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De derde druk van Uit de Nederlandse Lyriek 'Van de Drie 
laatste Eeuwen, zal, ten gevolge van het algemene gebrek aan 
papier en de tijd die er - onder de tegenwoordige omstandig
heden - mee heengaat in 't aanvragen van verlof tot de ')pname 
van gedichten van Nederlandse en vooral Vlaamse dichters, 
voorlopig niet kunnen verschijnen. Om deze reden vinden ,,ij 
ons verplicht een uittreksel uit de Bloemlezing te bezorgen. 
Dit uittreksel bevat slechts dat gedeelte dat voor 1916 voorge
schreven is voor Taalbond en Intermediair, nl. Hooft (Son
netten), Vondel, Camphuy~, Staring, De Genestet, Boutens 
en Cilliers. Om de uitgaaf zo goedkoop mogelik te maken, heb
ben wij ons tot het voornaamste bepaald, n.l. tekst en woordver
klaring. 
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Pieter Cornelisz. Hooft. 

1581-1647. 

SONNET. -

W anneer de Vo_rst des lichts slaet aen de gulden t66men 
Sijn handt, en beurt oillhooch aensienlijck niter zee 
Sijn uitg~:re_~e tiruick _vanJE;vend gout!!, waermee 

Hij naere angstvallicheit, en vaeck, en creple droomen 
5 Van 's menschen lichaem strijcl...~, en berch, en hos en b6omen, 

En steden vollickrijck, en velden met het vee 
In duisternis verdwaelt, ons levert op naer stee, -

Verheucht hij, met den dach, het Aerdtrijck en de stroomen: 
Maer d'andere starren als naeijvrich van sijn licht, 

10 Begraeft hij, met sijn glans, in duisternissen dicht, 
En van d'ontelbre schaer mach 't niemand bij hem houwen. 

Al eveneens, wanneer uw geest de rnijne roert, 
Word ick gewaer dat ghij in 't haylich aenschijn voert 

Voor mij den dach, mijn Son, de nacht voor d'andre vr::ouwen. 

SONNET. 

Geswinde grijsart die op wackre wieken slaech 
De dunne lucht doorsnijt, en sonder seil te strijcken, 
Altijd vaert voor de windt, en ijder nae laet kijcken, 

Doodtvijandt van de rust, die woelt bij nacht bij dach, -
5 Onachterhaelbre Tijdt, wiens heten honger graech 

Verslockt, verslint, verteert al watter sterck mach lijcken 
En keert, en wendt, en stort staeten en coninckrijken, 

Voor ijder een te snel, hoe valtdij mij soo traech ? 

Creple, kreupele. - Al e-venecn.s of E ven alleens, e..-enzo. - Sofldey 
sdl te stri jcken, zonder oponthoud. 
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Mijn lief, sint ick u mis, verdrijv' ick met mishaeghen 
ro De schoorvoeti9;he Tijdt, ell tot de l.ange daeghen 

Met arbeidt avondwaerts; uw afzijn valt te bang, 
En Ih.ijn verlangen can den Tijdtgod niet beweR"hen. 
Maer 't schijnt, verlangen daer sijn naem af heeft gecreghen,· 

Dat ick den Tijdt, die ick vercorten wil verlang. 

SONNET. 

Van purper en van goudt het heerelick gewaedt 
Dat 's niorghens het toonneel des hemels op komt pron.ken, 
'T en is de Zonne niet, maer 't voorspel van haer lonken, 

De jeugd van 't Iieve licht dat in het Oost op gaet. 
5 Alsoo de heughlijckheit die voeghelik beslaet 

Het aenschijn van me vrouw, als zij bevroedt de vonken 
Die leeven in het hart dat ick haer heb geschonken, 

En is geen lachje, neen, maer lachens daegheraedt, 
In dat gelaet de }}fin vergiftight zijne schachten. 

10 Dan wordt dat kind een man van meer als eighe krachten, 
Wat schept Vrouw Venus uit d3.t weesen hooghen moedt? 

5 

Ach, deese dael!heraedt wel waerdigh aengebeden, 
Blaest op mijns harten vier met zijne frissigheden 

Een bijna feller brandt dan heete middagh doet. 

Wannee-, door 'swerelts licht, de blindtgebooren jongen 
Gesicht vercreech, hij stond verwondert en bedeest, 

Beweging, verwe, stal van plant, van mensch, van beest 
Verbluften sijn gedacht en sijne spraeck bedwongen, 
V oort sloten, toorens, schier ten heme! hoogh gesprongen, 

Het tijd-verdrijf van 's men...<ochen onderwindal-geest, 
Maer den sienelijcken God, de schoone Sonne, meest; 

Sijn tonge sweech, 't gemoet dat riep om duisent tongen. 

Met argeid t, met moeite. - Maer 't schijnt, 11erlangen daer sijn naem 
af heeft gecreghen, eru: . .Maar 't schijnt, dat verlangen <liiraan zijn naam 
te danken ' heeft, dat ik ... enz. - Alsoo dt heughlijklleit enz., Eve=o de blij
heid, die passend bestraalt het aansdll}n van tnijn vroa.w. - 's Werelts licnt, 
Christus. - Bedeest, verbaasd. - Stal, gehalte. - Onaerwindal geest, zich tot 
aI1es ve.rstoutende geest. 
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Ev~ am~ens, mijn Licht, w:mneer ghij mij verschijnt 
IO En cl:lt mijn sicl, ontdcckt, u siels cicra<len vijn<lt 

Die 't oogc mijns gcu10cts, dat t'hacfwacrts stn:ckt, gemocten, 
Soo S\velt mijn hart van ncugbt en van vcrwondring diep 

En danckc tegens u en tcgcns die u schlep, 
Tot dat het ber;;t, en valt gchroocken. voor u vocten. 

SOKi\"l!.'T. 

Lcitstcrren van mijn hoop, plancten van mijn jeucht, 
Vcnnogcn oogen scboon, in hcmcls vuyr ontstcken, 
Ab ghij u vcnstcrs lnickt soo sietme.n mij ontbrekcn 

~lijns !evens ondcrhoul, ecn teder soete vreucbt : 
5 Want ghij besluit dacr in ecn saligen<le clcucht 

Vricndlijcke vrolijc.khcit; de Min met al sijn trckcn , 
Jock, Lach, Tievallijckbcit dacrinne sijn gcweken 

En watter werclt is van wellust en gern.:ugbt. 
Natuir~ die claer scbijnt in droeve damp begraven, 

.ro Doort misscu van 11 glans, bctrcnrt hacr rijckstc gavcn, 

5 

IO 

Die gb' altesacrn bcsluit in plaets soo nan hcpaclt, 
Doch nau en is sij nict, gc]ijck bet schijnt van buiten, 

Macr Y.ijt en wocst genoegb om allcs in le sluiten, 
Daer sieh mijn wufte sit!! soo \·er in hecft verdwaelt . 

.AE~ JOFFRoc; w A~XF. ROE}lF.I{ VISSCHER. 

Soo 't u met diamant lust op ccn glas te stippen, 
'T is in de vliu<lcrtt.'tll. H ct geestighc gcdroght 
Siet, oft hct lac{fenis acn sap van d.rnivcn socht, 

En sit so ktUp....J.l(..Cll soml' hct va..1 den rocme: knippe_n. 
Neemt ghy p-l'liCc'cl of nacldt, clacr wor<len kuil' en khppcn 
Ccschapen, bos en bergh cu 't vochtc veld bedocht 
Met grocnc graescn, cfacr 't welvaerc.ndt vee nae toght 
Dat haclt sijn aem, soo 't schijnt, en staet met gaendc lippen . 
Bootseert nw' acrdigh' bandt en maeckt ccn' mensch van leezu, 
't Haelt bv Prometheus wcick. Maer wen gh' n in de veem 

Der sanggodinnen vl..ijt ·en woor<len, schoongcschrevcn, 
Ren' rccdelijcke zicl met wuchen zin instort, 
Soo blijc.kt, <lat ghy al 't geen, lat lijf oft leeven schort, 

Var: bcids !runt gcvcn , <la~?cn dichten 't ceuwigh Iecvcn. 
- - - --

Vijndt, trindt. - Tegens, jegens. - 't ls in de v linderleelt, enz., Dan 
,,stipt" uw diarnant op de roemcr (drinkglas) een vfocbt \an vlinders, welke 
geestige gedrochtjes er aitzien, of ze ook lafenis zoc.htt:n aan de i.nboud van 
het glas. - K.uin, los, vrij. - Graesen, grasjes. - Toght. trekt, vul.angt. -
Veem. verbond, vcreniging, ge7elS<'hap. - /Jan den diclll<"l'I , doch aan gcdich-
ten. ..... cnz. 



Joost van den V ondel: 

(1587 -1679). 
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VERTROOsTINGHE AEN GEERAERT vossros 
OVER ZIJN ZOON DIONYS. 

Wat treurtghe, hooghgheleerde Vos, 
En fronst het voorhcoft van verdriet '? -
Beny uw' zoon den hemel niet. 

De hem.el treckt : ay laet hem los. 

5 . Ay, staeck dees ydle tranen wat, 
En offer, welgetroost en bly, 
Den allerbesten Vader vry 

Het puick van uwen aerdtschen schat. 

Men klaeght, indien de kiele strant, 
IO Maer niet wanneerze, rijck gelaen, 

Uit den verbolghen Oceaen, 
In een behoude haven lant. 

Men klaeght, indien de balzem stort, 
Om 't spillen van den dieren reuck : 

r5 Maar niet," zoo ' t glas bekomt een breuck, 
Als 't edel nat geborghen wort. 

Hij schut vergeefs zich zelven moe, 
Wie schntten wil den stercken vliet, 
Die van een steile rotse schiet 

20 N aer eenen ruimen boezem toe. 

Zoo draeit de weereltkloot; het zij 
De vader 't liefste kind beweent, 
Of 't kint op vaders lichaem steent : 

De Doodt slaet huis noch deur voorby. 



25 De Doot die spaert noch zoete jeucht, 
Noch gei:nelijcken ouderdom. 
Zij maeckt den mont des Reedners stom, 

En ziet geleertheit aen noch deugbt. 

Geluclcigh is een· vast gemoedt, 
Dat in geen blijde weelde smi1t, 
En stuit, gelijck een taeie schi1t. 

Den onvennydbren teghenspoet . 

DE RIJNSTROOM. 

AEN 

JOHAN WOLFARD, 

H eer te Brederode, Vrijheer te Vianen. 

Doorluchte Rijn, mijn zoete dream, 
Van waer zal ick u Iof toezinghen ? 

Mijn treckende geboortestroom, 
Gij komt uit Zwitsersche Alpen sprnghen, 

5 Als hoofdaer der begaefde Euroop. 
De Donau, uw afkeerigh broeder, 

Nam oostwaert op zijn' snellen loop, 
Ghij noortwaert; toen een zelve mOeder, 

Begort van reg hen, ys en sneeuw , 
10 U baerde voor zoo menighe eeuw. 

Gennanje lagh noch wilt begroeit 
Van zijn H yrcijnsche wilde wouden, 

Tot dat bet namaels wiert besnoeit, 
En door de tucht in t oom gehouden. 

15 Ten leste dorst ghy, strijtbre Rijn, 
Den Tiber op zijn feest bestoken ; 

Die voor u neegh, toen K onstantijn, 
Van uwen oever opghebroken, 

Gingh strijcken met den oude.n roof 
2 0 Van Rome en 't Heidensch bygheloof. 

Mijn treckende gebo1Jrtestroom, Vondel is geboren in Keulen aan 
d-e Rijn. - Begort 11an zegllen, bexru.cht van :zegen. - Hyrcijnsche mou-
dsn, Hyrcinia was vroeger de algemene naam voor de bergk:eren van de 
Rijn tot de Karpathen. - Konstantijn gi11gh strijcllen met enz., De 
eerste Kristen Keizer Konstantijn nam in 312 Rome in, voomamel:ik: 
met }.egerbenden nit Gallie en Germanie. 
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Ghy naemt het juck van Christus aen, 
Men hoorde uw vrolijcke oevers schatren: 

En scheent de heilighe Jordaen 
Te tarten met gedoopte watren. 

25 Het Kristensch Kruis viel uwen rugh 
Zoo zwaer niet, a1s weleer te draeghen 

Den last van Cezars legherbrugh, 
En Drusus, die u dede klaeghen 

Om vijftigh sloten, zwaer ~an steen, 
30 Gebout langs uwe kanten heen. 

35 

Maer uw geloovigh Kristendom 
Beproeft wert, als het gout in d'oven, 

Toen ~es verwoede trom 
't Geruisch nws waters quam verdooven, 

En verfde met onnozel bloet 
En da.mde uw 1..'il met 1.."Uische dooden, 

En trapte met een' dro~cken voet 
Op woeste steden, leegh gevloden; 

Of brande uw hair af met zijn toorts, 
Beklat en druipend van veel moorts. 

Ghy schreide met een heesche keel 
Den heme1 aen, om troost ver1eghen; 

Die zond u Karel, ' t Rijcksjuweel: 
Dees kon d 'onveilighe ocvers veeghen 

45 Van onduitsch en baldadigh schuim, 
Gelijck uw Konstantijn \·oorheenen . 

Toen kreeght ghy uwe randen ruim, 
En za.melde uw verstroide steenen, 

En zaeght <lien heldt ml godesvrucht 
50 Zijn lusthof planten in uw lucht. 

0 onvennoeide molenaer. 
0 stedebouwer, schepedragher, 

0 rijcksgrens, schennheer in gevaer, 
Wijnschencker, veerman, oeverknaegher, 

55 Papieremaker, schaf papier, 
Daer ick uw glori op magh schrijven : 

Cezars legherbrugh, gelegd om de Germanen te tuchtigen .. - En 
damde u w kil enz., Kil is een diepte. De dichter zinspeelde hier op de 
martelg_res St. Ursula \·an Keulen met de n,ooo maagden. - U111 hair, 
welig begroeide oevers. - Karel, ' t ~ijcksju-.veet . Karel d~ Grote .. -
Zijn lusthof, Aken. - Papieremaker, zmspelende op de talrijke pap1er
molens, door het Rijn-water in beweging gebracht. 
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Uw water <lat ontvond.'i: mijn vier. 
Mijn zinnen in uw wedde drijven, 

En speelen a1s een dartle zwaen, 
V erleckert op uw nijnghertbiaen 

Ghy schijnt een aerdtsche reghenboog!L 
Gekleet met le\endighe kleuren, 

En tart den hemelschen om hoogh, 
Die hierom nijdigh schijnt te treuren. 

De blaeuwe en purpre en witte druif 
Verciert uw stedekroon en loc:ken, 

En muskadelie mjnghertl..-uif; 
De vlieten staen met wijnghertstocken 

Ron.tom ·u, druipende van 't nat 
En offren elck hun watervat. 

Daer is de :\Iijn, een pijnbergbs zoon, 
De Moezel met haer appelvlechten, 

De Maes, die met een myterkroon 
Om d'eer met onzen Rijn wil vechten, 

De Roer, die 't hair met riet vertuit, 
De Necker, met een' riem van trossen, 

De Lip, gedost met mosch en kruit 
Van overbanghende eick:e bosschen, 

En duizent andren min van roem, 
Bekranst met loof en k orenbloem. 

Gby streckt de voeten aen 't geberght, 
Daer zich de Z witsers in bescharmen, 

\Vanneer men hen om oorlogh verght: 
Ghy gri.jpt de Noortze~ met ~w armep;< ,,, ' 

Waenn het ~~t le1t, 1'i ~- ' ". ~ ,-.r.a.,,,.. .... c). 
Daer Jlg_to zich ter nederzette, . -~..d.J..- ' 

90 

En dat zoo schuw van dienstbaerheit 
Uitheemsche b~ck~~elen plette, 1',...ilid- -~~ . ....L-vo 

En dee gevoelen, dat de Rijn 
Geschapen was om vry te zijn. 

Ghy slinghert, als de Griekscne slangh, 
Uw blaeuwe krullen om de struicken, 

En groene berghen, breet en langh, 
En zwelleght in zoo veele kruicken 

Myterkroon, Bisschopskroon. .:\an de :\'Iaas ligt het bisdom Lnik 
aan de Rijn het bisdom Keulen. - Vertuit , doorvlochten. - De Griek
sche sla11gh, de reuzenslang, Pytho. 

' 
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Van stroomen, dat uw lichaem zwelt 
Van waterzucht, en parst de planten, 

En schuurt zoo menigh vrnchtbaer -.elt, 
En knabbelt aen de ruighe kanten, 

Nu tusschen bergh en krommen bult 
Nu door een dal, met wijn gevult. 

Al is u eene keel verzant, 
Die 't huis te Britten plagh te schaven, 

Dat nu verdroncken leit op st:rant, 
De Leck en Yssel doorghegraven 

Vergelden dubbel deze scha, 
En leiden u met hooghe dijcken 

In zee; op dat uw onghena 
De vlacke beemden niet koOm' strijcken 

Met maght van reghen, en gewelt 
Van sneeu, dat in de zonne smelt. 

De heldre en starrelichte -.liet, 
Die door den hemel vloeit by duister, 

Is d'Italjaensche Padns niet, 
Noch oock de Nijl, Egyptens luister; 

Neen zeker, 't is de rijcke Rijn, 
Wiens visschen, met een wuft gewemel, 

In 't onbevleckte kristalijn 
Van eenen onbetrocken hemel, 

Met zilvre schubben zilverklaer 
A1s starren do1en, hier en daer. 

0 zuivere en blancke Rijnm.eermin, 
Die my tot stervens toe kunt kittlen, 

Ghy helpt veel zielen aen gewin, 
En menigh Graef aen eeretittlen, 

En landen aen een' hooghen naem. 
Hoe menigh heeft u oyertoghen, 

En met uw' rant bepaelt zijn faem? 
H oe ditl.~jls zaeght ghy met uw ooghen 
H et hoogheboren H ollantsch bioet 

En voelde in 't water zijnen gloet? 

Het ey ick dan mijn ooghen sla 
Op uw bisschoppelijcke torens; 

Of met een lent van vaerzen ga 
Bevleclrten uwe zilvre horens; 

't Ruis te Britten. de Rrirtenbarg bij Katwijk. - De Juildne n 
starrelickte 'Vliet, de Melkweg. - Zihrre harens, k:rommingen. 



135 Of volghe uw' wuften ommezwaei; 
Of zinghe op 't ruischen van uw baren; 

Of huppele op mijn Keulsche kaie; 
Of koom door Bazel afghevaren, 

Daer ghy Erasmus' grafstee kust, 
140 En wenscht bet wijs gebeente rust; 

Het zy ghy 's Keizers rierschaer schaeft 
Te Spier, dat zwart van plieters grim.melt, 

Daer Themis grijs en afgheslaeft 
Bekommert zit, en 't pleit besc.himmelt; 

I45 Het zy ghy brult in 't Binger loch; 
Of N eerlant drenckt met voile vaten, 

En groeien doet van wijngertzogh 
En' ydle en zotte zorghen haten; 

Uw vocht bestelt mijn veder inckt, 
150 Tot datze in zee met u verdrinckt. 

Maer, ach ! Ick schrey mijn ooghen uit 
En zal noch in een' v liet verkeeren, 

Om dat 'er zukk een Hydra spruit 
Uit kerckgheschil en haet van Heeren; 

r55 · Een helsche Hydra, vol vergift, 
Die 's Rijns gezonde en zoete boorden 

Vergiftight en gantsch Duitschland schift, 
En groeit in onverzoenbre moorden. 

Een langh gewenscht Verlosser vaegh' 
r6o Het Rijck van 's Rijcks vervloekte plaegh. 

H oe moedigh zal de Rijnscbe Leck 
Al schuimend bruizen langhs Vianen, 

Wen Wolfatd, wachter van ons heck, 
En d'eere der Nassausche vanen, 

r65 Een jonghe zoon geboren wort, 
In wiens gemoedt de goude zed.en 

Der overouderen zijn gestort, 
En 's Vaders strenghe dapperheden; 

Een telgh die weder bloeien doe 
170 Den gryzen stam van Brederoe. 

De Rijnsche Leck die teere ranck 
Daer na met zachter tongh zal lecken. 

Spiei, Spiers was Iange tijd de zetcl van het hoogste gerechtshcl 
vau Duitsland. Men rekte er de processen ro lang, dat ,,het plcit bc
schimmelde". - ' t Binger loch, een nauwe doorgang van de Rijn. -
Kerckg4eschil en haet 'I/an Heeren, zinspeling op de 3crjarige oorlog. 
- Wachter van O?IS luck, beschermer van onze gnm:en. 
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En vrolijck wieghen zonder dwangh; 
Om met haer schaduw te bedeck.en 

De Moeder, die nu met een schaer 
Van schoone dochtren dezen zeghen 

Verbeit, en wenscht om 't blyfte jaer, 
Gelyck een rOozengaert om reghen. 

De hem.el bouw dien vruchtbren hof, 
En helpe my aen Wieghestof. 

KINDERLIJCK. 
/ 

Konstan tijntje, 't zaligh kijntje, 
Cherubijntje, van om hoogh, 

d 'Ydelheden, hier beneden, 
Uitlacht met een lodderoogh. 

Moe<ler, zeit hij, waeromsctrreit ghy? 
Waerom greit ghy, op mijn lijck? 

Boven leef ick, boven zweef ick, 
Engeltje van 'themelrijck : 

En ick blinck' er, en ick drinck' er, 
't Geen de schincker alles goets 

Schenckt de zielen, die daer krielen, 
Di;ttel yan yeel ave®ets. v-..r' 

Leer dan reizen met gepeizen 
Naer paleizen, uit het slick 

Dezer werrelt, die zo dwerrelt, 
Eeuwigh gaet voor ooghenblick. 

DE \\1I,_TZA~~GH {-_. ; 

op_ de H ofsJe'de pan 

\~ 

DE ~Q£ENS. 'f'<.c-+~-n_t..... 

Wat zongh het vrolijck voghel.kijn, ~ ./.,:4 , 
Dat in den boomgaert zat? 

,,Hoe heerlijck blinckt de zonneschijn 
Van rijckdom en van schat, 

.. 

Hoe ruischt de- koelte in 't eicken hout, ,., 
En versch &,e§Proten lof? ....,_ ~~-

Hoe straelt de tiolerhlqem als gout ! ~'"':'.._ ~ 
Wat heeft de ·wiltzangh stof ! ....... .J:u.... <A ""'1 

Lodderoogh, lier1ik lonkend oog. - Grei t, jammert. 



IO 

25 

30 

5 

IS 

Wat is een <lier zijn vrijheit waert ! 
Wat mist het aen zijn' wensch; 

Terwijl de vr~ zijn potgeld spaert ! 
0 slaef ! 0 arme mensch ! 

Waer groeien eicken t' Amsterdam? 
0 kommerziecke B~rs ~· ~ '" 

D - =- h b·~ . I aer noo!t genoeg en - mnen quam . 
Wat mist die plaets al geurs ! 

Wy voghels vlieghen, warm ~edost, 
Gerust van tack in tack. 

De hemel schaft· ons dranck en kost . 
De hemel is ons dack. 

Wij zaeien noch wy maeien niet : 
Wy teeren op den boer. 

Als 't koren in zijn airen schiet 
Bestelt al 't lant ons voer. 

Wy nri:finen zonder haet en nijt, 
En danssen om de bruit; 

Ons Qntlloft bint zich aen geen tijdt, 
Zij dnurt ons leven uit." 

Wie nu een voghel worden wil, 
Die trecke pluimen aen, 

V ermv de stadt, en stra~eschil, 
En kieze een mimer baen. -·----

OP DE NEERLAEGH DER 
TURCKSCHE VLOTE 

aen 

VENETIE. 

Vix una sospes na11is ab ignibus. 

De Leeu van Hollant, niet gezint 
Mee~ Kristen.sch bloet te storten, 

Loopt met Sillt .Markus Leen voor wint 
Den Tl,1rck zijn vleughels korten, 

En geeft hem, ond~ Uwe vlagh , 
By Smirne trots den Koninghsslagh. 

N eeTlaagll de-r Turksche vlote, bedoeld is de nederlaag in 1~0 aan 
de Ta:rkse vloot toegebracht door een ,-erenigde scheepsmacht van Hol
land en Venetie. Het Latijnse motto, ontleend aan H oratius, betekent : 
Nauweliks een schip bleef van de vlammen bevrijd. - St. Markus, de 
beschermheilige ,-an V enetie.. 
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Daer ld,t d'Erfvvant anckervast, ~·..fJ--<>{,--

~ ...._ _. ..... En hobbelt op -Cle baren, 
/ 

.V:foo'i.,........ Terwijl zijn ~ van hoogmoedt wast, 
IO Die niemandt denckt te sparen. 

Alree h.eeft Ottoman zijn hooft 
De kroon van K~ bclooft. 

De Tarter, stout op deze vloot, 
Komt draven recht op Polen, 

Hy dreight ons hier met hongersnoodt, 
V ermeet dat lant in kolen 

Te zetten, en eerlangh zijn' .moedt -~·'!~ 
Te koelen aen 't Sa..gnaetsche bl<>et. C-...tc. S1~ 

, . , Maer Godt, die d'eer van 't Christendom 
~ :Zo ~~'(j...~ Noch I.!lwth.aeft onder 't schreien, 

Sloegh zelf in 't Hollandtsch. hart de trom 
Om teghens hondert glaien 

30 

35 

En galeassen wel getroost, 
Een kans te waeghen in het Oost. 

De Batavier, van outs gewoon 
't Romeinsch Gebiet te stercken, 

Treckt weder op, en spant de kroon 
Te water met zijn vlercken, 

T ot afbreuck van bet Turcksch gewest, 
En voorstant van 't Gemeene Best. 

(- De Bassa schimpt op 't kleen getal, 
oP' vijftien oorloghscheepen , 

En stoft : wy zullenze in de val , 
-i Des in•s zien benepen. ~~ ... 
\.. Zij komen echter voor den dagh, ' 
"-En Riva voertze naer den slagh. -

De sultan dondert zonder nut 
.Met zwanghe,re kortouwen. :,¥~~ 

De b1£r~yan ons grof gesctlut 

Ottoman , de Sultan van Tnrkije. - De Tarter, Tartaren, een aan 
de Turk.en verwante volksstam, ten N. van de Zwart>e Ze<!. - Vermut, 
verstmrt zich. - SanruutscM bloet. de Slavoniese vol!k:en van ~. 
d.i_ Noord-Enropa en Noord-Azie. - Glaien, galeien_ - Voorstaftt mn 
't GeffUene Best, voordeel van de Ned. Repnhliek- - De Bassa, Plisja, 
Turkse bev-clhebber. - Ri'va, de Venetiaanse admimaL 
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40 Geschoten, met betrouwen 
Op een gezeghelide overhant, 
Zet schip by schip in lichten brant. 

Zy kapnen d'anck:ers buiten hoop, 
En drijven d'een op d'ander. 

45 0 dreighementen van Euroop, 
Hoe blaecl.'i:ghe nu elckander ! 

Hoe druipt uw peck in d'ooghen van 
Den lantverslindenden Tiran ! 

De snelle wfut komt zelf de Faem 
50 Met vier en stof verrasschen. 

Konstantinopel ziet zijn naem 
En hof en stroom met asschen 

Met voncken roock en smoock bedeck:t, 
En dat de Maen van- 't rijck: betreckt. 

55 Nu schrick niet meer voor Mahomet 
N och Agars V orstendommen : 

Als d'Opperste den Leeusklaeu wet, 
Is 't met hun omghekomen. 

Gh.r ziet hoe Faroos heir verdrenckt, 
6o Nu d'Opperste u de zeghe schenckt. 

REY \'AX BACCHA.i"'\"'TEN. 

T oen Bacchus lag en sliep, en sliep, 
In Ariadnes arm.en, 

Evoe, Evoe, 
_L\l 't leger zong en riep. 

5 De zee en ' t E yland klonk, en klonk, 
Van Bommen, en Cymbalen, 

. Evoe, Evoe, 
\Vat voeten, had, dat sprongk. 

De Saters dansten voor , en voor 
10 Op 't schreeuwen der ~Ienaden, 

Evoe, Evoe, 
:\eptuin lagh op zijn oor. 

AgaTs 110-rstendo-mmim, de rnrstendo=en \·an Hagars nakroost. -
Bacchus, de Wijngod. - Ariadne, door Theseus op het eiland Na.106 
verlaten, werd door Bacchus tot gemalin >erkoren.. - E'l:oe, 
de vreugdegroep v . d. Baccruruten. - 't Eyland, ~axos. - Bommen, 
trammels - Saters, de bokspotige saten behoorden tot het gevotg van 
Bacchus. - Menade :-i, razende Bacchanten. 
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De spies-."{!Il, groen van blaen, van blaen, 
Vast drilaen heeg en weder, 

Evoe, Evoe, 
Geen boksvoet recht kon staen. 

Wie Kand sloeg aan den Thirs, den Thirs, 
· Moest magtig zijn te · vegen, 

Evoe, Evoe, 
2d Een beker met een snirs. 

Sileen, het voile vat, le vat, 
Yerzopen op zijn Ezel, 

Evoe, Evoe, 
En wist niet waar hij zat. 

·Zijn Ezcl hield den trant, de,JJ trant, 
Gods schild-knaep zat en ronk-te, 

· Evoe, Evoe, 
Het dier had meer verstand. 

Sileen reed averechts, verechts, 
30 En, a1s hij \\"as aan 't vallen, 

Evoe, Evoe, 
Zoo stutte hem zijn knechts. 

Zoo s1eten zij dien nacht, <lien nacht 
En als de dag quam rijzen, 

35 Evoe, Evoe, 
Lach Liber warm en zacht. 

Zyn Bruyd sloeg d'oogen op, gen op, 
Daai: quam de zon uitstralen, 

Evoe, Evoe, 
40 Wie zagh oyt schooner pop? 

45 

De Broygom loeg haar toe, haar toe, 
En kuste mond en wangh.en, 

_ Evoe, Evoe, 
De Bruyd nam 't al in 't goe. 

~u dochtse om Theseus niet, seus niet, 
Dien trouweloosen vryer, 

Evoe, E voe, 
Die haar op strand verliet. 

Thirs, de.. Bacchanten droegen een thyrsus-staf met wingerdloof 
omwonden. - Een /Jeker <1egt!'fl met een s11irs, rot de bodem uitdrinken, 
met een teng. - Sileen, een onde dronka.ard in Bacchus' gevolg. -
TYant, gang. - God's scliildknaap, Sileen, de volgeli.ng van de god 
BacchllS. - Uber bijnaam van Bacchus. - Nam 't al in 't goe, nam 
alles goed op, w.e~d er niet kwaad om. 
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z'Omhelsde een beter lot, ter lot, 
50 In haren schoot gevallen, 

Ei·oe, E"-oe, 
Den vriendelijks_ten G-Od_ 

De wyngaart ~ies om 't bed, om 't bed, 
En bing van trossen zwanger, 

55 Evoe, Evoe, 
Het mager strand werd vet. 

De myrt besloeg den grond, den grond, 
Een lucltje blies violen, 

Evoe, Evoe, 
6o En rozen uyt haar mont. 

65 

Maer endlyck afgeslooft, geslooft, 
Van kussen en omhelzen, 

· Evoe, Evoe, 
Nam hy haar kroon van 't hooft. 

Hy wierpse naar zyn troon, zyn troon. 
De steenen wierden starren. 

Evoe, Evoe, 
Boe 11eerlick blinkt haar kroon ! 

Daar staa& noclt te pronk, te pronk, 
70 Tot een ged.acltten.isse, 

Evoe, Evoe, 
Van d'eer, die hy haar schonk . 

.UITV AERT VAN J..IIJN DOCHTERKE. 

De felle Doot, die nu geen wit magh zien, 
Verscltoont de grijze lien. 

Zij zit om hoogh, en mickt met haeren schicltt 
' Op het onnozel wicltt, 

5 En lacht, wanneer in 't scheien 
De droeve moeders scltreien. 

Zy zagh' er een, dat wuft en onbetsuurt, 
De vreught was van de buurt, 

En, vlugh te voet, in 't slingher touwtje sprongh; 
10 Of zoet Fiane zongh, 

En huppelde in het reitje 
Om 't lieve loddereitje : 

.... . 
' 

De steenen urierden starren, nl. het gesteent~, nog onder de naam 
v2n driadne bekend. - Onbestuun, dartd en onbezorgd. - Fiane, een 
thans vergeten zangwijze. - Loddereitje, lodderoogje, aanvallig meisje. 
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Of "dreef, gevolght van eenen waclcren troep, 
Den rinck:elenden hoep 

:r5 De straeten door ~ of schaterde op een schop; 
Of ·speelde met de pop, 

Het voorspel van de daeghen, 
Die d'eerste vreught verjaeghen: 
Of onderhiel met bickel en boncket 

20 De kinderlijcke wet, 
En rolde en greep op 't springhende elpenbeen 

De beentjes van den steen; 
En had da.t zoete leven 
Om gelt noch goet gegeven : 

25 Maar wat gebeurt? Terwijl het zich vermaeckt, 
Zo wordt het hart geraeck:t, 

Dat speelzieck hart, van eenen scherpen filts, 
Te dootlijck en te bits. 

De Doot quam op de lippen, 
30 En· 't zieltje zelf gingh glippen. 

Toen stont, helaes ! de jammerende schaer 
Met traenen om de baer, 

En kermde noch op 't lijck van haer gespeel, 
En wenschte lot en deel 

35 Te hebben met haar kaertje, 
En doot te zijn als Saertje. 

De speelnoot vlocht, toen 't anders niet moght zijn, 
Een' krans van roosmarijn, 

Ter liefde van haar beste kameraet. 
40 0 krancke troost ! Wat baet 

De groene en goude lover ? 
Die staetsie gaet haest over. 

Boncke-t, bonkje, koo.tje. -:-. Kaertje, vriendinnetje. - Roosmarifn, 
ecn dodenk:rans, voor k:inderliJken, met groen~ en gon.de:n lovertjes 
doorvloclrten. -
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GEUSE-VESPER OF SIECK..E-TROOST. 

voor 

DE VIER-E~-T\\T~l"TIGH. 

I. 

Had hij Hollant dan gedraghen, 
Onder 't hart, 

Tot syn afgeleefde daghen, 
Met veel smart, 

Om 't meyneedigh swaert te laven, 
. Met syn bloet , 

En te mesten k:ray en raven, 
Op sijn goet ? 

II. 

~laer, waerom den hals gekon;en? 
Want sijn bloet 

\\'as in d'aders schier verstorven : 
In syn goed 

Vond men noyt de Pistoletten 
Van 't verraet, 

liytgestrooyt, om scharp te wetten 
's Vollecks haet. 

ID. 

Gierigheyt en wreetheyt beyde, 
Die het swaert 

Grimmigh ruckten uit der scheyde, 
Xu bedaert, 

Suchten : wat kan ons vernoegen 
Goet en bloet ? 

Och, hoe knaeght een eeuwig wroegeri 
Ons gemoet ! 

Pi.staletten, Pranse en Spaanse gondinnnr. - i.I-ytgestrooyt, zoals 

ni~estrooid W':~. 
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IV. 

\Vees te vreen, haelt Predikanten, 
West en Oost. 

Gaet en soecl..1: tij Dortsche Santen 
Heyl en troost; 

't Is vergeefs, de H eer komt kloppen, 
Met svn woort. 

Niemant kan de wellen stoppen 
Van die Moort. 

Besluit. 

Spiegelt, spiegelt u dan echter, 
Wie ghy zyt: 

35 Vreest den worm, die dezen Rechter 
't Hart afbijt. 

Schendt uw' handen aen geen vaders, 
Dol •·an haet. 

Scheldt g een vromen voor verraders 
Van den Staet. 

UIT ,,PALAMEDES". 

Rey ~.ian Eubeifrs. 

Het dun gezaeit gestarnt verschiet 
Zijn'_ glans, en gloeit zoo vierigh niet. 
De schaduwe is aen 't overleenen. 
De morghenstar drijft voor zich heenen 

5 De benden van 't hemelsch heir. 
De voerman van den grooten Beir, 
Op dat hij zijne beurt verwissel', 
Vlught heen met omgekeerden dissel. 
De goude Titan rijst alree 

Io Met blaenwe paerden uit der zee, 
En schitte_rt over bosch en dninen, 
En Idaes bladerrijcke kruinen. 
0 wellekoome morghenstont, 
Ghy voert hem speelen in den mont 

Echter, achterna. - Sch.endt haet. Schendt, dol va:n haat, u w 
handen niet aan vaders. 
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IS Van eindelooze zaligheden, 
Die, lustigh rustigh, wel te vreden, 
Beschouwt al wat natuur ons geeft; 
Wat schoonheit in haer aenschijn zweeft; 
\.Vat Godtlijck wort, door al haer !eden, 

2 0 Van 't diep verwondren aenghebeden. 
Die in een liefelijcke streeck, 
By 't ruischen van een klaere beeck 
Zijn lanthuis sticht, en ackerwoningh, 
Wat is dat een gezeghent koningh ! 

23 Die nimmer vlamt op ydlen lof, 
En zijne lusten met zijn' hof 
Bepaelt, en indrinckt met zijne ooren 
Daer morghendau, als perlen, leit 

30 By druppels hier en daer gespreit, 
Op roozebladen, versch ontloocken : 
Wanneer zich opdoen duizent roken, 
En duizent k:leuien, voor het oogh, 
Van bloemen, als een reghenboogh, 

35 Als Iris bruiloftskleet geweven, 
Een schildery, vol geest en leven. 

OIT ,,GIJSBRECHT YAN lll.STEL". 

Stad en .K.asteel van G>sbrecht v. Amstel (het oude Amsterdam) 
worden overrompeld door ·Amstel's --vijanden. Dit geschiedt in een 
Kers~cht, 

,,als de Kerck.en 
Op 't hoogtijd rijn gepropt rnn menschen, die 't niet m en:kcn." 

Vandaar in dit Drama (in bet Derde Bedrijf} de Rey 11a11 Cl4erissetJ 
(d.i, Nonnen van de Clarissen-orde) : 

5 

Rey 1:an Klaerissen. 

0 Kerstnacht, schooner dan de daeghen, 
Hoe kan H erodes 't licht verdraeghen, 
Dat in 11w duisternisse blinckt, 
En wort geviert en aenghebeden ? 
Zijn hooghmoedt luistert naer geen reden, 
Hoe schel die in zijne ooren klincl...-t. 

Roken, reuk.en, geuren. 



Hy pooght d'onnoosle te vemielen, 
Door 't moorden van onnoosle zielen, 
En wecl..'i: een stadt- en lantgesclrrey, 

ro In Bethlehem, en op den ac.ker, 
En maecl.'i: den geest van Rachel wac.ker, 
Die waeren gaet door beemt en wey. 

Dan naer het westen, dan naer 't oosten. 
Wie zal die droeve moeder troosten, 

15 Nu zy haer lieve kinders derft ? 
Nu zy hen-ziet in 't bloet versmooren, 
Vergaen, die naulijcks zijn geboren, 
En zoo veel z-waerden root geverft? 

Zij ziet de melleck op de tippen 
20 Van die bestorve en bleecke lippen, 

Gerutl.--t noch versch van moeders borst, 
Zy ziet de-•teere traentjes hanghen, , 
A1s daeu, c.en druppels op de wanghen : 
Zy zietze vui1 van bloet bemorst. 

25 De winckbraeu deh nu met zijn booghjes 
Gelokene en geen lachende ooghjes 
Die straefden fat in 't moeders hert, 
Als starren, die met haer gewernel 
H et aensChijn schiepen tot een' heme!, 

30 Eer 't met een' mist betroc.ken wert. 
Wie kan d'elende en 't jammer noemen, 

En tellen zoo veel jonghe bloernen, 
Die vroegh verwelckten, eerze noch 
Haer frische bladeren ontloocken, 

35 En liefelijck voor ieder roocken, 
Eu 's morgens droncken 't eerste zogh? 

Zoo velt de zein de korenairen, 
- Zoo schud een buy de groene blaeren, 
Wanneer het stormt in 't wilde wout. 

40 Wat kan de blinde staetzucht brouwen , 
Wanneerze ra~t uit misvertrouwen ! 
\:Vat luit zoo schendigh dat haer rout ! 

Bedruckte Rachei, sta.:d: dit ·waeren: 
U w kind'ers sterven marrelaeren, 

45 En eerstelinghen Vfill het zaet, 
Dat uit uw bloet begint te groeien, 
En heerlijck tot Godts eer zal bloeiea, 
En door geen t:inmny vergaet . 

Onnaos!e . "'!!~chul11i'?e . !ll. he; kiodeke _Tezus - Waeren, tiolen. 
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,,}Iuuren breecke11 tot pui11 in 't endt" 

In het Vierde Bedrijf komt Arend van Aemstel Gysbrecht's broe
der, het rnlgende rapport brengen aan Badeloch, Gysbrecht';; gemalin : 

,,In zoo veel ram.pen hiel hij-al den zelven moedt, 
,,En yverde om den Dam te houden onbezweecken, 

,, Waer langs de vyant zocht geweldigh in te breecken : 
,,Gelyck een waterstroom gewelt baert op een sluis, 

5 ,,En elck gehoor verdooft met ysselyck gedruisch. 
,,De deuren kanten zich geweldigh tegen 't wringhen 
,,Des springvloets, voor een wijl, totdat zij openspringhen, 
,,En geven 't water ruimt, den.__springlivloet vrijen toom; 
,,Die wint dan velt, en ruc1.'i: de wortels met deri boom, 

ro ,,En hnis en hof omveer , en zet de laeghe landen 
,,In eene baere zee met gtoene en uieuwe stranden, 
,,Dus gingh 't naedat men wel een heel uur langh den Dam 
,, Verdaedight had, zoodra de bur.gherij de vlam 
,, Ten daecke van de. kerck ten heme! uitgeslaegen, 

15 ,,E1 't heerelyck gebou zagh branden lichter laeghen, 
,,En hoorde 't moortgeschrey des volcks, dat out en jongh 
,,Vanboven, om het vier t'ontgaen, te berste Sprong, -. 
,,Of ·in de spietsen viel ter aerde." 

Als Badeloch dan hlaagt : 

,,Och Gysbrecht, li<:ve heer, 
,,Ick reken u al <loot, en zie u nimmer weer" , 

komt de ,,Rey van Edelinghen" op, met de zang : 

5 

IO 

Wae.r we.rt 0prechter trou 
Dan tusschen man en ·Hou 
Ter weerelt oit gevonden: 
Twee zielen, gfoende aen een gesmeet 
Of vast geschakelt en verbonden 
[n lief en leedt . 

. 
De bant, die 't harte bint 

Der moeder aen het kint, 
Gebae.rt met \Vee en smarte, 
Aen haere borst met melck gevoed, 
Zoo langh gedraegen onder 't harte, 
Verbint het bloet. 

In- zoo -veel ram-pen hfeld hij, n .I. Gysbrec.hr .-. ..1msteI. - De Dam, 
het centr;ile nlein V:tn Amsterdam. 
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Noch stercker bint de bant 
Van 't paer, door bant aen hant 

15 Verknocht, om· niet te scheiden, 
)fa datze jaeren langh gepaert 
Een k.uisch en vreedzaem leven lcidden, 
Gelijck. van aert. 

Daer zoo de liefde viel, 
20 Smolt liefde ziel met ziel, 

En hart met hart te gader. 
Die liefde is stercker dan de <loot. 
Geen 1iefde koomt Godts liefde nader, 
Noch is zoo groot. 

25 Geen water bluscht dit vuur, 
Het edelst, dat natuur 
Ter weerelt heeft ontsteecken. 
Dit is het kracbtighste ciment, 
Dat harten bint, als muuren breecken 

30 Tot puin in 't endt. 

UIT ,,JOSEPH IN DOTHAN". 
A1s Jozef, geen kwaad >ermoedend, zijn broeders 

zijn ondergang besloten . hebben, zillgt een 

.,Rey van Engelen." 

vindt, die tot 

./ Hy komt, hy komt, die jonge borst, 
Als 't hijgent hart, 't welck zijnen dorst 

Wil lesscben aen cfo verscbe sprongen 
Der zilverzuivre koele bron; 

/ 

5 

I O 

Ternijl de jaegers, schuw van zoo, 
(Op hoop, of zy het wildt eens vongen, 

In donkre en naere scbaduw vast, 
Daer looze brack noch winthont bast) 

Met zwijnspriet en gespanne bogen 
Beloeren het onnozel bloet; 
't Welk niemant Ieet nocb Ietsel doet; 

En, al te jammerlijck bedrogen, 
Zich vint op 't onvoorzienst bezet 
Van jaeger, jachtsprie:t, hond en net. 

- Tegenzang. 

15 Hij komt, getroost op 's hemels hulp 
Gelijck de perlen in haer schulp. 

Nae-re, duistere. - 011noosel, onschn!dig. 
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Der perlen m0eder, zullen hangen 
De laeuwe -traenen, zilt van smaeck, 
Van wederzijden op de kaeck:, 

2 0 Op 't perlemoer der lieve wangen. 
Och, stremdenze op <lit perlemoer;
Dat wy die reegen aen een snoer 

Van gout, om onzen hals te cieren; 
W anneer ~wy, tot de k_eel vervult 

25 Van blijdschap, 's jongelings gedult 
En onverbloemde deughden vieren ! 

Zijn eer wil bloeien op zijn graf. 
Het lof der deught valt nimmer af. /<"_ 

De Phenix van Arabie. 

A1s Ismaelitiese kooplieden Jozef wegrneren, klinkt in een ,.Rey 
van Engelen" Arabie's Tegenzang : 

Ick hael mijn Vogels roem in top. 
Hy voert op zijn gek:ruifden kop 
(Om wien een glans zijn straelen spreit) 
Een heldre star : de majesteit 

5 Ziet hem ten klaren oogen uit. 
IJe gouden halsbant hanght en sluit 
Om zijnen geschakeerden hals; 
Een rechten zonnespiegel, als 
De zon zich blint ziet in <lien gloet. 

IO Natuur heeft met haer eigen bloet 
Zijn wieck:en kostelijck beklad'.t; 
Trots -purper, trots scharlaken, dat 
Den koning of aertspriestex:- kleet. 
De blaeuwe staert, zo lang, zoo breet, 

rs Hangt geborduurt met roos by roos. 
Robijnen schittren op turkois. 
Aldus, gevoedt van hemelsch vier, 
En zon en dauw, bereickt mijn <lier 
Zoo menige eeuw van horidert jaer, 

20 - Tot dat het smelt op 't zonaltaer; 
En uit zijn asch een jonge zwelt, 
Die 't vaderlijck:e lijck bestelt 
Ten grave, met een staetsi van 
Meer voglen, _als ick schildren kan. 

25 Waer vindt men vogel in een rijck, 
Die mijnen Vogel zy gelijck ? 

Wil, zal. ~ Loj, lover. 



UIT ,,JEBUS.1.LEM YERWOEST". 

· Rey -van J oodsclu V1'ouwen. 

De Rei legz de ,·olgende klacht in de mond van de moeder, dit 
volgens de o...-erle.-ering tijdens het beleg van Jeruzalem, haar iJ?nC' 
slachtte, braadde, er ~·an a t en het overschor voorzette aan de Romans 
soldaten, die inmiddels 't huis waren ingestormd. 

5 

10 

15 

20 

Dat zy God geklaeght hier boven, 
Die met duyzend oogen ziet 

H oe ellendigh en verschoven 
}l.' g-eweld en kracht geschied : 

Hoe rampzaligh van benouwtheyd 
Ick <lien slincxen pad insla, 

En een schendigh stuck besta : 
Heer vergeeftme &eze stoutheyd. 

Kind wat hanghdy aen myn speenen 
Aen myn borsten droogh, en slap : 

Daer myn ad'ren dorr' verleenen 
U noch melck, noch bloecligh sap ? 

Snaclrt uw keeltjen na ID.\Il leven? 
::\loeders ziel druckt uvt <lees mam : 
Als uw hertjen maer bequam, 

Daer was weynigh aen bedreven. 

Maer helaes ! wie zou myns zoontjens 
V oester zijn na moeders dood ? 

En deze ingevallen koontjens 
Stoven poessligh in haer schoot ? 

Ach myn schaep ! ghy bleeft vergeten, 
En mvn asschen onverzaed : 
Oock myn troost : een "Teed soldaet 

Mocht u aen zyn Ianci speten. 

v\T aer 't niet beter 't licht te my den 
Door uws eygeri }foeders hand? 

En dat ze u een Kerckhof wyden 
In haer duyster ingewand ? 

Als van Krayen opgezwolgen 
Of een Tygerdier geaest ? 
Of een Leeuw die bruld, en raest, 

Grimt, en slingersteert verbolgen ? 

Daer wa.s weynig/I aen bedre-.:en, daar ware weinig aan geltgen. 
Wijden, wijdde. - Of ee11 T yge1'dic!1' geaest, of o;an een tijger ver
slonden. 
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Zwangert dan u-WS moeders lenden ? 
Daer uw geest ontfingh zijn geest : 

35· Decktse een tafel der eilenc1en, 
Datze viere haer leste feest. 

Sus myn schaepken, word u banger? 
Is n ' t lieve leven leet? _ 
Ick heb myn gemoed ontkleed : 

Wy zyn kind noch ~oeder langer. 

UIT .,LUCIFER". 

A pollion's Opstijging. 

Lucifer heeft Appollion ,,naer 't aertrijck" gezonden, ,,opdat hi 
eens nader kennis naem' van Adams heil en staet". 

Belial rapporteen nn aan Belzebnb, h oe Appollion aan 't weder 
keren is naar de he.melse gewesten : _ 

Heer Belzebub, ghy R.aet van 's H em.els Stedehouder, 
Hy steigert steil, van kreits in kreits, op ons gezicht, 
Hy streeft den wint voorby, en laat ~_spoor van licht 
En glanssen achter zich, waer zyn gez~de wiecken 

5 De wolcken breecken, hy begint ons lucht te riecken, 
In eenen andren dagh en schooner zonnesch yn, 
Daer ' t licht zich spieghelt in h et blaeuwe kristalyn. 
De hemelklooten zien met hun gezicht, van onder, 
Terwyl hy cyst, hem na, een ieder in ' t byzonder , 

IO Verwondert om <lien vaert en goddelycken zwier , 
Die hun geen Engel schynt, maer eer een vliegend vier. 
Geen ?tar verschiet zo snel, hier komt hy aengesteegen, 
Met eenen gouden tack, en heeft de steile wegen 
V oorspoedigh afgeleit. 

Eva, door Appotli<m gezien. 

A.ppollion doet verslag "an de heerlikheid ..an de Hof en het men· 
sepaar. Hier ;olgt zijn lofzang op Eva: 

15 Ick heb mijn slaghveer in dat aengen.ae.me vier 
Gezengt. H et "ielme zwaer van onder op te stijgen, 
T e roeien, om den. top van Engleburgh te krijgen . 
Ik scheide, <loch_ met pijn, en zagh wel driewerf om . 
Nu blinckt geen Serafijn, in ' t hemelsch heilig-hdom, 
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20 A1s deze, in 't hangend'. hair, een goude nis van straelen, 
Die schoon gewatert van den hoofdEfr nederdaelen, 
En vloejen om sJ.en rugh, zoo komt ze, a1s uit een licht, 
Te, voorschijn, en verheught den dagh met haer gezicht. 

Laet perle en perlemoer u zuiverheid beloven; 
25 Haer blanckheit gaet de perle en perlemoer te boven. 

Als door deze schilderingen de geest van jaloersheid en verzet 
onder Lucifer en zijn trawanten zich al sterker begint te uiten, komen 
Gabriel op en een .,Rey van Engelen", die de lof der GOOheid ringt : 

... 
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Rey 'Va·n Engelen. 

Wie is het, die zoo hoogh gezeten, 
· Zoo diep in 't grondelooze licht, 
Van tijt noch eeuwigheit gemeeten, 

Noch ronden, zonder tegemvicht, 
Bij zich bestaet, geen steun van buiten 

Ontleent, maer op zich zelven rust, 
En in zijn wezen kan besluiten 

Wat om en in hem, · onbewust 
Van wancken, draeit, en wort gedreven, 

Om 't een en eenigh mid'delpunt; 
Der zonnen zon, de geest, het !even; 

De ziel van alles wat ghy kunt 
Bevroen, of nimmermeer bevroeden; 

H et hart, de b~r, d' oceaen 'C-'-·_,., ~- ~ 

En, oirsprong van zoo veele goeden 
A1s nit hem vloeien, en ~taen 

By zijn genade en alvermogen, 
En wijsheit, die hun 't wezen schonck 

Uit niet, eer dit in top voltoogen 
Paleis, der heemlen hemel, blonck; 

Daer wy met vleuglen d' oogen decken, 
V oor aller glansen Majesteit; 

Terwijlwe 's hemels lofgalm wecken, 
En vallen, uit eerbiedigheit-

En v-reeze, in z"°ijm op 't aenzicht neder ~ 
Wie is het? noemt, beschrijft ons hem 

Met eene Serafijne \·eder. 
Of schort het aen begrijp en stem? 

Gewatut, geg-olfd. - Rand.en, sferen wa.arnit bet Heelal rnlgens. 
de ond~ voorstelling, bestond . . - Bestaet, Qiljft staan. - Goeden, wel
daden. 
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Tegenzang. 
Dat 's Godt Oneindigh eeuwigh Wezen 

Van alle ding, <lat wezen heeft. 
Vergeef het ons; 6 noit volprezen 

Van al wat leeft, of niet en leeft, 
Noit uitgesproken, noch te spreecken; 

Vergeef het ons; en schel ons quijt 
Dat geen verbeelding, tong. ·noch teken 

U melden kan. Ghy waert, ghy zijt, 
Ghy blijft de zelve. Alie Englekennis 

En uitspraeck, zwack, en onbequaem, 
Is maer ontheiliging, en schennis : 

Want ieder draeght zijn' eigen naem, 
Behalve ghy. Wie kan u noemen 

By uwen N"aem? wie wort gewijt 
Tot uw Orakel? wie durft roemen? 

Ghy zijt alleen dan die ghy zijt, 
U zelf bekent en niemant nader. 

U zulx te kennen, als ghy waert 
Der eeuwigheden, glans en ader; _ 

Wien is <lat licht .geopenbaert? 
Wien is der glansen glans verscheenen ! 

Dat zien is noch een hooger heil · 
Dan wy van uw genade ontleenen : 

Dat over5chrijt het perck en· peil 
Van ons vermogen, wy verouden 

In onzen duur; ghy nimmenneer. 
Uw wezen moet ons onderhouden. 

Yerheft de Godtheit : zingt haer eer. 
Toezang. 

H eiligh, heiligh, noch eens heiligh, 
Driemaal heiligh : eer zy Godt. 

Buiten Godt is t,.. nergens veiligh. 
Heiligh is het hoogh gebodt. 

Zijn geheimenis zij bondigh. 
Men aenbidde zijn bevel. 

Dat men overal verkondigh' 
Wat de trouwe Gabriel 
Ons met zijn bazuin quam leeren. 

Laet ons Godt in Adam eeren. 
Al wat Godt behaeght, is wel. 

Uitspraek, spraak. - Schennis, ontwijding. - Orakel, verkondi
ger. - Zijn geheimenis zij bondigh, zijn verborgen ondoorgrondelik 
raadsbeslnit worde als onvera:nderli.k vaststaande en derhalve als bin-
demi erkend en aangenomen. 

/ 
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Het brociend oproer \·erdnistert het aangezicht des Hemds : 

Rey 'llan Engelen. 

Hoe zien de hoffelijcke gevels 
Zoo root ? hoe straelt het heiligh licht 
Zoo root op ans gezicht, 

Door wolcken en bedroefde nevels? 
Wat damp, wat mist betreckt 
Dat zuiver, noit bevleckt, 
En Ioutere saffier? 
Die vlam, dien glans, dat vier 

Van 't lteldere Alvennogen? 
Hoe schijnt ons nu de diepe gloet 
Der Godtheit foe , zoo zwart als bloet ? 

Die flus zoo klaer alle oogen 
V erheughde? wie begrijpt, wie kent 

Deze oirzaeck, ond'.er d'Engelsdommen, 
Die, boven Adams element, 

N och flus op galin en keelen zwommen; 
Op Iucht van Geesten, in d'.en glans, 
Die galerij, ·en tin, en trans, 

Gewelf van koor en hof vergulde, 
En met een ziel van vreught vervulde 

Al wat hier boven leeft, en zweeft ? 
Wie is 'er, die ons rede geeft? 

Tegenzang. 

T oen wij, op Gabriels bazuinen, 
Ontvonckten, en een nieuwe wijs 
A enhieven, Godt ten prijs; 

Tie roozegaerden, en de tuinen 
Van 't hemelsch parailijs, 
Door zulck een dau en spijs 

Van lof en za.ng verbliit. 
Ontloocken; scheen de ~ijt 

Van onder in te sluipen. 
Een groot getal <ler Geesten stom, 
En bleeck, en dootsch, ging, drom by drom, 

Misnoegend henedruipen. 
De wincktraeu hing verflenst op 't oogh . 

H et giadde voorhooft zette een rimpel. 
De hemelduiven, hier om hoogh, 

Onnozel eerst, oprecht, en simpel, 

"' . 
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. Aen 't zuchten sloegen, zoo het scheen; 
A1s of de hem.el viel te kleen 

V oor haer, toen Adam wiert verkoren, 
En zulck een kroon den mensch beschoren. 

i:35 Dees smet ontstelt het oogh van 't Licht. 
Z'ontsteeckt die vlam in Godts gezicht. 

Wy willen ons uit liefde in 't midden van hun mengen, 
En deeze oploopentheit weer tot bedaren brengen. 

HULDE A.Ai~ LUCIFER. 

De opstandelingen scharen rich om Lnicifer's standaard, tronw zwe
rende aan hem, en daarmee tevens - naar zij voorgeven - aan God, 
wiens stedehoader Lucifer is (,,getronwigheit aan Godt, en onze Mor
genster"). Dan wekt Beelzebub hen op, hnn grote veldheer hnlde te 
doen: · ' 

Belzebub. ........... 

Nu brengt het wieroockvat, i:rhy Godtgetrouwe schaeren: 
140 Bewieroockt Lucifer met "\\>ieroockkandelaeren, 

En schaelen, rijck van geur-:-verheerlljckt hem met Iicht, 
En iians vail fackelen, verheft hem met gedicht, 
Gezangen, en muzijck, bazuinen en scbalmeien. 
Het voeght ons, hem aldus met stacc12i te geleien. 

r45 Heft op een' heldren toon, · 

r50 

Ter eere van zijn kroon. 

Luciferisten. 

Op, tieckt op, o ghy ~uciferisten, 
V olght dees vaen. -

Rucl..-t te hoop al uw- k:rachten, en listen. 
Treckt vry aen. ~· -,- ,;:--" -

Volght dezen Godt, op zijn tmmmel, en trant. ·-~ ...... _J"'l .- ........ ,.~ ---J 

r55 

Beschermt uw Recht, en Vaderlant. 
Helpt hem :\Iichaels heirkrachten stuiten. 

Houdt nu moedt. 
Helpt den hemel voor Adam nu sluiten, 

En zijn bloet. 
Volgt dezen Helt, op zijn bazuin, en trom. 

Beschut de kroon van 't Engelsdom. 
3 

-· 
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Ziet, ay ziet nu de :Jiorgenstar blincken. 
l6o Voor die pracht 

Zal des vyants banier haest verzincken, 
In den nacht; 

\Vy met triomf kroonen G<>dt Lucifer. . 
Bewieroockt hem: aanbidt zijn Star. 

Lucifer aanvaardt ten slott~ in vertwijfeling de strijd : 

Lucifer. 

165 Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick? 
Aen d' een zy fl.aeuwe hoop, aen d'andre grooter schrick_ 
De zege is hachelijck, de neerlaagh zwaer te mijden. 
Op 't onwis tegen Godt en Godt's banier te strijden? 
Den eersten standert op te rechten tegens Godt, 

170 Zijn hemelsehe bazuin, en openbaer gebodt? 
Zich op te worpen, als een hooft van G odts rebellen, 
En tegen 's hemels wet een wederwet te stellen ? 
Te vallen in den vloeck der snootste ondanckbaerheit ? 
're quetsen de genade en liefde en majesteit 

175 Des rijcken Vaders, bron van alle zegeningen, 
Die noch t'ontfangen staen, en wat wij reede ontfingen ? 
H oe zijnwe nu zoo wijt verzeilt uit onzen plicht ! 
Ick zwoer mijn' Schepper af, hoe kan ick voor dat licht 
Mijn lasterstucken, mijn verwatenheit vermommen? 

180 Hier baet geetl deinzen, neen, wij zijn te hoog geklommen_ 
\Vat raet? wat best geraemt in dees vertwijfeltheen? 
De tijt geen uitstel lijdt, een ogenblick is geen 
Genoeghzaemheit van tijt, indien men tijt magh noemeu 
Dees kortheit tusschen heil en eindeloos verdoemen. 

185 Maer 't is te sp:i;' en hier geen boete voor ons smet. 
De hoop is uit, wat raet? daer boor ick Godts trompet. 

DE VAL DER ENGELEN DOOR l JR.IEL VERHAALD. 

Uriel. 

De Veltheer Michael, (verwittight uit den hoogen, 
Door 's hem.els afgezant, die nader quam gevlogen, 
Noch sneller, dap. een star, die door de lucht verschiet, 

190 Hoe Lucifer zoo trots zich tegens ' t hoogh gebiedt 

Op te wo-rpen , op te werpen. - ·ver..uatoiheit, goddeloosheid. 
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Had opentlick gekant,.,.-gereet hen aen te voeren, " 
Die _hem bewieroocklen, ziin starre en standert zw.oeren : } 
&hoot voort. op- 't aenstaen van den trnuwen Gabriel, 
Het sc~~pa.!$?~ p~, en gaf terstont bevel · v - ~ · ·. 

~95 Aen al zijne· Oversten, en hoof den, en Kornellen, 
0 

De heiren, in Gods naem, in hun geleen te stellen, 
- Om Diet gemeem: maght en kracht,-Op 't luchtigb ruiln 

_ Van 't zuivre hemelsblaeu, al dit meineedigh schuim 
· Te v3en, al dit spoock in daj_st~is te d01p.pelen, 

200 Eer zy op 't ongezienste ons moghten overrompelen. 
, : Op dezen last vergaert Godts heirkracht in der~ --.'-~-e-LA _, 
~ (~Slaghordenswijs zoo snel gelijck een vlugge pijl, 

• ~ _ -Gedreven van de ·iQe5, men zagh ontelbre drommen, 
_ : In ~ driekantig}tlieir, aen alle kant~ b-rQPWlell, 
205 Gelijck een ®ehoeck steeckt en straelt op ·ans gezight. .,_...Jj 

Men zagh een en~it in een driepuntigh licht, -K~ ~·, tv r 
Zoo spiegelgladt, gelijck een diamant, geslepen; "

1 

Een he~~ts, eer van Godt dan eenigh Geest begreepen. 
De Velffieer, met den gloet des blixems in de hant, 

:no Riel recht voor Godts baniere, in 't hart van 't leger, stant. 
Wie moet wil houden, en triomf en zege baeren, 
Die moet vooral het hart verz~kren, en bewaeren. 

Rafael. 

Waar bleef 't verwaten heir, dat ons bestonnen wou? 

Uriel . 

Het quam vol moeds ter baene, en had zijn eerste trou, 
215 G€hoorzaamheit en eer en eedt en al vergeten, · 

. Te heilloos en verwaent op Godt en ons gebeeten. 
Het groeide snei, en wies, gelijck een halve "'Illaen. 
Het wet zijn punten, zet twee horens op ons aen; 
G€1ijck""t gestarrent van den s~ der hemeldieren 

220 En andere monsters, die rontom hem heenezwieren, 
Met gouden hoornen d_.rig_ht, de rechte horen wordt ' \.~ 
Vorst Belzebub, op datny ons de vleugels kop:', 
En zijne"""Wacht betrout; Vorst Belial de slincken. 
Men ziet hen beide om strijt in hunne rusting blincken. 

225 De Stedehouder, nu Veltmaarschalck tegens Godt, 
V erzekerde den buick des legers, om het slot, 

Aenstae-n, aandringen. - B-romnum, schitteren. - Beg-reepen., ge
koncipieerd. 

' . \ ...... 



Der regementen knoop, in 't midden te bewaeren. 
De trotse standert, daer de dagh scheen op te klaeren. 
Uit zijne morgenstar, wert van Apollion , 

230 Gehanthaeft, achter hem, zoo moedigh a1s hy kon, 
In zijnen vollen krits, om hoogh ten toon gezeten. 

-~· -----

--

Rafael. 

Helaes, wat durf, wat durf d' Aertsengel zich vermeeten ! 
Och, of ick hem by tijts tot afstant had gebrognt1 
Beschrijfme niettemin het aenzicht van <lien toght, 

235 En in wat schijn cfo-V 2£St de benden quam geleien. 

Uriel. . 
_Omringt van zijn st~ers, en groene lievereien, .... ~~ • 
'"1ly, wr,J;.vligh aengevoert van onverzoenbren"'wrock, 
In 't gouden pantser, dat, op zijnen waJi?S.nrock · . ..._ , 
Van gloeiend purper blonck, en uitscheen, steegh te wagen, 

240 Met goude wielen, van robijnen dicht oeslagen. 
De ~uw, en felle D~k, ter vlucht gereet, en vlugh, 

-Met starren overal bezaeit op hunne rugh, 
In 't papele ~el, •gespannen voor de wielen, i. 
V erlangden naer den strijt, en vlamden op vernielen. 

245 De heirbijl in de vuist, de scheemrende rQJldas, 
W aer in de morgenstar met kunst gedreven was, • 
Hing aen den ~~ arm, gereet de kans te wagen. 

Rafael. 
" .,>-

# 0 Lucifer, ghy zult <lien hoogmoedt u bek:lagen. 
_ ·-• '"t Chy fenix., onder al wat Godt daer boven looft, 

•• 250 Hoe Steeclct ghy, onder 'their, zoo fier met hals en hooft, 
En helm, en schouderen nit ! hoe heerlijck past u 't wapen, 
Als waer 't natuurelijck: uw ~Vezen aengeschapen ! 
0 hooft der Engelen, niet hooger: keer weerom . 

Uriel. 
Zoo stonden zy gekant, en slaghree, dram by ·lrom, 

255 Een ieder op zijn la.cht, en hoefslagh, en by rijea 
~ aen hun gezagh, om ' t schoonst van wederzyen ; 
W anneer de dolle trom en klinckende trompet 
Zich mengen, het geluit geweer en handen wet, 

K rits, lu.ister. - Schumrende rondas, schitterend schild.. - 1.ruht. 
wolk.. - Hoefslagh, post. 
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En st~ in den trans van 't heiligh licht der lichten; -i .... • 
26o Een lilanck waer-op terstont een zw~e wolk van schichten .; 

Geborsten, slagh op slagh, een gloenaen hagel ba_~rt. 
Een ·storm en onweer, dat. de hemelen vervaert, 
De hofpijlaeren schudt, de kreitsen, en d'.e starren, ,, _ 

~- V~tert in hun ronde en ommeloop, verwarren, 
265 Of zwi.....W..en op de wacht, en weten niet w aer heen 

Te drijven, oost of west, of boven of beneen. 
Al weerlicht wat men ziet, al wat men hoort is donder. 
Wat blijft 'er in zijn' stant? het bovenste raeckt onder. 
De heiren, na 'et gedreun van 't eerste schutgevaert, 

270 Geraecken hantgemeen met ~qgs, en hellebg_ert, 
En sabel, speer, en dolck, het gaet 'er op een keuen, 
En steecken, al wat kan, w at toeleit op bedenen, 
Op sc4gpden, rept -zi.ch nu, bederft, en treft, en schent. 
De broederschap heeft uit, en niemand ziet noch kent 

275 Zijn ' medeburger meer, men ziet 'er parle huiyen, 
Ge.lrrolde vlechten hairs, en pluim, en pennen stuiven, 
En-schitteren, in ' t vier der blixemen gezengt. 
Men ziet turkoisblau, gout; en diamant gemengt, 
En perlesnoer, en wat de hairlock kon vercieren. 

28o De vieugels, half geknot, gebroke pijlen zwieren 
En zweven door de lucht, een gruwzaem veltgeschrey 
V erheft zich uit den stoet der groene lievery : 
Daer lyt het krijgsheir last, geperst lit noot te d~en. 
De dolle Lucifer hervat den strijt drie reizen, 

285 En stut de flaeute van zyn regiment zoo trots, 
Gelyck het zeegedruis al schuimende op een rots, 
~t wordt, reis op reis, en meer niet uit kan rechten. 

Rafael. 

Gewis het heeft wat in de Wanhoop af te vechten. 

Uriel. 

De dappere Michael laet blazen: Eer zy G-Odt. 
290 De regimenten, op die leus en zijn gebodt, 

Gemoedight, te gelyck aen 't steigeren, en stijgen 
Naer boven, om de l~f van 's vyants heir te kry~en; 

Hu.i'ven hoofddeksels. - De flaeu te -var. zijn regimen t, zijn uitge
put regim~. - Af te ueckten, al vecht~de te "'.erdrij.-en. - . De "loef 
var. 's vyants heir te krijgen. de bovenwind, ~- i. de voordeligste ge
vechtspositi.e te krijgen. - Lif is de tegens.telling van loef. 

.... " ~ ... 
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Dat styght met een om hoog. maer met een traeger vaert, 
En raeckt in 't einde in ly : als of men hemelwaert 
Een valck zagh, van om laegh, op zijne wackre pennen 
Zich geven in de lucht, eer hem cfe reigers kennen; 
Die sidderen van schrick, in 't bosch, by eenen b~t, 
Zoo dra het hooge nest dien vijant daer vemeemt. 
De reiger schreemrt, en styght, en bang voor 's \Tyants 

[pooten, 
V erwacht hem op den beck, om door de borst te stooten, 
Van onder, als by ploft van boven op den buit. 

Rafa.el. 

0 Lucifer wat raet ! het ziet 'er schricklyck uit. 
Ghy zweeft hier op een vlakte, en zonder poort, en wallen. 
Een gruwelycke Orkaep wil plotseling u bevallen, 

305 En zincken in een' poel, en afgront, zonder grout . 

• Uriel . 

. \\'at gaf 't een schoon verschiet, om Iaegh een hallef rout, 
Of halve maen; om hoogh een driekant spits t'aanschouwen; 
De regimenten, die zich sluiten, en ontvouwen, 
Op 't wencken van hun hooft, een ieder in zyn vaen, 

310 Te zien zoo pal, gelijck metaele muuren staen, 
.. 'Us op een wedern-ight van lucht en enige zv;aerte, 
.Met al hun slingertuigh, geschut, en stormgevaerte. 
Zij hangen even als men zich een wolck verbeelt, 
Een wolck, waer in de zon met heure straelen speelt; 

315 En schildert en schal;:eert door luchte regenbogen . 
De hemelsche adelaer, zoo steil in top gevloogen, 
Bespiedt Godts vyandin, de havicksdJ.!gh t, beneen. 
Hy klapt van moedigheit zijnpeiinen tegens een, 
Misguntze 't weiden niet, en vruchteloos braveeren, 

320 Terwijl hij vlamt om haer te zitten in cfe veeren, 
Te plonderen eerlang van haere gladde pluim : 
Zoo ras de kromme beck en klaeu, op ' t luchtigh ruim, 
Ret aes bevalle, of drijf voor wint af, uit zijn oogen. 
Dus komenze afgestort, en stroomen uit den hoogen, 

325 Gelijck een binnenzee, of noorts<:hen waterval, 
Die van de rotsen bruL"Cht, en ruischt, met een geschal 

Wil, zal. - Wedefil!icht, evenwicht. - Do01" luchte (een begrip) 
schitterend. - Weiden. jagen. 
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Dat d.ier en ondier schrickt, in diepgezoncke daelen; 
Daer steenen, van de steilte, en d.icke waterstraelen, 
En rnasten, zonder tal, verpletten, en vertreen 

.1.330 Wat tegens woest gewelt van stroom en hout en steen 
Kiet opgewassen is, de heirspits treft den navel 
Der halve mane fel met roode en blaeuwe zwavel, 
En vla.mmen, slagh op slagh, en donderkloot op kloot. 
Dat baert een luchtgeschrey, het hart \·an 't heir in noot, 

335 Begint v~n !anger hant den wrevelen t' ontzacken. 
De boogh der halve maene, aen 't kraecken, en aen 't 

[knacken, 
Zoo stijf gespannen staet [want d'einden krommen vast] 
Dat hij in 't midden moet bezwijcken voor die last, 
En springen, wort hem flux geen' ademtoght gegeven. 

340 De trotse Lucifer, dan hier dan daer gedreven, 
Schiet toe op dit geschrey, en geeft zich rustigh bloot, 
Om zijn groothartigheit, in 't nijpen van den noot, 
Te tooqen \'oor de vuist, op zijnen oorloghswagen. 
Dat geeft den flaeuwen moedt, hy schudt de wreetste slagen 

345 En scheuten op 't gebit van zijn Yerwoet gespan. 
De Leeuwen blaeuwen Draeck, aen 't woedeP vliegen van 
Zijn hant, op elcken wenck, met vreeselijcke driften. 
d'Een brult en bijt, en scheurt, en d'ander schiet vergiften, 
~fet zijn gesplitste tong, ontsteec:b.."1 een pest en raest, 

350 En vult de lucht met smoock, dien hij ten neuze uitblaest. 

Rafael. 

Hier wil de barreningh van boven .hem beknellen. 

Uriel. 

Hy swaeit de heirbijl vast, om Godts banier te vellen, 
Die neerstijght, en waer uit Godts naem een schooner licht 
En schooner straelen schiet in 't gloen van zijn gezicht. 

355 Men dencke eens na of hy d.it voorspoock ons benyde. 
De heirbyl in zijn vuist, aen d'ene en d'andre zyde, 
Den toescheut stuit, en sloopt, of schutze op zijn rondas, 
Tot dat hem 11ichael, in 't schitterend harrenas, 
Verschynt, gelyck een Godt, uit eenen kTing van zonnen . 

36o Zit af, 6 Lucifer, en geeft het Godt gewonnen. 
Geef over uw geweer, en standert: strijck voor Godt. 

Rustigh, moedig. - Voor de 'Vtlisi, openlik. - Barrenin.gh , bran
ding. - Ven toescheut. .. sloopt, hen, die toeschieten, neerrelt . - Zit 
af, stijg af (>an de wagen) . - Ge·wee-r, wapenen. 
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Voer af dit heilloos heir, <lees goddelooze rot, 
Of anders wacht uw hooft, zoo roept hy \lit den hoogen. 
D' Aertsvijant van Godts naem, hartnec..kigh, onbewogen. 

365 En trotser op dat woort, hervat in aller yl 
Den slagh, tot driewerf toe, om met zijn oorloghsbyl 
Den diamanten schilt, met een Godts naem, te kloven. 
Maer wie den heme! terght gevoelt de wraeck van boven.. 
De heirbyl klinckt en springt op 't heiligh diamant 

370 Aen stucken . .Michael verheft zijn rechte hant, 
En klinckt den blixemstrael, gesterd't door 't alvermogen . 
Dien wrevelmoedigen, door helm en hooft, in d'oogen, 
Al t'ongenadigh dat hlj achterover start, 
En uit den wagen schlet, die omgeslingert, kart, 

375 Met Leeuw en Draeck en al, den meesten volght in 't · 
[zincken. 

De standert van de star vergaet hier op het blincken, 
Zoo ras Apollion myn vlammend zwaert gevoelt, 
Den standert geeft ten roof, daer 't barre.nt en .krioelt 
Van duizentduizenden, om 't hoofd der helsche schaeren 

38cr In 't -vallen, voor den val en neersmack, te bewaeren . 
Hier yvert Belzebub : daer trotst ons Belial. 
Dus wordt de maglit ontsnoert, en met den zwaeren val 
Des Stedeh.ouders breed't de boogh der halve maene 
In stucken, echter komt Apollion ter baene 

385 Met zoo veel monstren als d;:: kloot des hemels draeght. 
De Reus Orion schreeuwt, dat al de lucht vertsaeght, 
En pooght met zyne k:nods ons heirspits 't hooft te k:neuzeu. 
Die op Orions past, noch knodzen, noch op reuzen. 
De Noorsche Beeren op hun achterklaeuwen staen, 

390 Om met een dommekracht in 't hondert toe te slaen. 
De Hydra braeckt vergift, en gaept met vyftigh keeleo . 
Ick zie een galery, vol oorloghs tafereelen, 
Geboren ujt <lien slagh, zo wyt men af kan zien. 

Rafael. 

Gelooft zy Godt : valt neer : aenbidt hem. op uw k:nien. 
395 Och Lucifer, helaes, waer blyft uw valS<:h. betrouwen? 

Helaes, in weld:: een' schijn zal ick u lest aen.schouwen? 
Waer is uw klaerheit nu, die alien glans braveert? 

Rot, bende. - Gods naem te klo--.um, Gods nae.m staat n.L op he~ 
sc.hild >an Michael. - Klinckt , slaat. - Kort, ogenblikkelik. - -Bar
rent, brandt. - OntsflOerl, >erbroken. - Echter, opnienw. - OriotJ, 
stez:r~beeld, evenals Noorlsche Beer en HydTa. 



Uriel. 

Gelyck de klaere dagh in naeren nacht verkeert, 
W anneer de zon verzinckt, vergeet met gout te b~en; 

400 Zoo wort zyn schoonheit oock, in 't zincken, onder 't vallen. 
In een wanschaQenheit verandert, al te vuil; 
Dat belder aengezicbt in eenen wreeden muil; 
De tanden in gebit, gewet om stael te knaeuwen; 
De voeten en de h ant in vierdehande klaeuwen; 

405 Dat .glinstrend parlemoer in eene zwarte huit. 
De rugh, vol borstlen, spreit twee draecken vleugels uit. 
In 't kort, d'Aertsengel, \tiien noch flus alle E ngelen deren , 
Verwisselt zyn gedaente, en mengelt zeven dieren 
Afgryslyck onder een, naer uiterlycken schyn : 

410 E en' leeu, vol hoovaerdy, een vraetigh gulzigh zwyn, 
E en' traegen ezel, een rinoceros, van toren 
Ontsteecken , eene siln, van achter en van voren 
Al even scbaemteloos, en geil en beet van aert, · 
E en' d'.raeck, vol nyts, een wolf en vrecken gierigaert. 

415 Nu is die schoonheit maer een ondier, te verwenschen, 
Te vloecken, zelf van Godt, van Geesten, en van menschen. 
Dat ondier ijst, indien 't de blicken op zich slaet, 
En de(:kt met damp en mist zyn gruwelyck gelaet. 

Rafael. 

Dat leert de Staetzucht Godt naer zijne kroon te steecken. 
420 W aer bleef Apollion ? 

Uriel. 

H y zach zijn ty verstreecken . 
Op 't ondergaen der sterre, en vloodt : een ieder vloodt : 
De hemelsche kartau van boven, schoot op schoot, 
Met w~rlicht, blixe.men en donderen aen 't rollen, 
De monsters, in het licht geklautert, holp aen 't hollen 

425 En groeide in zttlck een jaght, wat m~s ' t een dwarreling 
V an buiten ondereen ! hoe ruischt 't bier! wat gjnQ". 
Wat ging •er een gety ! ons maght, van Godt gezegent, 
R uckt voort, en treft, en sloopt rnor 's hants wat zij 

[bejegent. 

Brallen, pralen. - Sim, aap. - Gelaet, uiterlik. - Sch.aot op 
sclwat, mer schat op scliot. - Groeide in , had plezier in. 
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Wat green hier overal, waer 't op een vlugbten ging, 
430 Een wilde >\oestbeit, een gestaltverwisseling, 

In leden, en in leest ! men hoortze brullen, bassen. 
d'Een jand-t, en d' antler huilt, wat ziet men al grimassen. 
In Engletronien nu zweemen naer de hel, 
En helsche gruwzaemheen. daer hoor ick }Iichael, 

435 Om triomfant in 't licht met Engleroof te praelen. 

445 

450 

455 

De R eien groeten hem met lofzang, en cimbaelen, 
Schal.meien, en tamboer, zy treden bier vooruit, 
En stroien lauwerloof, op 't hemelsche geluit. 

Rey 'l!an Engelen. 

Rey. 

Gezegent zy de Helt, 
Die 't goddeloos gewelt, 

Michael . 

En zijn maght, en zijn kracht, en zijn standert 
Ter neder heeft gevelt. 
Die Godt stack naer zijn kroon, 
Is, uit den hoogen troon, 

~Iet zijn maghr in den nacht neergezoncken . 
H oe blinckt God ts X aem zoo schoon ! 
Al brandt bet oproer fel, 
De dapo're }lichael 

W eet den brant met zijn hant uyt te blusschen, 
Te straffen <lien rebel. 
Hy handhaeft Gods banier. 
Bekranst hem met laurier. 

Dit palais groeit in pais, en in VTede-. 
Geen tweedraght hoort men bier. 
~u zingt de Godbeit lof, 
In 't onverwinbaer hof. 

Prijs en eer zv den Heere aller H eeren . ,.. 
Hy geeft olls 'ingens stof. _// 

Green, sterke verroeging van grijnen. - Grimassttt , waatrekken. 
- T roon, hemeL 
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DE VAL VAl~ HET MENSENPAAR. 
DOOR GABRIEL VERILA.ALD. 

Gabriel. Michael . Rey. 

Gabriel. 

Helaes, helaes, helaes, hoe is de karts gekeert ! 
46o Wat viert men hier ! 't is nu vergeefs getriomfeert : 

Vergeefs met wapenroof en standerden te brallen. 

Michael . 

\Vat hoor ick, Gabriel ? 

Gabriel. 

Och Adam is geval!en; 
De vader en de stam van 't menschelyck geslacht 
Te jammerlijck, te droef alree ten val gebracht. 
Hv leit 'er toe. 

- l 

Jrficliael. 

Dat is een donderslagh in d' ooren. 
Al yze ick, my verlanght die nederlaegh te hooren. 
Heeft dan 't verwaten H ooft het aerdtrijck ook tetreen ? 

Gabriel. 

Hy ruckte, na den slagh, 't verstoide heir by een, 
Doch eerst zyne Oversten, die voor elckandre gruwen; 

470 En zette zich, om, 't licht van >t alziende oogh te schuwen, 
In eene holle wolck, een duistre moortspelonck · 
Van nevlen, daer geen vier dan uit hun blicken blonck; 
En, midden in den ring des Helschen Raets gezeten, 
Hief uit zyn' zetel aen, te helsch op Godt gebeten: 

475 Ghy maghten, die zoo trots voor ons gerechte zaeck, 
Dien afbreuck hebt geleen; nu is het tijt om wraeck 
Te nemen van ons leet, en listigh, en verbolgen, 
Met onverzoenbren wrock den hemel te vervolgen, 
In zyn verkoren oee1t, en 't men...<:ehely ck ges1acht 

48o Te smooren in zijn wiegh, en opgang, eer het maght 
In zyne zeiiuw kryge, en aenwinne in zyne erven. 
Myn _wit is Adam en zyn afkomst te bederven. 

Brallen, pralen. - Hij leit ~ toe, is gevaUen. - Betkr,;en, in h.et 
verderf storten. 



!ck weet, door 't overtreen der eerstgestelde wet 
Hem aen te wrijven zulck een onuitwischbre smet, 

4B5 Dat hy, naar lijf en ziel, met zijn nakomelingen 
Vergiftight, nimmer zal ten zetel innedringen, 
\Vaer uit men ons verstiet : edoch g ebeurt het al 
Dat iemant bovenstijge, een kleen, een dun getal, 
En noch door duizend <loon, en arrebeit, en lijden, 

490 Zal steigeren tot den Staet en kroon, dieze ons benijden. 
Ellenden zullen zich terstont, op Adams spoor, 
Verspreiden zonder _endt, de wijde werelt door. 
Natuur zal van dien slagh getaistert, schier verteeren, 
En wenschen in een Niet of mengelklomp te keeren. 

495 Ick zie den mensch, die naer het beelt der Godheit zweemt, 
Van Godts gelyckenis verbastert, en vervreemt, 
In wil, geheugenis, en zyn verstant ontluistert, 
Het ingeschapeu licht benevelt, en verduistert, 
En wat den dagh beschreit, in 's moeders bangen schoot, 

500 Gevallen in den muil der onvermybre Doot. 
Ick wil de tiranny verheffen, altijdt stouter, 
En u , mijn zoons, gewijt tot Godtheen, op het outer, 
In kercken, zonder tal, tot aen de lucht gebout, 
Vereeren offervee, en wieroockgeur, en gout, 

505 Oock zoo veel menschen, als geen tongh vermagh te noemen 
En al wat Adam teelt in eemvigheit, verdoemen, 
Door gruwelstuck op stuck, G<>dts naem ten trots begaen . 
Zoo dier wil hem mijn lrroon, en zijn triomffeest staen. 

J.'fichael. 

Verwaeten vloeck, zoo trots de Godheit noch braveeren ! 
510 Wij willen u eerlang dat lasterstuck verleeren. 

Gabriel. 

Aldus spreeckt Luciferr en zent Vorst Belial, 
Op dat hy datelyck de menschen breng' ten val. 
Dees schiet de boosheit zelf, de listighste aller dieren, 
De slang aen, om met glimp van woorden te vercieren -

515 H et Iockaes, ' t welck: aldns d'onnoosle schepzels ving, 
Daer zy geslingert om den tack der kennis hing. 
Heeft Godt, op halsstraf, u zoo dier, zoo streng benomen 
Den vrydom van dit ooft, den smaek van 't puick der 

~ [ boomen? 

M engelklomp, chaos. - Wil, zal _ - Ver.vaeten vloeck, vloekwaar
dig schepsel. 
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Neen Eva, simple duif, geensins : ghy zyt verdwaelt. 
520 Aenschou eens, bid ick u, dien appel, ay, hoe straelt, 

Hoe gloeit dit ooft van karmozyn te gader ! 
Hoe noodt u dit bancket ! ay dochter, tree wat nader : 
Hier nestelt geen venyn in dit onsterflyck loof. 
Hoe lockt dees vrucht ! ay pluck : ay pluck vry : ic.k: beloof 

5z5 Uw wetenschap, en licht, wat deistghe, bang voor schennis? 
TaSt: toe, en wort Godt zelf, in wijsheit, en in kennis, 
En weetenschap gelyck, en eere, en majesteit, 
Hoe zeer hy 't n beny, zoo vat men 't onderscheit 
Het wezen en den aert en d'eigenschap der zac.k:en. 

5 30 Terstont begfot het hart der schoone bruit te blaecken, 
T'ontvonc.k:en, en zy vlamt op d'aengepreze vrncht. 
De vrucht bekoort het oogh, het oogh den mont, die zncht. 
De lust beweegt de hant al bevende te plucken. 
Zoo plucktze, en proeft en eet (<lat wil haer afkomst 

[ drucken !) _ 
535 Met Adam, en zoo dra hunne ooghen opengaen, . 

En zy hun naecktheit zien, bedeckenze, met blaen, 
Met vijgenloof, hun schaemte, en schande, en erfgebreken, 
En gaen zich in geboomte en schaduwen versteecken, 
Versteecken, maer vergeefs, voor 't aldoordringende oogh. 

540 De lucht betreckt allengs, zy zien den regenboogh 
Gespannen als een bode en voorspoock van God ts plaegen, 
De hem.el treurt in rou, geen handeuwringen, klaegen, 
N och schreien helpt den mensch en zijne v.-eergade, ach, 
Het weerlicht, reis op reis : het dondert, slagh op slagh. 

545 _.\l wat men hoo~ en ziet is schrick, en angst, en zuchten. 
Zy vlughten voor bun scltim, maer 1.-unnen niet ontvlughten 
Den worm, die 't hart doorknaeght, het overtuight gemoedt. 
Zij knickebeenen beide, en struicklen, voet voor voet. 
Het aengezicht ziet <loots, en d' oogen, diep verdroncken 

550 In traenen, zien geen licht, hoe is de moedt gezoncken ! 
Hoe stack hij flus het hooft zoo moedigh in de lucht ! 
Het ritslen van een blad't, of beecl:, een ldein gerucht 
Verbijstert hen; terwijl een zwangre wokk .komt daelen, 
Die scheurt, en baert allengs een licht, en glans, en straelen, 

555 Daer a'Opperste uit verschijnt, in dien bedruc1..-ten staet, 
En dondert met zijn stem, die hen ter aerde slaet. 

Rey. 

Och och och och, de men...."Ch waer nutter noit geschapen. 
Dat leert zich aen een vrucht, een' mont vol saps, vergae~n 

Schennjs, zonde. - O'!!erluig-IU, schuldbewust. 
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Gabriel. 
0 Adam, dondert Godt, waer zyt ghy toe geraeckt ? 
V ergeefme o Heer ! ick vlught uw aenzicht, bloot en naecl."t. 
Wie leerde u, vraegt hem Godt, uw schaemte en naektheit 

[ kennen? 
Durft ghy uw lippen aan verbode vruchten schennen? 
~1ijn gade, mijne brnit bekoord'.e mij, l!elaes. · . 
Zij zegt : de slimme slang bedroogme met dit aes. 
Dus schuift elck van den hals den ofrsprong der gebreken 

Rey. 

Gena. wat vonnis wordt op <lit vergrijp gestreecken? 

Gabriel. 

De Godtheit dreight de vrnu, die Adam heeft verleit, 
Met ween, en baerensnoot, en onderworpenheit; 

· Den man met arbeit, zweet, en zorge, en lastigh slaven; 
570 Den acker , die den mensch ten lesten zal begraven, 

Met ontkruit, en veel ramp; d'e Slang, om 't Joos misbruick 
Van haer doortrapte tong, zal kruipen op den buick, 
Langs de aerde heene, en slechts by stof en aerde leven. 
Maer om den armen mensch een' vasten troost te geven, 

575 In zulc.k een jammernis, belooft de Godtheit trou 
Te wecken, uit het zaet en bloet van d' eerste vrou, 
Den Stercken, die de Slang, den Draeck; het hooft zal 

[pletten, 
Door erfhaet, van geen tijt noch eeuwen te verzetten. 

UIT ,,ADAM IN BALL~GSCHAP". 

In het Tweede Bedrijf dalen Gabriel., Rafael en 1.richaeI af naar de 
Hof, om het eerste mensenpaar te begroeten, en hu.n heerlike staat te 
aanschonwen. Hun nederdaling wordt door Gabritl a1s volgt beschreven_ 

Gabriel. 

Wij zweefden zacht en sti1 den blan't:ken :\Ielck.-weg neer, 
De morgenzon. voorby, die, schijnende uit het meer 
Van 't oosten zuidwaert aen, met haren gouden wagen, 
Den middagh kroonen gimrk, toen wij <lees springbron zagen 
Vier aders leveren aan 't aerdtsche paradijs, 
Naer 't hemeL"Che genoemt, en daer de bruiloftswijs, 
Tot \Teeught van d'eerste trou met vrolijc.ke engletongen,. 
Voor bruidegom en bruit, zal worden opgezongen; 

Schennen, bezondigen. - Belworde, _ verleidde. - By stoj en aenle,. 
van stof en aarde. - Ven:etten, wegnemen. 

' 
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Zoo streecken wij terstont de vleugels hier ter ste : 
IO Gelijck een arentsvlught, die wijt, van over zee, 

Of uit de starren strijckt in top van hooge cederen, 
En dan zich zelve deckt en schaduwt met haer vederen. 

fn het Vierde Bedrijf .betreurt .de Rey .-an Wachtengelen de val 
de!> mensen: 

15 

20 

30 

35 

40 

Rey 'Van Wackten.gelen. 

I. Zang. 

Helaes, wat baet een englewacht, 
Zoo 't alziende oogh van boven . 

Den mens niet gaeslaet naer zijn maght ! 
Hoe leght de stamheer van 't geslacht 

Met al zijn zaet verschoven, 
En in der eeuwigheit berooft 
Van zulck een heilk:roon, hem belooft ! 

0 feest van weinige uuren ! 
De hemel zelf gevoelt dien krack. 

De staet van <lees natuuren --
Radde eeuwigh k:unnen duuren. 

Maar och zij droeg-en zich te zwack 
In Gode te behaegen. 
0 tijt van bitter klaegen ! 

I. Tegenzang. 

Had Adam zich aen 't Engelsdom 
Gespiegelt, dat hoovaerdigh, 

Terwijl 't in voile weelde zwom, 
Noch hooger dan zijn stae~il klom, 

En, wrytende en quaetaerdigh, -J:.. 
Den milden le.enhe.er trotsen wou, 
H y leefde vry w n naberou... 

Ten zy nu Godts genade 
De hant reicke aen 't gevallen paer, 

Dat, by ·de slang te raede, 
Aen 't omzien quam te spade; 

Wie ruckt bet uit zijn jammer, daer 
Het leght in schande en schennis ! 
H oe dier staet lust naer kennis ! 

Verschcr<1en, verworpen, in ' t ongelnk gestort. - Kr<Leck, brenk. -
Natuu.ren, wezens. - Staetpei l, de aan zijn staat gestelde grens. -
~rijte~de, mokkende1 tegenstrevend. - Schennis, vernieling, in pas- ,.
sieve z:in. 



Vol fiere trots juicht in het Vijfde Bedrijf Lucifer over 't alagen 
Yan njn boos opzet : 

Zoo wordt mijn wraeck verzaet, nu triomefert de hel. 
Dat mijn e.rfvyant zich nu weere, en wetten stell' 
Om zulck een inbreuck van erllasteren te keeren: 
Wy passen lang-er op geen' hinderdam noch beet-en 

45 Van wetten, en belofte, en vreeslijck dreigement. 
Natuur leght onder, plat getreden, en geschent. 
Al 't menschelijck geslacllt is mijn, en errefeigen. 
H et past niet !anger op beloften, nocb. op dreigen. 
De wil helt over van 't geboden goet tot quaet. 

50 'k \Vil kercken zaeien, en aitaeren, hem ten smaet. 
Men zal mijn beelden daer met menschenoffren eeren, 
En gout en wieroock, en by 's afgronts godtheit zweeren, 
Uit schrick voor straffe-ick schuif nu glim.pelick en valsch, 
Den oi.rsprong van het quaet van mij op 's vijants hals· 

55 Laet al de weerelt vry van Adams erven krielen: 
Uit sestigh eeuwen berght hy pas een hantvol zielen. 
Zoo stijge ick, na mijn' val, op eenen hooger trap. 
Zoo veel vermagh de lust, een montvol appelsap. 

Dan wekt hij zijn rrawamen op, om ,.nit Adams eigen monr" te 
horen ,,den grooten ommezwaei >an 't eenwigh trenrspel" : 

Maer duickenwe eene poos, "tVij zullen met onze ooren 
6o Den grooten ommezwaei van 't eeuwigb treurspel booren, 

Uit Adams eigen mont, nu loopt de treurrol af. 
Hy komt tot kennis van zijn misdaet door de straf, 
Die d'overtreders op den hiel treet, hy loopt herwaert, 
Bestorven om bet hooft, en dootsch, dan weder derwaert. 

65 De beeldevormer zagh 't wanschepsel aen, en riep : 
Helaes, nu rout het my dat ick oit menschen schiep . 

.A. dam. E-va.. 

·Adam. 

0 duistere spelonck, ick docht in uwe naerheit 
:Mijn smet, en naeckte schaemte en schande, voor de 

[klaerheit 
Des hem.els, en den glans van 't aldoordringend licht, 

7o Te decken maer vergeefs, geen hol, geen bosch is dicllt. 
!ck wordt verraden van het wroegende geweten, 

Inbreuck, inval, indringen. - E rflasteren , erfzonden. - Buren, 
waterkeringen, - Past, l<:t. stoort rich. - C limptlyck, op schoon
scltljnende dcch bedriegelil:e wijze. - )iaerheit. duisternis. 
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Dat overtuightme. een worm te diep in 't hart gezeten, 
Het overtuigen van 't beschuldighde gemoedt, 

Doorknaeght mijn ingewant. waer zet ick mijnen voet, 
75 Om rust te vinden voor het barnen van-mijn zinnen? 

Och welck-een onrust kraeckt en knerst geduurigh binnen 
In mijnen boezem ! hoor, hoe giert het heene en weer, 

Getrocken van 't gewicht der misdaet, keer om keer. 
Hoe is mijn staet verkeert ! ick dwael, gelijck de blinden, 

8o En zoe.ke d'oude rust, en kanze nergens vinden. 
Zij vlught gestadigh voor en voor,' en wil niet staen. 
\V.at grijp ick naar de lucht? hier is geen vatten aen. 
Waer blijven d' engeren, de blijde feestgenooden, 
De wachters van den hof? helaes, zij zijn gevloden. 

85 Nu zwijght de bruiloftsgalm. de voglezang zit stom. 
Geen reien jUichen meer voor bruit en bruidegom. 
De hemelsche bazuin houdt op het feest te groeten. 
De helsche horen houdt nu aen met vreeslijck toeteu. 

Dus sleept de wellust van een' oogenblick, eene uur 
go Een lange keten na van ram.pen en verdrieten. 

Het lustme langer niet het leven te genieten. 
'k Verbeeldme, waar ick ga en sta, een bange doot. 
Zy grimtme aen. och open uwen schoot: 
Ontvangme, o; aerde: want de lust is my benomen. 

95 Ontfangme, wederom. ick ben van u gekomen. 
Dit lichaam komt u toe. de ziel verhuize, en zoeck' 
Een heimelijck verbliff, dear een verdiende vloeck 
Haer heene voer e : want zy heeft des hoogstens zegen 
:'.\Iisbruic1..-t. wat toeeft de <loot ! het leven is me tegen , 

IOO De naere duisternis veel liever dan-<le dagh. 
:Mijn schande leght te naek:t. zoo 't my gebeuren magh 
Te sterven keer het niet. laet u mijn doot behaegen. · 
Geen reden port u op het tijdigh lijck te k!aegen : 
Want tijdigh sterft hy, die niet meer te hoopen heeft. 

105 Al is mijn leven kart, 'k heb noch te lang geleeft, 
Na zuJck ee.n heil•erlies, en kan niet meer verliezen. 
Wat slagh v~ sterren staet my ' t reetste nu te kiezen? 
Van eenen hoogen bergh afspringen zonder schroom, 
Of plompen in d' E ufraet, en dryven met den stroom 

Overtuig lit, klaagt me aan. - B<schu!dighde. >an schtild bewuste. 
- Voor en <:oor, 3.1 >oort. - Tydigli , bet. gewoonlik rijp, op jaren. 
Adam gebruikt het woord opzettelik dnbbelzinnig, zoals nit de ;olgende 
regels blijl..-t. - ' t Reetste, 't meest voor de band ligg~d. 

4 



50 

lIO En maelstroom recht in zee, ten aze voor de vissen? 
Ay vrou~ wat houdtge uw' man ? gy mochtme nutter misse.n 
Dan houden : want de zon,. die 't hooft haest onderhaelt, 
En near de westkim spoet, is lang voor my gedaelt. 
Mijn oogen schuwen 't licht. ontslame. ick overleefde, 

ns Het zegenrijcke lot, my toegeleght, en streefde, 
Van hoovaerdy vervoert, te weeligh en te steil, 
En boven 't menschelijcke eens vastgestelde peil : 
Zoo most ick billijck: in 's doots afgront nederstorten. 

Wat hoore ick:_dear? een storm begint hier op te steecken, 
r2e De donckre en zwangre lucht onstuirnigh uit te breeck:en. 

De bladers ruis..'Chen uit vier hoe<:Ken heene en weer. 
De bulderende wint smijt bosch en boomen neer. 
Het aertrijck davert, dreunt, en loeit en huilt van onder. 
Het blixemt blick op blick. op ' t weerlicht rolt de donder 

us De donderklooten door de wolcken slagh op slagh, 
En d'avontschaduw jaeght den ond~gaenden dagh. 

Adam. 
--~--

Hoe beeft het hart van schrick ! hoe sidderen mijn leden; 
Van eene kille koortse en dootschrick hart bereden ! 
Mijn h aeren rijzen. al het bloet trekt snel by een. 

130 d' Alziende rechter, om het gruwzaem overtreen 
Van zijn gewijde wet, te trots geterght tot toren, 
Genaeckt. waer vlughten wy? hy komt, en laet zich hooren, 
M:ijn liefste, vlught met my ten bosch in, daer noit zon 
Haer aldoordringend licht "Cll stralen schieten kon. 

:r35 G een web van vygeblaen kan onze naecktheit kleeden. 
De .hartekenner ziet, van boven tot beneden, 
Van top tot teen, niet heels aen lichaem en aen ziel. 
H oe kort treet 's hemels straf bet misdrijf op den hiel ! 
D uick: onder, liefste: ick zal u met mijn schaduw decken. 

40 0 lust ! o appelboom ! o schande ! o lastervlecken ! 
0, bosch bedeckt ons, zoo uw schaduw iets vermagh ! 
Het hoogh gerecht v:erschijnt, o, droeve brn.iloftsdagh ! 

Lasttrvuclun, vlek der Z01llk. 
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UIT .,NOACH". 

Het Derde Bedrijf brengt ons op ,,Rozenburgh", 't eigenlilce toned 
van het spel, :waar 't brniloft is. De brooddronkenheid en wellnst van 
het goddeloos geslacht vieren daar hoogtij. 

Tegelijk met Koach's laatste waarschumng komen >an alle zijden 
berichten omrrent de scijgende watcr-vloed, doch Urania, de Groot 
vorstin en verpersoonliking rnn bet roekeloos verzet, zwicht ook <liar 
niet voor: 

Ben slechte vogel zwicht voor 's molox dreigementen : 
De wijzen laeten zich geern: ydele ne~s inprenten. 
Gy J offerz singt en da.nst eens achter deze haegh. 
Wy trotsen tniaderwijl op--'t hof dees bruiloftsplaegh. 

De joffers, door U rania opgeroepen, en door A.ppollion 's trawanten 
aangepord, zinge·n nu in rondedans de hemel-uitdagende zang : 

Zou het al zinken en vergaen, 
Waer bleef de iwaen? 
Waer bleef de zwaen, 

De v;..,aen, dat vrolijke waterdier , 
5 Noit zat van kussen? 

Geen watren blussen 
Haer minnevier. 

' t Lust haer te nestlen op den vloet. 
Zy queel-t den gloet, 

IO Zy queel.1: den g-loet 
Met haere vrolijke wederga, 

En kipt haere eiers, 
En acht geen schreiers, 
Noch vreest geen scha. 

I5 Vlieg-enae jongen zwemmen ine, 
Door stroom en zee, 
Door stroom en zee. 

Zy groeit in 't levendigh element, 
En wast de veeren, 

20 En vaert spansseeren 
Tot 's levens endt. 

Stervende zingtze een vroolijk liet 
In 't suikerriet, 
In 't suikerriet. 

25 Zij tart d e nijdige <loot uit lust, 
Met q uinkeleeren, 
En triomfeeren, 
En s terft gerust. 

MoW.C, vogelversclnikker. - Kipptm, uitbroeien. - S~seeren, 
speknd er op uiru-ek.ken. 
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Stervenjle zoekt haer flaeuw gezicht 
No'Ch eens het licht, 
Noch eens het licht, · 

Den bruidschat, van de natuur te -leen 
Aen elk gege~, 
Om blv te leven. 
Zoo vaertze h€ell. 

Dirk Rafaelsz Kamphuyzen 
(1586-1627). 

ONGERUSTIGHEIDS OORSPRONG. 

Onbestendig, droef gemoedt, 
Hard belust . om rust te vinden, 

Dat de smert t' zaam voelt en voedt, 
Maar de grond nooyt recht bezinde : 
- 13uyten u zoel...."t gij de vree, 

In verscheyden· zaken; 
Brengt gy zelf de rust niet mee, 

Nooyt zult gy ze naken. 
Wat ,jaagt gy ? 
't Is in dy, 

dat' rust doet verdrijven. 
Loop niet verd, 

...,. / :&!. uw hert, 
Moest gy zijn en blijven. 

Waarder (defil."t gy) vree in 't Land, 
Dan zotl alle ding er wel zijn : 

Waar of dees of die van kant, 
Zoo zou ' t hart vry van gequel zijn : 

Had ik dus of zoo veel goed, 
Zoo leefd' ik gerustig: 

Derfd' ik: ~ dees tegenspoed, 
Zoo waar 't harte lustig : 
· 'k Waar steeds bly, 

Zoo ik vry 
Van dees houwlijks blok waar: 

'k w aar te vreen, 
Had ik e'en, 

Daar ik mee in 't jok waar. 
Hadt gy dit of hadt gy dat, 

\ 
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,-~• 't Waar hoe 't waar (daar gelt geen meenen), 
Zoo lang gy u zelven hadt, 

Bleeft gy everiwel aan 't stenen. 
- Of het Land al waar ·in vree, 

N och bleef gy in roeren : · 
1.5 In uw _Ziel draagt gy ze mee, 

Die steeds oorltig voeren: 
Goed, of neen; 
Speed of geen; 

't Kan/ geen hart herstellen. 
40 Ongehouwt, 

Ongetrouwt : 
't Zieke hart moet ouellen. 

Waarder dees of die -al niet, 
· Evenwel bleeft gy in onlust, 

45 Zoo g' u zelven niet-onvliedt, · 
• Nimme,rmeer ontvliedt gy d'onrust. 

't Quelstof komt van buyten aan, 
' Na de ding'_ haar neygen; ; 

't Quellen en in 't hart doen gaan, 
50 Heeft elk van zijn eygen . 

Zelden tijd 
Zender strijd, 

Door uw gantsche leven. 
Altijd yet, 

55 D at verdriet 
En gequel kan g~ven. 

Zoekt het waar gy komt of wilt, 
Went het over alle boegen,. 

Isser innerlijk geen stilt' : 
6o Altijd blijft'" er ongenoegen. 

Zoo lang g)"bent {lie gy bent, 
('t Is vergeefs omkeken) 

Zal · tot droefheyd en ell end 
Nimmer stof ontbreken. 

65 En of wel 
In 't geq1_1el 

Blikt een Zonneschijntjen, 
't Zet geen bleed : 
In ' t gemoed 

Schuylt het schalk fenijntjen. 

'· 
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VOORZICHTIGE EE~-.YOUDIGHEY'l'. 

Waar allezins d'eenvoudigheyt 
In 'smenschen daden en belevt: 

Waar scltijn verdreven, 
U yt al die leven, 

S Wat sturf' er ramp en leyd ! 
V oorzichtigheid waar noodeloos; 
Maar nu iS boosheyt dubbel boos : 

V raagt gy waarom? 
Al de W ereld gaat voor mom. 

IO De H ov'ling, die (quansuys) al heel 
Zich stelt als menschelijk en eel, 

Zijn -teed' en zeden, 
Vol heusigheden, 

Beloven vry wat veel; 
15 De tong is vol dienst-vaardigheyt, 

Maar 't hart vol van onaardigheyt, 
L iefd'loos en krom : 

L ijkt hy yet, hy gaat voor mom. · 
De man die zich zoo deftig toont, 

20 Wiens baard eerbiedighevt aftroont, 
In welkers treden, 
Aanzicht, en kleeden 

E en W er'ld vol van wysheyt woont, 
Daar school of Kerk op wordt gebouwt, 

25 L eek half zoo wijs niet als m'hem houdt, 
- W aar ' t volk niet dom, 

En hy niet en ging voor mom. 
De mensch, in praat- zoo net en juyst, 

Wien heel de wereld schijnt gekruyst; 
30 Op welkers lippen, 

_ Die noyt mis-glippen, 
De Deugd heel schijnt verhuyst; 

Die 't hoofd laat hangen als een hies 
Dee by de menschen groot verlies 

35 In naam en rom, 
Ging hy niet staag uyt voor mom. 

Die al des Werelds mommery 
Zou gaan verhalen op een ry, 

Met al d' ellenden 
40 Die zy kan zenden, 

W ann~r voleynden hy? 
Zy is des Satans grootste kracht, 
Zij past de kind'ren van den nacht , 
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Die vlieden 't licht, 
45 Oi begoochelen 't gezicht. 

Speeld' al de Wer'ld dan momme-kans, 
Laat gy, o Christenhart, nochtans 

Uw doen en wezen 
Eenvoudig wezen. 

50 Deugd is haar zelfs een schans. 
Zijt zoo gy schijnt; schijnt zoo gy zyt. 
Met een zie toe, maa1.."t dat altijd 

De waar' Eenvoud 
Omzicht tot geselschap houd'. 

s,s In 't kort : Serpent en Duyf gelijk, 
Moet gy den weg na Godes Rijk. · -

Eenvoudig hand'len, 
Omzichtig - wand'len 

Geeft een gewissen wijk. 
6o Schijn-deugd is ziel -schadelijk; 

5 

IO 
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Het schoon gelaat verrad'elijk; 
't Heel pad, onveyl : 

Slecht en recht; maar oog in 't zeyl. 

:NTET ~lEUWS 0:£-.il)ER DE Z01't"'NE. 

Wat is 't onvernoegde mensch, 
Dat uw wensch 

Stadig na wat nieuws komt drijven? 
Neem de hele Wereld voor, 

LooptZe door : 
't Is de weer' ld, en 't zalze blijveri. 

't Geen men tegenwoordig ziet, 
Is geschied; 

't Geen de tijd hier na zal bringen, 
Is of nu af al geweesL 

- Op een leest 
Schoeyen alle aardsche dingen. 

Bouwen, breken, krijgen, slaan, 
Doon, verraan; 

Jachten, trachten, zoeken, wroeten, 
Wat men hoort, beleeft,' aanschouwt, 

't Is al 't Oud, 
Dat op aard' ons zal ontmoeten. 

Nieuwe menschen voedt en baart 
Steeds de aard, 

--
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Maar geen nieuw begeert' . noch haken. 
't Was als 't is, en 't is als 't was: 

D' ouden pas 
Houaen al des W erels zaken. 

D ' eygen weg, die Cyrus trad, 
Was ook 't pad · 

Van den grooten Alexander : 
· Daarna gillg hem Crezar in : 

Crezars zin 
Is nu weder in een antler. 

Dus aanschout m'in alle ding 
Wisseling 

Van begeert' en zinne-buyen. ·• 
Nu zijnz' hier, een antler jaar ,, 

Op een aar : 
Nu by dees, dan by die, luyen. 

Dat in 't Groot' eerst is gespeurt, -
't Zel ve beurt 

Naderhand in 't Kleyn' en Lage: 
Hier by stukken en ten deel, 

Daar geheel : 
Nu gestadigh, dan by vlagen : 

Hier door listigheyd en kunst; 
Daar, door gunst : 

~u, met voorspoed; clan- onspoedig : 
Hier, met moeyt' _en wederlust, 

Daar, met rust : 
Nu met -vreeze, dan kloekmoedig. 

Zoo lang menschen menschen zijn, 
Zald'er pijn , 

Ramp, gevaar, en onlust wezen; 
Zoek op Amd geen P aradijs, 

Zyt gy wijs; • 
Leegt nw hart van hoop' en vreeze, 

't W eerelds heyl en ongeval 
· Is een bal, 

Daar mee de aardsche lusten spelen, 
En neer valt, na d'Opper-heer 

't Zacht of 't zeer 
Onder menschen wil verdeelen . 



5 

IO 

15 

20 

25 

30 

35 

... 
MA YSCHE MORGENSTO~l) 

. Wat is de Meester wijs en goed, · 
Die alles · heeft gc;bouwt, 

En noch in wezen blijven doet : 
Wat 't menschen oog aanschomvt. 

Die 's Weerelds wijden om.mering, 
Nooyt uytgewaa1..'1:, bewaakt; 

En door gepaste wisseling 
Het zoet nog zoeter maakt. 

Nu is de Winter, dor en schraal, 
.Met al zijn onlust heen; 

En d' Aarde heeft voor deze maal 
Haar lijden afgeleen. 

Dies is de tija weerom gekeert 
Waariu natuur verjonkt, 

Haars milden Schepners goedheyt eert, 
En met zijn gaven pron.kt. 

De Mey, wiens zoetheyd zoo ver strekt . 
Dat zijn gedachtenis 

In 's menschen _geest al vreugd~verw-ekt, 
Eer hy voorhanden is; 

De Mey', het schoonste van het Jaar, 
Daar a11es is verfraayt; 

De Lucht is zoet, de Zon schijnt klaar, 
't Gewenschte windjen w~. 

Het ·dauwtjen, in de koeie nacht, 
Wordt over 't veld verspreyt, 

Waar door de heel Nature lacht, 
En is vol dankbaarneyt., 

De Aard is met gebloemt geciert, 
H et Byk:en gaert zijn Was, 

Het Leeuwerikjen tiereliert, 
En daalt op 't nieuwe Gras. 

Het bloempjen dringt ten k:noppe uyt, 
't Geboomte rnygt van Lof, 

Het Veetjen scheert het Klaver-kruyt 
Graag van het Veldjen of. 

Elk diertjen heeft zijn vollen wensch. 
En quel-begeert leyt stil; 

Behalven in den dwazen .Mensch, 
Door zijn verkeerden wil. 

De mensch, van ware deugd~ leeg, 
En val von zotte lust, 

Hem zelv' en and'ren in de weeg, 
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V ermoort zijn eygen rust. 
Dit leven, ' t weTh: alleen niet endt, 

Maar kort ook is van dnur, 
En licht van zelfs slaat tot ellend, 

Maal..'i: hy zich dobbel zuur. _ 
't Vee wordt on tzielt, zijn eynd i:; snel, 

E n zijn doods pijn niet groat : 
De Mensch, door menig Ziel-gequel, 

Sterft meer dan eenen dood. 
Ach ! had ae ~Iensch (zoo waar zijn stand 

Vol hart- en zinnen-vreugd) .. 
Of zonder deugde, min verstand : 

Of by 't verstand meer deugd ! 
Ach ! waren alle Menschen wijs, 

En wilden daar by wel ! 
De Aard' waar haar een Paradijs, 

Nu is ze meest een He1. 

Antoni C. W . Staring. 

1767-1840. 
I { 
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~ \:-- \ Wij ~uilden onder dropplend loover, 
\ \.. Gedoken aan den plas; 
\ De zwaluw glipte 't weivlak over, 

En. speelde om ' t zilvren gras; 
s Een koeltjen blies, met genr belaan, 

H et leven door de wilgenblaan. 

't W erd stiller; 't groen liet af van droppen; 
Geen vogel zwierf meer om; 

De daauw trok 1angs de heuveltoppen , 
IO Waar achter 't westen glom; 

.Daar zong de Mei zijn avondlied ! 
Wij hoorden 't, en wii spraken niet . 



15 

59 

Ik zag haar aan, en, diep bewogen, 
Smolt ziel met ziel in een. 

0 tooverblik dier minlijke oogen, 
Wier flonkring op mij scheen ! 

0 zoet gelispel van dien mond, 
Wiens adem de eerste kus verslond I 

Ons dekte vreedzaam wilgenloover; 
· De scheemring was voorbij; 

Het duister toog de veiden over; 
En dralend rezen wij. 

Leef Jang in blij herdenken voort, 
Gewijde stond ! _ geheiligd- oord ! 

-- _ AAN DE EENYOUDIGHEID. 
--- -· .._L_ ""';"- - ---..: ...... --...- - --= -.;=_ ~"'- ..._ ...., 

. - ~i: ·~.,..,- Breng mij, zatjlte Eenv-0udigheid, 
~ . / W aar de s~ uw schreaen ~dt, 

Die de wi3nstok half omvangt ; 
Daar de bloeit~k over 1lfillgf . .,. . 

5 Leid mij tot uw klein gezin, 
A1s een trouwen jonger, in; 

15 

Doe mij, lnistrend naar uw mond, 
Waarheids echte lering kond. 

Dat mijn oor geen woes_!_g_e;;chal 
Boven eedlen zang gevall', 
Noch mijn oog een .l><>nt vertoon , 
Meer dan oudheids zedig schoon. 

Waag ik eens de lier te slaan; 
Spoort mij Wicht "tOt handlen aan.· 

/ Schone Nimf ! ontsta mij niet : # 

T2?.i mijn Leven en inijn Lied. 

DE MIN. ----Gij moeders, 
Gij hoeders 

. Der bloeijende jengd, 
Wat mart gij~ wat noemt gij 

Be spijtigheid deugd ! 
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Wat keert gij 
En weert gij 

De listige Min 
Van rijpende boezeinS ? 

Hij raakt er toch in ! 

.De kruiper, 
De sluiper 

Houdt ijverig wacht; 
Hij ligt op zijn luimen, 

Bij dage, bij nacht ! 

Al sluiten 
Hem buiten, 

Met grendel en boom, 
Benagelde poorten; 

Al ar~igt hem een stroom; 

Twee achjes, 
T wee lachjes, 

Hij 's binnen, de Guit ! 
En duizend sermoenen .. . 

Hij is er .. niet uit ! 

AAN J(IJNE DE~~TEN. 

Vloot oudtijds a.an der Eiken tronk 
Geheiligd druivensap, 

- Deel gij, o Pijnboom, mijnen dro~ 
Uit ongewijden nap ! 

Uw deugd bepaalt <lit eerbewijs; 
Geen Luim, die 't nieuwe preekt; 

Die no "'t ~Iilaansche Popelrij!Y, 
Die dan 't Atheenscli.e kw_eekt. 

U hongert naar geen weeldrig land : 
Gij kleedt het naakte duin, 

En hondt om Zwedens poelen stand, 
A1s om' der Alpen kruin. 

'tZij schip of roeibark op den plas; 
Gij biedt_ ze uw diensten aan. 

Gij helpt, a1s wiek, de snorrende as 
Van duizend raders gaan. 
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De toren heft zich op naar 't zwerk:, 
Gevestigd door uw kracht. 

Gij sclroort, in 't slib, zijn metselwerk, 
20 En overleeft nw vracht. 

Gij wekt de oRtslapen haardst~v4un, 
En 's winters guurheid zwicht. 

Der voqdrijke Armoe' schenl.'i:· uw stam 
Een toorts, die voot haar 1icht. 

25 Waar guile vreugd de either stemt; 
Waar harptoon ons verrukt, 

w ordt gij aan ' t maagdenhart geklemd -
Van maagdenknien gedrukt. 

Het N oorde:q_, door nw schors gevoed, 
Brengt u, den Redder dank. 

'Het Westen huwt, met bli]der moed, 
Uw geuren aan zijn drank. 

Wanneer 't vijandig jaarseizoen 
H et lied der veldcn smoort; 

35 De kraai, op 't jeugdig akkergroen, 
'.tilleen het zwijgen -stoort; 

H oe pron1..-t daii, tu...."Sehen 't weeklijk kroost 
Van 't afgebladerd woud, 

Uw heldenrij, het ijs getroost, 
40 En met den storm vertrouwd ! 

H oe strekt gij dan, in fi~ren stand, 
Den onverwelkbren tak: : 

Bij windvlaag ons ten luwen wand; 
Bij sneeuwlaag ons ten dak ! 

45 Dat wild gerank en stekelruig 
In andre bosschen tier'; 

H et moeilik pad in kronkels buig'; 
· Voor 't nauwe doorzigt zwier'; 

G ij bant elk hindrend warrelnet 
So Uit uw gewijden kring; 

. G ij spaart den voet bezorgden tred; 
Jiet oog verbijstering; 

• 
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Gij spreidt, in uwe ontelbre schaar, 
Een grooL"Ch geheel ten toon, 

.5~ -En boeit den stillen wandelaar 

6o 

.5 

Door hartvereedlend schoon. 

Zoo rigt dan, rigt uw zuilen op -
Breidt uit uw-schaduwnacht, 

0 Pijnen, om een heuveltop, 
Die_ mijn gebeenterr wacht' ! 

Geen ijdle trots verhoog' den zerk, 
Noch sparre d'opgang toe. 

- Het Landvolk ruste er van zijn werk, 
Als ik van ' t !even doe . 

· A.A.L'I DE ~,.... 
----:---~-- ~ 

~ ~. ,. .... 
:i~ .... '°~. ------

Toon ons uw luister, o zilvren Maan ! 
Rijs uit het meer . 

Lach den zwervenden scheepling aan 
Straal, op 't wandelaars donkere baan 

In uw lieflikheid neer . 

W aar zonder hoop de verlatene smacht, 
Schemere uw gloor. 

W aar, na troostelooze afscheidsklagt, 
Blij hereenen de Minnen<fen wacht, 

Breke uw glinstering door. 

Schoon is de Dag, als zijn purpere gloed 
Vorstelik stijgt; -

Als hij zingend. de ontwaakten groet ! 
Maar u:w komst is den -Oeinzenden zoet I 

Gij die fl.onkert - en zwijgt ! 

ADELINE VERBEID. 

Schooner prale nw milde lentezegen, 
Bloemrijk oord, langs Adelines wegen. 

Nachtegalen, juicht haar ,,Welkom !" toe, 
Als zir no:tdert, wie ik hulde doe. 



5 Paa.rt uw lied a.an 't lied der filomeelen, 
Minder zangkoor, uit de hooge abeelen. 

Laat het mcigroen met het beekkristal 
Samenruischen, bij den waterval. 

Moge uw schaar, gij zefus in de hagen, 
10 Balsemgeur haar offrend tegendragen. 

10 
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25 

Toeft niet !anger ! Adeline komt ! 
Zwevend naakt zij, en mijn zang verstomt 

DE WATERVAL. 

Nu baant :dch 't nat 
Een heiIDelik pad, 

En tjilpt en fluistert, 
In bloem en blad-
Voor ' t oog verduisterd. 

Nu dartelt vrij 
Op gouden zanden, 

De stroom voorfii}. 
Hij schuurt zijn rand'en 

Allengskens uit, 
En sleept den buit 

Van kleiner vlieten 
Geweldig voort; 

En golven schieten, 
Van ver gehoord, 
Langs 't rotsig boord. 
Nu ·1angt e"...n dal 
Den Waterval. 
Een glinsterend kleed 
Ligt stil verbreed, 
In 't nieuwe perk. 

Het loofgewemel , 
Het bonte zwerk, 

De blauwe hemel, 
Zien statig neer 
Op ' t effen meer. 
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OOGSTLIBD. 

Sikkels klink:en; 
' Sikkels blinken; 

Ruischend valt het graan: 
Zie de bindster gaaren ...... 
Zie, in lange scharen, 

Garf bij garven staan ! 

't Heeter branden 
-Op de landen 

Meldt den middag tijd; 
't Windje, moe van 't zweven, 
Reeft zich schuil begeven; 

En nog zwoegt de vlijt ! -

-Blijde Maaijers; 
Nijvre Zaaijers, 

Die uw loon ontvingt ! 
Zit nu rustig neder; 
Galm' het mastboseh weder, 

Als gij juichend zingt. 

Slaat uw oogen 
N a.ar den hoogen : 

Alles kwam van daar ! 
Zachte regen daalde, 
Vriendlijk zonlicht straaRle 

Mild op ~ en aar. 

ZEFIR E N CLORIS. 

Zefir iag ontsluimerd neer 
Bij den gloed der middagstralen; 
'T avondlied der nachteghlen 

W ekt den slaper weer. 

Zachtkens wiegt de berk haar kruin; 
Fluistrend staan de popeldreven, 
Als hij vroolijk aan komt zweven, 

Langs het sch,eemrig duin. 
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0 , hoe geurt het van rondom; 
i:o Nu zijn vlucht in 't bosch blijft b.angen I 

Cloris lokt, vol zoet verlangen, 
Haren Bnridegom. 

Zie, daar zweeft hij 't loover uit ! 
Door de stnriken afgezegen, 

15 Plengt hij dartelend hloesemregen 
In den schoot der Bruid. 

·LENTEZANG. 

Geen nevelig duister 
Bedekt meer . het veld; 

Geen blinkende kluister, 
Die 't beekje meer knelt; 

5 Het stormen is over, 
De buien zijn heen; 

Wat ritselt in 't loover, 
Is Zefir alleen. 

Vol bloeisel van boven, 
IO Vol bloemen omlaag, 

Staan velden, en hoven, 
En telgen, en haag ! 

De vroolijk:heid dartelt, 
In klaverrijk gras; 

rs Zij wemelt, zij spartelt, 
. In vlieten en plas . 

De wouden herh.alen 
Hun feestelijk lied; 

Ook: zwijgt in de dalen, 
20 De leeuwerik niet. 

Van Echo vervangen, 
Bij 't rijzen der maan, 

Heft gij nog nw zangen, 
0 naclitegaal, aan ! 

25 Geen nevelig duister 
Bedekt meer het veld; 

Geen blinkende kluister, 
Die 't bee:kje meer knelt ! 

- . 
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Ontvlucht nu de steden, 
Wie vreugde _begeert ! 

Ontvlucht ze nog heden -
D.e Lente regeert ! 

' 
, 

HET STOOMTUIG. 

Te lang genoegde 't ons, het Ros tot dienst te dwingen; 
Den stroom van Lucht of Nat te keeren te onzer baat : 

Het Vocht, door Vuur bezield, schonk zwakke Stervelingen 
Kracht boven aller .k:rachten maat. 

Die kracht, nooit werkens ~oe, beheerScht ontembre wellen> 
En rukt, uit peilloos diep, der .Mijnen schat aan 't licht. 

Gedreven door zichzelv' mag ginds de wagen snellen, 
En de afstand a1s verslonden Zwicht. 

Het scll'eprad gonst-de Kiel komt ovet 't Wad gevlogen
Van zeil en riem- ontbJoot-geoj en wind te moet. 

Veclvingrig KunSttuig spint, door d'eigen Damp bewogen> 
Die logge Hamers ~ecfen doet. 

Gebie het, Nederland ! en, zeewaart _afgegleden, 
Ruimt shobe en zand den weg, waarlangs uw vloeden. 

[gaan. 
I5 - Getie ! de Plassen in zal zich uw Erl verbreeden, 

En waar zij golfden wiegt het graan. , 

't Eenzelvig spoor ten eind, dat Waan en Sleur betraden, 
K.Iom zoo 't V ernuft bergop--gewon het trans na trans> 

En vlocht, aan 't rijzend pad, _onwelkbre lauwerblad~ 
20 Een Wondereeuw ten gloriekrans. 

ZO streeft het voort ! dat Hoog met iedre poging nader, -
W aar Eenvouds Godspraak in haar stillen tem~l woonL 

A.ch, werd - eer 't graf mijn asch bij dierbare asschen 
Volhardings eedle moed beloond ! [gader'-

25 Werd zienlik voor mijn oog, \\'.at nog der Toekomst duister 
In zwangren schoot verheclt ! Werd vol de groote Dag, 

Wiens Ochtend.."Chemering - wiens blijden Morgenluister 
Ik, met aanbiddend hope.n, zag. 



5 

IO 

20 

• 

.. 

·. 

Petrus Augustus de Genestet. 

(1829-1861). 

HET LIEDJE· VA...~ VERLANGEN. 

Een knaapje leunt aan moeders schoot 
I Vol slaaps de k:nippende oogen, 
En houdt .;rich wakker, taai en groat, 

Mei knikkebollend pogen. 
Hij 's bang in 't donker, bang alleen; 

Hij wil niet heen, . 
Blijft talmen, treuz'len, hangen. 

Het dwaze jongske d"'ingt, 
En zingt 

Een liedje van verlangen. 

Reeds half het offer van den dood, 
in dorre levensgaarde, 

Bukt zich een grijsaard naar den schoot 
Der trouwe moederaarde. 

Maar zeg hem niet: 't is tijd van rust! 
Schoon afgeleefd in iederen lust, 

H,ij hunkert nog te blijven : 
Hij zucht en hijgt; maar juicht en lacht 
Hij leeft slechts om, met kunst en kracht, 

Den doodslaap te verdrijven. 
Hij 's bang in 't danker - bang alleen; 

Hij wil niet heen, 
Blijft meedoon, beuz'len, hangen. 

De· dwaze grijsaard dwingt, 
En zingt 

Een liedje van verlangen. ' 

MORGEN BIJ DE DUTNEN. 

All~ l.aCht, alles zingt, 

' 

Alles bloeit, alle blihkt -. 
Hier zoo lieflijk a1s immer te voren : 

In de dalen is rust, · 
5 Op de henvlen is lust 

· -Toch heeft alle5 zijn lichtgl(ns verloren. 

• 

' 
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Naar-mijn Duinen niet meer, 
,. Met, het hart van weleer, 

't Levenslustig hart, za1 ik staren: 
10 Aan hun voet, onder de iard, 

Rust e.en stof, ons zoo waard, 
- Rl].St... de vrengd van vervlogene jaren. 

Aan den voet van ons dnin, 
' Op wier blinkende kruin, , 

15 V aak mijn lied van G<>ds zegen verhaalde, 

20 

Daar rust, lieflij}re, gij> · 
Die ons !even zoo blij .· 

A1s eep. lachende zonne ~de ! 

Waart gij schoon, waart ge goed, 
Blonk een minnend gemoed, 

Uit die tronwe, die zusterlijke oogen. 
Was nw lach vol genot . 

Ook geen danktoon voor God, . 
Die ·daar kinderlijk oprees ten hoogen i 

25 Heeft oils hart n bemind, 
0 gij hartelijk kind, 

. Zachte lievling van zuster en broeder; 
Frissche jeugd, zonder smart, 

Blijde Reine van hart, 
30 Liefste vrouw en verruklijke moeder ! 

Als uw stem.me, zoo schoon, 
Klonk geen nachtegaalstoon 

Immermeer langs de vred:ige heuvelen; 
Wat gezang, wat gekont, 

35 Als ge 's middags in ' t woud, 
Bij nw eerstling op 't mos zat te kenvel~ ! 

Waar gij traadt, kwam de vr~ 
En gezelligheid mee, 

't Was geluk, aw geluk maar te aanschouwen. 
40 Want van 't he!der gezicht 

Straalde !even en litjit, 
.~ Vroolijke onschuld en dankbaar vertrouwen. 

· Op uw zerk sttaalt de glans 
· Van de lentezon thans, 

45 Om uw g:raf ruischt de vroolijke morgen. 



Alles flnistert een lied, 
· -Alles leeft en geniet-, 

Alles lacht a1s een jengd zonder zorgen ••• 

Maar de glans uwer jeugd, 
50 Die mijn zieLheeft verheugd, 
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Schijnt niet meer in de bloeiende gaarde. 
En voor 't kluisje uwer trouw, 

Speelt een 1."'llaapje, in rouw -
Gij zijt treurig, o heerelijke aarde ! 

KOMEN EN GAAN. 

/Daar is een tijd van komen, 
Daar is een tijd van gaan: 

Dat hebt ge meer vernomen, 
Maar hebt gij 't ook verstaan? 

0 wie het mag._doorgronden, 
Dat spreekwoord zoo vol zin, 

Die kent der Liefde wonden, 
De weelden van de min. 

- Dien mochten oogenblikken 
Soms uren wreeder pijn, 

En uren van verkwikken 
Soms als sekon~en zijn. 

Die heeft met bevend schromen 
V aak in zijn luistrend hart 

Een lieven tred vernomen, 
Vernomen uit de vert'; 

Maar liet ook vele reizen 
Zijn ziele bij zijn schat, 

En ging die spreuk bepeinzen 
· Stil op zijn eenzaam pad. 

Die heeft in ' t zoete leven, 
Vol leed en lieflijkheid, 

In jonkheids rijke dreven 
Genoten en - geschreid; 
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En in zijn stiller harte 
Zich reeds een schat v.ergaerd 

Van weemoed, liefde, smarte, 
Dien hij getrouw bewaart. 

Die weet, wij arm.en t>oeten, 
Wij bQeten wreed en snel, 

Vast menig lief ontmoete.n 
, Met menig lang vaarwel. 

~ 

Die ziet ook, in zijn droomen, 
Langs schemerende paen, 

Soms vrienden wederkomen, 
Die ver zijn weggegaan. 

Die treurt om Lenteweelden, 
Maar jaagt niet meer vooruit, 

Als toen zijn vingren speelden 
In 't haar der blonde bruid. 

Die den.l.-t, sinds enkle jaren, 
Bij 't komen van het groen, 

Aan 't vallen van de blaeren 
In 't stemmende saizoeil. 

- En in de najaarsvlagen, 
In 't dwarlen van de blaen , 

Hoort hij een stem.me klagen 
I Vankomen en van gaan. 

Die blil.."1: soms lange, lange 
Terug in zijn weleer, 

E n 't wordt hem bange, bange , 
En 't leven bnigt hem neer. 

Hij pijIISt : nog pa5 gekomen, 
Pas gistren, en zoo veer 

Reeds op de snelle stroomen 
Van 't wondre, diepe meeri 

Hij voelt zijn moeders kussen 
Nog gloeien op zijn wang, 

En hoort al ondertussche.n 
Ee.n dierbren wiegezang. 
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Hij zie! zich zelven stoeien 
Met knapen op het duin, 

En reeds - zijn kindren gro~ien 
En blO"eien in zijn tuin ... 

En midden in den zegetr, 
De trooste van zijn God, 

Stroomt hem de weemoed tegen 
, Van ' t wisslend menschenlot . .. 

Daar is een tijd van komen, 
Daar is een tijd van gapn ... 

Dat hebt ge meer vernomen, 
Maar hebt gij 't al verstaan ? 

0, wie het mag verklaren 
Dat spreekwoord, zoo. vol smart, 

Die leefde luttel jaren, 
~1aar leefde met zijn hart, 

Die yoelt van al dat komen, 
Dat komen en4dat gaan 

Van menschen, dingen, droomen, 
Zich moe en onvoldaan; 

En zoekt met sterk verlangen 
Naar Een, die komt en - blijft, 

Wien hij aan 't 1 hart kan hangen, 
Waar alles hen.en drijft . 

Die weet een klok van scheiden 
Luidt rustloos door het dal, 

En leerde zich bereiden, 
Bereiden voor 't geval; 

En haakt met alle vromen 
Naar 't oord, waar vroeg of laat 

Weer allen samenkomen 
En niemand henengaat. 



LIEF DE. 

Die ik het meest heb ljefgehad, -
't Was niet de blanke bruid, met \\rie 'kin zoeter leven 
Mocht dwalen op het ciuin en droomen in de ·dreven, 

Wier hand mij leidde.. op 't ro:z_enpad; 

5 't Was niet de jonge en teedr\'.: \"TO<~w, 
Die -goede genius, mijn hart, mijn huis bewaakte, 
Die mij het leven, ach, zoo licht en Iief1ik maakte, 

Met al den rijkdom harer tram\· ! 

,,Zoo was 't de moeder van uw kroost, 
ro Die n, gelukkige, voor 't offer veler smarte, 

Deed-smaken, onvermengd, het reinst geluk van 't harte, 
Des liefelijksten troost ?" 

Neen ! - die ik 't meest heb li: f·;;;::hac· 
Dat was mijn kranke; 't was de moede, de uitgeteerde, 

15 Van wie ik leven beide en hopend sterven leerde, 
Toen 'k weenend aan haar sponde zat. 

IO 

PEINZENS~'fOEDE. 

Daar is geen Priester 
Die Hem verklaart ! 

In raadsleden wandelt 
De mensch op aard. 

Wie 't Licht van Heden 
Ook juublend eer', 

Dit licht doet smachten 
Vooral - naar meer r 

Want ach, wat nevel 
Van Dwaling vlied' -

De Zon der Kennis, 
Zij schijnt hier niet. 
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Mysterie - 't leven ! 

IS 
Mvsterie - 't lot! 

De ·Schepping predik-t 
Geen liefdrijk God. 

N atuur -- wat _deert haar 
Uw v:reugde, uw lee<l'? 

Ze. is zielloos lieflijk 
20 En reedloos wreed ! 

En Hij die alien 
Is v66rgegaan , 

Liet zonder antwoord 
Ons ·"iv aarom staan ! 

25 H et eind der wijsheid 
BI.ijkt altoos meer : 

Wij weten weinig -
~e weinig, Heer! 

M&ar toch, al gloeit soms 
30 Mijn hoofd van smart -

In U, mijn Schepper, 
Vertrouwt mijn hart. 

N iet 6mdat alles 
Uw liefde ontdekt, 

35 Maar oncfanks alles 
Dat twijfel wekt ! 

Trots 't onverklaarbre, 
Dat hu.ivren doet, 

En 't onbewijsbre 
- 40 Der hoop, die 'k voed ! 

Trnts ieder raad.sel, 
Het kwaad z6 groot, 

De Smart z6 schriklijk, 
Trots rouw en dood . .. -

4S J a toch, ik meene 
Dat ik Uw hand 

W el speurde in 't leven - # 

Uw Vaderhand; 
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En 'dat mijn ziele, 
Ter stille nacht, 

'Uw stem wel hoorde, 
Zoo teer, zoo zacht ! 

Na vnur en storm.wind 
Zweefde ook soms mij -

Schoon geen Elia - -
De Heer voorbij .. . 

Uw sfarrenhemel, 
Hij trekt mijn oog, -

A1s- 't woord des Heilgen 
ll-lijn hart - omhoog ! 

Ik smacht, vermoeide 
Van 's levens loop -

Mijn hope is weemoed, 
l\fijn -weemoed hoop ! 

En 'k geef mij over, 
Met blind geloof, 

Aan U, den Vader, 
Wien niets me ontroof ! 

" 
Daar is geen Priester 

Die U verklaart, -
Doch U zoekt niemand 

Vergeefs op aard. 

WELGELEGEN. ------'k Noem mijn huis~ vol huwlijkszegen, 
Kinderliefde en moederrn.in, 

SomtijdS lachend: Welgelegeti; 
Maar die scherts heeft droeve zin. 

,, W elgelegen? woont gij buiten? • 
Of is 't uitzicht dan zoo schoon 

ep uw stadje door de ruiten ?" 
Neen : doch .weet g e waar ik woon ! 
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Vlak bij 't ker~f ! Al de dooden 
10 Moeten steeds mijn huis voorbij 

En verkonden, stille bod.en ~ · 
,,Heden ik en morgen gij." 

't Is wel vroolijk ! zelfs bij tijden 
Al te vroolijk ! veel_te druk-, 

15 Kunnen de ekipages rijden 
Langs .mijn woning vol geluk.. 

'k Zucht dan vaak ook: Stille vrienden, 
Neemt, zoo 't kan, det'boodschap mee, 

Dat ik graag bij mijn beminden, 
Nog wat blijven wou in vree ! 

Vlak bij 't kerkhof, maar twee schreden 
En gij' zijt er, gauw en goed, 

Waar ge lang om ~heen kunt treden, 
Maar toch eindlijk rusten moet. 

25 Vlak bij 't kerkhof, maar een stapje 
En ik sta er aanstonds voor; 

Komt mijn tijd voor 't laatste stapje -
'k Heb geen rijtuig noodig hoor ! 

Aaklig, he, om zoo te wonen 
Vlak bij 't kerkhof, bij je gnlf ? .. . 

Maar, mijn lieven , sterken, schoonen ! 
Woont ge er dan veel verder af? 
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Dr. P. C . Eout~ns. 
(Geb. 1871). 

DE WOLK. 

Alleen van vele broedren over 
Zie ik het eind van -,t scho-One land; 
Nog houdt mij op in strikken toover 
Zons stralen hand. 

5 Op verre reizen wolk na wolk verzonk er, 
Ik bleef gerust : 
Hun andre weg gaat dieper, danker_ 
Naar de eendre kust. 

Als lange nacht mijn droefenis verdichtte 
10 Tot regenzwaren val, 

Rief m:ij de warme tocht van 't vroege lichten 
weer op in hemelheldre hal. 

A1s ik voor felle zomerzon vervluchtte 
Naar blijheids ongeweten doel, 

15 Bett'en de donkerdiepe sterreluchten 
_Mijn voorhoofd effen w_eer en k oel. 

Zoo bleef ik onvervuld, dit blank verlangen : 
In lust of leed vergaan. 
De vrije winden voerden mij gevangen 

20 Op hun onzeekre baan. 

-Ik dreef naar Oost en West, naar Noord en Zuien 
Op glans gespannen wiek; 
In voile zeilen floten blijde buien • 
Zachte muziek. -

25 Ik zag in klare sterrestille meren 
Een wonderbleek gezicht, 
Maar huiverblij als het zich weer kon keeren 
Naar zonne- en manelicht. 

Over de groene landen, over blanke straten, 
30 Over der schoone menschen vreugde en ronw, 

Over hr:m slaap- en dood-gehevene gelaten 
V ergleed ik a1s een lichte schauw. 
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Nu walt d.ezelfde zee waaraan ik ben ontstegen, 
Om einder avondros : 

35 Laat mij vergaan in eindelijk:en_ regen , 
Laat, zon, mij los· 

Niet meer hoop ik uit dit schermerduister licht : 
Al de heemlen sloten achter uw vervluchten luister dicht . 

Wat bedoelden al der aarde, al der sterren prachten nu ? 
Geen der groene dagen, geen der zilvren nachten wachten n. 

5 Waarom wi1 ziel niet berusten, waarom blijft zij immer kind? 
Waartoe voortgelooven in den zegen <lien zij nim.mer vindt? 

Door der velden eindelooze lregheid ga ik om; 
In der straten. in der pleinen leege volten sta ik stom . .. ' . 
Onder 't vreemde volk dat luide op marktenen in hallen leeft, 

ro De oogen ge<l~t?I om iets w~t geen van allen heeft. 

In der venstren schiinen, in der diepe deuren graf 
Kijk ik levens velerhand gering gebeuren af : 

' t Leek mij troost of ik van Schoonheid medelijden won, 
Vond ik een geluk dat ik oprecht benijden kon. 

AAN S. J. P . KRUGER. 

I. 

Waar felle schaduw tiert noch zonneschijn, 
In Westerland, dat door zijn wolkgeloken 
Venstren 't daglicht klenreloos gebroken 

Voelt schrijnen., artsenij-verdoofde pijn; . . 

-
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Hier waar mre slaven in hun schemennijn 
Geruischloos over: 't vreugdlDos werk gedoken 
Leven en sterven en de onuitgesproken 

w aarheid meeneme' in 't eeuwiglijk-stilzijn, -

· Hoe staat hier -R_lotseling de scherpgelamte 
Toren van uw slagschaduw, Groote Griize, 
Eenig massief in 't neevlig-transparante? ... 

- - . 
Is hei: dan waar, wat geen gelooven kon, 
Dat nog menschenschoudren boven wolken rijzen> _ 
Menschenoogen opzien in Gods simple zon? . ~ ..... 

II. 

Hoort, tonen zwaar uit klokkenmonde 
Klinken zich vol tot--woorden samen : 
Oude, metaalheldre namen, 
Dingen die wij nict meer verstonde-n; 

Klankklaar en maatvast saamgebonden 
Al de bloedwanne, felle, eenzame 
Hartkreten die verdwalen kwarilen: 
w erels oud volkslied weergevondep. : 

Omniet? - De wiJ\d heeft ze gehoord 
En joelt ze door de'-Winternachten. 

En Echo leert ze woord voor woord 
Aan klankbodem van stille schachten , 

Zij gaan voortaan van i;._ee tot ree ~ ~ ~'--V. 
Op golfmuziek van e-euw&e ze-e. 

- AAN REMBRANTIT OP ZIJN ,DERDEN EEUWDAG_ 

5 

Zang_ I. 

Ver uit d~ overluchtsche w1~n 
Ac4ter gouden avondston 

Uit de sterrelichfon rijken 
W aar Gij rust in schoonheid vondt, 

Wil ons annen nog genaken : 
Met de hoogheid van U w geest 

Heilig onze duistre wake 
Tot Uw licht geb<;>ortefeest . .. 



79 

- Tegenzang r. 

Van de hooge stille dooden 
10 Ruischt geen antwoord door den nacht; 

Die verwijlen met de goden, 
Dalen niet tot aardsche wacht : 

Andere geheime wegen 
W eet .verheerlijkte voet 

IS N aar hun Oude Land gelegen 
Diep in hellen aethervloed-

' Nazang I. 

Want die wordt eeuwig weer op aard herboren, 
Wiens kunstverbeelde loutere gedachten 

Tot inlmer licht bewonderep on tgloren 
:zo, 't Vernieuwd gelaat der jeugdige geslachten. 

25 

30 

35 

Trekk:ende vooglen dragen uit het Zuiden 
- Den nieuwen lofzang van hun ouden naam; 
A.ls de aard zich alweer dekt met. bloem en kruiden 

Zoo breken uit de lenten van hun faam . 

• Zang II. 

Uw geding is afgesloten 
Ovir alie twist en kamp; 

V ooi Uw klaren blik vervloten 
I;Iaat en hoon als ijle damp: 

Andren mag ons oordeel wijzen 
Strenge maa.t van dank en blaam, 

Boven la.ken, boven prijzen 
Rijs~ het wonder van Uw naam. 

T egenzang II. 

Want de zon die Vefd en wolken 
Met haar glanzen voet betreedt, 

Die de wisselende #volken 
In haai--eeuwgen luister kleedt, 

Straalt de werken Uwer handen 
Met de bloemen Gods gemeen, 

Schijnt de kleurbe<lekte wanden 
Met het rijke !even een. 

• 
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Nazang II. 

Niet tot een enkel volk hebt Gij gesproken, 
Uw klaarverstaanbaar woord vertroost hen alien; 

Het brood der schoonheid heeft Uw hand gebroken 
V oar la ten honger van de dmzendtallen. 

45 Uw- schatten kunnen -maar door deelen loonen~ 
Uw erven leven aan het vreemdste- strand: 

"".} 

De grooten die niet binnen grenzen wonen, 
Hebhen de wereld tot }J_un vaderland. 

Zang III.-

Toch, als moeder- van haar kindren 
Meest bemint den stoeren zoon 

Wien haar liefde niet kQn hindren 
't Jong vertrek uit de ouderwoon , 

Die door eigen drang gedreven 
Om de breede wereld ·toog, 

Tot die wereld hem moest geven 
Alie lust van hart en oog, --: 

Tegenzang III.•_ 

' Als die moeder bij zijn keen=n 
Niet den man gebronsd, vervreemd, 

Niet zijn rijl....Yervnld begeeren, 
6o lYiaar haar blonde kind herneemt, 

Zoo van a1le land en steden 
Eischt U 't land en de oude stad 

Waar Gjj 't leven hebt g~le<Ien, 
- Waar Gij meest hebt liefgehad. 

Nazang III. 

Hier heeft U w aardsche jeugd in minnende oogen. 
De heerlijkheid vermoed van haar veilangen, 

Uw geest, uit vizioenen neergetogen, 
Met zijn ontroerde deerenis omhangen 

De donkre iielen die om U bewogen; 
Tot. van Uw liefdes heilgen wi1 doorbeefd, 

Zij traden nit hnn schaduw tot den ~oogen 
Morgen van schoonheid in wier dag Gij leeft. 

... 



Zang IV 

Uw !even is niet in de duistre bladen 
Van 't oude boek <lat 'SOmt Uw sombre dagen, • 

75 Nw !even zijn de stralende genaden 

5 

15 

20 

Die door den nacgt haar blanken melkweg vagen : 
Aan niterste' einder zien ons scheemrende oogen 

Uw helle zon die nimmer ondergaat, 
Boven de liefde van ons reikend pogen 
Strekt zich de zilveren geklonken straat. 

Jan F. E. Celliers . 
• 

DIE VLAKTE. 

Ek slaap in die rus van die eeuwe gesus, 
ongesien , dngehoor, 

en dof en loom in mij sonne-droom 
ongew~k, ongestoor. 

Tot die ijl-blouwe tiande der ver-verre rande 
skuif mij bre~dte nit, 

wijd-kringend aan d'puur alomwelwend asuur 
wat mij swijgend omsluit. ' ' 

Die aarde was jqng toen mij bodem sig wrong 
nit die diep van d' meer; 

en die waat're oorswevend kwam lewenskrag geweud 
die gees van die Heer'. .. 

Uit die woelenae nag van haar jeugdige k:rag 
~ brag die aarde voort 

Lewiatansgeslagte, geweldig van kragte, 
· - storm-ontruk aan haar skoot· 

Diep in mij gesteente. berg ek hul gebeente 
· d'geheim van hul lewe en lot; 

maar gewek nit die sode herleef uit die <lode, 
naar d'eeuwig lremieuwingsgebod, 

die st.of van d' verlede in vorme van d' hede, 
in eindeloos kome en gaan; -

wat die dood mij vertrouwtL ek bew~ 't a1s goud, 
en g~n grein die 'k verlore laat gaan. 

/ 

• 

6 
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25 · Als die son oor mij vlaer in .die more kom loer 

en die douw van mij lippe kus, 
dan draai ek mij stDm met 'n gliml.ag om 

en. le maar weer sti1 in mij rus . 
. Hoog bowe die kim op sij troon geklim., 

30 is b.ij heer van lewe en .dood; 

' 
naar wil en hllm. gee hij, skraal df. ruim, 

verderf of lewensbrood. 
Uit gloeiende sfeer brand .hii wrs;ed op mij ne(·t 

tot mij naakthcid kraak en_ skroei, 
35 en mij koors_ige asem in bewende wasem 

al hijgend mij bOrs ontvloeL 
In sij skaduwtjie rond, om sij stam op die grond 

staat 'n eensame dorenboom, 
soos die Stilte op haar troon, met doorne gekroon, 

40 wat roerloos die eeuwe verdroom. 
Geen drop vir die dors aan mij stofdroe hors, 

mij kinders versmag en ~eswijk, 
en die stowwe staa.n-saos · hu1 trek en gaan 

om mij skrale dis te ontwijk. 
; 

45 Soos 'n vlokkie skuim uit die sfere se ruim 
kopi 'n wolkie aangesweef, _ 

maar hij groei in die blouw tot 'n -stapelbouw 
van manner wat kru1 en leef, 

- kolossaal monument op sij swart fondament, 
50 waar . die bliksem in brul en beef. 

En 0, met mij is die wiridjies blij, 
- hul spring uit die stof oorend, 

en wals ·en draai in dwarrelswaai -
oor mij doer, van end tot end; 

55 die gras skud hul wakk.er om saam te jakker 
tot hij opspring uit sij kooi, 

en soos mane- en sterde van ja'ende perde 
· . sij sten~els golf en gooi. 

Met dof-.sware plof, soos koeels in die stof, 
6o . kom die eerste druppels neer, 

tot 't mis alom deur die-gebrom 
en gekraak: van die donderweer. 

... 
Met klouwe voornir om te grijp en buit 

111 jaag 'n haelWQ}.k langs veroij, 
6~ soos 'n perde-lromman:de ·wat· ch:enn oor die ~ 

vertraP en gesel hij, 
- en sij lijke-IO.eed sien ek ver en breed " ,, in die. awend.son. gesprei. 



Stil in die duister l~ 'k sn en. lnister. 
70 hoe die_ spruite_ gesels en lag~ 

maar bowe die-_pak _vanmij walke,,dak_ · 
het. die maan .al lang gewag;,. 

nou breek en skeur hij 'n baan daardeur 
om -te: deel-m mij. vreng benede-, 

75 hij sprei die waas van sij romig-blottw.gaas, 
-€ll ek lag so stil-tevrede. 

Plek- op· plek,. soos- wolke trek, 
sweef die skaduwe ond.er mee, 

soos eilande wijd'. oor die-waatre verspreid 
80 op die boesem der grate see. 

Met ' n afscheidskus gaat' die maan ook ter -rus 
en ek wag op die dageraad, 

so skoon. en so mooi soaiL~n iris jong nooi 
wat lag in haar bruidsgewaad. 

85 Oor die bu1te se rug slaat die gloed_ in die lug 
va.rr brarrde wat ver-weg- kwijn~-

en doornbome fluister irr die rooi skemerduister 
vat.I gevare wat kom of verdwijn. 

Uit slote en -plas, uit die geurende gras, 
90 - stijg 'n danklied op ten hemel, 

en 't is of ek hoor hoe die kriekies·se~koor 
weergalm uit die ~wemel; 

waar werelde gaan op. hul .stille. baan 
tot die einde. van. ruimte en tijd; 

95 so, groots..en klaar> staat. .Gods tem.peLdaar., 
Wijd 7 in sij majesteit. 

DffiOSSEWA:. 

Die osse"stapc-aan- dear die st<>~;~ 
gedu1dig, gedienst:ig, gedwee; 
die jukke al drokkend httl sk<>WWe, 
.ml dra· dit getroos -en tevree. 

En stille, al stniwend ea :stampend, 
kom staclig: die wa ~ 
die d0owwe rooi stowwe, al dampend, 
tersij op die windjie gednt .. 

j 

I 
~ 
l 

.. 
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~ Die midda~"'On bran'd op die koppe, 

IO gebuk in h beurende krag, 
hul swaai heen en weer in die stroppe 
- en ver is die tog van die dag. 

Dit kraak: deur die brekende brokke; 
die opdraens is ver en is swaar, 

I5 d1t knars in die knakk:ende knokke, 
maar hul beur en die vrag breng hul daar. 

So, stom to~ die stond van hul sterwe, 
blijf ieder 'n held van die daad. 
- Hul bent:, na swoege en swerwe, 

20 le ver/ op die velde verlaat . . . Lt· 

/:re_ fr:'"' ~~Jc 
.. ... 

' ~ 
[ / 

x EENSAAMHEID. 
! :_;. 

t,;. 
Mij vuurtjie en ~ is op wag' 

.~ 

mij vuurtjie en ek alleen; 
die awendster 
wenk al van ver e 

5 en die velde slaap om-heen. 

En stadigies sterwe die dig, 
soos een in sij armoed verlaat, 

ongajen, ongeag, 
sonder suggie of lag, 

IO waar niemand van weet of van, praat. -
Nou blij die lug alom 

in stil aanbidding staan; 
geen tampende bel 
wat die ure tel, 

I5 ' :__net die sterre wat k om en gaan. 

Die osse, met koppe gebuie, 
herkouW'e nog stil in die nag, 

tot een vir een buk 
en gaat le bij sii juk, 

20 Met ' n sug, na die trek van die dag. 

Mij vuurtjie is al wat nog leef 
in die eindeloos rujm met mij, 

en sij stemmetjie dwaal 
soos 'n deml:tjie wat -dnfai 

25 om dae Iang verbij, 

• 
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om jonkheids blije more 
en lasnries lang verlewe. 

Dan voel ek 'n traan 
in mij oe staan 

30 en ek fluister ,,Heer, vergewe !" 

KLEIN O:NDEUG. 

Klein ondeug, moeders sorg en skat, 
haar lus, haar las, haar vreug; r 

hij vroetel bier, hij snuffel daar, 
hij pluk die heel huis deurnrekaar, 

5 keer voor daar ! lieuwe deug ! 

Te laat, - daar gaat die koppie al, 
en stukkend op die · vloer; 

knor jij hom, - jij krij knor terug, 
of nijdig smijt hij 'm op sij rug, 

ro en trappel fluks tamboer . 

• 
Hij 's kort-kort bij die water-bak, 

al jaag jij ' m elke maal; 
jouw Sondag-stewels krij hul bad, 
dan is 't weer die arme kat 

r =. wat jij daar uit moet haaC 

Al trippe-trap die mure langs 
kan jij die stappies hoor; 

hij's weg en stil nou, S90s 'n muis, 
maar glo mij nou's dit crlad nie pluis, 

20 kom, hier is al sij spoor; 

daar he j' dit al, die muur-papier 
in repe afgetrek, 

geskeur in stukkies, klein en kort, 
die ink'!'.>Ot daarop uitgestort, 

25 en liij, een swarte vlek ! 

Daar val meteens die solder-leer, 
ja, soos 'n donderslag ! 

ons loop te hulp met grootste haac;, 
daar sit die kleine vent daar-naas 

30 - en skater soos hij lag! 
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Dis brabbel-praat, dis woel ell: val. 
van 's morgens vroeg -tot laat, 

dis koppie stamp, !=Il huil en. lag 
so twintig male elke dag, 

35 tot basie kooi toe gaat_ 

Die laaste soentjie is van haar 
. wat sorg nog las ooit heug; 

met mond en pootjies skoon gewas 
slaap nou klein onde~, - moeders las, 

.. 40 haar skat, haar serg, haar vreug._ 

5 

IO 

15 

20 

25 

. DIE ·BRON. 

Uit die klippe nouw omknellend., 
uit die diepte donkerwellend 

· glip 'n straal, 
vol geheime nag verswee 
van ·begane wonderwee 

pas ontdwaal. 

;Ek was.· bij in ,kelders onder.· 
, waar die wilde bajett · donder, 

,sidderwuedend 
,in sij boeie, lede-:-knellen:d, 
spiere-spru:mend ader-swellend 

, wrake-voedend. 

;Diep deur. swijges tempei-sale 
,---ongenoem. deur..tong of tale-

,lag mij weg; 
,op 'n bedding van rohijne 
skoon gewas en aards onreine 

- lafgeleg. 

,Krag denr grater krag ontbinde 
,laat tot nuwe krag- sig vinde _ 

,en. ek bring 
uit die werkplaa:s-varr die eeuwe 
,heling mede, U t en lewe, 

, wereldling. 

,In die stil1e dode,.stede. 
,- krekel-hof nit aards verlede

,mog: ek:daal; 
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,diep geheime ongevonde, 
,aan die wagwoord nog gebonde : 

, ,,soek ... en dwa.al." 

,In begrawe kerkers fluister 
,geeste uit verganges duister, 

,tot dit dag 
, van vergewe of vergelde, 
,als Uw dade word vennelde 

,eeu~e-nag. 

DIE MURASIE. 
Bij staande waat're klaag mij siele wee, 
Bij stille waat're in die skemer-uur. 
In drijwend vui1 gedam, en lang ontdaan 

- van plegers hand, so treur die s~ille stroom; 
5 ~n dam.pend skuif 'n walm SOOS lijke-kleed 

die soppig-grijse v:lak van d'water langs. 
In swart gegrif op wester koper-kwijne 
staan blad en twijg in roerelose rouw. 
Geen lag of voetstap op die tuin-pad meer, 

IO waarbowe kruin aan kruin in droefheid leun, 
deur vreemde hand heroof van somer-weelde 
en wenend droe blaartjies, een vir een· 
En nabij le die OU murasie daar, 
met dode-oe starend in die west; 

r5 geen ruit wat blink in vrindlik awend-glore, 
geen hand wat, sawends daar die luike sluit, 
geen wanne gloed deur venster-spleet of deur; 
die koue na~wind waai deur holle sale 
en roer die flenters van die muur-papier. 

20 En waar die tafel stond met awend-spijse 
of rus-be<f, sag gesprei, aan kamer-wand 
daar loer die maan die naakte mure ower, 
daar le die naakte balk ' n skaduw-band. 

Geen fijne hand wat frisse .teuge skenk 
25 , aan hange-slepend loof langs stoep en raam· . 

In stof van verre stede sien ek sleep 
die blom.me hier in vrede-hof geteel ... 

- verbij, vergaan ! Of mag die hoop nog lewe, 
of tref die laa5t~ vonnis non nog nie r 
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