gaat door d'enge poorte
Met weinigen alleen.
45 Wie los en onvermast
Van 's werrelds juk en last
Zich zelve kan ontslaan
Volgt best de rechte baan.
25. De wijze legt: de wijze maagd legt zich. 29. schoon opgestaan:
prachtig aangebroken. 30. haastig: spoedig. 36. enkle: enkel. 38.
're dansen aan den rei: ate reidansen. 39. stemt: komt overeen.
40. natuurlijk: uiteraard. 41. weergeboorte: weergeboorte door de
genade; de genade, het geloof. 43. d' env poorte: vrgl. voert,
Matth. 7, 14: Hoe eng is de poort en hoe smal de weg, die ten Leven
voert, en weinigen zijn er die hem vinden. 44. alleen: slechts. 45,
onvermast: onbeladen. 47. ontslaan: ontdoen. 48. best: 't best.
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lieleen volgt den Behoeder
Gelukkig op het pad
80
Van Jezus, met Gods Moeder,
Ter poorte nit van de stad.
Gelijk een kruisheldin
Slaat zij den kruisweg in,
Die naar het leven leidt
55
Ter eeuwige eeuwigheid.

52. van de stad: Jeruzalem (n.l. de kruisweg op).
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KLOOSTERZUSTERS.

't Is weinigen gegeven,
Van hart en zin besneen,
Dien kruisberg op te streven,
En door de wolken heen
5 Aartsenglen, die God kennen,
Naar te rennen.
Twee ongelijke delen,
De ziel verknocht aan 't vleis,
Bezwaarlijk Gods ibevelen
10
Voltrokken naar den eis.
Wie flaauw en stukwijs strijen
Schaars bedijen.
Dit eist geen mens ten halve,
Maar ziel en lichaam heel.
15 Wie met genadezalve
Wordt overstort, wint veel
Gena, gelijk de telgen
Dauw inzwelgen.
20

Dan bloeien ze, en verjeugden,
En winnen daaglijks aan

vs. 2. van hart en zin besneen: verstorven. Rom. 29: Besnijdenis van
het hart in de geest, niet naar de letter. 3. dien kruisberg: die hoogte
waar de kloosterzusters hun begeerlijkheden kruisigen. 5. Aartsengelen: als voorbeelden van maagdelijkheid; — die God kennen: d.i. zalig
de zuiveren, want zij zullen God zien. 6. naar te rennen: na te lopen,
te volgen. 10. naar den eis: zoals het moet. 11. stukwijs: ten halve. 12.
schaars bedijen: varen zelden wel. 13. Dit: n.l. dien kruisberg op te
streven. 17. telgen: boomstekken, jonge boompjes. 19. verjeugden: verjeugdigen.
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In oefeninge en deugden,
Oelijk de bomen staan
In zegenrijke luchten,
Risk van vruchten.
25 De werreld, zo vergankbaar,
Den Leenheer nauwlijks geeft
Een appel, al t' ondankbaar :
De maagd, die zuiver leeft,
Schenkt wortel, boom, en bladen,
Zwaar geladen.
30
Zij schenkt hem boom, en enters,
En teffens al 't gewas,
De hoofdsom, en de renten,
Al d'inkomst, en de kas,
En, om het Al te vatten,
35
Acht geen schatten.
Die d'enge poort indringen
Treen rijk in armoe voor,
Bezitten alle dingen.
40
Dus leiden d'ouden 't spoor,
Van maagden nagetreden,
Rein van zeden.
21. In oefeninge en deugden: in deugdbeoefening. 25. vergankbaar:
vergankelijk. 26. Leenheer: God. 27. Een appel: enige vrucht van
deugd. 29-30. wortel, enz.: geheel rich zelf met veel vruchten van
deugden. 35. om het Al te vatten: opdat zij God zou vatten. 36. acht
geen: geeft niet om. 37. d' enge poort: vrgl. Matth. 7, 14: Hoe eng is
de poort.... die ten leven voert. 38. rijk in armoe: rijk aan geestelijke,
arm aan stoffelijke goederen. 39. Bezitten alle dingen: vrgl. Matth. 6,
33; Luc. 12, 31: Zoekt het koninkrijk Gods, en dit alles (wat nodig Is
voor het leven) zal u worden toegegeven. 2 Cor. 6, 10: niets hebbend
en alles bezittend.
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De maagden zijn Gods kerken,
De kuisheid toegewijd.
45 Zij offren al haar werken,
Van aardse zorg bevrijd,
Den Bruigom, daar ze aan hangen,
Met verlangen.
50

Tot Hem stijgt van beneden
Naar 's hemels Englekoor
De wierook der gebeden,
Het ganse leven door.
Hij let op hare klachten
En gedachten.

43. Gods kerken: vrgl. 1 Cor. 3, 16-17: Weet gij niet, dat gij een tempel
Gods zijt en de geest Gods in u woont? 47. daar ze aan hangen: op wie
ze hun hart gesteld hebben. 53. Hij let op hare klachten: hij schenkt
zijn aandacht aan haar smekingen.
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MARIA-MARTHA.

Maria, die geruster
Aandachtig zit voor God,
Kiest, wijzer dan haar zuster,
Net allerbeste lot,
5 Ter goeder tijd verkoren,
Noit verloren.
De werreidse, beslommerd
Als Martha of en aan,
Met huiszorg zich bekommert:
10
Gods dienstmaagd is helafin
Naar 's Bruidegoms behagen
Zich to dragen.

vs. 1. geruster: minder bekommerd (dan Martha). 2. Aandaehtig: in
godvruchtige overweging. 5-6. Ter goeder tijd verkoren, nooit verloren: dat op het juiste uur (toen Christus bij haar was gekomen)
uitgekozen is en nooit verloren gaat. 7. De werreldse: de gehuwde.
7-8. beslommerd.... of en aan: vol zorg op en neer lopend. 9. Gods
dienstmaagd: de aan God toegewijde maagd: bezorgd. 12.
dragen: gedragen.
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VURIGE GODSVRUCIIT.

Het vier des ijvers schier de ziel verslindt,
Wanneer ze veel te vieriglijk bemint
Gods wijze wet, in tafelen geprint,
En Arons zede;
5 Geen goud zo kostlijk is als Gods bevel;
Geen honig zoeter in bedrukt gekwel;
Dit sterkt de hoop, dit 's daaglijks snarenspel,
En 's nachts haar rede.
Dees deftigheid houdt d'ijdelheid in toom,
10 Die henen drijft, gelijk een snelle stroom,
Verstuift als stof, verdwijnt gelijk een Broom,
Verwelkt als bloemen,
En als een vlugge wiek door 't ijdel schiet.
De mens weegt lichter in dees schaal als niet.
15 o Dwazen, roept ze, wat's uw leven? Ziet
Wat is uw roemen?

vs. 1. Het vier des ijvers: de vurige godsdienstige geest. 2. veel te:
heel: 3. in tafelen geprint: gegrift in de (twee) stenen tafelen. 4. Axons
cede: de instellingen van Aaron, die met het erfelijk hogepriesterachap
bekleed was. 6. bedrukt gekwel: pijnigende smart. 7. daaglijks snarenspel: overdag een zielestrelend genot. 8. En 's nachts haar rede: en in
de nacht stof voor overweging. 9. deftigheid: ernstige plichtsbetrachting. 13. 't ijdel: de (ledige) ruimte. 14. in dees schaal: n1. voor iemand
van ernstige plichtsbetrachting; — niet: niets. 15. ze: de deftigheid (9).
16. roemen: grootgaan op ijdele dingen.
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IX. HELDEN GODS.
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HET PARADIJS.

(Een Engel vertelt).
Wat heeft de Godheid hier een hemelsdom geplant!
Hoe roken wij den geur van 't melk- en honigland,
En blanke lelien, en vers ontloke rozen!
Hoe flonkren d'oevers hier van bdellion, turkozen.
5 Karbonklen, onyxsteen, en flikkrend diamant!
De grond is een tapijt van bloemen. Gene hand
Van geesten kan zo rijk borduren en schakeren.
Wat vogels steken hier in kostelijke veren!
Daar staat d'eenhoren, die zich spiegelt in de bron.
10 Hier volgt de zonnebloem het aanschijn van de zon,
En schijnt in 't harte ontvonkt van levendige stralen.
Wat vogels zingen daar alle engelse koralen
Met hunne kelen na! Hoe welig hangt dit ooft!
Hoe zwilt dees muskadel! d'Oranjeboom belooft
15 Den mond verkwikkend sap. Men ziet het vee
gedijen
Bij keur van geurig kruid, en duizend lekkernijen.
De rug van 't dertel lam, gedost met ene yacht
Van gloende purperverf, getuigt door zijne dracht
In welk een beemd het weidt, en draagt livrei en
wapen
vs. 1. hemelsdom: wat op de hemel lijkt. 2. melk- en honigland: land
van welige vruchtbaarheid. 4. bdellion: goudgele edelsteen; — turkois:
blauwgroene edelsteen. 5. karbonklen: hoogrode robijnen; — onyxsteen: steen met veelkleurige strepen. 7. geesten: engelen. 9. eenhoren:
fabelachtig Bier, een soort hert met een hoorn voor op de kop.
12. engelse koralen: koorzangen der engelen. 14. muskadel: geurige,
vroegrijpe druif; — oranjeboom: boom met goudgele vruchten. 18.
purperverf: d.i. de koningskleur.
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20 Van koning Adams hof, ter heerschappij geschapen.
De boom zweet honigdauw; de beek geeft room en
wijn;
De boomschors is kaneel. Hier valt de zonneschijn
Gematigd, niet te heet, noch koel: hetzij de stralen
In top staan, 't zij het licht verrijze, of koom te dalen.
25 d'Alzegenaar stort hier zichzelven teffens uit,
En waart in dier, en erts, en steen, en plant, en
kruid,
Doch meest in Adam, heer van 't edelste geweste.
De hemel gaf zijn hart aan 't aardrijk hier ten beste.

21. honigdauw: honig, die uit de boom dauwt. 24. In top staan, enz.:
in de zomer, de lente, of herfst. 25. teffens: tegelijk. 26. waart: leeft
geheimzinnig.
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ADAM EN DE DIEREN.

(Een Engel vertelt:)
Ik zag den ommegang van honderdduizend dieren,
Die op het aardrijk treen, of in de wolken zwieren,
Of zwemmen in den stroom, zo ieder is gewend,
En leven schept in zijn bijzonder element.
5 Wie zou een ieders aard en eigenschappen ramen
Als Adam! want hij gaf ze op ene rij hun namen.
De bergleeuw kwispelde hem aan met zijnen staart,
En loech den meester toe; de tiger lei zijn aard
Voor 's konings voeten af; de landstier boog zijn
horen,
10 En d'olifant zijn snuit; de beer vergat zijn toren;
Griffoen en adelaar kwam luistren naar lien man,
Ook draak, en Behemoth en zelf Leviatan.
Nog zwijg ik welk een lof den mens wordt
toegezongen
En toegekwinkeleerd van 't lustprieel, vol tongen;
15 Terwijl de wind in 't loof, de beek langs d'oevers
speelt,
En ruist op een muzijk, dat nimmer 't hart verveelt.
vs. 1. den ommegang van honderdduizend dieren: hoe de verschillende
dieren op de wereld verkeerden. 3. Zo leder is gewend: naar eigen
aard. 4. zijn bijzonder element: in het element bizonder voor hem
bestemd. 5. ramen: doorzien. 6. op ene rid: de een na de ander. 8.
loech: lachte. 9. zijn horen: zijn gehoornde kop. 10. toren: toorn. 11.
Griffoen: havik. 12. Behemoth: reuzenrund (nijlpaard?); — self: zelfs;
— Leviatan: watermonster (walvis of krokodil?) 14. lustprieel: lusthof.
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EVA'S BEKORING.

(Eva spreekt).
Och, eedle boom, hoe durf ik wagen
Uw ooft te plukken! eedle boom,
Gezaligd door het appeldragen,
Hoe klopt mijn hart, uit schrik, en schroom!
5 o Blozende appel, 'k zie u schieten
Een straal van goud, en levend rood.
Die zonder smet u mocht genieten!
'k Genake u bevend. Zou de dood,
Een worm zich in dien boezem bergen?
10 Houd op, houd op, mijn lust te tergen.
Waarom mijn lust van ooft onthouden?
Wat schaadt een beet? Onnoozle schuld;
Een snoeplust wordt licht kwijt geschouden.
Iii pluk. Gedoog het met geduld,
15 o Schepper, zo 'k mijn hand bederve.
De halve misdaad is begaan.
o Blozendheid! o Schone verve!

vs. 6. levend: levendig, helden. 7. smet: zondesmet. 9. in dien boezem:
binnen in die appel. 12. onnoozle: onschuldige. 13. geschouden: gescholden. 15. bederve: misbruik.
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WAT ENE VROUW VERIVIAG.

Woudt gij u spiegelen, geen voorbeeld toont u nader
Dan 't heilloos voorbeeld van den allereersten vader
Wat ene vrouw vermag. De snoeplust van een vrouw
Ging boven God en al. Ien endloos naberouw
5 Trad, na een mondvol saps, de misdaad op de hielen;
Toen zij, ten lusthove uit, in 's heniels ban vervielen,
Met alle hunne afkomste, aas van d'onverzoenbre
dood.
De rampen spreidden zich rondom den werreldkloot.
Alle elementen, met de vloeken aangespannen,
10 Bestormden Adams zaad gedurig. Dat leert mannen
Zich onderworpen der jonkvrouwen zinlijkheid!
Waakt op: verlaat ze, eer gij die smet vergeefs
beschreit.

vs. 6. 's hemels ban: de verbanning door God. 7. Te lezen als: Met alle
(h)tume afkomste. 9. met de vloeken aangespannen: in verbond met
de gevloekten, de duivelen. 10. zaad: afstammelingen. 10-11. Dat leert
mannen, enz.: Dat leert mannen, wat er van komt, zich to onderwerpen aan de lust van jonge vrouwen. 12. die smet: die zonde.
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VLUCHT UIT HET PARADIJS.

(Adam spreekt).
Net is geen dralens tijd. De geest, die ons verscheen,
Schijnt geen Uriel, maar God zelf, wiens wet wij
braken,
Om boven 's mensen peil te steigren in de daken
Des hemels, boven God, in wijsheid, en in macht.
5 Een reukeloos bestaan heeft ons ten val gebracht.
Helaas, wie onderstut mijn twijfelende stappen?
Mijn weergade, onderstut me in droeve ballingschappen.
De benen sidderen. Net is hoog tijd te vlien.
10 Wij scheiden, zonder hoop van immer u te zien,
o Lusthof paradijs! o Schoot van ons geboorte!
Wat baat het ommezien! ons wordt geboOn dees
poorte
Te ruimen, om een dorre en dorstige landouw
Te zoeken, in elende. o Knagend naberouw,
o Zwetende arrebeid, o endeloze elenden!
15 Geleidt me, volgt me na, met hele kommerbenden.
Hier heeft de zomer uit; de winter klampt me aan
boord.
Gods slagzwaard volgt ons op de hielen. Spoen we
voort.
vs. 2. Uri& de wraakengel, die Adam en Eva uit het Paradijs dreef. 3.
peil: natuur, vermogen; — steigren: stijgen. 4. reukeloos: roekeloos;
— bestaan: aandurven. 6. twijfelende: weifelende. 9. immer: ooit meer.
14. elenden: ellendige ballingschap. 15. geleidt me: gij, arbeid en ellenden, geleidt me met de hele nasleep van alle soorten van kommer. 16.
klampt me aan boord: maakt zich van mij meester.
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VERLOREN PARADIJS.

Waar is de klare luister
Gebleven, die voorheen
Uit 's eersten vaders aanschijn scheen!
Hoe ziet Gods beeld dus duister,
5
Dat eerst zo helder blonk!
Toen d'ongekrenkte reden,
Bestierende al des mensen reden,
Als met een toom bedwonk.
10

Het lichaam, zijne plichten
Bewarende, bestaat
Niets buiten zijn gestelde maat
Te reppen, maar leert zwichten.

Net luistert, en ziet om,
Ook zonder wederstreven,
15 Naar dees voogdes, den mens gegeven
Van 't hoog Almogendom,
Daar ziel en lichaam paren,
Als zank en klank van snaren.

vs. 3. Uit 's eersten Vaders: uit Adams. 4. Gods beeld: de mens (geschapen naar Gods beeld). 6. ongekrenkte: verzwakte; — reden: rede,
verstand. 7-8. Bestierende, enz.: besturend al de ledematen van de
mens, die zijn ledematen als met een teugel betoomde. 10. Bewarende: vervullende; — bestaat: waagt. 12. te reppen: te ondernemen; —
zwichten: te gehoorzamen. 15. voogdes: meesteres. 17. daar: daar
immers; — paren: verbonden zijn.
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ADAMS UITZICHT.

Der vaadren BestevaAr in zweet en ongemak
Most d'akker ploegen, die met doornen van zich stak;
En 's werrelds Moeder, laas! met duizend smerten
tevens
Haar kindren brengen voort in 't bange licht des
levens.
5 Net ongelukkig paar in d'oegst van zo veel ween,
Vlood met 't gemoed van d'aarde, en bouwde
d'hope alleen
Op 't heilig vrouwen-zaad, dat haar, en haar zaads
smetten
Afwassen zoude, en eens 't serpent den kop verpletten.

vs. 1. Bestevaar: grootvader, stamvader, Adam. 2. van zich stak: van
zich afstak. 3. 's Werelds Moeder: Eva; — laas: helaas. 4. in 't bangs
lichts des levens: in 't levenslicht, dat zoveel angst en zorgen wekt. 5.
d' oegst: de overvloed; — ween: (van wenen) leed, ellende. 6. vlood
met 't gemoed: vluchtte met het hart. 7. 't heilig Vrouwenzaad: de
heilige Zoon (Christus) van de Vrouw (Maria); — haar: hun; — haar
zaads: van hun nakomelingen.
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DE ZONDVLOED.

(Door Noe gepredikt).
Heft op uwe oxen naar die drift van zwarte wolken,
Gezogen uit de zeen en diepe waterkolken.
De ganse lucht verkeert in ene bare zee,
Een voorbo van den vloed, en 't endeloze wee.
5 De lucht hangt zwanger van stortregen, zonder
vlagen.
Verwacht een langen nacht, een nacht van veertig
dagen,
Of veertig etmaal, zoveel zeen opeengeperst.
Waar bergt zich 't mensdom! och zodra de hemel
berst
10 Met weerlicht, bliksemen, en balderenden Bonder;
Terwijl een oceaan opwellen komt van onder,
Zodra de hoogste hand uit 's aardrijks sponsie duwt
Al 't water, dat het zoog en inzwolg. Mensen gruwt,
Bekeert u. Lust het u Gods goedheid meer to vergen?
Gij troost u, och vergeefs, en waant op hoge bergen
15 Dien vloek t' ontvluchten, in bosschaa'dje en
eikenboom:
Maar och die worden door den storm, en sterken
stroom
Verdelgd, en afgerukt van hunnen grond en wortel.
vs. 1. drift van: drijvende. 2. ene bare zee: ruwe, dreigende zee. 5.
zonder vlagen: niet bij buien, maar aanhoudend. 10. balderende:
bulderende. 11. de hoogste hand: de hand van God; — sponsie: spons.
12. gruwt: heb ontzetting daarvoor. 13. vergen: eisen van.
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De torens storten in, geplet aan gruis en mortel.
Daar drijven duizenden van doden, dieren, vee
20 En drenkelingen hene, in 't ronde, in 't lang en bree,
De hoofdgebouwen en de daken, hovers, huizen.
Hier geldt Been wederstand van dammen, dijken,
sluizen.
De moeder poogt haar vrucht, de vader zijnen zoon
Te redden, och te spa. Men hoort al enen toon
25 Van jammeren, gespreid op 't zwalpen van de
waterers.
Nu zwijgt de bruilofsgalm. Dat juichen, lachen,
schateren
Wordt snel misschapen in een ijselijk gekarm.
De bruid verdronken, sterft in 's bruigoms moeden
arm.
Net uiterste overschot, een drom van doodse
schimmen,
30 Aan 't klautren op 't gebergt, poogt hijgende, onder
't klimmen,
Naar ziel te bergen: maar de grimmige oceaan,
Gedreven van de wraak, verschrikt de bleke maan,
Die ziet de golven, als een blaas vol wind, opzwellen.
De hoogste bergkruin zinkt in 't water vijftien ellen.
35 Aldus verzinkt het al wat op den aardboOm leeft,
't Geschrei wordt stom, zodra het al dien doodsnik
geeft.

18. mortel: steengruis. 23. vrucht: kind. 25. zwalpen: golvend zich verheffen. 29. uiterste: laatste; — schimmen: donker zwervende wezens. 31.
haar: hun. 32. gedreven: opgejaagd.
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MOZES IN HET BIEZEN KORFJE,

Toen d'oude dwingland van den Niji
Besloot Gods stamhuis plat te treden,
De droeve Jochebed een will
Net kraamkind bergde, en door haar leden
Alle ogenblik een grilling ging,
5
En angstig aan elk haar,
In schrikkelijk gevaar,
Een druppel .doodzweet hing;
Het minste ruisen van een blad
10
De kraamvrouw, al te vroeg,
Met kracht ter neder sloeg,
Belaan met haren schat;
Beval ze, uit hogen nood, het kind,
In enen rieten kist verborgen,
De wufte gunst van stroom, en wind,
15
En 's Hemeis vaderlijke zorgen.
God weet hoe 't moederlijke hart,
In .dien bedrukten stand,
Om 't kostelijke pand
20
Beklemd was en benard:
Toen zij 't op 't water drijven liet,
De zuster al belaan
vs. 1. De voorzin loopt door tot en met vers 12; — dwingland van den
Niel: Pharao. 2. Gods stamhuis: de Joden. 3. Jochebed: de moeder van
Mozes. 4. kraamkind: pas geboren kind, Mozes; — bergde: verborg. 5.
grilling: rifling. 10. de kraamvrouw: de moeder van het pasgeboren
kind; — al te vroeg: al onmiddellijk. 11. met kracht ter neder sloeg:
geweldig neerslachtig maakte. 12. Belaan met: bezorgd voor. 13. Beval
ze: vertrouwde ze toe. 15. de wufte gunst: de wispelturigheid. 19. pand:
kind. 22. Zuster: Maria; — al belaiin: heel bezorgd.
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Het stil zou gadeslaan,
Gedoken achter 't riet.
25

Hoe kon d'ondankbre vorst zo haast
Dien voesterheer des yolks vergeten,
Al Jozefs weldaan! Och, hij raast,
Gelijk een tiger, van zijn keten
Geborsten, om onnozel bloed,
30
De toevlucht der Hebreen,
Ook zonder recht, en reen,
Te plompen in den vloed;
De manlijke afkomst al gelijk,
De telgen, uit den stam
Oeteeld van Abraham,
35
Te roien uit het rijk.
De krokodil, dat moordgedrocht,
Verschoonde 't kind uit mededogen.
Denk of zijn moeders achterdocht
40 Dit hartewee alleen hare ogen,
En Gode klaagde, daar ze zat
Op d'oevers van den vliet.
Wat kermt, wat klaagt ze niet,
Van zuchten afgemat!
Hoe kropte zij de jammerklacht
45
Inwendig, en zag, stom
Van angst en doodsschrik, om,
Beducht voor 's konings wacht!
25. haast: spoedig. 26. Dien voe(d)sterheer: Jozef, die voor de zeven
magere jaren Egypte van koren voorzag. 29. Geborsten: gebroken; —
onnozel: onschuldig. 30. De toevlucht der Hebreen: Mazes. 31. Ook:
nog wel. 33. al gelijk: om het even wie, geheel en al. 35. geteeld van:
voortgekomen van. 39. achterdocht: vrees. 40-41. hare ogen en Gode
klaagde: klaagde aan haar ogen (schreide) en aan God. 41. daar: waar.
42. Op d'oevers van den vliet: kort bij de stroom (de Njjl). 46-47. zag..
om: d.i. letter "k op to vatten.
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d'Alziende Wachter, die noit sliep,
50 En Jacobs afkomst trouw bewaakte,
Zag uit den Hemel neer, zo diep,
Op 't vlotend kraamkind; dat genaakte
Den oever, daar de koningin
De dochter, in het groen
Van 't lachende saizoen,
55
Verkwikte hart en zin.
Net kleentje viel haar in den schoot,
Al schreiende, zij kust
En welkomt het met lust,
Beschut
voor 's waters nood.
60
Zij koestert het aan 's moeders borst,
En trekt het heerlijk op in 't ende,
Voor haren zoon, gelijk een vorst.
Tot dat het, na geleen elende,
Zijn stamhuis rukte uit Faro's macht,
65
Die voort met zwaard en speer,
In 't midden van het meer,
Net Rode Meer, versmacht:
Daar Gods genootschap op het strand
Met zang en spel God looft,
70
En aller stammen hoofd,
Gehandhaafd van Gods hand.

52. vlotend: vlottend, drijvend; — kraamkind: pas geboren kind,
Mozes. 53-54. de koningin, de dochter: de koningin, niet de koninginmoeder, maar de koningin-dochter. 57. viel haar in den schoot: viel
als een geluk haar to beurt.
59. lust: genegenheid. 60. beschut voor: nu het gered is van; — nood:
gevaar. 62. trekt.... op: voedt op. 68. versmacht: verdrinkt. 69. Daar
Gods genootschap: waar Gods yolk, de Joden. 72. Gehandhaafd van:
gehanteerd door, dus: als werktuig van God.
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SAMSON.

(Spreekt van zijn lokken).
Ik was een Nazir Gods, mijn lokken waren t' edel
Om scheiren, dies noit scheir barbierde mijnen schedel.
Mijn kracht, die ziddren dee' een heirkracht wonderbaar,
Tot haren broeinest had geheiligd mijn dik Naar.

vs. 1. Nazir: NazareEr, toegewijde. 2. Om scheiren: am to scheren; —
dies: derhalve; — scheir: schaar.

272

SAMSON'S WRAAKLUST.

Laat Samson zich braveren van een jongen!
Dat leed hij van geen jongen leeuw, die, dol
Van hongersnood, al brullende uit zijn hot,
Met open muil hem kwam op 't lijf gesprongen.
5

10

Wat vrage ik na een knots, of kakebeen!
De strandreus moet zich met geweer beschermen.
Held Samson hoeft geen wapens. Bei deze armen
Zijn sterker dan metaal, en staal, en steen.
Dit's nog de man; dit zijn dezelve klaauwen,
Van reuzeland, en zeestrand, en gebergt
Noit, zonder wraak to voelen, aangetergd.
Geen tuchtknaap zal, wil 't God, mij lang begraauwen.

Mijn kracht, die, nu geknakt, het koren maalt,
Indien ze nog haar kracht eens mag herhalen,
15 Zal harsenpan, gebeente, en schenkels malen.
Zo zet ze rijk haar achterstel betaakl.
Dees voeten staan nog vaster dan pijlaren
In Dagons kerk, van donderslag geschokt.
vs. 1. braveren: pretend overheersen; — jongen: tuchtknaap, die hem
als blinde geleidde. 2. iced: verdroeg. 6. De strandreus: de Cycloop,
een eenogige reus uit de mythologie; — geweer: wapens. 8. Dit 'a nog
de man: n.l. van voorheen; — dezelve: dezelfde. 10. Van reuzeland:
door het land der reuzen, de Filistijnen. 12. mud lang begraauwen: mij
nog lang bars behandelen. 14. herhalen: herkrijgen. 16. achterstel:
achterstand. 18. van donderslag geschokt: die blijven staan, al schokt
ze de donder.
18
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Mijn wraak, wat rust ge? Al lang genoeg gewrokt.
20 Berst uit, berst uit. 't Is tijd u t' openbaren.
Hoe ziedt mijn bloed, opeengepakt, verrot!
De zwarte gal loopt in alle aders over.
Hereis, hereis uwe oxen van dien rover
Verdraag, verdraag niet langer schimp, en spot.
25 Gelijk een gloed, aan 't broen, en lang besloten.
Ten leste berst uit ene zwangre walk,
Vertsaagdheid baart, en schrik in 't doodse yolk,
Van donderkloot en bliksemstraal beschoten:
Dan zwicht het al wat met een trotse kruin
30 De godheid dreigde, en tergde met zijn horen:
De donderslag, en bliksem zien geen toren
Noch transen aan, noch kerk, noch rots, noch duin;
Zo zal mijn wraak, getrotst, getrapt, in 't ende,
Al schijnt ze nu te slapen In een graf,
Verrijzen, tot der Dagonisten straf.
35
Dat land en strand Code aanschreie uit d'elende.
Mijn haar, gewoon te zwaaien om den nek,
Gelijk een kroon van gaud om 't hoofd te krullen,

20. t' openbaren: te tonen. 23. rover: de Filistijn. 27. Vertsaagdheid:
ontsteltenis; — 't doodse yolk: het yolk dat dude "k versc.hrikt
Is. 28. donderkloot: de kogel (kloot) van de donder, waaruit men
meende dat de bliksem te voorschijn kwam. 29. kruin: hoofd. 30.
en tergde met zijn horen: tergend de horens opstak, uitdaagde.
32. transen: torenomgangen. 33. getrotst: getrotseerd. 35. Dagonisten:
aanbiddera van Dagon, de Filistijnen.
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40

Kan ik niet meer opschudden, onder 't brullen,
Nog houdt mijn kracht zich binnen haar bestek.
Dan steke ik eerst mijn duimen in dees holen
Van d'ogen, uit haar winkelen geboord,
En wek de wraak voor 't aangaan van dien moord.
Wat wraak? Gods wraak, mij van Gods Geest
bevolen.

45

50

Dan roepe ik God, mijn God, om sterkheid aan:
„Mijn God, mijn God! zie neer van 's hemels bogen."
„Wat eist ge?" „Ik eis den Filistijn mijne ogen."
Dan kraakt het of de werreld wou vergaan.
Al 't aardrijk beeft, en davert, als getroffen
Van zulk een krak, gevolgd van zulk een slag.
Maar machteloze en blincie man, wat mag,
Die niets vermag, op zijne sterkheid stoffen!

40. nog: toch; — binnen haar bestek: daar binnenin (in dat haar)
schuilt mijn kracht. 42. winkelen: hoeken. 43. wek de wraak: wek mijn
wraakzucht op; — voor 't aangaan van dien moord: aleer ik die verdelging besta. 51. mag: kan. 52. stoffen: pochen.
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SAMSON RUKT DE TEMPEL OMVER.
Hij staat in 't midden der pijlaren, brandt en blaakt
Van enen hogen Geest, een Godheid, een vermogen,
Een groter sterkte dan hem korts was uitgetogen.
De blinde vorst vertrekt zijn winkbraauw,
knarsetandt.
5 Schijnt zelf een fiere leeuw, die ene wiji aan band,
En ongenezen van zijn korts ontvange wonden,
Net hoofd schudt, losrukt wat hem tergde, en hiel
gebonden,
En zo vervaarlijk bruit, dat al wat daar omtrent
Zich houdt zijn doodverf zet, en 't haar zet overend.
10 Net haar om Samsons hoofd scheen haastig aan te
wassen.
ilij hief zijn hoofd heel trots omhoog naar 's hemels
assen,
En riep: „Niijn God, mijn God, vaar neder; ruk
beneen.
Nu handhaaf uwen naam. Hereis den Filisteen
Onze ogen. Nu is 't tijd uw kracht in ons te baren!"
15 Zo rukt hij kruisgewijs de beide hoofdpijlaren
Met bei zijne armen dat ze buigen overeen.
Iiij roept: „Mijn ziel, nu sterf met al de Filisteen!"

vs. 3. karts was uitgetogen: kort geleden was onttrokken, ontnomen. 7.
hid: Held. 9. zich houdt: zich ophoudt; — zun doodverf zet: doodsbleek wordt. U. 's hemels assen: hemelstreken. 13 vaar: kom; —
ruk beneen: dad ontstuimig (in mij) neer. 14. baren: openbaren. 15.
kruisgewijs: met zijn armen gestrekt in de vorm van een kruis. 16.
overeen: over elkaar heen.
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Zo ras houvasten balk, en dak, en galerijen
Hun steunsel wordt ontrukt, ontzet van alle zijen,
20 Verkiezen zwaarte en last van mensen en gesticht
Net middelpunt omlaag. De zon schijnt met haar licht
Terug to varen. Dat geschrei van dode volken
En hallef levenden vaart op in dikke wolken
Van stof, en asse, en puin. De grond der aarde loeit
25 En davert van dien smak. 't Gerucht slaat voort, en
groelt
Door dal en duinen aan. Gans Gaze raakt aan 't hollen.
De reuzen in 't gebergt zien uit, en wat gezwollen
Van hovaardije op idees triomffeest roemt en stoft
Ontzinkt de moed, zo laag als Dagon nederploft,
30 Begraven onder puin met bekkeneel en schedel.
Een zelve graf bestulpt hier edel, en onedel.
De staat des Filistijns, die 't hoofd ten hemel stak,
Kreeg nu door Samsons val zo schrikkelijk een krak,
En nederlaag, als noit voorhene in al zijn leven.
35 Net is er teffens al met enen slag gebleven.
De wreker, afgemat van 't jammer, dat hij lee,
Nam al de vijanden op zijne tanden mee.

18. houvasten: ankers, haken, bouten, enz. 20. verkiezen.... het
iniddelpunt: storten naar het midden; — van mensen en gesticht:
van de mensen op de galerijen en van het gebouw zelf. 22.
van dode volken: van stervende mensemrtassa's. 25. 't Gerucht
slaat voort: 't wordt snel ruchtbaar. 26. Gaze: Gaza: stad
v. d. Filistijnen; — raakt aan 't hollen: raakt in beroering. 27. zien nit:
kijken er van op. 28. dees triomffeest: dit overwinningsfeest voor god
Dagon. 30. bekkeneel: hersenpan. 31. zelve: zelfde; bestulpt: bedekt; —
edel en onedel: edele en onedele, adellijke en niet adellijke. 35. teffens:
tegelijk. 36. jammer: ellende. 37. op zijn tanden: n.l. als een leeuw.
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WAT WAS 'T EEN liEERLIJK PRALEN!
Wat was 't een heerlijk pralen,
Toen Bans Jeruzalem,
Een hart, een ziel, 66n stem,
Held David in kwam halen!
5 Die op het punt van 't slagzwaard
Den Filistijn ontroofd,
Hun toonde 't reuzenhoofd,
Dat flus al 't heir verdagvaardt.
10

Men zag den held geleien,
Daar hij met ere trad
Ter poorte in van de stad,
Op bommen, en schalmeien.

Men hoorde joffrekelen,
Gesteld op Jesse's lof,
15
Hem voortreen op het hof,
En dezen lofzang spelen:
„Wie staat nu niet verwonderd?
Om Geth het hoofd te bi8n
Sloeg koning Saul tien •
20 Held David honderdhonderd."
vs. 6. Den Filistijn: Goliath. 8. Dat flus al 't heir verdagvaardt: dat
pas heel het leger uitdaagde. 12. op bommen: op 't geluid van tamboerijnen; — schalmeien: fluiten. 13. joffrekelen: meisjesstemmen. 14.
gesteld op Jesse's lof: gestemd om de lof voor het huis van Jesse
(David was de zoon van Jesse) te verkondigen. 18. Geth: stad van de
Filistijnen. 20. honderdhonderd: tienduizend.
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KONINO DAVID IN GEBED.
De koning droeg zijn nachtgetijden
Den hemel op, die hem
En gans Jeruzalem
Ten hoogste wou verblijden,
5 Door 't liefelijk verdragen
Met zijnen liefsten zoon,
Als harp en keel op enen toon.
Die pais rekt 's vaders dagen,
Als olie, in een goude lamp,
De vlam nog aanvoedt, en den damp
10
Der duisternisse drijft uit d'ogen.
Wat was de koning opgetogen!
De kroon en schepter lagen achter.
Hij scheen een ziel met God,
Zijn hell, en hoogste lot.
15
Hij wenste, als tempelwachter,
Het heiligdom te hoeden
In 't midden van Gods schaar
Met blijden zang en harpesnaar
20 Zijne aandacht aan te voeden.
Hij triomfeerde met zijn maat,
Die, hoog in top, al hoger gaat
Van gene pennen t' achterhalen.
Men kan den ijver niet bepalen.
vs. 1. nachtgetidden: nachtelijke gebeden. 5. liefelijk verdragen: verdrag in lief de, verzoening. 7.Als harp en keel op enen toon: als twee
ongelijke dingen, muziek (harp) en zang (keel) samenstemmen (op
enen toon). 13. De kroon en schepter lagen achter: aardse dingen waren
vergeten. 20. aandacht: beschouwing van het goddelijke. 21. iird Warnfeerde met zijn maat: hij juichte op het ritme (maat) van muziek en
zang. 23. Door gene pennen t' achterhalen: hoger vliegend dan enige
vogel ook maar zou vermogen. 24. bepalen: beperkeni, intomen.
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DE BOETENDE DAVID.

Hij strekt een spiegel van oprechte boet',
En valt zijn God voor 't hoog autaar to voet,
En vast vermagerd het bevlekt gemoed
In 'droevig zuchten.
5 Gods pijlen, een onlijdelijke smart,
Die zitten diep in zijn doorschoten hart,
Van misdaan en van vijanden benard:
Waar zal het vluchten?
Barmhartigheid neigt derrewaart het oor,
10 En breekt gelijk een helder zonne door
Dien damp, en wist van het genadekoor
Des schreiers ogen;
Dees vindt zich dan gezalfd van alle wee,
En springt en huppelt, als een dartel ree,
15 En offert dank, en slacht 't gewij'de vee,
Tot vreugd bewogen.

vs. 1. boet': boetvaardigheid. 3. bevlekt: met zonde bevlekt. 5. Gods
Alen: de ptlen van berouw, waarmee God zijn hart heeft getroffen.
7. benard: in het nauw gebracht. 9. derrewaart: daarheen, tot hem. 11.
van het genadekoor: van uit de hemel. 13. gezalfd: door zalving genezen. 15. 't gewijde vee: offerdieren. 16. Tot vreugd bewogen: vreugdig ontroerd.

280

DE HARP VAN DAVID.
Wie David poogt te steken naar zijn kroon,
Die tergt, als Lucifer, den hoogsten troon,
En wordt geschopt uit dat oneindig schoon
Des groten Vaders.
5 Gods goude tong van hemels mann' bedouwd
Oaat weiden, als een pen gedoopt in goud,
Die trekkend haar geleerd vernuft ontvouwt,
Op zuivre bladers.
't Zij hij zijn stem verfijnt, of die vergrooft,
10 De wrongkroon voegt dat vet gebalsemd hoofd
Des mans, naar 't hart des hemels, hoog geloofd
In 't eeuwig 'even;
Zijn rijk gedicht, geen droom, geen ijdle vond,
Begrijpt den schat van 't oud en nieuw verbond,
15 Vertelt, en leert, en bidt, en heelt en wondt,
Met kunst doorweven.

vs. 1. Wie David, enz.: wie de roem van David, als psalmdichter,
tracht te evenaren. 2. tergt: daagt uit; — den hoogsten troon: Gods
majesteit. 3. geschopt: verstoten. 5. Gods goude tong: Davids stem,
als tolk van God; — mann': manna, spijs (geinspireerd). 6. gaat weiden: laat zich vrijuit gaan. 7. trekkend: door pennetrekken; — geleerd
vernuft: welvoorziene geest. 8. op zuivre bladers: in ongerepte taal. 10.
de wrongkroon: de tulband, koninklijk hoofdsieraad. 11. naar 't hart
des hemels: een man naar Gods hart. 12. in 't eeuwig leven: in
eeuwigheid. 13. vond: vondst, verzinsel. 14. begrtipt: omvat. 16. met
kunst doorweven: op kunstige wijze.
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De zangerige mond is altijd vol
Van Jacobs harder, geen verzierde Apol,
Die d'uitgeleze schaar, gedost met wol,
20
Aan verse beken
Zorgvuldig drenkt„ en in het groene weidt,
En onverdwaald op 1 rechte spoor geleidt,
En haar beschermt door zijn getrouwigheid
Voor wolventreken.

18. Jacobs herder: God; — verzierde: verzonnen, tot de fabelleer behorende; — Apol: Apollo, romeinse godheid. 19. Die: n.1. Jacobs herder; d' uitgeleze wham, gedost met wol: de uitverkoren kudde. 20.
verse: frisse. 21. torgvtddig: sorgvol. 24. wolventreken: streken, listen
van wolven.
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ORFEUS — DAVID.
Mijn Orfeus draait 't onmeetbaar starrendak,
Zijn hand die vlijt de holle golven vlak.
De leeuw zit tandeloos, 't gevogelt mak;
tiet woud krijgt oren.
5 Geen addertonge braakt vergiftig spog.
't Vrijpostig hart vreest lagen noch bedrog.
De woeste tiger zuigt onnozel zog,
En wordt herboren.

Orfeus: beroemdste zanger der fabelleer, die door muziek en tang
heel de natuur bewoog. vs. 1. Mijn Orfeus, enz.: David doet in zijn
psalmen de hemelen wentelen. 2-8. Zijn hand, enz.: zinspeling op de
vrede die Christus komt brengen. 2. vlbt. strijkt. 4. Het wood krijgt
oren: de vogels fluiten en het bos, de natuur kan vreedzaam toeluisteren. 6. Vrijpostig: vrijmoedig, onbevreesd; — hart: pert. 7.
onnozel: niet wreed makend. 8. En wordt herboren: en wordt tot een
ander, onschuldig schepsel.
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IIET PSALIVIBOEK.

Geen winter schendt Gods palm.
Eenzame Aandacht, v& 72.

Dit 's Kanain, daar rnelk en honig vloeit,
Net Paradijs, daar 't hout des levens bloeit,
De bron des heils, die 't dorstig hart besproeit,
De stille haven,

5 Net licht der blinden, 's kranken artsenij,
Der armen schat, de berg der poezij.
Hier zuigt 't geloof op Thabor, als een bij,
Haar zoetste gaven,

1. Hanain, daar, ens.: als het land van weelde en overvloed. 2.
't hout des levens: de boom des levens, die de kracht had met zijn
vruchten het leven to doen Buren (Gen. 2, 9). 6. de berg der poezij: de
Olympus, de berg der Muzen of zanggodinnen. 7. Thabor: waar
Christus zich in zijn heerlijkheid toonde aan enige Apostelen. 8. Haar:
stn.

V3.
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JOB.

(Spreekt).
Naakt rezen wij in 't licht,
Naakt varen wij in 't stof:
Die 't leende nam ons 't zijn;
Den fleer zij dank en 1of.

2.

varen: gaan over.
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X. HET MENSGEWORDEN
WOORD

Lie kerk is als een koi vol lamm'ren, als een korf

Vol tortelduiven, daar d' Onnozelheid om storf.
Harpoen 49-50.

God zoekt den mens, Been mens zoekt God to winnen.
Altaargeh. I 1434.
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ANNUNCIATIE.

Het was wat groots, dat d'eer der luchtgezanten
Verkondigde, aan 't altaar, hoe d'oude vrouw
En dorre struik dien Heilig baren zou;
Gewijd van God, om boete en tucht te planten.
5 Nog groter was 't, toen d'Engel kwam ontvouwen
De wonderbaarste en aangeban geboort,
Van brein noch oor begrepen noch gehoord;
Eer God u gaf zijn hand en staf te trouwen.
10

Hoe wemelden de Geesten, die vast drongen,
Te Nazareth, om uwe bruiloftscel!
Hoe blo, hoe heus ontvingt gij Gabriel!
Wat bruilofts-lied hebt gij hem nagezongen!

Een vlam ontstak terstond uw bruiloftskamer.
Gods Geest, een kracht, een Duif van 't hemels dak
Omhelsde en kuste uw kuisheid, zonder vlak;
15
Die dronk het Woord; Been daauw drupt aangenamer
vs. 1. d' eer der luchtgezanten: de engel, die aan Zacharias verkondigde, dat zijn hoogbejaarde vrouw een zoon zou krijgen. 3. dien
Heilig: die Heilige, Johannes de Dooper. 8. Eer God u gaf, enz.: eer
God de H. Geest zich met u verloofde en God u tot koningin van de
hemel verhief. 9. vast: voortdurend. 10. bruiloftscel: het maagdelijk
vertrek waar de Blijde Boodschap plaats had. 12. Wat bruiloftslied,
enz.: Hoe jubelend als met een lied hebt gij de Engel geantwoord. 13.
Een vlam, enz.: een vlammentong als op Pinksteren zette uw kamer
in gloed. 14. Gods Geest, een kracht: de kracht van de H. Geest; —
een Duif: gedaante, waaronder de H. Geest (later) verscheen; —
't hemels dak: het hemelverblijf. 15. kuisheid zonder viak: onbevlekte
maagdelijkheid. 16. Die dronk het Woord: die maagdelijkheid hoorde
het woord van de Engel en ontving het Woord, de tweede persoon der
H. Drie-eenheid.

19
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Op 't lelieblad. Hoe wierd u toen te moede!
Schaamrode ziel, Gods wellust, Hemelbruid.
Uw Bruigom leidde u Gods geheimnis uit.
20 Gij kleedde God, het Woord, met uwen bloede;
Den schoonsten van 't ontelbre tal der mensen.
Zo zag men Hem, van Jesse's struik en stain,
Te Bethlehem; daar Iiij te voorschijn kwam,
't Beloofde Zaad, begroet met zo veel wensen.

18. Schaamrode ziel: zo genoemd wegens haar maagdelijke schroom bij
de Boodschap. 19. Uw Bruigom, enz.: de H. Geest, Maria's Bruidegom, legde haar door de mond van de Engel het geheim van haar
moederschap uit. 22. van Jesse's struik en stain: door Maria stamde
Jezus of van David, de zoon van Jesse. 23. daar: waar. 24. 't Beloofde
Zaad begroet, enz.: het Kind herhaaldelijk voorspeld, naar wie het
Joodse yolk zo lang verlangend had uitgezien.
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MARIA VISITATIE.

Marie, nit Jesse's stam geboren,
En tot een rijker kroon gekoren
Dan David droeg in 't Joodse rijk;
Marie in ootmoed hoog verheven,
5 Van vreugd en blijschap aangedreven
Bezoekt haar nicht in Aron's wijk.
Elizabeth tot God genegen,
Schiet op, en vliegt Marie tegen,
Omhelst en kust die grote Nicht.
10 Aanschouw dit hartelijk verlangen,
Hoe ze in elkanders armen hangen:
Hoe liefde bloed aan bloed verplicht.

vs. 1. uit Jesse's stain: uit de stam van David, de zoon van Jesse. 6.
in Arons wijk: in de woonplaats der priesters (in het huis van
Zacharias). 8. schiet op: staat Wings op. 10. dit hartelijk verlangen:
deze hartelijke genegenheid. 12. verplicht: verbindt.
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MARIA EN ELISABETH.

Elizabeth, gehuwd aan priester Zacharias
Ging zwanger van een vrucht, den voorbo van
Messias.
In haren ouderdom, als engel Gabriel,
Gezant uit 's hemels troon, in d'onbesmette cel
5 Van Davids dochter sdaalde, en, op zijn groete en
reden,
De Godheid, eene kracht, een vaag, een vier, beneden
Afstralende uit de lucht, met glans en majesteit
De kuise Maagd, Gods bruid, in hare ootmoedigheid
En onderdanigheid, omhelsde, en kuste, en eerde,
10 Zich mengde met haar bloed; en zij, die God begeerde
t' Ontvangen in haar harte, ontving
['t was noit gehoord,i
Nu God Emanuel, en droeg 't alscheppend Woord,
Messias, onder 't hart; en, van de Godheid zwanger,
Bezweek van schrik, en hope en schaamrood kon
niet langer
15 Verbergen haar geluk, maar borst in 's Hoogsten lof
Met al haar krachten uit; terwiji d'aartsengel 't hof
Des hogen hemels koos, van waar hij was gestegen.
Zij gaat Elizabeth, haar nicht, op dezen zegen
vs. 2. vrucht: kind, Johannes de Doper. 4. d' onbesmette eel: de kamer
van de onrepte Maagd Maria. 5. Davids dochter: uit het geslacht van
David; — reden: toespraak. 6. vaag. vruchtbaarheid, levenskracht.
10-11. die God begeerde to ontvangen in haar hart: die verlangde naar
de geestelijke inwoning door liefde en genade. 14. schrik en hope: ontsteltenis en blijde verwachting; — schaamrood: in maagdelijke schroom.
15. borst.... uit: berst uit; — 's Hoogsten, lof: in lof van de Allerhoogste. 17. koos: naar toe ging; — gestegen: neergedaald.
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Bezoeken, daar de vrucht, de voorglans van Gods
Zoon,
20 In 's moeders lichaam juicht; dewij1 hij Jesse's kroon
Alrede heersen ziet in dezen ongeboren,
Op 's grootvaars stoel, in 't rijk, van boven hem
beschoren,
En dat, van eeuw noch grens besloten, noch bepaald,
Zich uitbreidt, wijder dan de levende adem haalt.

19. daar: bij wie (Elizabeth). 20. Jesse's kroon: de bekroning van de
stam van Jesse; Christus. 21. ongeboren: ongeborene. 22. Op 's grootvafirs stoel: op de zetel van David; — beschoren: toebedeeld. 23. besloten: beperkt. 24. de levende: de mens; dus wijder dan de zichtbare
wereld.
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KERSTMIS.

Augustus in triomf had d'oorlogspoort gesloten,
En schatte al 't Roomse yolk, en Jacobs wetgenoten,
Als Jozef, Davids zoon, in Davids veestal kwam,
Net arme Bethlehem, om onder zijnen stam
5 Zich met de zwangre maagd, Gods bruid, te laten
schatten.
Net kleen begrijp der stede, onmachtig te bevatten
Den groten drang des yolks, zendt d'ondertrouwden
voort,
Van deur tot deur, en wijst ze een herberg, bij de
poort,
Een donkere spelonk, een veestal aan de veste,
10 Daar 't y olk krioelt en woelt. Hier rust de Maagd
ten leste,
En baart des middernachts haar eerste alwaarde
vrucht.
Gelijk de morgendaauw, uit koele en verse lucht,
Op rozegaarden valt, om rozen te verkwikken,
Die, 's daags van dorst versmacht, in zonne en hitte
stikken;
15 Zo liefelijk ontvloeit den maagdelijken schoot,
vs. 1. d' oorlogspoort: n.l. van de tempel van de Romeinse godheid,
Janus, ten teken van vrede. 2. schatte: volkstelling hield van; —
Roomse: Romeinse; — Jacobs wetgenoten: die onder dezelfde wet als
Jacob leefden, de Joden. 3. Als: toen; — Davids Zoon: uit het geslacht van David. 3. Davids veestal: Bethlehem, waar David geboren
en herder geweest was. 5. schatten: tellen. 6. Het kleen begrijp: de
kleine omvang. 7. ondertrouwden: verloofden. 8. poort: stadspoort. 9.
veste: stadsmuur. 11. alwaarde: hooggeeerd; — vrucht: kind. 12. verse:
frisse.
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Die blanke leliebloem, ook zonder last en nood
Te voelen, God en mens, een zaad, en twee naturen
Aaneenverknocht, een kind, waarop de lage muren
Van 't ongeachte viek, het needrig Bethlehem,
20 Zich heffende uit het stof, de stad Jeruzalem,
Gods outer, en den stoel der koningen, verdoven;
Hoe arm het in een kribbe en veestal legt verschoven.
Gewonden in den doek ; terwill de lucht, vol geest
En engelen, bij nacht, op Gods geboortefeest
25 Vergadert, daar ze lof den Allerhoogsten zingen,
Waarop de herderswacht en kudde en weide springen
Uit Karen eersten slaap, verheugd en blijde, omdat
De vreugd ter werreld kwam in Davids armste stad.

16. leliebloem: Christus, de bloem van de lelie, Maria; — last en nood:
pijn en smart. 17. een zaad: een persoon. 19. ongeachte vlek, onaan:zienlijk plaatsje, Bethlehem; — needrig: eenvoudig. 20-21. Jezuzalem,
Gods outer: Jeruzalem waar aan God geofferd wordt; — den stoel: de
zetelplaats; — verdoven: overstralen. 22. verschoven: verworpen. 23—
24. vol geest en engelen: vol geesten, de engelen. 25. vergadert: n.l.
de lucht vol engelen brengt die to samen; — daar: waar.
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KERSTLIED.

o Wat zon is komen dalen
In den maagdelijken schoot!
Ziet hoe schijnt ze met heur stralen
Alle glansen doof en dood.
5
Ai hoe schijnt dit hemels Kind,
Aller zielen licht en hoeder,
Zon en maan en starren blind,
Uit den schoot der zuivre moeder!
Englen, daalt van 't Paradijs:
10
Zingt den hemel eer en prijs,
En met vree de harten kroont,
Daar een goede wil in woont.
Ziet hoe staroogt daar een Oude,
Achter deze Maagd, op 't Pand,
15 Dat de Hemel hem betrouwde;
Dat de kroon van ootmoed spant.
Salomon, vol majesteit,
Rijk van diamante stralen,
Mag het in zijn heerlijkheid
20 Bij Gods needrigheid niet halen.
Englen, daalt van 't Paradijs :
Zingt den hemel eer en prijs,
En met vree de harten kroont,
Daar een goede wil in woont.

vs. 4. doof: dof. 7. blind: onzichtbaar. 9. 't Paradijs: de Hemel. 12.
Daar: waar. 13. staroogt: staart strak; — een Oude: een grijsaard,
Jozef. 14. Pand: Kind.
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25 Komt, gij koningen en heren,
U hier spieglen in dit licht;
Jezus zal u ootmoed leren,
Die zijn hof in stallen sticht.
Ziet de Moeder, ziet den Zoon.
30 Kust de windsels, kust de doeken.
Buigt uw hoofden, buigt uw kroon.
Zwijgt, vernuftigen, en kloeken,
Englen, daalt van 't Paradijs :
Zingt den hemel eer en prijs,
En met vree de harten kroont,
35
Daar een goede wil in woont.

25. heren: machthebbers. 28. in stallen: lichamelijk in de stal, geestelijk in al wie als Hij nederig is. 32. vernuftigen en kloeken: gij met
aardse schranderheid en wijsheid.
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DRIEKONINOENLIED.

5

Wij Edelingen, blij van geest,
Ter kerke gaan op 't hoge feest,
Den eerst geboren Reiland groeten,
En knielen voor de kiene voeten
Van 't Kind, waarvoor Herodes vreest;

Net kind, waarvoor een starre rijst,
Die Wijzen met haar stralen wijst
De donkre plaats van zijn geboorte,
En leidt hen binnen Davids poorte,
10
Daar d'Allerhoogste 't laagste prijst.

15

Net Oosten offert wierook, goud
En myr', tot 's levens onderhoud
Van Hem, die neergedaald van boven,
In 't arme Bethlem leit verschoven,
Hoewel Hij alles heeft gebouwd.

20

't Gevogelt, dat op wieken zweeft,
Zijn nest, de vos zijn holen heeft,
En woont in bergen en in bossen:
Een stal van ezelen en ossen
Den Schepper nauwlijks herberg geeft.

vs. 1. Edelingen: edelen. 3. eerst: pas. 7. Wijzen: de Wijzen uit het
Oosten, de drie Koningen. 8. donkre: verborgen. 9. Davids poorte:
Davids oude stad, Bethlehem. 10. daar: waar; — prijst: zijn voorkeur
to kennen geeft voor. 14. leit verschoven: ligt verworpen, geminacht.
15. gebouwd: de wereldbouw heeft gemaakt.
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25

De kribbe Hem een wieg verstrekt,
Die 't aardrijk met den hemel dekt,
En ellek dier bestelt zijn voeder.
o Kind, gij zijt, gelijk uw Moeder,
Met pracht noch hovaardij bevlekt.

30

Hier voert de neergedaalde God
De trotse werreld om met spot
In zijn triomf, tot smaad der hoven;
flier voert hij 't needrig harte boven
Met Hem, in 't onverwinbre slot.

Hier schuilt dat Godlijk aangezicht,
Waaruit de zonne schept haar licht,
En alle starren glans en luister.
Hier leit Hij zonder glans in 't duister,
35
Die Englen tot zijn dienst verplicht.

40

Des Hemels reien wiegen Hem
In slaap met hunne zoete stem,
Die noit van vaak en was beschoten,
En wekt het hoofd van alle groten,
In 't koninklijk Jeruzalem.
De Hemel 't aardrijk en de het
Die luistren scharp na zijn bevel,

23. bestelt: verschaft. 26-28. voert.... om in zijn triomf: d.i. in zijn
triomftocht voert hij de overwonnen trotse wereld mee achter zijn
zegewagen evenals de Romeinse veldheren. 29. boven: naar boven,
omhoog. 30. slot: kasteel, hemel. 31. schuilt: is schuil gegaan, verborgen. 32. schept: put. 35. tot zijn dienst verplicht: aan zijn dienst verbindt. 36. reien: engelenkoren. 38. beschoten: overvallen, bevangen. 39.
En wekt het hoofd van alle groten: en doet koning Herodes opschrikken. 42. na: naar.
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En ziddren voor de zuivre wetten,
Die Hij door vissers laat trompetten,
45
En blazen over duin en del.
De doeken, daar dit kind in leit
Is 't purper van zijn majesteit,
Waarin de harders Hem aanschouwen,
Dien God de zielen komt vertrouwen;
50
Gelijk van ouds was toegezeid:
Dat God zijn kudde weiden zal,
En hoen voor ramp en ongeval,
En na'et verdwaalde schaapken vragen,
En dat op zijne schouders dragen
55
Met vreugd bij 't overig getal.
flier is de wijsheid ongeacht:
flier geldt geen adel staat noch pracht.
De Hemel heeft het kleen verkoren.
Al wie door ootmoed wordt herboren,
Die is van 't hemelse geslacht.
60

44. vissers: de Apostelen; — trompetten: luid verkondigen. 45. dal:
duindal.
46. leit: ligt. 49. vertrouwen: toevertrouwen. 50. van ouds was toegezeid: was beloofd, voorspeld. 52. hoen: behoeden. 53 na: naar. 57.
staat: stand, aanzien.
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LIED OP DE ONNOZELE KINDEREN.

o Kersnacht, schoner dan de dagen,
Hoe kan Herodes 't licht verdragen,
Dat in uw duisternisse blinkt,
En wordt gevierd en aangebeden?
5 Zijn hoogmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn oren klinkt.
Hij poogt d'Onnoozle to vernielen,
Door 't moorden van onnoozle zielen,
En wekt een stad- en landgeschrei,
10 In Bethlehem en op den akker,
En maakt den geest van Rachel wakker,
Die waren gaat door beemd en wei.
Dan na het Westen, dan na 'et Oosten.
Wie zal die droeve moeder troosten,
15
Nu zij haar lieve kinders derft?
Nu zij die ziet in 't bloed versmoren,
Al eer ze nauwlijks zijn geboren,
En zo veel zwaarden rood geverfd?
Zij ziet de mellek op de tippen
20 Van die bestorve en bleke lippen,
Oerukt nog vers van moeders borst.
vs. 5. na: naar; — reden: hier, waarheid. 6. schel: luid. 7. d' Onnoozle:
de schuldeloze, Christus. 11. den geest van Rachel: Rachel, vrouw van
de Aartsvader Jacob, is een van de stammoeders van het Israelitisch
yolk; zij was begraven „aan de weg die naar Bethlehem leidt", „zij
beweende haar kinderen en wilde niet vertroost worden". In Rachel
zijn alle Joodse moeders samengevat. 12. waren: zwerven, ronddwalen.
13. na: naar. 20. bestorve en bleke: doodsbleke. 21. vers: pas.
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Zij ziet de tere traantjes hangen,
Als dauw, aan edruppels op de wangen;
Zij ziet ze vuil van bloed bemorst.
25 De winkbraauw dekt nu met zijn boogjes,
Geloken en geen lachende oogjes,
Die straalden tot in 't moeders hart,
Als starren, die met haar gewemel
Het aanschijn schiepen tot een hemel,
30
Eer 't met een mist betrokken werd.
Wie kan d'elende en 't jammer noemen,
En tellen zo veel jonge bloemen,
Die doen verwelkten, eer ze nog
Haar frisse bladeren ontloken,
35 En liefelijk voor ieder roken,
En 's morgens dronken 't eerste zog?
Zo velt de zein de korenaren,
Zo schudt een bui de groene blaren,
Wanneer het stormt in 't wilde woud.
40 Wat kan de blinde staatzucht brouwen,
Wanneer ze raast uit misvertrouwen!
Wat luidt zo schendig dat haar rouwt?

26. geloken: gesloten (oogjes). 28-29. die met haar gewemel, enz.: die
met hun tinteling het kinder "k gezicht ('t aanschijn) voor haar tot een
hemel van geluk maakten. 30. met een mist betrokken werd: zijn helderheid verloor. 33. doen: toen. 36. dronken.... 't zog: n.l. de bloemen
dronken de dauw, de kinderen de melk. 39. blinde staatzucht: verblinde zucht naar hoge staat en macht. 41. raast: heftig ate keer gaat; —
misvertrouwen: argwaan. 42. luidt: klinkt; — schendig: schandelijk.
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45

Bedrukte Rachel, schort dit waren:
Uw kinders sterven martelaren,
En eerstelingen van het zaad,
Dat uit uw bloed begint to groeien,
En heerlijk tot Gods eer zal bloeien,
En door geen wreedheid 'n vergaat.

43. schort: hou op met. 44. martelaren: als martelaren. 45. zaad: gewas.
48. 'n: dit vormt samen met geen de ontkenning.
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WAAR HIJ DE VOETEN ZETTE.

Waar Hij de voeten zette en aankwam scheen
de zegen
Te vallen uit de lucht. Gelijk na enen regen,
Verwacht met smerte, en daar de dorre beemd
om riep,
De zon veel schoner schijnt, het gras groeit, dat
het piep'.
5 Een lent' van bloemen verft de heuvels en de dalen.
Geen schilder kan landouw en landschap schoner
malen,
Als hij een regenboog van duizend verwen mengt.
't Gevogelt kwinkeleert. De blijde leeuwrik brengt
Zijn tonen bij, en volgt de keel der nachtegalen.
10 De bronadr laaft het groen met verse waterstralen.
De ceder neigt zijn kroon. Natuur zet heur gelaat
Naar blijdschap, en verkeert in enen andren staat.
De winterbuien, lang aan 't buldren, waaien over.
De bie, verlekkerd op den tijm, en bloem, en lover,
15 Zuigt honig nit den daauw. De schaapskoi Levert
room.
De harten huppelen; de blijschap kent geen toom.
vs. 1. Ilii: Christus. 3. daar: waar. 4. dat het piep': dat men het hoort
piepen. 5. verft: kleurt. 6. malen: schilderen. 8. verwen: kleuren. 9.
en volgt de keel der nachtegalen: komt de zang der nachtegalen nabij.
10. verse: frisse. 11. kroon: kruin. 11-12. zet heur gelaat, enz.: krijgt
een blij aanzien en komt in een andere toestand. 13. over: weg. 14.
tijm: sterk geurende lipbloem. 15. Zuigt honig uit den daauw: d.i.
volgens voorstelling der klassieken Ovidius en Vergilius. 16. kent geen
toorn: wordt gevierd.
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De heiltrompetfaam blies vooruit door steen en
landen,
En wekte elk met dees stem: „De Heiland is
voorhanden!"
De huizen liepen lag. Net akkerwerk bleef staan.
20 Men zag nooddruftigheid, noch gunst noch
ongunst aan,
Gemak noch ongemak. D'een komt te voet aanstreven,
Een ander van 't gebergt den landstroom afgedreven.
d'Een spoedt te wagen, en een ander rijdt te paard.
Van Hermon stijgen ze af, en spoeden nederwaart.
25 Die aan den oorspronk van den landstroom zich
generen;
Die 't hoge Galileen en 't lager ommekeren,
En bouwen met den ploeg; wat op Genesareth
Gedurig vitt en vaart, en vis verkloekt in 't net,
Of zich in steen onthoudt, of op de Platte landen;
30 Net yolk op Gelboe, daar Saul viel in handen,
En in zijn eigen zwaard. Uit Samarije kwam
Wat zich ontvonkt vond van gene afgodiste vlam;
Wat om den landstroom hangt aan alle bei de zomen
Trok op, en wat het wild in bos weet op te komen,
35 Rondom de dode zee; wie naast aan Sell- paalt;
Wat tussen Karmels kruin en Hebron ademhaalt.
17. De heiltrompetfaam: het gerucht van de verkondiging van het (beloofde) heil, van de blijde boodschap. 18. wekte elk: maakte elks
aandacht gaande; — voorhanden: aanwezig. 21. aanstreven: aanlopen.
22. den landstroom: de Jordaan. 25. Die: zij die; — generen: hun kost
winnen. 26. Die: zij die. 27. op: bij. 28. vlet en vaart: in schuitjes en
schepen vaart; — verkloekt: verschalkt, vangt. 29. onthoudt: ophoudt.
30-31.daar Saul, enz.: waar Saul in handen der vijanden viel en zich
doorstak. 32. Wat zich enz.: wat niet vurig was voor de afgodendienst; —
afgodiste: afgodische. 33. om: langs; — hangt aan alle bei de zomen:
woont op de beide glooiendet oevers. 34. op te komen: te overvallen.
20
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Geheel Jeruzalem en hare nageburen
Ontwaken op dien roep, en tellen dag en uren
Om 't grote Licht te zien, dat uit den Oosten rijst.
40 d'Een volgt den anderen, het stuivend voetspoor wijst
Den wandelaar den weg, ook daar geen wegen leggen,
En 't veld legt ongebaand, vol kreupelbos en heggen,
Elk ijvert tijdig, daar de toevloed dicht vergaart.

39. 't Licht, dat uit den Oosten rust: het opkomende licht: Christus.
41. daar: waar; — leggen: liggen. 42. legt: ligt; — ongebaand: zonder
wegen. 42. heggen: struikgewas. 43. Elk ijvert, enz.: iedereen haast zich
bijtijds, zo vlug mogelijk, daar te zijn, waar de menigte samenstroomt
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MARIA MAODALENA.

o Troostelijkste zon! Wat schoot gij voor een straal
In 't binnenst van mijn hart; toen ik, als opgetrokken,
't Albast, vol balsem, brak op uw gezalfde lokken,
Uw voeten kuste, en wies in enen zilten vloed
5 Van tranen, bortelende uit een beklemd gemoed,
Beklem'd, doordien het zich zo schendig ging te buiten.
o Voeten! mocht ik u, met deze ontvlochte tuiten,
Nog drogen, als weleer; daar spansel bag en snoer
En keten en kleinood gesmakt lag langs den vloer;
10 Daar God geen perlen koos voor biggelende tranen
Van 't needrig hart, gezind van 't ijdel zich te spanen.
Dat nokken, dat gezucht (een spiegel voor de jeugd,
Verdwaald van 't rechte spoor) verkeerde in enkle
vreugd.

vs. 1. Zon: Christus. 2. opgetrokken: in verrukking. 3. gezalfde lokken:
Christus was als priester, koning en profeet de bij uitstek gezalfde,
gewijde. 4. zilten: zoute. 5. bortelende: borrelende. 6. schendig: schandelijk. 7. tuiten: haarvlechten. 8. daar: waar; — spansel: haarband; —
bag: ring. 9. gesmakt lag: met verachting weggeworpen lag. 10. geen
perlen koos voor: geen parels stelde boven. II.. 't ijdel: de ijdelheid
der ijdelheden; — spanen: onthouden. 12. nokken: snikken.
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KRUISWEO.

Hoe was al 't helse spook ontketend op die .dag,
Als God zijn liefste Zoon zo bloedig sterven zag;
Die streng gebonden, en geslagen, en bespogen,
Gerukt wierd, en geplukt, gesleept, en voortgetogen;
5 Die naakt ten toon gesteld eens ieders gaapspel was;
Doen 't al: „Kruist kruist hem," riep , „en lost ons
Barrabas,
Zijn bloed zij op ons brein:" doen Hij van schreien
moede
Zijn borst gemarmerd, en gestreept zag van de roede;
Doen Hij in 't richthuis droeg het purper tot zijn hoon;
10 Gescepterd met een riet, gemijterd met een kroon
Van scherpe doornen, die het krijgsvolk om zijn
hersen
Ging vlechten, en verwoed om zijn hoofdslapen
persen,
Dat een slagregen van ro druppelen al meer
Droop langs zijn voorhoofd, en zijn heilig aanschijn
neer;
15 Aldus mismaakt, most Hij met pijnelijke gangen

vs. 1. al 't helse spook: al de helse verschijning, duivels. 3. streng:
straf. 4. geplukt: van zijn kledereen beroofd; — voortgetogen: voortgetrokken. 5. gaapspel: kijkspel. 6. Doen 't al: toen alles, iedereen;
—lostn:aosvrij.7ben:hofd.8gemar d:oaerd.9
richthuis: het Rechthuis (van Pilatus). 10. gemijterd: omkranst. 12.
persen: wringen. 13. al meer: steeds meer. 15. gangen: schreden.
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't flout dragen daar men hem gespalkt korts aan
zou hangen;
o Wreedheid ongehoord! zo wierd Hij als een guit
Gedoemd ten galgenberg, en most ter poorten nit.
Hem volgde een droeve rei van vrouwen, en van
maagden,
20 Die gaande sloegen voor haar borsten, en beklaagden
Den heiligen Profeet, die door de ganse stad
Veel kranken oon artsnij van 't bed geholpen had.
Indien nog 't loos gebroed zijn straf had willen keren,
Zij wierd hun klaar gespeld zelf van de mond des
Heren,
25 Die zich omwendde, en riep: „Nelaas, bedrukte rei,
Wat weendij over mij, maakt eer een veldgeschrei,
En uwen val beklaagt; want ziet ik zie genaken
De fakkel die uw stad verbranden zal en blaken."
Zo sprekende, genaakte Hij 't heidense gericht,
30 't Vervloekte Golgotha dat wit van schedels licht.
Hier most Hij, naakt aan 't hout gehecht, te schendig
lijden
Twee moorders, die NU zag gekruist op beide zijden;
16. gespalkt: uitgerekt; — korts: weldra. 17. guit: bedrieger. 18. galgenberg: kruisberg; — ter poorten: de stadspoort. 19. rei: schaar (ook 25).
22. oon: zonder. 23. loos: sluw; — zijn straf: de verdiende straf; —
keren: afwenden. 24. gespeld: voorspeld. 26. weendij: weent ge; —
veldgeschrei: luid geschrei. 29. gericht: rechtplaats, strafplaats; —
lees: genaakte (H)ij. 30. 't Vervloekte Golgotha, enz.: Golgotha betekent schedel; de berg werd zo genoemd om zijn vorm. De legende
verklaarde: berg waar de schedels van ter dood gebrachte misdadigers
lagen; — licht: glanst. 31. te schendig lijden: al te schandelijk dulden.
32. op: aan.
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35

Hier wierp de krijgsknecht om zijn klederen het lot:
Hier bad Iiii voor zijn beuls, en wierd van nieuws
bespot,
Met galle en eek gelaafd. Hier zag Hij 't handen
wringen
Zijns Moeders, en een zweerd haar droeve ziel
doordringen.
Hier schreide Iiij: „God waarom verlaat gij Uwen
Zoon!"
Dat zijnen moordschreeuw klonk in 's Hemels
hoogsten troon.

34. van nieuws: op nieuw. 35. eek: edik, azijn. 37. schreide flij: lees:
schreide (h)ij. 38. moordschreeuw: doodskreet.
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HET DOORNGEKROONDE HOOFD.

De schoonste rode rozen groeien
Op genen Grieksen berg, o neen,
Maar op den Kruisberg hard van steen;
Daar Jezus' hoofdkwetsuren vloeien
Van heilig van onnozel bloed,
5
Geronnen tot een rozenhoed,
Wiens blaan vol geurs gedurig bloeien
Door den gevlochten doornekrans,
Waarvan de goddelijke glans
10 Beschaduwd wordt en overwassen,
De rozedruppels strekken schoon
Robijnen aan de doornekroon.
De rozevlaag verdrenkt met plassen
De leliebloem van 't aangezicht,
15 Waaruit de zonne schept haar licht,
De zonne, die met bevende assen
Te rugge rijdt, bezwijmt en sterft,
Nu 't rozebloed Gods lelie verft,
De Lelie die het hoofd laat hangen,
20 En geeft den allerlesten zucht,
En vult met rozengeur de lucht.
vs. I. Grieksen berg: Parnassus, symbool van kunst en wetenschap. S.
Kruisberg: Golgotha. 4. Daar: waar. 5. onnozel: schuldeloos. 6. Geronnen: gestold; — rozenhoed: krans van rozen. 7. gedurig: voortdurend;
— bloeien: bloeien en bloeden. 9. waarvan: waardoor; — de goddelijke
glans: de glans van het goddelijk aangezicht. 10. overwassen: overgroeid, bedekt. 11. rozedruppels: n.l. van het bloed-bloeiende hoofd;
— strekken: strekken tot. 31. rozevlaag: bui, stortvloed vallende uit
de bloedrozen; — verdrenkt met plassen: overstroomt. 15. schept: put.
16. met bevende assen: met van ontzag, sidderende assen (van de zonnewagen).
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DE GOEDE MOORDENAAR.

De moorder, die den doodkreet ving van 't Leven,
„Mijn God, mijn God, hoe hebt GU mij begeven?"
En 's Hemels tong zag proeven gal en eek;
Daar God geen mens, maar enen worm geleek;
5 Zag door 't geloof, als door een verrekijker,
Gods Zoon, God zelf, gehangen aan den spijker,
En drijven op drie ijzers, naakt en bloot,
Die d'assen draait van 's hemels ronden kloot,
En 't Paradijs, zijn Noordstar, zijn verlangen.
10 Hij bad om in dien arm te zijn ontvangen,
Die aan het hout gerekt hing en gehecht.
Dat beet aan God geloven, slecht en recht:
Verzoeken heil aan een gekruisten Koning,
Die zelf gestraft, met d'opperste beloning
15 Zijn dienaar troost, in 't bitterste der pijn.
Net punt van scherp geloof dringt door den schijn.

vs. 2. begeven: verlaten. 3. 's Hemels tong: Christus, die het hemelse,
het goddelijke kwam leren, en wiens spijs het was de wil van de
Hemelse Vader te volbrengen. 3. eek: edik, azijn. 4. Daar: waar. 6.
drijven: in de lucht hangen; — ihers: spijkers. 8. Die (volgens de
voorstelling van Ptolomeus) de beweging meedeelt aan de kristallijne
hemel en aan de daarbinnen besloten hemelbollen. 9. En 't Paradijs,
enz.: En de moordenaar zag naar Christus als zijn Paradijs, waarheen
zijn verlangens gingen als de beweging van de magneetnaald naar de
Poolster. 12. slecht en recht: eenvoudig en oprecht.
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MARIA ONDER HET KRUIS.
Geen scherper zwaard doorsnijdt zo 't Moeders
hart
Dan daar ze hoort haar Kind, het Kruislam, blaten:
„Mijn God, mijn God." Sterft God, van God verlaten?
Lijdt God van God? Gevoelt de Godheid smart?
5

Emanuel, God zelf, Gods enig Zoon,
En God van God, van top tot teen vol wonden,
Verwacht den slag, van 's Vaders hand gebonden,
Verwacht den slag des doods, en zit hem schoon.

Een Engel daalt ten troost van Isaks ziel.
10 d'Aartsvader slachtte een ram, op Gods behagen,
Gebrand op 't hout, van Isak zelf gedragen.
Een Engel kwam, die Abrams slagzwaard hiel;
Maar Jezus geeft den allerjongsten snik,
Gelaafd met galle en edik, toen hem dorstte,
15 Aan 't heilig hout, dat zijne schouder torste.
Dit sterven geeft Nature een krak, en schrik.
Hoe waant ge is nu de Moeder zelf te moe,
Die dicht bij 't Kruis nog stand houdt in Gods lijden?
Zag Simeon dit zwaard haar hart doorsnijden,
Wat liefde dreef heur naar den doodsberg toe?
20
vs. 6. God van God: God de Zoon voortgekomen van God de wader. 8.
en zit hem schoon: en Hij (Christus) geeft hem (de dood) een schone
gelegenheid om te treffen. 14. edik: azijn; — toen hem dorstte: toen hij
dorst had. 16. geeft Nature een krak, en schrik: stoorde plotseling de
loop der natuur, die schrok door het sterven van de Schepper. 18.
stand houdt: staande blijft, letterlijk en figuurlijk. 20. doodsberg:
Calvarie.
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Zo bitter staat de Godheid Adams beet,
En elks vergrijp; nog hoort men d'Englen wensen:
„o God, verschijn, ten troost, ten zoen der mensen:
Verschijn in 't vlees, geverfd in bloed, en zweet."
25

Schoot God om ons het kranke lichaam aan,
Heeft God om ons in 't lichaam dit geleden;
Laat Gods natuur ons dekken, en bekleden.
Gods kruisgang wijst den mens de rechte baan.

21. staat: komt to staan. 24. geverfd in bloed en zweet: gekleurd met
bloedig zweet. 27. Laat Gods natuur, enz.: Laat Gods natuur ons bedekken en kleden. Vrgl. Rom. 13, 14: Omkleed u met de Heer Jezus
Christus, en vertroetel het vlees niet tot begeerlijkheid.
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ZIJT WELLEKOM 0 KRUIS.

Zijt wellekom, o kruis, dat Jezus' schouder drukte,
Den God droegt, die u droeg, opdat een ieder plukte
De levendige vrucht van 't eeuwig Paradijs,
Een rechte tegengift voor Eva's slangespijs.
5 Gij kunt de bitterheen der tranen hier verzoeten,
En in dees wildernis den dorst der ziele boeten,
Door deze klare bron, die uit u nedervloeit.
o Stut van al wat krank vermast is en vermoeid!
Gij zijt het hoog altaar, daar 't Lam aan hing
doorsteken.
10 Ten zoen van d'appelsmet. Gij heelt onze erfgebreken.
GU zijt de ladder, van het helse spook begrimd;
De trap, waar Tangs Gods zoon de starren
inneklimt.
o Schandmerk, eer gevloekt, hoe blinkt uw glans
in 't midden
Der heiligen, die u vereren, en aanbidden,
15
En wieroken, gelijk den troon en voetschabel
Van Jezus, God met ons; de rechte Emanuel.
Wanneer zich openbaar' de Rechter aller volken,
Zult gij met majesteit verschijnen uit de wolken,
vs. 6. boeten: lessen. 8. vermast: overcast. 9. daar: waar; — doorsteken:
doorstoken. 10. zoen: verzoening; — appelsmet: zonde bedreven door
het eten van de verboden vrucht; — erfgebreken: erfzonden. 11, van:
door; — het helse spook: de duivels; — begrimd: boos bedreigd.
13. Schandmerk: teken van schande; — eer: to voren, vroeger. 14.
heiligen: vrome Kristenen. 15. voetschabel: voetebank. 16. rechte:
ware; — Emanuel: God met ons,
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20

En schieten uwen glans in 't Westen uit het Oost,
Den bozen tot een schrik, den Heiligen tot troost.
Doch midlerwijl wij pier voor Jezus Kruiseer
strijden,
En worstlen met geduld, verander al dit lijden
In blijschap, door de kracht des Troosters, Bien ge
droegt.
Zo voere ons 't Kruis naar God, die lijf en ziel
vernoegt.

24. vernoegt: bevredigt.
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MARIA HEMELVAART,
Met wat een stoet en majesteit en zegen
Onthaalden U de Vader Zoon en Geest;
Toen Gij, van bier, ten hemel voert, to feest,
Langs hyacinthe en langs turkoize wegen.
5 Jeruzalem scheen boven uitgelaten.
Het weerlichtte al karbonkels, en robijn.
Ai starren, duikt, en zon en maneschijn,
Voor eeuwig licht, safier, en goude straten.
Daar juicht het al, wat, van geen vlek
geschonnen,
10
Het aanschijn keert naar U en 't zuiver Lam.
Daar kent men God, drie glansen, ene vlam.
Gelukkig die Gods blijschap heeft gewonnen.

vs. 4. Langs hyacinthe, enz.: langs wegen van geelrode en blauwgroene
edelstenen. 5. Jeruzalem: het hemels Jeruzalem, de hemel; uitgelaten: n.l. van vreugde. 6. Het weerlichtte: het flikkerlichtte alles van;
karbonkels: hoogrode robijnen; robijn: purperrode doorschijnende
edelsteen. 7. duikt: verdoof, verdwijn. 8. safier: hemelsblauw; — goude
straten: n.1. van het hemels Jeruzalem. 9. geschonnen: geschonden,
besmet. 10. 't zuiver Lam: het Lam dat de Maagden volgen. 11. drie
glansen, ene vlam: de drie goddelijke Personen in de ene goddelijke
Natuur, de H. Drieeenheid.
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LOFZANO TOT DE H. NiAAGD.

Al zit Gij, op een wolk van Serafinnen,
Zo diep, in 't goud van 't albezielend licht
Der Godheid, met uw stralende aangezicht;
Dat Cherubiens belonken, en beminnen;
5 Dat d'Engelen bewieroken, en eren,
Met Englezank, en galm van 't zalig koor;
Nog dringt de straal van uw genade door
Dees duisternis; waarin wij ons verneren,
10

Voor uwen troon; verguld met rijker zonnen
Dan 't middaglicht, dat 's avonds onder gaat.
Uw ootmoed komt het nedrig hart te ,baat.
Door ootmoed hebt gij zelf Gods hart gewonnen.

GU spant de kroon, o puikkroon aller vrouwen!
De loftrompet van uw benijde faam
15
Vult hemel aarde en zee, met uwen naam.
Een naam, waarin wij Christus kerken bouwen.

vs. 1. op een wolk van Serafinnen: in een stoet van Serafijnen. 4. belonken: De liefde bezien. 6. galm van 't zalig koor: jubel van het koor
der Zaligen. 7. Nog: Loch; — genade: goedheid. 8. Dees duisternis: de
wereld. 11. Uw ootmoed, enz.: Uw ootmoed is ons een voordeel, is ons
een heilvolle leer om ook nederig te willen zijn. 13. Gij spant de kroon,
enz.: gij overtreft alien, gezegende boven alle vrouwen. 14-15. De
loftrompet, enz.: de benijdenswaardige faam (personificatie) bezuint
uw naam door hemel en aarde. 16. Een naam, enz.: dd. wij bouwen
kerken voor Christus met U als Patroonheilige.
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PLUNDERING.

d'Alexandrijners straks aan 't morren, aan het
mompelen,
Aan 't rotten hier en daar; in 't ende aan 't
overrompelen,
Aan 't plonderen, en aan 't vermoorden, door de stad,
Daar 't weerloos Christendom, als op een heide, zat,
5 Van onderlinge hulp en mensentroost verlaten.
Meedogenheid had uit; Been kermen mocht er baten.
De plonderspringvloed gink breed weiden over 't
Kruis.
Net bloed verried zijn bloed, de buurman 's buurmans huis.
Men haalde al 't kostelijkste nit winklen, hoeken,
holen.
10 Wat 's rovers oog misviel, verbrandde men aan
kolen.
De razerij sloeg voort, gelijk een lopend vuur;
Niet anders, maar aleens, of Alexanders muur
Net leger van den Moor had willens ingelaten,
En 't oreloogsgedruis vervulde markt, en straten.
15 Dat bonzen op de deur, gedonderd op den vloer,
Dat dreunen, dat gekrak, dat stampen, dat rumoer,
vs. 1. d' Alexandrijners: de inwoners van Alexandrie in het jaar 252.
2. straks: terstond. 2. rotten: samenrotten. 4. Daar: waar. 7. plonderspringvloed: de als een springvloed opgekomen plundering; — Kruis:
Christendom. 8. Het bloed, enz.: de ene bloedverwant verried de andere. 9. winklen: hoeken. 10. aan kolen: tot as. 11. razernij: razernij. 12.
Niet anders maar aleens, of: juist alsof; — Alexanders muur: de vesting
Alexandrie. 13. den Moor: de Turk, de grootste barbaren; — willens:
moedwillig. 15. gedonderd: de deur die door het bonzen met geweld
viel.
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Gemengeld met getier en vloeken, onder 't krijten,
Steeg hemelhoog; gelijk of 't aardrijk was aan 't
splijten,
En bersten, en de grond der toornen wierd verwrikt.
20 De kerken en de stad al t'evens ingeslikt,
Bij schonen lichten dag; die gevels, afgebroken
Te gronde toe, en 't puin, als wolken, op zag roken;
Een heerlijk stuk, dat zo een heiligheid betaamt,
Die 't bleke zonnelicht te water dreef, uit schaamt',
25 En gramschap, om 't vertoef van een rechtvaardig
wreker;
De starren kwamen op, doch doodser, en veel bleker ;
Ook d'eerstgebore maan, bewimpeld met een mist,
En om 't gerucht verbaasd; maar d'opgehitste twist
Aan 't gloeien, even of de nacht zijn gal kwam tergen,
30 Niel feller aan ; en al wat d'avond zocht te bergen,
Ontmomde hij met vier van fakkelen, en licht
Van tafel kist en kas, en brand, met lust gesticht
In huisraad, overhoop op kruisstraat, ledige erven,
En markten, daar men in den bouw was met bederven.

17. gemengeld: vermengd. 19. grand der toornen: grondslag, fundament der torens. 20. al t' evens: alle tegelijk. 21. schonen lichten
dag: schoon (klaar) lichte dag. 23. Een heerlijk stuk, enz.: ironisch.
24. Die: de dag (21), die; — te water dreef: deed onder gaan (in de
oceaan, volgens de voorstelling der oudheid). 25. vertoef: uitblijven. 27. eerstgebore: pas opgekomen; — bewimpeld: beneveld. 29. zijn gal kwam tergen: zijn verbittering nog kwam aanwakkeren. 30. hies: hield; — zocht te bergen: probeerde te verbergen.
31. Ontmomde hij: ontrnaskerde de twist. 33. kruisstraat: viersprong;
— ledige erven: onbebouwde ruimten. 34. in den bouw: bezig.
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CHRISTENVERVOLGINGEN.

De Veldheer dient zich van geoefende soldaten,
Die liever sterven dan hun kruisbanier verlaten.
Bespieg. V. 1885-6.
De sprenklen bloeds zjin nieuwe zaden.
Zegezang ter ere van Fred. Hendrik v. 295.

Indien we den triomf en groten ommegank
Der martelzielen hier eens zagen op mijn zank
Met staatsie henetreen, en al heur wedervaren,
Van Jezus' Kruisberg af, dryhonderd worsteljaren,
5 Gedurig achtereen, dan vleiende, dan fel
Gestookt en aangehitst van d'ongeruste he!,
Die, uit den zwavelpoel geborsten, op kwam
donderen;
Wat zouden wij al zien! wat niet zien met
verwonderen!
Hoe een betrouwen, slecht van Jezus' Kruis gestut,
10 Verlaten van den troost der werreld, onbeschut
Van wapen en geweer, durf aantreen op de tenten
vs. 1. den triomf en groten ommegank: den groten triomftocht. 2. op
mijn zank: op het ritme van mijn lied, hier: in mijn gedicht. 3. Met
staatsie: plechtig. 4. Van Jezus' kruisberg af: d.i. de martelaars sinds
Jezus gekruisigd werd op Golgotha; — worsteljaren: de jaren, waarin
de jonge kerk tegen de vervolgingen had te worstelen. 5. Gedurig
achtereen: aanhoudend door; — dan vleiende.... van d' ongeruste
hel: n.l. de jaren van worsteling, die nu eens verleidelijk vleiend
waren, dan fel werden aangewakkerd door de rusteloze duivelen. 7.
geborsten: wegstormend; — op kwam, donderen: plotseling te voorschijn kwam. 8. Wat niet: wat al niet. 9. slecht: slechts, alleen; — van:
door. 10. onbeschut van: niet beschut door. 11. geweer: verweermiddel; — durf: durft; — aantreen op: toegaan op.
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Der reuzen, en hun heir; beloften dreigementen
Versmaden, als een rook, en damp, die henedrijft,
En daar nocti streek noch spoor noch stap van
overblijft.
15 De maagdelijke kunne ontziet geen forse harten
Van machtige oversten en keizeren te tarten;
Ziet gunst noch vijandschap noch bloedverwantschap aan.
Geen vriendschap geldt beneen, om boven wet te
staan.
Geen weelde gaat voor smerte, op hoop van groter
weelde.
20 Al d'aardkloot weegt te licht, bij die zich eens
verbeeldde
Hoe ene ziel in waarde al 't aardrijk Overweegt.
Gesteente en goud en kroon en staat wordt uitgeveegd,
Getreden met den voet, als slijk, en vuiligheden.
Betrouwen op Gods kracht en wijsheid dempt de
reden
25 Van 't menselijk vernuft, en eigenzinnig brein,
Dat, als een nevel, laag om d'aarde zweeft, te klein
Om Gods almogendheid en grootheid te begrijpen.
Wat hoort men al geweer en staal en zwaarden
slijpen!
12. Der reuzen: van de geweldige Romeinse macht, evenals de ongewapende herdersknaap David op de tenten der geweldige
Filistijnen toetrad om te strijden tegen de reus Goliath; — heir: leger.
14. daar: waar; — streek: pad. 15. ontziet geen: ontziet zich niet. 16.
oversten: overheden. 17. Ziet.... aan: ziet naar, let op. 19. voor:
boven. 21. overweegt: meer weegt dan. 22. gesteente: edeistenen;
—sta:
eervolle stand; — uitgeveegd: weggevaagd. 24-25. dempt de
reden, enz.: legt de zuiver menselijke rede het zwijgen op. 28. geweer:
wapens.
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Wat houwt de dolle bij1 al bos ten martelbrand!
30 Hoe wetten luipaarden en leeuwgebit en tand,
Om, in Gods leden, 't hart van Christus te verslinden,
Tenzij d'Almogendheid hen temme, en weet te binden!
Woestijnen zuchten vast van ballingen; de mijn
En onderaardse kuil van slaven; daar de schijn
35 Der zonne nimmermeer vertroost de schreiende ogen,
Om vrouw en kinders huis en huisgezin ibewogen.

31. Gods leden: de Christenen. „We zijn de ledematen van Zijn lichaam",
„zijn Lichaam de Kerk". Ephes. 5, 30; — Col. 1, 24. 34. daar: waar. 35.
nimmermeer: nooit.
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XI. VAN EN NAAR GOD.

d'Onsterfelijke God heeft alley in zijn handen.
Gijsbrecht van Aamstel, v. 1684.

De Hemel weet zyn uren en zijn tijden,
En eb en vloed van 't *len.
Eeuwgetij v. Franc. Xay. v. 79-80.

Ai, wie tveigert kruis en lijden?
Triomferen volgt het strqden.
Voor Alexander VII, v. 85-86.

Zijn voorbeeld leert de stormen doorstaan.
De kroon volgt na, de strijd moet voorgaan.
Uitvaart v. Alex. VII, v. 57-58.

Het triomferen volgt het uitstaan van den strijd,
Wie zveigert eeutvigheid to winnen bq den tijd?
Bespieg. V. 1887-1888

Gij kwaamt van God; Hij wellekoomt u weder.
Jeptha v. 1612.
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I. VERGANKELIJKHEID.

Wat 's aangenamer dan de Lent?
Doch eer men 't merkt loopt zip' ten end.
Geboortekrans voor Jkvr. Kath. v. Wickevort, v. 15-16.
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KORTSTONDIGE JEUGD.

Wat draagt ze toch op jeugd en schoonheid roem?
Wat stoft ze van een bloem,
Die openluikt, met 's levens dageraad,
En 's middags weer vergaat?
5 De tijd is snel, 't onzeker leven kort,
De rozekrans verdort.
d'Oogappel straalt niet eeuwig klaar en ha.
De rimpel kreukt het ye!.

WAT KAN EEN BLOEM VERDRAGEN?

Maar zaagt ge noit des morgens bloemen staan,
En vondt ze \T6& den avondstond vergaan,
Van brand verzengd, van hagelsteen geslagen,
Of afgemaaid? Wat kan een bloem verdragen?

vs. 2. stoft ze: verheft ze zich op; — een bloem: haar jeugd en schoonheid. 6. rozekrans: dd. symbool van de liefde.
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TER WERELD STAAT NIETS VAST....

De schoonheid, noch vernuft, noch oordeel,
Noch adel geven iemand voordeel
Te mijden 't onvermibre lot,
Het mensdom vroeg te beurt gevallen.
5 De wrede dood spaart geen van alien.
Ter werreld staat niet vast dan God.

vs. 1. oordeel: wijsheid. 2. voordeel: 't voorrecht. 4. vroeg: in den aanyang van zijn bestaan; — te beurt gevallen: overkomen. 6. niet: nets.
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AL BLONK UW LICHAAM ALS EEN ZON ...
Al blank uw lichaam als een zon, die zat van stralen
Op haren middag bralt, eer zij gaat nederdalen,
Vat mocht 'et baten, als een lang gevreesde dood
Op 't onverzienst voor u deze aardse glorie sloot.
5 Laat dan de dwazen gaan brageren en hoog roemen,
In dingen, die slechts zijn verwelkelijke bloemen;
Vliegt gij uit d'ijdelheid na boven van beneen;
Klimt op daar Jezus wordt van d'Englen aangebeen;
Daar 't heirschaar nimmer moe, met juichen, en
met springen,
10 Droomt nergens anders of als van Hem lof to zingen;
Daar .d'Ouderlingen op haar herpen kunstig slaan;
Daar alle tortsen, daar de sterren, zon, en maan,
Zijn enkel duisternis, ten opzien van den Genen,
Die 't endloos rond vervult, en niets laat onbeschenen;
15 Daar 't nieuw Jeruzalem heeft gants een ander schijn:
Daar al de straten goud, de poorten peerlen zijn;

vs. 1. zat van stralen: verzadigd van 't stralen. 2. op haren middag
bralt: op haar middagluister trots is. 3. mocht 'et: zou 't. 4. sloot:
een einde maakte aan. 5. brageren: bluffen. 6. In: op. 7. na boven van
beneen: van de aarde naar de hemel. 8. daar: waar; — van: door. 9.
heirschaar: legerschaar (van engelen); — springen: dansen. 10. of: van.
11. d' Ouderlingen: de vier en twintig oudsten (Openb. 9, 4); — her..
pen: harpen; — kunstig: met kunst. 12. tortsen: toortsen. 13. ten opzien: ten opzichte. 14. 't end'loos rond: de eindeloosheid (rond: beeld
van Gods eindeloosheid). 15. Nieuw Jeruzalem: de Hemel.
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Daar 's Drieheids Majesteit verstrekt aan alle kanten
Der Hemel-lieden Kerk; daar alle diamanten
Verliezen haren glans; daar God zich maakt gemeen,
20 En duizend jaren zijn als onzer dagen den.

17. Daar 's Drijheids, enz.: waar de Majesteit der H. Drieeenheid naar
alle kanten een tempel is voor de hemelingen. 19. maakt gemeen:
meedeelt aan alien.
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SCHIJN EN WEZEN.
De schel moet at, eer men de kerne smaakt.

Altaarg. I, 360.

Net alziende oog ziet neer door alle starren,
En nevels, hoe wij hier beneden warren
In schaduwen, verbijsterd, en verblind
Van aardsheid, daar men troost noch heil bij vindt.
5 Gene aardsheid kan den rijksten mens meer geven
Dan aards genot, een kort onzeker Leven,
Vol zwarigheen. Men plukt geen roos, of voelt
Den doren, die de hand kwetst. Hoe men woelt
Om rijkdom; hoe men zweet om eer en staten;
10 't Genoegen vlucht. Al lagen al de straten

Met kronegoud en scepteren bezaaid,
En diamant, en perlen: schijngoed paait
Geen gierigaard; geen wellust wulpse zinnen.
In Code is 't al, daar buiten niets to winnen.

vs. 2. warren: dwalen. 3. verbijsterd: van streek. 4. van aardsheid:
door de aardse dingen; — daar: waar. 8. woelt: tobt. 9. zweet: zich
in 't zweet werkt; — staten: rang en stand. 10. 't Genoegen vlucht:
het genot daarvan is niet blijvend. 11. kronegoud; goud van kronen.
12. paait: bevredigt. 13. wulpse: ongedurig, veranderlijke.
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TIJD EN EEUWIGHEID.
Nu wroet de werreld om, dien molshoop, gij
verblinden,
Die d'eeuwigheid van God versmaadt om aards genot,
Om tijdelijk gewin, om schoonheid, die verrot,
En uit de graven stinkt; om moordende venijnen,
5 Uit schale en gouden kop, vol blinkende robijnen,
Te drinken, en een God te schijnen, die bedeesd,
In 't midden van zijn praal, voor 's lijfwachts helbaard vreest.
Wat is uw heerlijkhei'd, bij 't eeuwig rijk geleken?
Bouwvallig, kort van duur. De vleiers, die u smeken,
10 Staan uw geluk ten dienst, en rede op hun vertrek,
Zo ras het weiflend lot u aanzie met den nek.
Maar 's hemels eeuwigheid, in enen stand gebleven,
Is een volmaakt bezit van 't nimmerzatte leven,
Op enen vasten troon, die niet bezwijkt, noch wankt.
15 Die 't al beneen zich ziet, wat slibbert, spat, en
schrankt.
Men balsemt hier geen lijk, beluld met klank van
klokken.

vs. 5. schale: drinkschaal; — kop: beker; — vol.... robijnen: bezet
met.... roodachtige doorschijnende edelstenen. 6. bedeesd: angstig,
benauwd. 7. helbaard: hellebaard, piek met dwarsbijl. 9. smeken: vleien.
10. Staan uw geluk ten dienst: dienen u zolang het geluk er is, het
u goed gaat; — en rede op hun vertrek: en staan gereed om te
vertrekken. 11. weiflend lot: wisselvailig geluk. 12. enen: dezelfde. 13.
nimmerzatte: dat men nooit moede wordt. 14. wankt: wankelt. 15.
Die 't al beneen zich ziet: die verheven is boven al. 16. slibbert: slibt;
— spat: uiteenspat; — schrankt: zijn rechte stand verliest.
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Geen staatsie vole de baar, met tranen en met
nokken,
In 't statig rouwgewaad. Geen rouwkleed vaagt het
stof.
Geen schenkel, doodshoofd, rib, noch zerk, noch
kerrekhof.
20 Vermanen hier van 't ende, op 't voorspook to
genaken.
Net leven nestelt hier in Gods turkoize daken,
En zweeft door d'eeuwigheid, die, hoe men dieper
ziet,
Te minder wordt bereikt, en uit het oog verschiet,
Dat, moede en afgemat van uitzien, in die ronden,
25 Een evenwijdde, noit den omtrek heeft gevonden.

17. nokken: snikken. 18. vaagt: veegt, sleept over. 19. kerrekhof: afgetuind graf. 20, vermanen hier van: houden u hier voor; — op 't voorspook le genaken: dat door deze tekens (v. 19) voorspeld, spoedig komt.
21. turkoize daken: in het blauwgroene, kristallijne firmament, de hemel.
23. bereikt: overzien; — verschiet: wegwaast. 24. in die ronden: in die
uitcirkelingen der eeuwigheid. 25. Een evenwijdde: wel een nieuwe
evenwijdige cirkel; — den omtrek: God is een denkbare kring, waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is (Vergel. blz. 177).
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WEELDE EN DRUK.

Een tere vrouw spat uit, al 't ongelatig,
In weelde en druk; een manshart draagt zich matig
In beide, en kent het weifelende lot;
Dat rolt elk toe, naar 't wijs beleid van God.
5 Niets staat hier stil. Geen blijschap is volkomen.
Geen druk mist troost; en tussen hoop en schromen
Verslijt de tijd des levens. Kwaad en goed
Elk heeft zijn tijd, en beurte, als eb, en vloed.

vs. 1. tere: gevoelige; spat uit: laat zich gaan; — al t' ongelatig: heel
uitgelaten. 2. draagt zich matig: weet maat to houden. 3. weifelende:
veranderlijke.
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TER WERELD START NIETS STIL.

Ter werreld staat niet stil.
Op 's hemels ronde spil
Draait het rad staat, en stad ongestadig
Door pais en krijgsgeschil.
5
Het groot beweegt het kleen.
Door duizend moeilijkheen
Rolt de tijd, en verslijt ongenadig,
Verbrijzelt staal, en steen.
De hoogste Wijsheid, God
Heeft Been bestendig lot
Hier beneen in 't gemeen toebeschoren.
In 't purper zit de mot.
De roest verteert het staal
En glans van schoon metaal.
15 Als een klank van gezank ons in de oren
Verdwijnt al 's werrelds praal.

10

vs. 1. niet: niets. 2. spil: as. 4. pais: vrede. 7. verslijt: vergaat; — onge
nadig: zonder genade, meedogenloos. 11. in 't gemeen: zonder uitzondering. 12. purper: symbool van koninklijke waardigheid. 15. ons in
de oren: in onze oren.
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VERBRANDE KERK.

De koningin van Aamstels hooldgebouwen
Is nu helaas! haar blaauwe sluier kwijt,
En moet blootshoofds verkleumen, en verkouwen,
In 't hartje van den guren wintertijd.

10

Zij klippertandt, en zit met naakte schenen,
Haar pijler5, paars geschroeid, gekwetst, gebrand.
Zij treurt in as en puin van hout en stenen,
Gemengd met lood, en staal, en glas, en zand,
En koper van haar moegeluide klokken;
Belemmerd van haar eiken, zwart berookt.
De vlam heeft haar de pruik van 't hoofd getrokken,
Terwiji 't gebeent der doden braadt en kookt.

De brand verschoont kapel, noch koor, noch heilig,
Dan bij geval, en slingert bier en daar;
15 d'Apostel zelf, ja Christus hangt niet veilig,
Hij roost aan 't kruis, en zengt aan zijn pijiaar.
De Kerk gelijkt (gelijk verkracht, eilaci!)
Een konings bruid, na d'overrompeling
Van enig rijk, beroofd op hare staatsie
vs. 1. De koningin, enz.: de voornaamste van de grote gebouwen aan
de Amstel to Amsterdam, de Sinte Katharina of Nieuwe Kerk op de
Dam. 2. haar blaauwe sluier: leien dak. 3. verkouwen: koude lijden. 5.
klippertandt: klappertandt; — met naakte schenen: met kale muren.
6. pijlers: pilaren. 10. Belemmerd van haar eiken: versperd door haar
eikenhouten balken. 11. pruik: haardos. 12. 't gebeent der doden: n.1.
in de grafzerken der kerk. 13. heilig: de heilige. 14. bij geval: bij toeval; — slingert: kronkelt. 17. gelijk verkracht: evenals of ze geweld
werd aangedaan. 18. braid: echtgenote: 19. op hare staatsie: als feestelijke gemalin.
22
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20

Van sluierpracht, gesteente, parlen, en ring,
En jammerlijk mishandeld en geschonden.
Men hangt vergeefs aan 't uiterlijk zijn hart.
Wat met tiras of koper wordt gebonden,
Dat spat in 't eind; hoewel het eeuwen tart.

20. gesteente: edelstenen. 23. tiras: tras, cement. 24. spat: valt uiteen.
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HET STERFELIJK LICHAAM.
Net sterflijk lichaam wordt met al zijn schoon begraven,
En 't allerschoonste lijk in stof en stank verrot;
d'Onsterfelijke ziel, de deugd en beste gaven
Verduren d'eeuwigheid, in d'eeuwigheid van God.

vs. B. d' Onsterfelijke ziel, enz.: de onvergankelijkheid en de deugd
van de ziel. 4. verduren: duren, zolang als.
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DE WERELD IS MAAR EEN WOESTIJN.
De werreld is maar een woestijn,
Vol slangen, ongedierte, en draken.
Een pelgrim kan met smerte en pijn
Hier nauwlijks veilig door geraken.
5

De leeuw des afgronds bruit gestoord,
En komt, na doopsel en het vormen,
Een Christens hart met macht aan boord
En gruwelijk rondom bestormen.

vs. 2. Vol slangen, enz.: booswichten en verleiders; Christus tot de
schijnheilige Schriftgeleerden en Farizeers: slangen en adderengebroedsel. Matt. 23, 33-5. De duivel, uw vijand, zwerft rond als een
brullende leeuw, op zoek wie hij verslinden zal, 1 Petr. 5 4 8. 6. het
vormen: het Sacrament van het Vormsel. 6-7. komt aan boord: klampt
aan.
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DE TIJD.
Laat het kostelijkst van al
U niet reukeloos ontslippen,
Dat 's de tijd, die snel gaat glippen,
Zonder dat hij keren zal.
5
Och! hoe dun is dit getal,
Dat zijn uren meet bij stippen,
Eer de flood den draad komt knippen
Van hun leven onverwacht.
Meest verloren, minst geacht.

Vergelijk voor dit gedicht Sint Bernardus: „Niets is kostbaarder dan
de tijd (vs. 1) maar heden wordt niets minder waard geacht (vs. 9).
De dagen van heil gaan voorbij en niemand denkt er aan; niemand
beklaagt er zich over dat de ogenblikken voor hem verloren gaan,
zonder dat ze terugkeren (vs. 4). Opera omnia. Antwerpen 1616, blz.
1011 m. Vs. 1. kosteljkst, kostbaarst. 2. reukeloos: lichtzinuig. 3. glippen: ontglippen. 4. keren: wederkeren. 6. Dat zijn uren, enz.: dat elk
ogenblik benut. 7. den draad: de levensdraad; — knippen: afknippen.
8. „Weer bereid, want de Mensenzoon komt op een onverwacht uur".
Matth. 24, 44. 9. Meest verloren, enz.: De tijd wordt het schadelijkst
verloren, verlies daarvan is het zwaarste verlies, en wordt toch het
minst geteld.
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ZANG DER UREN.

Wij passen op ons ronde,
Gedurig op de wacht,
Verzuimen gene stonde,
Voltrekken dag en nacht
5 Net ambt, ons hoog bevolen.
Wat dwaalt, of nimmer dwaalt,
Dit uurwerk mag niet dolen.
Geen zonnewijzer faalt
In 't merken van zijn streken.
Al hoort men klok noch klank,
10
Ons stomme tongen spreken,
En roepen: „Gaat uw gank.
Verzuimt geen ogenblikken.
Net leven rent voorbij.
15 o Mensen, kost ge wikken
En wegen uw getij,
Dat nimmer weer zal keren,
Gij zoudt den tijd waarderen."

vs. 1. ronde: beurt (bb de wacht). 2. gedurig: voortdurend. 3. verzuimen: verwaarlozen; — stonde: ogenblik. 4. Voltrekken: voeren uit.
5. Het ambt: n.l. regelen van de tijd; — hoog: door de hoogste Macht.
6. Wat dwaalt, enz.: Wat er dwaalt of niet. 7. dit uurwerk: dit werk
der uren. 9. streken: tijdschaal. 12. Gaat uw gank: blijf niet stil, niet
ledig staan. 15. kost ge: kondt ge. 15-16. wikken en wegen uw getij:
u riipelijk bezinnen op de tijd die u is toegemeten. 17. nimmer: nooit.
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DE DOOD IS ALOEMEEN.
De dood is algemeen, wie is er oit gebleven?
Hoe arm, hoe rijk van schat, elk loopt haar in 't gemoet,
D'een is zij bitter gal, den andren honig-zoet,
Wel hem die sterven leert en zoekt een beter leven.

vs. 1. gebleven: op aarde gebleven. 2. van schat: aan bezit. 3. loopt
haar in 't gemoet: komt haar (de dood) tegen. 4. zoekt: streeft naar.
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'T OAAT AL DER OUDREN GANGEN.

Wij sterven altemaal; het scheelt slechts in de wijs.
Wie peen sterft, naar 't beloop, wordt zonder
naam begraven.
Men drijft, behouden of met schipbreuk, in dees
haven,
Daar 't al to zamen vloeit. De tijd loopt snel en kort.
5 De bloem moet af, 't zij die gemaaid werde, of
verdort
Na ene poos van zelf. 't Gaat al der oudren gangen.
Indien 't niet schortte aan brein, men zou naar
't end verlangen,
Om liefst bijtijds t'ontgaan al 's werrelds
moeilijkhe6n.
Green steenrots wordt in zee van baren meer
bestreen,
10 Als lijf, en ziel, aaneen, voor luttel tijds, verbonden,
Wie hier op staten bouwt, die bouwt op weke
gronden,
En zakkende, eer 't gevaart ten halve raakt omhoog.
Hoe hoger opgehaald, hoe meer in 't nijdig oog,
Hoe min van windvang vrij.
vs. 1. in de wtis: in de manier waarop. 2. been sterft: stervend heengaat; — naar 't beloop: volgens de gewone loop der natuur; — naam:
roem. 3. behouden of met schipbreuk: met een gaaf of onbeschadigd
schip, di. men sterft een natuurlijke of een gewelddadige dood. 5.
werde: worde. 6. der ouderen: van die voor ons waren. 7. schortte:
mankeerde; — brein: verstand, bezinning. 9. van: door. U. staten:
hoge posities. 12. En zakkende: en op gronden, die verzakken; —
gevaarte: gebouw. 13. opgehaald: opgetrokken; — nijdig: benijdend,
afgunstig. 14. van windvang vrij: blootstaande aan stormvlagen.
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II. NAAR GOD.

Dien d'Opperste beschermt, die heeft een vaste stut.
Gijsbrecht van Aamstel, v. 196.

't Gelovig hart schiet vleugels aan, en stelt
Zich schrap ter vlucht naar 't licht bestarnde veld.
De Koninklijke Harp, v. 57-58.
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HET ZALIG HONK.

Wat is ons vlees, dat toch in 't graf moet rotten?
Wat is het lijf, vermast van snode pracht?
Der wormen spijze, en voedsel voor de motten;
Een hindernis van 't geen God dierbaarst acht.
5 Dat 's 't wezen uit Zijn aangezicht gesneden,
De hemelse en in klai gevange ziel;
Die haakt to span, met wijde en wisse schreden.
Naar 't zalig honk, waarop haar liefde via.

vs. 2. vermast: overladen; — snode: waardeloze. 3. motten: wormen. 4.
dierbaarst: duurst, kostbaarst. 5. Dat: n.l. het dierbaarste; — 't wezen
van Zijn aangezicht gesneden: het geestelijke wezen naar Gods (zijn)
geestelijke natuur en intellect (aangezicht) gevormd. 6. hemelse: van
de hemel en voor de hemel; — in klai gevangen: in de kerker van het
uit aarde gevormde lichaam opgesloten. 7. wisse: zekere, vaste. 8.
honk: wijkplaats, met bijbetekenis van: einddoel.
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'T GEZAAIDE GRAAN.
De vlegel spijst het yolk, wanner ze koren dorms.

Bespieg. V, 1880.

't Gezaaide graan lijdt onder d'aarde last,
En boven d'aarde, en worstelt, daar het wast,
Met regen, zon en vorst en schrale vlagen:
't Wordt dikwijls van een hagelbui geslagen;
Terwijl het bloeit, of in zijn aren schiet
5
En zwelt; het lijdt van mist en lucht verdriet,
En schoon de zein het maaide op 't veld ter neder,
Nog worstelt het met wisseling van weder
En winden, eer het op den dorsvloer raakt;
Daar gaat het op een beuken, dat het kraakt;
10
De vlegel spaart dan halm, noch kaf, noch koren.
De korenaar wordt tot verdriet geboren.
Vier tijden gaan in arbeid van dees vrucht:
De herfst ontvangt het zaad, de winterlucht
15 De tere spruit, de lent' de groene stelen;
De zomerzon begint den halm te gelen,
En kroont de vrucht, die 't leven onderhoudt,
Om 't blonde hoofd, met ene kroon van goud,
Met straal op straal; nog moet ze in 't einde lijden,
20 Dat 's maaiers vuist haar koom' met zeisens snijden:
Dat d'akkerman haar binde en slepe en tors';
De vlegel haar op 's huismans dorsvloer dors',
De wan haar wann', de molensteen haar breke;
vs. 1. lijdt.... last: ondervindt moeilijkheid. 2. daar het wast: terwijI
het groeit. 3. schrale: gure. 7. zein: korte zeis. 13. gaan in arbeid van:
brengen voort. 20. zeisens: zeisen. 22. huisman: boer. 23. wan: 'n soort
ben om het koren van kaf en vuil te zuiveren (wannen).
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De voet haar knede, en 's ovens gloed haar steke
Op 't hoofd, en sluit' de kruim in ene korst.
Zo dekt ze op 't lest de tafel van den vorst,
En spijst en voedt de koninklijke monden:
Zij stond op 't veld, nu wordt ze op 't hof gevonden;
Flus dekte haar de schuur en grove zak,
Nu dekt haar 't hofgewelf en gouden dak.
30
o Edele aar, laat treffen, wat kan treffen;
Gij neigt uw hoofd, om 't hoofd omhoog te heffen;
Laat hagelen, laat maaien, dorsen, slaan;
GU valt, om eens op 's konings dis te staan;
35 't Vernederen schijnt vruchteloos en deerlijk,
Doch geeft in 't eind meer luisters aan het heerlijk,

25

29. Flus: nog pas. 36.het heerlijk: het heerlijke, de verheerlijking.
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OFFER VERLANGEN.

(Van Ifis, de dochter van Jeptha).
De roos van Jericho gaat open,
In 't opgaan van de morgenstond.
Zij heeft den koelen dauw gezopen,
Het manne viel haar in den mond;
5 En His' hart luikt op, van weelde
En blijschap, nu zij dezen .dag
fiet offer, dat ze zich verbeeldde,
Naar vaders eis, voltrekken mag,
10

Den vaderlande en 't yolk ten zegen,
Ten prijs van God, den Eigenaar
Van al, die, door verborge wegen
Zijn heiligen zo wonderbaar,
En boven hun begrijp, kan leien.
Trail we in, op bommen, en schalmeien.

vs. 1. Roos van Jericho: Een plant die door droogte ineenschrompelt,
maar door het vocht van de dauw opengaat. 3. gezopen: ingeslurpt. 4.
Het manne: de dauw, als het voedsel voor de plant. 5. luikt op: gaat
open. 14. Treen we in: gaan we (Ifis met haar gezellinnen) het paleis
binnen na haar verblijf van 40 dagen in de bergon; — bommen: rin.
kelbom, tamboerijn; — schalmeien: fluiten.
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DOOD-BEREIDHEID.
(Van Ifis, de dochter van Jeptha).
Een schone dood wordt minnelijk gekust,
Voor haren mond, en rozerode kaken.
1k voel mijn geest naar zulk een afscheid Waken.
Een ander sterve en kwijne op 't muffe bed,
5 Van schreienden, en huilenden bezet,
En teer' schoon uit op hongerige koortsen,
Mij lust het, op het licht van offertoortsen,
Op blijden galm van vedel en schalmei,
Gelijk een bruid bekranst, van rei bij rei
10 Bestuwd, niet zwak, maar moediger en stouter,
Mijn groene jeugd de Godheid, op het outer,
Op t' offeren. Ai vader, treur niet meer :
Uw dochter schijnt geschapen tot deze eer,
Die weinigen ter werreld mag gebeuren.
15 Ik sta bereid. De tijd is uit van treuren.
De Hemel biedt van verre mij de hand,
En zijne trouw. 1k kus dat diere pand.

vs. 1. Een schone dood: de dood in een schone dode; — minnelijk: met
liefde. 3. blaken: vurig verlangen. 5. schreienden: de familie; —
huilenden: klaagvrouwen. 6. schoon: geheel; — hongerige: uitmergelende. 7. op het Licht van offertoortsen: bij het licht van offerfakkels. 10. moediger en stouter: moediger en dapperder naar
gelang ik zwak ben als vrouw. 11. groene: (lente) jonge. 14. gebeuren:
to beurt vallen. 16-17. biedt.... mij de hand en zijne trouw: nodigt mij
ten huwelijk (tot de Bruiloft van het Lam, Openb. 19, 9). 17. 1k kus:
d.i. ten teken van aanvaarding; — dat diere pand: dat kostbare onderpand van trouw (n.l. de hand).
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HEMELHEIMWEE.
Geen hijgend hart, vervolgd, en afgeronnen,
Verlangde oit meer naar koele waterbronnen,
Als mijne ziel, na zoveel strijds, verlangt
En hijgt naar God, waaraan mijn leven hangt,
5 Der zielen troost in 't eeuwig licht t'aanschouwen,
Daar engelen om strijd zijn lof ontvouwen.
floe lust het mij in Gods onsterflijkheid
Te delen, daar men nimmer zucht noch schreit,
Maar eeuwig rust, ibevrijd van zorg en kommer,
10 In vrede, en stilte, in liefelijke lommer!

vs. 1. hart: hert; — afgeronnen: gejaagd dat het op is. 4. mijn leven
hangt: ik met heel mijn leven gehecht ben. 6. Daar: waar. 10. lommer:
di. als het hert bij de koele waterbronnen.
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AFSCHEID VAN HET LEVEN.
(Van Ifis, Jeptha's dochter).
Gij waart dus lang mijn vader, mijn behoeder.
Nu ken ik God; geen vader, gene moeder
fleeft langer deel aan Ifis, als voorheen:
Die naam heeft uit. De Godheid is alleen
5 Mijn vader, en mijn moeder beide t'zamen.
Nu hoeft gij u dit offer niet te schamen.
Nu is het vals dat gij uw ,dochter slacht,
Uw eigen blOed zult storten. Staak dees klacht,
Dit hartewee: 1k ben den hemel eigen.
10 't Geloof is nu mijn schild, die op geen dreigen
Noch kerven past van zwaard, of iemands hand.
Op dezen schild, van louter diamant,
Zal 't snedigste metaal in stukken springen,
Zo bros als glas. 't Is tijd God lof te zingen.
15 Mijn hart gevoelt alrede een nieuwe kracht,
Als Izak, die getroost den slag verwacht,
De werreld voor zijn sterven afgestorven.
Laat rollen 't hoofd: de ziel blijft onbedorven,
Ontslagen van den hoofdelozen romp,
20 Een handvol klai en stof, een aardse klomp.
Kom herrewaart, mijn speelgenoots, mijn reien:
Net is een tijd van blijschap, niet van schreien.
vs. 1. GU: Jeptha; dus: zo. 2. ken ik God: erken ik God. 3. deel aan:
betrekking met. 7. vals: onjuist. 9. den hemel eigen: behoor de hemel
toe. 10-11. die op.... past: dat zorg heeft voor. 13. snedigst: 't meest
scherpe. 16. getroost: moedig. 18. onbedorven: levend. 19. Ontslagen:
door het afslaan van het hoofd, wordt de ziel ontslagen uit de kerker
van het lichaam.
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Hoort wakker toe hoe gij u dragen zult.
Betaalt me nog deze allerleste schuld.
25 Wanneer ik sta voor 't outer, wilt niet schrikken,
Maar scheidt mijn haar in vlechten, valt aan
't strikken,
En windt het om mijn hoofd, gelijk een kroon.
Zo zal mijn hals gans bloot staan, en ik, schoon
Ten slage, voor den offraar nederknielen.
30 Laat maagden, zuivre en onbesmette zielen,
En zusters mij bewaren, best elk mag,
Zorgvuldig om dit lichaam, na den slag,
In 't vallen met mijn kuis gewaad to dekken.
Zo zal geen oog mijn zuiverheid bevlekken,
35 Na mijne dood; en, eer men 't lijk verbrandt,
Dat zij 't in pluimaluin met hare hand
Bewimpelen, geen mans mijne eer verkorten.,
Zij zullen d'as in deze doodbus storten,
Die uwe zorg bevolen blijft. Terstond
40 Het staatsiebed gespreid, en zet u rond
Om d'offeras, en doodbus, overschenen
Van lampen, om mijn uitvaart onder 't wenen.
Te houden, totdat moeder, nu niet meer
Mijn moeder, uit het leger wederkeer'.
45 Nu kust me nog voor 't leste! Ai, feestgenoten,
Ai, schrei niet meer. Al nats genoeg vergoten;
23. wakker: nauwlettend; — u dragen: u gedragen, doen. 24. Betaalt:
voldoe. 28-29. schoon ten slage: geheel bereid voor de slag. 31.
bewaren: verzorgen; — best elk mag: ieder zo goed zij kan.
36. pluimaluin: amiant of bergvlas of asbest. Daarvan werd in de oudheid een soort onverbrandbaar linnen lijkkleed gemaakt. De as van het
verbrande lijk bleef daardoor onvermengd met de overige as. 37.
bewimpelen: omwikkelen. 39. bevolen: aanbevolen, toevertrouwd. 40.
staatsiebed: praalbed. 41. offeras: as overgebleven van het offer. 45.
feestgenoten: de bruidsmeisjes bij deze bruidstocht van Ifis naar het
Lam.
23
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Genoeg geschreid twee maanden achtereen.
'k Verlaat ii, en dees werreld, ga daar geen
Ontsteltenis, geen staatveranderingen
50 Opwellen, noit de starren ondergingen.
En nu, God lof, aanvaarde ik mijne recs.
Vaar eeuwig wel, o vaderlijk palais,
Daar ik geteeld, en opgevoed in weelde,
Mij zoveel staats en ijdelheid verbeeldde.
55 Aartsvaders, neemt, als een dankofferpand.
Ontvangt mijn ziel, tot hell van 't vaderland.

48. daar: waar. 49. ontsteltenis: ontreddering; — staatverande.
ringen: lotswisselingen. 53. geteeld: geboren. 54. staats: roems, glorierijks. 55. dankofferpand: kostbaar dankoffer.
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AANSTAANDE NIARTELARES AAN HAAR
HEIDENSE MOEDER.

Kon uw misleid vernuft dit sterfwit recht beseffen,
GU zoudt geen lijkklacht, maar een bruiloftslied,
aanheffen,
En zingen, uit der borst, een lof tot Gods gena,
Waardoor ik naar mijn graf, als naar een staatsie, ga ;
5 Die eeuwig duurt, en lacht met onverdorde kransen,
En onvermoeiden toon, waarop de zielen dansen,
Dat al de goude vloer en 't zaligste gewelf
Der starren dreune, al is het d'onbeweegdheid zelf;
Al drijft het endeloos om 't middelpunt der dingen,
10 Om d'alnatrekkende As, waarnaar de stoffen dringen,
Die zonder dezen trek, niet langer houden stand,
Maar spatten liefdeloos, en springen uit den band.

vs. 1. misleid vernuft: verstand, dat de heidense dwaalleer aanvaardt;
— dit sterfwit: het doel van dit sterven. 2. bruiloftslied: n.l, omdat
de maagd opging naar de bruiloft met het Lam. 3. lof: loflied; — gems:
goedheid. 4. staatsie: hoogtij, bruiloft. 5. lacht: juicht. 7. de goude
vloer: n.l. van de hemel. 7-8. 't zaligste gewelf der starren: de vloer
van de hemel van of de aarde gezien is het hemelgewelf met sterren
bezaaid. 8. d' onbeweegdheid: de onbewogenheid (dit gewelf draait
niet, in tegenstelling met de daar onder gelegen kringen als van de
zon en de maan). 9. drtjft: draait; — middelpunt der dingen: God.
10. d' alnatrekkende As: God, de as of spil, die alles tot zich trekt,
waarnaar de stoffen, de vier elementen, heenstuwen, omdat alles
nit Hem voortkomt en naar Hem teruggaat. 11. trek: liefde. 12.
spatten: uiteenvallen; — liefdeloos: zonder deze trek, zonder de liefde.
(Vrgl. het gedicht: Scheppende Liefde, blz. 362).
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VUURDOOD VAN DE H. MAAGD EULALIA.

Het goud zal, na de prod getoetst, veet klaarder blinken.

Bespieg. V, 1881.

(De maagd schrijft over haar aanstaande marteling)
Ontelbre wonden, in die smertelijkste pijnen,
Beschamen pracht en praal van baggen en robijnen.
Gehecht op gouden grond. De torts, die d'oksels kookt.
Verdoov' de fakkel, die in Hymens handen rookt.
S De rode viam, zodra zij stijgt, om 't haar to lekken,
Mag 't schaamrood aanschijn, als een vlammesluier,
dekken.
Daar ik, al staande, drink den nektar van de druif
Der vlamme. Sla dan ga, die 't aanziet, hoe een dull.
Een hagelwitte duif, ten zoom nit van mijn lippen,
10 Gelijk een Phoenix, rook en vonken gaat ontglippen,
Dat is mijn zuivre ziel. Aanschouwers, slaat dit ga,
Dat is die door het vier gepuurde Eulalia.
Zij heeft geruit, en laat de ruiveer u ten beste,
En zoekt haar oorspronk weer, dat smetteloos
geweste.
vs. 2. baggen: ringer', — robijnen: rode doorschijnende edelstenen. 3.
torts: toorts; — kookt: blakert. 4. Verdoov' de fakkel, enz.: strafe helderder dan de fakkel die gedragen wordt door Hymen, de god van
het huwelijk, wanneer hij de braid ten huwelijk leidt. 6. als een vlammensluier: als een bruidsluier van viammen. 7. Daar: waar. 7-8. den
nektar (sap) van de druif der vlamme: de dood. 9. een duif: de ziel
als een duif. 10. Phoenix: de legendarische vogel, uit viammen geboren. 12. gepuurde: gezuiverde. 13 u ten beste: ter uwer beschikking.
14. dat smetteloos geweste: de Hemel.
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Doch eer ze steigre, naar het klaarste deel der lucht,
Van genen damp bezwalkt, en leeg van aards gerucht;
Zal d'onbesmette, om zich ter nieuwe vlucht to
wennen,
Eerst zweven om het vier; dan hangen op haar
pennen;
Dan klappen zevenwerf de vleugels tegens een;
20 Dan snorren uit het oog, naar 's hemels toppunt heen.

15. het klaarste deel der Incht: de hoogste hemelsfeer, de Hemel. 16.
bezwalld: bezoedeld. 18. pennen: vleugels.
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DE BRUILOFT VAN HET LAM.

Ter bruiloft van het zuiver Lam.
't Welk uit den schoot des Vaders kwam,
En om de mensen heeft geleden,
Wordt elk genodigd en gebeden.
5

10

De bruigom komt: houdt u gereed.
Trekt aan het witte bruiloftskleed,
Hij zal ze, die zijn komst verbeiden,,
Verheugd op 't hoge feest geleiden.
Wat openbaart zich hier een dag,
Die 't oor noit hoorde, 't oog noit zag!
Noit kon een sterflijk hart bevroeden
Den overvloed van zoveel goeden.

Hier bloeit een eeuwig Paradijs.
Verborgen Manna strekt hier spijs.
15 Hier klinken harpen en cimbalen
Op zang van hemelse koralen.

vs. 1. het zuiver Lam: Christus. 12. zoveel goeden: zoveel goed bijeen.
14. Verborgen manna, enz.: de overwinnaar zal ik een verborgen manna geven (Openb. 2, 17). 15. cimbalen: klankbekkens. 16. koralen:
koorzangers.
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0 DRIJMAAL WITTEN DAG.
o Drijmaal witten daft! wet zalig die mag Koren
Aan Christi rechterhand die liefelijke stem:
Komt hier en erft uw Kroon in 't Nieuw Jeruzalem,
Oebenedijde komt; komt hier mijn uitverkoren.

vs. 1. witten: stralende, blijde, zalige. 3. 1 nleuw Jeruzalem: de hemel
(Openb. 21, 10). 4. Gebenedijde: gezegende; — ultverkoren: uitverkorene.
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III. GOD.

lk wete, God zij lob, dat krachten ons ontbreken
Om zonder stameren van Gods natuur to spreken.
Noach, v. 1232-33.

Hier is 't al louter; Niets 'n klinkt hier vats.
De Koninklijke Harp, v. 230.

Hier praalt dat onverdraaglijk aangezicht,
In 't driemaal heilig ongenaakbre licht.
De Koninklijke Harp, vs. 125-6
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GODS UITGANG D'EERSTE REIS.

VetOr 't scheppen van de hoge en hemelse gewelven,
Vol Engelen, was God alleen en stil zich zelven
Bekend, en zat gerust, vervullende den ring
Van zijne oneindigheid, in een bespiegeling
,5 Van zich en zijn nature, in 't diepe licht verborgen,
Dat gene beurten kent, noch avondstond, noch
morgen.
Maar toen Hij uit een niet, op 't eeuwige besluit,
De werreld voortbracht, ging de Noit Verschenen ult.,
Om zich den schepselen, als zichtbaar, to vertonen,
10 In zijne Majesteit, voor alle hemeltronen,
En macht, en heerschappij, gebogen onder Hem,
Eerbiedig toegejuicht, met een gemeine stem
Van duizend duizenden, zo hoog in top getogen,
Door dankbaarheid, orndat zij God aanschouwen
molten.
15 Dus was het scheppen dan Gods uitgang d'eerste refs;
Gelijk een werreldvorst zich buiten zijn palais
In 't openbaar vertoont aan allerlei geslachten,
En volken, die voor 't hof op zijnen uitgang wachten,
Ter aarde storten, en op 't aanzicht vallen neér,
20 Zo dra hij zich vertoont, begroet met prijs en eer.
vs. 6. beurten: veranderingen. 8. de Noit Verschenen: de nog noon
Verschenene, God. 10-11. hemeltronen en macht en heerschappij:
Vondel doet een vlofte keus uit de negen koren der engelen (Serafijnen, Cherubijnen. Tronen: Heerschappijen, krachten, Machten; —
Vorsten, Aartsengelen, Engelen). 12. gemeine stem: eenparige stem.
13. zo hoog in top getogen: hoog opgetogen. 15. dus: aldus; — uitgang:
buitenkomst, rein: keer.
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SCHEPPENDE LIEFDE.

De Godheid voelde een gloed van liefde in 't hart
ontvonken,
Toen goedheid en de glans der schoonheid in haar
blonken,
En onder spiegelen den wil met enen trek
Verwekten tot dit goed, dees schoonheid zonder
vlek.
5 Gods liefde, door den wil genegen zich te paren,
Wordt zwanger door dien gloed, en wil ten 'este
baren
Dit wonderlijk heelal, wat leeft, en niet 'n leeft,
Daar Gods gelijkenis of min of meer in zweeft,
Naardat ze die beschijnt, beschaduwt uit den hogen,
10 Gezind zijn heerlijkheid in ceder te beogen,
En t' openbaren, als in een ontsloten troon,
Wat d'Opperste al bezit van 't endloos goed en
schoon.
vs. 1-4. Then God zijn wezen beschouwde, dat goed en schoon is,
werd zijn wil ontstoken in liefde tot zich zelf, tot eigen goedheid en
vlekkeloze schoonheid. 5--12. Deze liefde van God tot zich zelf, genegen om zich mee te delen (te paren), vormt in zijn voile gloed het
plan van de schepping (wordt zwanger), dat tot citing komt ten slotte
(wil baren) in de schepping (het wonderlijk heelal) van bezielde en
onbezielde wezens (wat leeft en niet 'n leeft). In min of meer wage
trekken (daar of min of meer in zweeft) dragen die schepselen het
beeld van God, naargelang Gods liefde (ze) in de schepselen (die)
meer of min (beschijnt, beschaduwt) helder openbaar wordt. Gods
liefde moest (gezind) in elk schepsel Gods (zijn) glorie beschouwen
(beogen) en openbaren alsof het gordijn van een koninklijke troon
werd weggeschoven — wat God bezit aan (van) onmetelijke goedheid
en schoonheid.
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De Schepper kornt uit liefde omlaag zijn schepsel
tegen.
Wat evenredigheid valt hier in 't overwegen
15 Der waardigheid van 't een en 't ander! 't Nemels hof
Verheerlijkt hier het niet, of iet uit asse, en stof.
Wanneer het derwaart keert, van waar het was
gesproten,
Dan triomfeert de liefde in 't hell van haar genoten.

13-18. De Schepper zoekt met ijn liefde het schepsel. op. Wat verhouding (evenredigheid), immers geen, is hier to zien bij de beschouwing
van God en 't schepsel ('t een en 't ander). Het schepsel, een niet, gevormd uit stof en as (Ps. 102, 14; Job. 30, 19), wordt groot door de
liefde, die God het toedraagt. Wanneer het schepsel zich op rijn
beurt met zijn liefde naar zijn Schepper keert (derwaart van waar
het was gesproten), dan bereikt de liefde van God haar doel in de
liefde en het geluk van die Hem wederminnen (genoten, n.l. in de
liefde).

363

HET VLOEIT ALLEEN VAN HEM. . .
flij zegent berg, en dal, met zon, en daauw, en regen.
De herder drijft vergeefs zijn kudde langs de wegen,
De landman ploegt en zaait vergeefs, en zonder
vrucht,
1 En zij zijn milde hand hem zegene uit de lucht.
5 Net korenveld, d'olijf, de wijnstok met zijn ranken
Voor olie, graan, en druif, den milden God bedanken,
De huizen loven God met ene dankbre stem.
Gezondheid, kinders, schat, het vloeit alleen van Hem.

vs. 8. schat: bezit; — vloeit: komt voor.
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HET 1100GSTE COED.

Wat goed is dit? Bestaat dit goed in schatten,
Of wetenschap, of staat, en heerschappij,
Of ere en fame, of lichaams lekkernij,
En wellusten, en wat de zinnen vatten?
5 Neen zeker, neen; die goedren zijn vergangbaar,
Verwelken, als de bloem, door hitte en rijp,
Vergaan, als rook; een goed voor aards begrijp
En zinlijkheen bekoorlijk en ontvangbaar.
ID

Net hoogste goed, dat weinigen ontvingen,
Bestaat in niet geschapens, maar alleen
In 't kennen van 't oneindig enig Uri,

Begin en eind van ons bespiegelingen.

vs. 2. staat: hoge positie. 3. lichaams lekkernij: (lichamelijk) genot van
spijs en drank. 4. wellusten: genietingen. 5. ver gangbaar: vergankelijk.
7. begrtjp: bevatting (naar aardse opvatting). 8. Anlijkheid: lichamelijke begeerten; — ontvangbaar: genietelijk. 10. niet geschapens: nieta
dat geschapen is. 11. oneindig enig Een: het onbegrensde onsamengestelde (een) wezen, zoals God alleen is (enig). 12. bespiegelingen:
beschouwingen.
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DE HOOGSTE GOEMIEID.

De hoogste Goedheid, uit Wiens boezem alles vloeit
Wat goed, wat heilig is; die nimmer wordt vermoeid
Door weldoen, noch verarmd van haar genadeschatten,
Tot nog met Been begrijp der schepselen te vatten;
5 Dees Goedheid schiep den mens haar eigen beeld
gelijk,
took d'Englen, opdat zij te zamen 't eeuwig Rijk
En noit begrepen goed, na 't vierig onderhouden
Der opgeleide wet, met God bezitten zouden.
Zij bouwde 't wonderlijk en zienelijk fleelal
10 Der werreld Gude en ook den mense te geval;
Opdat hij in dit hof zou heersen, en vermeren;
Met al zijne afkomst hem bekennen, dienen, eren;
En stijgen, langs den trap der werreld, in den trans
Van 't ongeschapen licht, den zaligenden glans.

vs. 3. genadeschatten: bovennatuurlijke gaven. 4. Tot nog: tot nog toe,
zolang we God niet van aangezicht tot aangezicht zien; — begrijp:
bevatting, verstand. 5. beeld: voorbeeld. 7. vierig: vurig, ijverig. 8.
opgeleide: opgelegde. 9. Zij: de hoogste Goedheid. 9. zienelijk: aanzienlijk, verheven. 11. hij: de mens; — hof: heelal; — vermeren: zich
vermenigvuldigen. 12. bekennen: belijden. 13-14. trans van 't ongeschapen licht: hoogste der hemelen, waar Gods licht uitstraalt. 14.
den zaligenden glans: de overstraling van God, waardoor het mogelijk
wordt Gods rechtstreeks te zien, waarin de zaligheid bestaat.
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GODS TUDELOOSHEID.

Indien de duurzaamheid, in hemel en op aarde,
Den dingen hun waardij, en meerdre of mindre waarde
Verleent, hoe heerlijk steekt 't geen eeuwig duren zal,
En was en blijft door zich in wezen, boven al
Wat wezen heeft, dan uit; dat 's God, die voor onze
uren
In wezen was, en geen begin noch eind van duren
Berekent, en verduurt wat binnen zijnen ring
Een korte duurzaamheid of ogenblik ontving,
Of nog ontvangen zal, uit Gods geduurzaamheden,
10 Noit achterhaald van 't brein, en d'allersnelste reden!
Zoveel volkomenheen van macht, en goed, en schoon,
En ere, en majesteit, en rijkdom, die Gods kroon,
Als perle en diamant verrijken, en stofferen;
Dat volOp, dat gejuich, dat eeuwig triomferen,
15 Al teffens op een punt met enen blik gevat,
Wat schept dit enen berg, een onwaardeerbren schat
Van allerhande goed, in 't hoogste Coed to vinden!

vs. 4. En was en blijft door zich in wezen: En uit zich zelf in wezen
was en blijft. 5. voor onze uren: voor de tijd, voor de schepping. 6-7,
geen begin noch eind van duren berekent: geen rekening houdt met
begin en eind van het duren. 7. verduurt: langer duurt dan; binnen
zijnen ring: binnen de ring van Gods eeuwigheid. 9. uit Gods geduurzaamheden: uit het altijd maar voortduren van God. 10. van:
door; — d' allersnelste reden: het allervlugste verstand. 13. stofferen:
vieren. 15. Al teffens: al tesamen.
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GOD BEGINSEL.
Almeter, onbepaalde, eerste Oorzaak, hoog gezeten,
o Oppertrap en trans, Begin der lange keten,
o Bronaar, Wortel, Stam, Beweger, Veer, Gewicht
Van 't hemelse uurwerk, dus onfaalbaar in zijn plicht;
5 Wie zijt, wat zijt ge niet, die alles houdt in orden
Wat van en uit en door en om u is geworden!
Wie kunt ge zijn dan God, het eerste en leste alleen!
Oneindigheid! gij smilt ten leste in 't enig een,
Het enig middelpunt, dat, buiten alle ronden,
10 En zonder ommetrek, ook alszins wordt gevonden!

vs. 1. Almeter: God geeft aan alles zijn bepaalde maat; — onbepaalde..
oorzaak: de oorzaak van alles zonder zelf van een andere oorzaak afhankelijk of beperkt (bepaald) to zijn; — hoog gezeten: n.l. in het ongenaakbaar licht. 2. Oppertrap en trans: opklimmend langs de bouw van
de wereld komt men ten slotte bij de laatste trap boven in de toren met
zijn omloop (trans), bij het hoog,.ste, God. 3-4. Veer, Gewicht van 't
hemels uurwerk: God beweegt alles zoals een veer of gewicht een uurwerk; — hemels: bovennatuurlijk. 4. dus onfaalbaar in zijn plicht: zo
feilloos in zijn werk. 5. Wie zijt, wat zijt ge niet: Wie zijt ge, of wat zijt
ge al niet. 6. van.... u: door u (als oorzaak),— uit u: uit uw eigen
wezen; — door u: met uw eigen middelen; — am u: ter wille van u
zelf. 7. Wie kunt ge zijn dan God: wie kunt ge anders zijn dan God
( God is noodzakelijk); — het eerste en leste alleen: oorzaak en doel
enkel. 8. Oneindigheid, enz.: hoe uitgebreid wij u voorstellen, door
ons denken, Gij wordt ten slotte een onsamengesteidheid (een), zoals
Gij alleen zijt (enig). 9-10. Gij, die in een denkbare kring, waarvan
de omtrek nergens is, overal het middelpunt zijt (vgl. biz, 177).
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0 ONBEWEEGLIJKE AS.
o Onbeweeglijke As! om wie de dingen draaien,
Die van Been roering weet, wat stormen dat er waaien,
Verleen mijn ziele rust in uwe vastigheid,
Terwill het aardrijk hier mijn voeten vrede ontzeit.

vs. 2. roering: beweging.
24
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41-44) W.B. 3, 380
206
Welkom aan Huig de Groot (Wellekomst van den Heer H. de
Groot 29-42) W.B. 3, 370
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209

Amsterdam (Op Amstelredam) W.B. 3, 354 ........ 211
Lof der Zeevaart (Het Lof der Zee-vaart 1-14) W.B. 2, 431 . 212
Schip van Stapel (Ibid. 93-96, 103-124, 129-136) W.B. 2, 436 213
Afvaart (Ibid. 213-226) W.B. 2, 442 . • . . ..... 215
Hollands Handel beschermd (Zeemagazijn 281-336) W.B. 8, 6. 63 216
Aan de Beurs van Amsterdam (Aan de Beurs van. Amsterdam
1-24, 37-42) W.B. 4, 549 . ...... . ..... 220
Engeland (Maria Stuart 1167-1186) W.B. 5, 216 . .. 222
Op een Nieuwe Atlas (Op het Toneel des Aardrijks) W.B. 3, 423 223
VIII.

SCHADUW EN LICHT.

1. Schaduw,

225
226

Geestelijke Blindheid (Samson 991-1002) W.B. 9, 214 . . .
227
Sluit voor Begeerte (Jozef in Egypte 152-167) W.B. 4, 161 .
228
Wie zijn geluk niet kent (Jeptha 1008-1014) W.B. 8, 816 .
229
Een gun Hagelbui (Noach 947-953) Tor. 7, 449 . .
230
De Egoist (Leeuwendalers 825-832) W.B. 5, 306 . . . . .
231
Verwaandheid, Weelde en ledige Uren (Gebroeders 1085-1102)
W .B. 3, 851 . . . . ............... 232
Eigenbaat (Adonias 1182-1199) W.B. 9, 352 ........ 233
De Wulpsheid acht geen raden (Faeton 847-864) Tor. 7, 183 . 234
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't Geweten zwijgt niet stil (Jozef in Egypte 1137-1142, 11531154) W.B. 4, 198
235
Wroeging (Noach 579-586) Tor. 7, 436
236
2. Licht.

237

Triomfmars van het binnentrekkend Engelenleger (Lucifer 1982
-2001) W.B. 5, 689 . .- ..... .
.
. 238
De Bron van Lof en Deugd (Lijkzank over H. v. d. P.ol. 25. 3.2)
W.B. 4, 635 .. .
.
239
Kerk en Staat (Salmoneus 679-692) W.B. 5, 743
240
Vredebode (Kon. David in Ball. 963-974) W.B. 9, 67 . . . . 241
Bede voor het Walen-Weeshuis (Bede voor het Walen Weeshuis) W.B. 3, 413
243
Op een Weeshuis (Op ons Weeshuis) W.B. 3, 414 . 243
Godsvertrouwen (Harpzang 24, 1-5) W.B. 8, 277 . .• • . 244
Zelfoverwinning (Maagdepalm voor Anna Bruining 173-176)
W.B. 8, 671.
.
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245
J.
Wie gerust en stil (Jeptha
1635-1654) W.B. 8, 839 . .
246
In d'onderdrukking leit de hoogheid (Brieven der H. Maagden
Theodore 35-41) W.B. 4, 498
Theodore
247
Op een vroom Meisje (Ibid. Eulalia 57-62) W.B. 4, 466 .
248
Kruisiging der Zinnen (Ter Staatsie van H. Blezen 1-56) Tor
7, 516
249
Kloosterzusters (Lofzang der geestelijke Maagden 43-96)
Tor. 7, 545
252
Maria-Martha (Ibid. 25-36) Tor. 7, 544.
. .
255
Vurige godsvrucht (De koninklijke Harp 1.45* 1.60) W.B.4, 57. 256
IX. HELDEN GODS.

257

Het Paradijs (Adam in Ball. 311-338) Tor. 7, 224 .
259
Adam en de Dieren (Lucifer 85-100) W.B. 5, 621 .
261
Eva's Bekoring (Adam in Ball. 1182-1198) Tor. 7, 250 .
262
Wat ene Vrouw vermag (Noach 413-424) Tor. 7, 432.
263
Vlucht uit het Paradijs (Adam in Ball. 1693-1709) Tor. 7. , 2.66
264
't Verloren Paradijs (Noach 517-534) Tor. 7, 435 ..265
Adams Uitzicht (De Helden Godes Adam 23-30) W.B. 2, ......
266
De Zondvloed (Noach 1019-1054) Tor. 7, 451 ...267
Moze4 in het biezen korfje (Jeptha 1327-1398) W.B. 8, 828 .
269
Samson (De Helden Godes, Samson 1-4) W.B. 2, 351
272
Samsons Wraaklust (Samson 1137-1188) W.B. 9, 218 . . . 273
Samson rukt de Tempel omver (Ibid. 1575-1611) W.B. 9, 235 . 276
Wat was 't een heerlijk pralen! (Kon. Da y. in Ball. 1391-1410)
W.B. 9, 82
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Koning David in Gebed (Kon. Da y. in Ball. 553-574) W.B. 9, 50 279
De Boetende David (De Kon. Harp 105-120) W.B. 4, 56 .
280
De Harp van David (Ibid. 1-8, 17-32) W.B. 4, 53 ...
281
Orfeus-David (Ibid. 193-200) W.B. 4, 59 ...
283
Het Psalmboek (Ibid. 217-224) W.B. 4, 60 . . .
284
Job (De Helden Godes, Job 27-28) W.B. 2, 385 .
285
X. HET MENSGEVVORDEN WOORD.

287

Annunciatie (Opdracht aan de H. Maagd 53-76) W.B. 4, 432
289
Maria Visitatie (Maria Stuart 253-264) W.B. 5, 178.
291
Maria en Elisabeth (Bespiegelingen V 789-812) W.B. 9, 5. 26. .
292
Kerstmis (Ibid. V 813-840) W.B. 9, 626
294
Kerstlied (Kerslied) W.B. 9, 276 .. . .
• • • • • • • 296
Driekoningenlied (Gijsbrecht van A. emstel 67. 5-'714, 720-739)
W.B. 3, 557 .......... . . . . ..... . 298
Lied op de Onnozele Kinderen (Ibid. 903-950) W.B. 3, 565. 301
Waar Hij de Voeten zette (Joh. de Boetgezant III 275-31.7)
W.B. 9, 728
304
Maria Magdalena (Brieven der H. Maagden, M. Magdalena
142-154) W.B. 4, 510 .. 307
Kruisweg (Hierusalem Verwoest 2243-2270, 2275-2284) W.B.
. 2, .209 308
Het Doorngekroonde Hoofd (De Kruisberg 1-21) W.B. 3, 601 . 311
De Goede Moordenaar (Altaargeh. II 615-630) W.B. 4, 730 . . 312
Alaria onder het Kruis (Hartebreker) Tor. 7, 547. 313
Zijt Wellekom, o Kruis (Heerlijkheid der Kerke III 63'7:66.0)
W.B. 9, 879 •... . ... . • • • • 315
4, 433 317
Maria Hemelvaart (Opdr. aan de H. Maagd 97-108) W.B.
Lofzang tot de H. Maagd (Ibid. 5-20) W.B. 4, 430318
4, 475 319
Plundering (Br. der H. Maagden, Apollonia 79-113) W.B.
Christenvervolgingen (Heerl. der Kerke II 849-884) W.B. 9, 853 321
XL VAN EN NAAR GOD
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1. Vergankelijkheid.

327

Kortstondige Jeugd (Aan de Beek 15-20, 25-26) W.B. 3, 388 . 328
Wat kan een bloem verdragen (Jeptha 123-126) W.B. 8, 785 . 328
Ter wereld staat niets vast (Ter Lijkstaatsie van A. v. Hoorn
329
7-12) Tor. 7, 469
Al blonk uw Lichaam als een Zon (Hier. Verwoest 21.58-2177)
330
. . , .
W.B. 2, 205 . . .. . . . .
332
Schijn en Wezen (Jeptha 1. 447-1460) W.B. 8, 832
Tijd en Eeuwigheid (Bespiegelingen II 976-1000) W.B. 9, 495 . 333
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Weelde en Druk (Jeptha 85-92) W.B. 8, 783 . . ... 335
Ter wereld staat niets stil (Ibid. 736-752) W.B. 8, 806 . . . 336
Verbrande Kerk (Klachte over het Verongelukken der Kerke
van Sinte Catharine 1-12, 41-44, 65-72) W.B. 4, 612 . . 337
Het sterfelijk Lichaam (Op d'Afbeeldinge van Isabelle Benzi
65-68) W.B. 9, 274
339
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5-12) Tor. 7, 518
340
De Tijd (Slot van de Knip-zang) W.B. 5, 841 .
341
Zang der Uren (Faeton 811-828) Tor. 7, 182 . 342
De Dood is Algemeen (Vier Uiterste 1-4) W.B. 2, 73 . . . . 343
't Gaat al der Oud'ren gangen (Gebr. 1178-1191) W.B. 3, 855 . 344
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345
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347
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349
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350
Hemelheimwee (Ibid. 1423-1432) W.B. 8, 832 ....
351
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352
Aanstaande Martelares aan Naar heidense Moeder (Brieven der
355
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. 358
359
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3. God.
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Gods Uitgang d'eerste Reis (Bespiegel. V 841-860) W.B. 9, 627 361
Scheppende Liefde (Ibid. II 1275-1292) W.B. 9, 505
362
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W.B. 5, 919
365
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Cum licentia Superiorum.
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